
Zápisnica 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 26.08.2019 

 

 
MsÚ-2019/28774-ŠÚ  

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť MŠ, ZUŠ 

a školských zariadení  

3. Návrh Dodatku č.6  k zriaďovacej listine ZUŠ Antona Cígera, 

Hviezdoslavova 12, Kežmarok 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

  Zasadanie Komisie školstva a mládeže otvorila predsedníčka pani PhDr. Marta 

Sabolová, všetkých prítomných členov privítala a  oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

 

2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť MŠ, ZUŠ  

 

Členovia komisie boli oboznámení s Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Kežmarok  č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška 

príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, 

ktoré sú zriadené mestom Kežmarok, ktorí im bol zaslaný v elektronickej podobe. K zmene 

VZN dochádza z dôvodu: 

a ) potreby určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom žiakov v Základnej umeleckej škole, ktorí nemôžu byť uvedení v zbere údajov na 

účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Zber údajov sa 

uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 40 – 01.  Zriaďovateľ môže vo 

výkaze uviesť toho istého žiaka základnej umeleckej školy len raz v individuálnej a raz v 

skupinovej forme vyučovania. Narastajúcej požiadavke na štúdium vo viac ako jednej 

individuálnej prípadne skupinovej forme štúdia Mesto Kežmarok môže vyhovieť za 

predpokladu čiastočnej úhrady nákladov spojených s týmto štúdiom z dôvodu zvýšenia 

prevádzkových aj mzdových nákladov. Výška navrhovaných poplatkov je nasledovná: 

- v individuálnej forme štúdia                   25 eur 

- v skupinovej forme štúdia                    12 eur 

 

b ) potreby určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, 

ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií v nadväznosti  na odporúčané výživové dávky a rozpätie finančných pásiem, taktiež  

výšku režijných nákladov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie dáva do platnosti od 1.9.2019 nové 



finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 

zariadeniach školského stravovania, pričom zjednotilo počet pásiem z pôvodných piatich na 

tri. Vzhľadom na súčasnú výšku finančného limitu na potraviny v jednotlivých kategóriách 

bežných stravníkov navrhujeme finančné pásmo č. 3. Finančné pásmo č. 3 umožňuje 

zabezpečiť vyššiu kvalitu potravín od overených slovenských dodávateľov a taktiež vyšší 

podiel ovocia a zeleniny ako aj mliečnych výrobkov. 

Návrh VZN upravuje výšku režijných nákladov v ŠJ pri materských školách zo 

súčasných 2 EUR na 3 EUR paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne, v ŠJ pri 

základných školách zo súčasných 1,50 EUR na 3 EUR paušálne čiastkou na jedného stravníka 

mesačne  

Návrh nového VZN upravuje podmienky zabezpečenia stravovania detí a žiakov v 

súvislosti so zavedením dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle 

zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedená dotácia sa poskytuje od 1.1.2019 

na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Od 1.9.2019 je dotácia 

poskytovaná aj na žiakov základnej školy. Výška dotácie je 1,20 EUR za každý deň, 

v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno – vzdelávacej činnosti a odobral stravu.   

Po diskusii k uvedenej problematike členovia komisie prijali uznesenie. 

  

Uznesenie č. 10 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Kežmarok  č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým 

sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl 

a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok, tak ako bol pripravený 

oddelením školstva, mládeže a športu. 

 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

3. Návrh Dodatku č.6  k zriaďovacej listine ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 

Kežmarok 

 

Členom komisie bol predložený Návrh Dodatku č.6  k zriaďovacej listine ZUŠ Antona 

Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok. Mesto Kežmarok po zrušení Základnej umeleckej 

školy, Petržalská 21, Kežmarok v záujme zachovania všetkých odborov, kontinuity 

umeleckého vzdelávania v Kežmarku schválilo uznesením MsZ č. 57/2019 zo dňa 25.04.2019 

zriadenie elokovaných pracovísk, ako súčasti ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 

Kežmarok s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2019 

 Elokované pracovisko, Petržalská 21, Kežmarok 

 Elokované pracovisko, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 

 Elokované pracovisko, Hradné námestie 38, Kežmarok 

 Elokované pracovisko, Nižná brána 8, Kežmarok 

V súčasnosti zriaďovateľ čaká na doručenie súhlasného rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení 

elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení, následne v zmysle § 22 zákona 

NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov je potrebné doplniť údaje  v zriaďovacej listine ZUŠ Antona Cígera, 

Hviezdoslavova 12, Kežmarok o elokovaných pracoviskách podľa priloženého návrhu. 

 



 

Uznesenie č. 11 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh Dodatku č.6  

k zriaďovacej listine ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok, tak ako bol 

pripravený oddelením školstva, mládeže a športu. 

 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

4.Rôzne 

 

a ) Zasadnutia Komisie školstva a mládeže sa zúčastnil ako hosť aj riaditeľ ZUŠ Antona 

Cígera, ktorý členov komisie informoval o priebehu príprav nového školského roka 

2019/2020. Nakoľko doposiaľ neprišlo rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení zo siete ZUŠ, 

Petržalská 28, Kežmarok a zaradení do siete elokovaných pracovísk ZUŠ Antona Cígera, 

Hviezdoslavova 12, Kežmarok všetky rozhodnutia o prijatí žiakov, pracovné zmluvy 

zamestnancov, úväzky zamestnancov sú v štádiu príprav, proces je rozbehnutý a všetky 

problémy sa priebežne riešia. 

