
Zápisnica 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 20.06.2022 

 

 
MsÚ-2022/21235/120-ŠÚ 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Návrh na úpravu rozpočtu RO č.2/2022-MsZ pre školy a školské zariadenie 

na rok 2022 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

 

1. Otvorenie   

 

Zasadanie Komisie školstva a mládeže otvorila predsedníčka pani PhDr. Marta 

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

 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu RO č.2/2022-MsZ pre školy a školské zariadenie na 

rok 2022 

 
Úprava rozpočtov súvisí s:    
a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 2 900,- €,  
b) so žiadosťou o preklasifikovanie vlastných príjmov ZŠ Grundschule, Kežmarok na kapitálové výdavky 
spolu vo výške 4 613,-€ za účelom odkúpenie motorového vozidla, potrebného na prevoz obedov pre 
žiakov.  

       

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:    

     

Kód 
ekonom. 

klasifikácie Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

          

292017 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 0 81 81 

292012 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 0 9 9 

292012 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 20 1 330 1 350 

292012 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 40 1 290 1 330 

292012 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 10 500 110 10 610 

292017 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 0 10 10 

292012 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 0 70 70 

          

  SPOLU              2 900   

 

 

 

       



Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €:    

     

Program Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

          

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 465 059 -4 423 1 460 636 

z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 285 544 -121 1 285 423 

  RO - ŠKD, Hradné námestie 38 78 540 -4 302 74 238 

  RO - ŠJ, Hradné námestie 38 100 975 0 100 975 

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 339 850 1 290 341 140 

9.1.1 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 373 747 1 330 375 077 

9.4.1 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 797 704 90 797 794 

          

  SPOLU   -1 713   

     
Kapitálové výdavky  rozpočtových organizácií  v €:    

     

Program Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

          

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 30 400 4 613 35 013 

z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 30 400 4 613 35 013 

  RO - ŠKD, Hradné námestie 38 0 0 0 

  RO - ŠJ, Hradné námestie 38 0 0 0 

          

  SPOLU   4 613   

 

 

 

 

Uznesenie č. 4 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh úpravy rozpočtu RO 

č.2/2022-MsZ na rok 2022 pre školy a školské zariadenia, tak ako bol pripravený 

Oddelením školstva, mládeže a športu. 

 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

 

3. Rôzne 

 

- členovia komisie sa v súvislosti s nárastom cien energií a cien potravín zaoberali 

problematikou stravovania detí a žiakov v ŠJ základných a materských škôl, nakoľko 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú v najvyššom pásme , čo sa týka 

ceny obedov, doposiaľ vedúce ŠJ neavizovali problémy pri tvorbe jedálnych lístkov, 

strava je pestrá a vyvážená, žiakom k obedom poskytujeme aj ovocie a mliečne výrobky, 

sťažnosti zo strany rodičov žiakov neevidujeme, 

- pripomienky zo strany pedagogických zamestnancov navrhujeme riešiť prostredníctvom 

vedenia škôl a zriadených stravovacích komisií, 



- členovia komisie boli oboznámení s konštatovaním situácie, ktorá vznikla v ŠJ pri ZŠ 

s MŠ sv. Kríža, no nakoľko škola nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, nezaujali 

k problému žiadne stanovisko, 

 

- vedúca oddelenia informovala členov komisie o zápisoch do 1 roč. základných škôl, 

ZŠ Fischera – otvoria sa 3 prvé triedy, zapísaných bolo 69 detí, 

ZŠ Grundschule - otvoria sa 3 prvé triedy, zapísaných bolo 53 detí, 

ZŠ s MŠ, Niž. brána - otvoria sa 2 prvé triedy, zapísaných bolo 55 detí a jeden prípravný 

ročník pre 8 žiakov s narušenou komunikatívnou schopnosťou, 

 

- predsedníčka komisie informovala o zmene vedenia ZŠ, Dr. D.Fischera, v súvislosti so 

zmenami dôjde k zriadeniu komisie pozostávajúcej z poslancov MsZ v Kežmarku, ktorej 

úlohou bude oboznámiť sa s postupom mesta pri odvolávaní riaditeľky ZŠ, Dr. 

D.Fischera, budú mať možnosť nahliadnuť do spisov, no neočakáva sa žiaden výstup, 

nakoľko poslanci nemajú právomoc zvrátiť rozhodnutie mesta, 

 

- mesto opätovne vypísalo výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ,  

 

- školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú možnosť v termíne do 30.06.2022 

požiadať o FP na realizáciu projektov, celková suma na projekty je vo výške 10 000,-€. 

 

   

4. Záver 

 

Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala 

všetkým prítomným za účasť a rozlúčila sa. 

  

 

 

 

 

V Kežmarku 28.06.2022           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková    predsedníčka komisie školstva  


