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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

ZÁPISNICA

č.612017 zo zasadnutia komisie školstva, ktoré sa konalo 28.11.2017

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

Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutía:

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

1. Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenía v zriad‘ovateľskej
na roky 2078—2020

2. Návrh VZN č. ...12017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a šköl
a školských zariadení zríadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2078

3. Návrh VZN Č. ..J2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní díet‘at‘a do materskej školy,
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

4. Súkromná základná škola — žiadost‘
5. Žiadost o zaradenie/vyradenie do siete škól a šk. zariadení:

a) zaradenie: ŠKD pri ZŠsMŠ Demänovská ulica (elokované pracovisko, P.J.
Kerna)

b) vyradenie: výdajná školská jedáleň pri MŠ 4. apríla,
c) zaradenie: školská jedáleň pri MŠ 4. apríla.
d) zaradenie: výdajná školská jedáleň pri Evanjelickej materskej škole,

Komenského 3938
6. Rózne

pösobnosti mesta
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Míesto zasadnutía: Mestský úrad, číslo dverí 717
Cas konania: 14.00 hod.
Prítomní:
Clenovia komisie školstva: Ing. Stefan Ganoczy, PhD

PhDr. et Mgr. Gabriela Erhardtová - ospravedlnená
Mgr. Anna Dvorščáková - ospravedlnená
Ing. Vladimír Stankoviansky
Ľubomír Sova

Poradní členovia komisíe školstva:



Priebeh zasadnutia

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

1. Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zriad‘ovateľskej pósobností
mesta na roky 2019 — 2020
Gabriela Borsíková informovala prítomných o návrhu rozpočtu za školy a školské
zariadenia v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta na roky 2019 — 2020 v štruktúre:
základné školy, materské školy, stravovanie v školstve, zariadenia pre záujmové
vzdelávanie, neštátne školy, podpora neformálneho vzdelávanía, školský úrad.

2. Návrh VZN Č. ...12017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a
škól a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2018
Členovia KŠ mali možnost‘ oboznámit‘ sa s návrhom znenia VZN č. ...12017 o určení
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa šköl a školských zariadení
zríadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 niekol‘ko dní pred
zasadnutím KŠ. Návrh pripomienkoval právny odbor, preto sa od póvodnej
pracovnej verzie mierne líši.
Vedúci OŠ prečítal tie časti pripravovaného VZN, ktoré boli zmenené či doplnené,
pričom dopÍňané bob predovšetkým poskytovanie dotácie zriad‘ovateľom centier
voľného času mimo mesta Liptovský Mikuláš, ktorí požiadajú o dotáciu na diet‘a,
žiaka s trvalým pobytom v Liptovskom Mikuláši:

Článok III, ods. (2) Mesto bude prispievat‘ na záujmové vzdelávanie detí a žíakov s
trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš, ktorí navštevujú CVČ mimo mesta
Liptovský Mikuláš vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku dieťat‘a,
žiaka CVČ v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

ČlánokV
(8) Finančné prostriedky pre CVČ mimo mesta Liptovský Mikuláš sa poskytnú
až po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie, kde sa každá žiadost‘ posudzuje
individuálne. Formulár žiadosti a zoznam povinných príloh je zverejnený na
webovej strán ke odboru školstva.
(9) Na I dieta, žiaka móže byt‘ poskytnutá len 1 dotácia.
(10) Dotácia móže byt‘ udelená len na aktivitu CVČ, ktorú neposkytuje CVČ v
Liptovskom Mikuláši.

Upravená bola aj ročná výška dotácie, ktorá je stanovená jednou sumou na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka v členení podľa typu zriad‘ovateľa a zariadenia.
V porovnaní s minulým školským rokom zmena nastala pri výpočte výšky dotácie
pre školský klub detí, kde sa pri výpočte poskytovaných finančných prostriedkov
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použil údaj o skutočnom počte žiakov školského klubu detí (v predchádzajúcich
rokoch to bol celkový počet žiakov základ nej školy).

Diskusia: tendencie zmeniť financovanie súkromných centier špeciálno -

pedagogického poradenstva, financovanie individuáinej a skupinovej formy
vyučovania v základných umeleckých školách.