Čo sa týka priestorového zabezpečenia, hlavná budova bude naďalej na ulici Hviezdoslavova 

12, Kežmarok, škola bude mať šesť elokovaných pracovísk. ZUŠ Antona Cígera nie je 

nástupníckou organizáciou. So zánikom ZUŠ, Petržalská zaniká aj Rada školy pri ZUŠ, 

Petržalská. Rada školy pri ZUŠ Antona Cígera ostáva nezmenená až do ukončenia jej 

funkčného obdobia. 

b ) Členovia Komisie školstva a mládeže sa zaujímali aj o fungovanie Oddelenia školstva, 

mládeže a športu, ktoré z hľadiska personálneho obsadenia  a vzhľadom k potrebe riešenia 

mnohých problémov súvisiacich so zmenami zákonov v školstve, problémov so zabezpečením 

stravovania, či zmenami v sieti škôl a školských zariadení prebiehajúcimi v meste je značne 

poddimenzované. Po diskusii k uvedenej problematike členovia komisie prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 12 

Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta Kežmarok urýchlenie riešiť 

personálne obsadenie Oddelenia školstva, mládeže a športu . 

 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

c ) Mgr. I. Kušmíreková informovala členov komisie o spôsobe zabezpečenia stravovania 

žiakov ZŠ Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok. Po mnohých snahách nájsť 

najschodnejšie riešenie, či už prenájmom priestorov na zriadenie vlastnej kuchyne, patriacej 

škole alebo dohodou medzi školami  o zabezpečení stravovania žiakov ZŠ, sa zriaďovateľ 

dohodol s riaditeľmi ZŠ v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na tom, že obedy pre žiakov 1. až 

5. ročníka ZŠ Grundschule bude pripravovať od 1. septembra 2019 ZŠ s MŠ, Nižná brána a 

pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, Dr.D.Fischera. Jedlo sa bude dopravovať do školskej výdajne 

ZŠ Grundschule. Členovia komisie berú informáciu o zabezpečení stravovania v tomto režime 

na vedomie. 

 



d ) Mgr. I. Kušmíreková informovala členov komisie o žiadostiach OÚ v Prešove  

1. č. OU-PO-OS1-2019/041635-001 zo dňa 23.08.2019  o vyjadrenie k vyradeniu zo 

siete ŠaŠZ k 31.12.2019 :  

- Špeciálnej základnej školy, Kostolné námestie 28, Kežmarok  

- Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, Huncovská 42, Kežmarok  

- Školského klubu detí ako súčasti Špeciálnej základnej školy, Kostolné námestie 28, 

Kežmarok  

- Elokovaného pracoviska ako súčasti Špeciálnej základnej školy, Toporcerova 8, 

Kežmarok  

- Elokovaného pracoviska ako súčasti Špeciálnej základnej školy, Huncovská 42, 

Kežmarok  

Dôvodom vyradenia zo siete ŠaŠZ je rozhodnutie zriaďovateľa – Okresného úradu Prešov o 

spojení škôl rôzneho typu a druhu a školského zariadenia v meste Kežmarok do jednej 

právnickej osoby – spojenej školy, pričom po zaradení do siete ŠaŠZ Slovenskej republiky sa 

predpokladá vznik Spojenej školy, Kostolné námestie 28, Kežmarok so začatím činnosti od 

01.01.2020. 

 

2. OS1-2019/041637-001 zo dňa 22.08.2019  o vyjadrenie k spojeniu  škôl a 

školského zariadenia v meste Kežmarok do jednej právnickej osoby – Spojená škola, 

Kostolné námestie 28, Kežmarok. Škola bude mať tieto organizačné zložky a 

súčasti:  

- Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Kostolné námestie 28, 

Kežmarok  

- Praktická škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Toporcerova 8, Kežmarok  

- Základná škola pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej školy, 

Huncovská 42, Kežmarok  

- Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy, Toporcerova 8, Kežmarok. Predmetné 

elokované pracovisko sa bude vzťahovať na Špeciálnu základnú školu ako organizačnú 

zložku Spojenej školy, Kostolné námestie 28, Kežmarok  

- Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy, Kostolné námestie 28, Kežmarok. 

Uznesenie č. 14 

Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta zaslať OU v Prešove 

súhlasné stanoviská k obidvom uvedeným žiadostiam. 

 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

e ) pani predsedníčka komisie PhDr Marta Sabolová sprostredkovala členom komisie 

informáciu ohľadom zriadenia Kampusu, postoj VUC voči zriadeniu Kampusu v meste 

Kežmarok je zamietavý, nebude zriadený ani na inom mieste ( budova na ul. Jakuba Kraya). 

Došlo k dohode VUC a evanjelickej cirkvi, ktorá vlastní budovu Gymnázia 

P.O.Hviezdoslava, škola bude využívať budovu naďalej. Rovnako naďalej vo svojej budove 

ostane aj Stredná umelecká škola, Kežmarok. 

 

 

 



 

5. Záver 

 

Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a rozlúčila sa. 

 

 

 

V Kežmarku 27.08.2019           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková    predsedníčka komisie školstva  


