
MESTO PRE VŠETKÝCH

LI PTOVS KÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

ZÁPISNICA

č.212017 zo zasadnutía komisie školstva, ktoré sa konalo 26.4.2017

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, číslo dverí 403
Cas konania: 15.00 hod.
Prítomní:
Clenovía komísie školstva:

_____________________

Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
PhDr. Gabriela Erhardtová
Mgr. Anna Dvorščáková - neprítomná
Ing. Vladimír Stankoviansky
Ľubomír Sova

Poradní členovia komisíe školstva:

Pozvaní: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Gabriela Borsíková

Taomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutía:

1. Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta za
rok 2016

2. Vyjadrenie k žiadosti k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola
Miloša Janošku.

3. Rózne

Príebeh zasadnutia

Zasadnutie otvoru a víedol pán predseda Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

1. Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území
mesta za rok 2016
Gabriela Borsíková oboznámíla členov KŠ so správami o výsledkoch hospodárenia
škóI a školských zariadení na území mesta za rok 2016 a to:

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565777-72, fax: +421 44562 7396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, Ičo: 00375524, DIČ: 2027037177

- neprítomný
Mgr. Miroslava Erhardtová - neprítomná
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohrad‘anová - neprítomná
Mgr. Dana Gajdošová
PaedDr. Zuzana Pavelicová



a) s plnením programového rozpočtu mesta LM a jeho rozpočtových organizácíí
k31.12.2016 (Monitorovacia správa), konkrétne s plnením rozpočtu programu 11
Vzdelávanie a mládež, ktorý bol plnený na 96,04 %‚
b) so súhrnnou správou o výsledkoch hospodárenia škóI a školských zariadení
(spracovaná k 15. 04. 2077), ktorá hodnotí hospodárenie šköl s prenesenými
kompetenciami.

Dískusia: vel‘ké rozdiely vo financovaní miezd zamestnancov z origínálnych
a prenesených kompetencíí, potreba kapitálových výdavkov pre školy na výmenu
okien a zateplenie, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok — granty
(na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rözneho druhu v základných školách, na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škól atd‘.)

2. Vyjadreníe k žiadosti k prepožíčaniu čestného názvu pre školu Základná škola
Miloša Janošku

Vedúci odboru školstva oboznámíl členov KŠ SO žiadost‘ou paní riaditel‘ky Mgr. Ľ.
Revajovej o zapožičanie čestného názvu pre školu Základná škola Miloša Janošku.

Zdövodnenie žiadostí
• Miloš Janoška je osobnost‘, ktorá svojim životným dielom a svojimi činmi

prispela k rozvoju vzdelanosti národa:
Bol pedagóg, školský inšpektor, autor a spoluautor učebníc, prekladatel‘, kultúrno
osvetový pracovník, príekopnícka osobnost‘ slovenskej turistiky, zakladatel‘
časopisu Krásy Slovenska, účastník protifašistického odboja atU‘.

• Má priamy vzt‘ah k miestu sídla školy:
V roku 1919 bol vymenovaný za školského ínšpektora v LM a v rokoch 1920— 1935
zároveň aj správcom štátnych škól v LM.
Školský inšpektorát sídlil v budove ZŠ, Školská ulica — terajšia budova I. stupňa ZŠ,
Ul. Čs. brigády. Na budove je umiestnená pamätná tabuľa.

• V roku 2010 škola slávila 60-té výročie založenia,
• vo vzdelávaní a výchove dosahuje veľmi dobré výsledky (napr. už niekol‘ko

rokov dosahujú žiaci ZŠ Čs. brigády v T-5 a T-9 výsledky nad
celoslovenským priemerom v obidvoch premetoch),

• dcéra M. Janošku, pani Kostková, počas svojho života navštívila školu
a vyjadrila súh las s pomenovaním školy po jej otcovi.

Pani riaditel‘ka, v zmysle platnej legislatívy, poslala návrh na vyjadrenie Štátnej
školskej inšpekcii.

Diskusia: členovia KŠ vyjadrili jednomysel‘ný súhlas a podporu žiadosti —

významná osobnost‘ v histórii školstva a turizmu, rodák z LM, pösobil priamo
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v danej budove, škola dlhodobo dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky

Bratislava, staré mesto 23
Martin 15-17
Malacky 12
Prešov 72
Košice 11

Ružomberok 10
Žilina 8
Banská Bystrica 8
Poprad 6
Čadca 7

Mesačný príspevok vo všetkých ŠKD pri základných školách v zriad‘ovateľskej
pösobnosti mesta je 4,50 C.

• G. Borsíková pripomenula pripravovanú zmenu financovania ŠKD, ktoré bude
založené na reálnom počte detí v SKD, níe na počte žiakov ZS, pričom sa zvýší
koeficient.

• doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. a Ing. V. Stankoviansky informovali o aktuálnych
otázkach, ktorými sa zaoberá team zostavený na riešenie problémov v oblasti
školského stravovania v LM:

- možnost‘ou ako odbremenit‘ SJ pri ZS J. Kráľa, ktorej kapacita je 1100 jedál
a skutočný stav 7225, je navrhnúť zaradit‘ do rozpočtu mesta na budúci rok
rekonštrukciu školskej jedálne pri MS 4. apríla, ktorej kapacita je cca 200 jedál. Jej
opätovné spustenie do prevádzky by si pravdepodobne nevyžiadalo stavebné
zásahy, potrebná je investícia do obnovy technického vybavenia a odpadu.

- druhou alternatívou je, že cca 750 obedov by varila školská jedáleň pri ZS M.
Rázusovej-Martákovej, ktorá má ešte kapacitné rezervy. Je však potrebné
premysliet‘ a prerozdelit‘ varenie v školských jedálňach pre školské výdajne tak,
aby rozvoz stravy bol efektívny a racionálny. Nesmie sa zabúdat‘ ani na
pravdepodobný nárast stravníkov v ZSsMS Demänovská ulica z dóvodu
rozrastajúcej sa výstavby v Palúdzke.

- zostavenie správy o školskom stravovaní v LM pre mestské zastupitel‘stvo, ktorá by
pozostávala z analýzy súčasného stavu a navrhovanej koncepcie jeho riešenia.

• doc. Mgr. Ján Hučík, PhD oboznámíl KŠ:
- so zamietavým stanoviskom odboru školstva k zriadeníu elokovaného pracoviska S

- CSPP z Ružomberka v Liptovskom Mikuláši, ked‘že mesto LM má prebytok
vlastných kapacít v oblasti starostlivosti o deti s NKS, príčom v každom
poradenskom zariadení v meste Liptovský Mikuláš sú evidovaní i klienti z
Ružomberka.

- s vyhlásením výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľov ZS Nábr. Dr.
Aurela Stodolu, MS Palúčanská, MS Vranovská, keďže paní riadíteľkám Mgr. D.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: ±421 4455651 11-12, fax: -421 4456213 96,
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a pod.

3. Rózne

V röznom:
• Mgr. A. Ridzoňová pripravila prehľad mesačných príspevkov v ŠKD v niektorých

mestách (uvádzaný v eurách)
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Gajdošovej a Mgr. M. Štrbkovej končí funkčné obdobíe a K. Devečkovej končí
obdobie, na ktoré bola poverená do funkcie riaditeľky na zástup.

- s alternatívnym vzdelávaním, ktoré ponúka Míníškola Pod stromom: žiak musí byt‘
zapísaný v kmeňovej škole, koná komísionálne skúšky z príslušného učiva každého
povinného predmetu v kmeňovej škole, kontrolu úrovne kvality výchovy a
vzdelávania pri indíviduálnom vzdelávaní vykonáva Státna školská inšpekcia,
kontrolu od bornopedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a
vzdelávania vykonáva kmeňová škola (indíviduálne vzdelávanie upravuje 24
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní)

• Ing. V. Stankoviansky vyzval vedúceho odboru školstva, aby riaditel‘om
škóI zdöraznil potrebu prevencie a riešenia šikanovania a negatívneho správania sa
žiakov. Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. má dohodnuté stretnutie s pracovníkmi krízového
strediska Pálkovo centrum z dövodu dohod nút‘ spoluprácu so školami pri
predchádzaní a riešení negatívnych javov, ktoré sa stali bežnou súčast‘ou života šköl.

Uznesenie Č. 02/2017 z rokovanía komisie školstva prí mestskom zastupitel‘stve
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 26. 4. 2017.

Komísia školstva

I. Berle na vedomie:
J. Správu o výsledkoch hospodárenía šköl a školských zariadení na území mesta za

rok 2076
2. Žiadost‘ k zapožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola MiIoša Janošku.

II. OdporúČa:
mestskému zastupiteľstvu zaujat‘ kladné stanovisko k žiadosti k prepožičaniu
čestného názvu pre školu Základná škola Míloša Janošku

Priebeh hlasovania: Za — 3
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania — O

Záver

Predseda KŠ Ing. Ganoczy, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie KŠ.
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Prílohy:
Č. I Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta za

rok 2016
Č. 2 Žiadosť k prepožiČaniu Čestného názvu pre školu Základná škola Miloša Janošku
Č. 3 Životopis Miloša Janošku a zdövodnenie žiadosti k prepožiČaniu Čestného názvu

pre školu Základná škola Miloša Janošku

V Liptovskďm Mikuláši 26.4.2017 Ing. Štef1Gan,h y, PhD.
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predsedaomisie školstva
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