3. Návrh VZN Č. ...12017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zaríadeniach a o prijímanĺ dieťat‘a do materskej
školy, o zápise diet‘at‘a na pinen je povinnej školskej dochádzky v základnej
škole
Členom KŠ bol v dostatočnom časovom predstihu doručený aj návrh znenia VZN
č. ...12017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákiadov v školách a v
škoiských zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy, o zápise diet‘aťa
na plnenie povínnej školskej dochádzky v základnej škole. Z dövodu početných
novelizácii sa póvodné VZN stalo neprehl‘adným.
OŠ sa pri tvorbe nového VZN zaoberal najmä podnetmi z porád riaditetov MŠ, ZŠ,
ZUŠ a CVČ, ako napr.:
- výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťat‘a v materskej škole v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta
Liptovský Mikuláš,
- prijímanie žiadostí na prijatie díeťat‘a na predprimárne vzdelávanie,
- prijímanie na predprimárne vzdelávanie na určitý čas v mesiacoch júi a
august,
- navýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu,
- zápis diet‘aťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Diskusia: opodstatnenost‘ zvýšenía mesačných príspevkov na číastočnú úhradu
výdavkov za pobyt diet‘at‘a v MŠ a ŠKD (neboli zvyšované od roku 2010), vyššie
mesačné príspevky v röznych mestách SR.

4. Súkromná základná škola — žiadost‘
Spolu s návrhmi obidvoch vyššie uvedených VZN bola členom KŠ zaslaná na
preštudovaníe aj Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnej
zákiadnej školy FELIX Liptovský Mikuláš do siete šköl a školských zariadení SR.
Vedúci OŠ upriamil pozornost‘ na nasledujúce body dóvodovej správy k návrhu na
zaradenie do siete škói a školských zariadení - Súkromná základná škola FELIX s
ŠKD Liptovský Mikuláš od 2.9.2019:
• zameraníe základných šköl v zríad‘ovatetskej pösobnosti mesta LM:

1. ZŠ s MŠ Demänovská ulica — zameranie na rozšírené vyučovanie
anglického jazyka,
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2. ZŠ s MŠ Okoličianska — zameranie na tríedy So ŠportoVoU prípravou vo
futbale,
3. ZŠ Čs. brigády — zameranie na matematiku a prírodovedné predmety,
4. ZŠ M. Rázusovej-Martákovej — zameranie na triedy so športovou prípravou
na ľadový hokej a vyučovanie anglického jazyka,
5. ZŠ J. Kráľa — bez zameranía,
6. ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu — so zameraním na deti z málo podnetného
prostredia.

umiestnenie základných šköl v hodnotení základných škól SR organizáciou
INEKO:
miesto body názov školy
124. 7,2 ZŠ, Čsl. brigády
227. 6,6 ZŠ M. Rázusovej — Mar[ákovej
258. 6,5 ZŠ Janka Král‘a
283. 6,4 ZŠ s MŠ Demänovská ulica
548. 5,3 ZŠ s MŠ Okoličianska

bez bodov ZŠ, Nábr. Dr. Aurela Stodolu

• dóvody pre a proti zaradeniu SZŠ FELIX so slete:
plusy; skvalitnenie edukačných možností v meste (vytvorenie konkurenčného
prostredia by zosilnílo tlak na kvalitu a zameranie našich základných šköl),
prísľub alternatívneho vzdelávacieho programu a inovatívnych učiteľov.
mínusy; došlo by k poklesu počtu detí v ZŠ v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta,
čím by sa v rámci racionalizácie slete zvýšila možnost‘ zlúčenia niektorých málo
obsadených škól.

