
Záznam 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 24.08.2016 

 

 

 
č. MsÚ-2016/31415-ŠÚ 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Návrh na zriadenie Elokovaného pracoviska, Nižná brána 8, Kežmarok, 

ako súčasť ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok a návrh Dodatku číslo 5 

k Zriaďovacej listine ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok. 

3. Projekty škôl a školských zariadení. 

4. Návrh na úpravu rozpočtu č. 7 pre rok 2016 pre školy a školské zariadenia. 

5. Návrh organizácie školského roka 2016/2017 – informácia. 

6. Rôzne  

7. 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 na zriadenie Elokovaného pracoviska, Nižná brána 8, Kežmarok, ako súčasť 

ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok a návrh Dodatku číslo 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ, 

Petržalská 21, Kežmarok. 

 

- vedúca oddelenia školstva informovala prítomných členov komisie o žiadosti ZUŠ, 

Petržalská 21 na vytvorenie elokovaného pracoviska (tanečný odbor) v ZŠ Nižná brána. Zo 

strany mesta Kežmarok a Ministerstva školstva SR bolo vyhovené. Mesto Kežmarok následne 

vyhotovilo Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine ZUŠ, Petržalská 21.  

-  poslancov komisie zaujímalo, či je možné rozšíriť Elokované pracovisko o ďalšie odbory, 

napr. literárno-dramatický, je to možné. 

 

Uznesenie č. 10 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť Dodatok číslo 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ, 

Petržalská 21, Kežmarok, tak, ako bol pripravený oddelením školstva. 

  

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 



3. Projekty škôl a školských zariadení. 

 

 

- v termíne do 15.6.2016 mali školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Kežmarok možnosť zapojiť sa do druhého kola projektov. Túto možnosť využili 4 

školské zariadenia. Projekty doručené odd. školstva boli opätovné zaslané členom komisie 

v elektronickej podobe na ich zhodnotenie. Prvý zo štvorice projektov predložila MŠ 

Možiarska – „Vážna hudba v materskej škole“, cieľom je zvýšiť kvalitu života jeho 

obohatením o zážitky z kontaktu s hudbou, podpora občianskeho aktivizmu zapojením sa 

občanov, rodičov a detí do spoločnej hry, prostredníctvom pravidelne organizovaných 

workshopov (20x) v mesiacoch september – jún. Druhý projekt vypracovala MŠ Cintorínska -  

„V zdravom tele – zdravý duch“, cieľom projektu je vytvorenie kvalitných podmienok na 

formovanie zdravého životného štýlu detí a rozvoj ich kompetencie v oblasti ochrany zdravia 

a prevencie pred jeho poškodením. Tretí projekt vypracovalo CVČ Kežmarok – „Kežmarská 

detská cyklistická liga“, cieľom je zapojiť čo najvyšší počet detí a mládeže do športovania. 

Štvrtým žiadateľom o finančné prostriedky je ZUŠ Antona Cígera, ktorá predložila dva 

projekty – „Deň, kedy sa mlčalo“, cieľom je oboznámenie sa s historickými reáliami 

a ľudskoprávnou problematikou formou workshopov, cieľovou skupinou je 12 – 26 žiakov 

druhého stupňa ZŠ. Druhý projekt – „Hudobné dielne Bochnia 2016“, každoročne opakujúci 

sa projekt zameraný na žiakov partnerských škôl, ktorí pracujú v komorných sláčikových 

telesách 

Zostávajúce náklady na všetky projekty sú vo výške 3 180,-  €, požadovaná čiastka od 

mesta je vo výške 4 030,- €. Vklady žiadateľov o projekty sú spolu vo výške 1 958,- € 

a financie získané z iných zdrojov sú vo výške 1 075,- €. 

- v súvislosti so  žiadosťami o finančné prostriedky na realizáciu projektov prebehla 

diskusia, v ktorej predsedníčka komisie konštatovala, že projekt CVČ Kežmarok kopíruje 

projekt oddelenia školstva, ktorý už bol realizovaný, preto navrhla členom komisie tento 

projekt vyradiť a zároveň navrhla, aby CVČ Kežmarok pripravil nový projekt, ktorý by mohol 

byť financovaný zo zostatku finančných prostriedkov určených na projekty. 

  

 

  
Prehľad žiadosti o FP na realizáciu projektov 

 

      
Škola Projekt 

Celkové náklady 
v €: Celková čiastka  Vklad  

Iné 
zdroje 

      
požadovaná od 
mesta: žiadateľa   

MŠ 
Možiarska Vážna hudba v MŠ 1 623                         1 000 508 115 

MŠ 
Cintorínska 

V zdravom tele – 
zdravý duch 900 800 100 0 

CVČ 
Kežmarok 

Kežmarská detská 
cyklistická liga 2 970 1 460 550 960 

ZUŠ 
Antona 
Cígera Deň, kedy sa mlčalo 920 270 650 0 

ZUŠ 
Antona 
Cígera 

Hudobné dielne 
Bochnia 2016 650 500 150 0 

  SPOLU   4 030     

 



Uznesenie č. 11 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť poskytnutie finančných prostriedkov 

určených na realizáciu predložených projektov v celkovej výške  2 570,- €  nasledovne: 

 MŠ Možiarska         1 000,- € 

 MŠ Cintorínska          800,- € 

 ZUŠ Antona Cígera          770,- € 

 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

4. Návrh na Úpravu rozpočtu č.7 na rok 2016 pre školy a školské zariadenia-informácia  

 

- Vedúca oddelenia školstva Mgr. Ivona Staníková oboznámila členov komisie 

s navrhovanou úpravou rozpočtu č. 7 pre školy a školské zariadenia na rok 2016.  