• rezervu v naplnenosti základných škól:
ZŠ Čs. brigády - 3 %
ZŠ M. Rázusovej-Martákovej - 3 %
ZŠJ.Kráľa- 49%
ZŠ s MŠ Demänovská ulica - 19 %
ZŠ s MŠ Okoličianska - 45 %
ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu - 30 %

Po diskusii, v ktorej odzneli dóvody za zaradenie (Mgr. Art. E. Ohrad‘anová) I
dóvody proti zaradeniu (PaedDr. Z. Pavelícová, Ing. V. Stankoviansky), prebehlo
hlasovanie členov KŠ k zaradeniu Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský
Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR:
Za: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Proti: 3
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5. Žiadost‘ o zaradeníelvyradeníe do síete škál a šk. zariadení:
a) zaradenie: ŠKD pri ZŠsMŠ Demänovská ulica (elokované pracovísko, P.
J. Kerna)
b) vyradeníe: výdajná školská jedáleň pri MŠ 4. apríla,
c) zaradeníe: školská jedáleň pri MŠ 4. apríla.
d) zaradenie: výdajná školská jedáleň pri Evanjelickej materskej škole,

Komenského 3938

Dískusía: nové pravídlá financovania ŠKD od 01. 09. 2017, rekonštrukcia školskej
jedálne pri MŠ, Nábrž. 4. apríla.

Členovia KŠ nemali voči vyššíe uvedeným žiadostiam žiadne námietky:
Za: 3 Zdržali sa hlasovania: O
Proti: O

6. Rózne

V róznom:
doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. : informoval, že výsledky SWOT analýzy zo Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl a
školských zaríadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta LM za šk. rok
2016/2017 porovnal s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 $ výhl‘adom do roku 2030.
Následne PHSR a návrh rozpočtu mesta doplnil tak, aby slabé stránky šköl
a školských zariadení mohli byt‘ aspoň čiastočne eliminované. Ročný plán
rozvoja škól a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta
Liptovský Mikuláš tak vznikol ako výsledok SWOT analýz a odpočtu PHSR.
Ing. Štefan Ganoczy, PhD: predložil plán práce KŠ na rok 2018. KŠ bude
zasadať v stredy o 15:00.

Uznesenie Č. 0612017 z rokovanía komisie školstva pri mestškom žastupitetštve
v Líptovskom Mikuláši zo dňa 28. 11. 2017.

Komisia školstva

I. Berle na vedomie:
1. Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenía v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta

na roky 2018—2020

II. Schvaľuje
1. Plán zasadnutí a plán práce komísie školstva a mládeže na rok 2018
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Hl. Odporúča
1. Návrh VZN Č. .../2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a

škól a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok
2018 na prerokovanie v mestskej rade a mestskom zastupítel‘stve.

2. Návrh VZN Č. ...12017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy,
o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na
prerokovanie v mestskej rade a mestskom zastupitel‘stve.

3. Žiadost‘ o zaradenie Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou
školou, Demänovská ulica 4O8/4A, ako elokovaného pracoviska na ulici P. J.
Kerna 76 do siete škól a školských zariadení SR na schválenie.

4. Žiadost‘ o vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábr. 4. apríla
1936 zo siete škól a školských zariadení SR na schválenie.

5. Žiadost‘ o zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábr. 4. apríla 1936 do
siete šköl a školských zariadení SR na schválenie.

6. Žiadost‘ o zaradeníe výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole,
Komenského 3938 do siete škól a školských zariadení SR na schváleníe.

IV. Neodporúča
1. Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zariadenia Súkromnej základnej školy

FELIX Liptovský Mikuláš a ŠKD, ktorý je jej súčast‘ou, do siete šköl a školských
zariadení SR na schválenie

Priebeh hlasovania: Za — 3
Proti—O
Zdržali sa hlasovania — O

Záver
Predseda KŠ Ing. Ganoc-zy, PhD. pod‘akoval členom za účast‘.

Prílohy:
Č. I Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta na

roky 2018—2020
Č. 2 Návrh VZN č. .../2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a šköl

a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018
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Č. 3 Návrh VZN Č. .../2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a v školských zariadeniach a o príjímaní diet‘at‘a do materskej školy,

o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Č. 4 Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zaríadenia Súkromnej základnej školy

FELIX Liptovský Mikuláš do siete šköl a školských zariadení SR.

Č. 5 Plán zasadnutí a plán práce komisie školstva a mládeže na rok 2078

_i____.,
V Liptovskorr%jMikuláši 28.11.2017 Ing. ŠtefaGarczy, PhD.
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predseda 4komisie školstva
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