 

Úprava rozpočtov nenormatívnych FP sa týka :  

   navýšenie kapitálových výdavkov prostriedkov určených  CVČ ( 9 270 €) je z dôvodu 

získaných FP  

z MF SR prostredníctvom projektu - vytvorenie lezeckej steny,  dofinancovanie projektu z 

rezervy školstva 

je vo výške 5 000 €. 

   navýšenie nenormatívnych FP (569 €) sa týka získania FP na zakúpenie učebníc prvouky pre 

žiakov ZŠ. 

 

 

 

 
Kapitálové príjmy v €: 

   

     Ekonom. 
Klas. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp. 

322001 Zo štátneho rozpočtu-projekt CVČ 0 9 270 9 270 

  SPOLU              9 270   

     Bežné príjmy v €: 
   

     Ekonom. 
Klas. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp. 

312001 
Zo štátneho rozpočtu-školstvo nenormatívne  fin. 
prostriedky 316 410 569 316 979 

z toho: Príspevok na učebnice prvouky 0 569 569 

  SPOLU              569   

  
  

 
  

  
  

 
  

Bežné nenormatívne výdavky rozpočtových organizácií v €: 
  



     Kód prog. 
rozp. Názov položky Pred úpravou  Návrh úpravy Upravený rozp. 

9.2.1 RO - Nenormatívne FP - ZŠ, Dr. Fischera 2 so ŠJ a ŠKD 100 556 192 100 748 

z toho: Príspevok na učebnice 0 192 192 

9.2.2 RO - Nenormatívne FP - ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 141 084 195 141 279 

z toho:  Príspevok na učebnice 0 195 195 

9.2.3 RO - Nenormatívne FP - ZŠ Nižná brána 8 so ŠJ a ŠKD 55 542 182 55 724 

z toho: Príspevok na učebnice 0 182 182 

  SPOLU              569   

  
  

 
  

Kapitálové výdavky  v €: 

   

     Kód prog. 
rozp. Názov položky Pred úpravou  Návrh úpravy Upravený rozp. 

9.3.1 Centrum Voľného čau 0 14 270 14 270 

9.10. Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 128 372 -5 000 123 372 

  SPOLU   9 270   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 12 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť Návrh úpravy rozpočtu č. 7 pre školy 

a školské  zariadenia na rok 2016 tak, ako bol pripravený oddelením školstva. 

 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

 

 

5.  Návrh organizácie školského roka 2016/2017 – informácia 

 

- vedúca odd. školstva informovala členov komisie školstva a mládeže  o počte tried 

a žiakov v novom školskom roku 2016/2017.  

ZŠ Fisch. 1. st.     počet tried  13              počet žiakov  277 

ZŠ Fisch. 2. st.     počet tried  16              počet žiakov  411 

ZŠ Hrad.n. 1. st.     počet tried  11              počet žiakov  228 

ZŠ Hrad.n. 2. st.     počet tried  13              počet žiakov  265 

ZŠ Niž. b. 1. st.     počet tried  12              počet žiakov  230 

ZŠ Niž. b. 2. st.     počet tried  12              počet žiakov  247 

            

- počet doposiaľ zapísaných detí do MŠ je nasledovný: 



MŠ Kuzmányho  7 tried   155 žiakov 

MŠ Severná   3 triedy             74 žiakov 

MŠ Cintorínska  5 tried             104 žiakov 

MŠ Možiarská  4 triedy             95 žiakov 

 

6. Rôzne 

 

- Členovia komisie sa zaujímali, či je možné zistiť kapacity jednotlivých ZŠ. 

- Predsedníčka komisie navrhla vyvinúť iniciatívu pre podanie žiadosti o zriadenie 

školského autobusu. 

- Vedúca oddelenia školstva informovala o zriadení mestskej školskej rady. Z radov 

poslancov boli delegovaní PhDr. Marta Sabolová a Mgr. Miroslava Müncnerová. Zloženie 

MŠR je nasledovné: 

 PaedDr. Dušan Tokarčík, Mgr. Peter Pavličko, Mgr. Miroslav Benko, Bc. Želmíra 

Hanisková – zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení, 

 Mgr. Matúš Šimonov, Mgr. Slavomír Kolesár, Ing. Juraj Kulík – zástupcovia 

predsedov RŠ, 

 PaedDr. Anna Ondo-Eštoková, Mgr. Beáta Oravcová – zástupcovia rodičov. 

 

 

 

7. Záver 

 

Na záver sa predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala 

prítomným za účasť a rozlúčila sa.  

 

 

V Kežmarku 24.08.2016           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísal: Ing. Pavol Fejerčák     predsedníčka komisie školstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


