
MĚSTO PRE VŠETKÝCH n.i 
mSě MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LIPTOVS Městský úřad 
MIKULÁŠ 

ZÁPISNICA 

č.8/2016 zo zasadnutia komisie školstva, ktoré sa konalo 29.11.2016 

Miesto zasadnutia: Základná škola M. Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4. Apríla 
1936/23,031 01 Liptovský Mikuláš 
Čas konania: 14.30 hod. 
Přítomní: 
Členovia komisie školstva: Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 

PhDr. Gabriela Erhardtová 
Mgr. Anna Dvorščáková 
Ing. Vladimír Stankoviansky 
Lubomír Sova - nepřítomný 

Poradní členovia komisie školstva: Mgr. Miroslava Erhardtová 
Mgr. Alena Ridzoňová 
Mgr. Art. Eva Ohraďanová - nepřítomná 
Mgr. Dana Gajdošová - nepřítomná 
PaedDr. Zuzana Pavelicová 

Pozvaní: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 
Taiomník: PaedDr. Marta Gerbocová 

Program zasadnutia: 

1. Návrh VZN č. .../2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol 
a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš na rok 2017 

2. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Špeciálnej materskej školy ako organizačnej 
zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš, do siete škol a školských 
zariadení od 1. 9. 2017. 

3. Informácie o zložení novej Obecnej školskej rady LM 
4. Plán zasadnutí Komisie školstva na rok 2017 
5. Rózne 

Priebeh zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol pán předseda Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
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1. Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. představil návrh VZN č. .../2016 o určení dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských zariadení zriadených na území 
města Liptovský Mikuláš na rok 2017. Kzmene dochádza v systéme hodnotenia 
formy práce v ZUŠ - váčší doraz sa kladie na individuálnu formu vyučovania, kde 
koeficient rastie smerom hore. 

Diskusia: navýšenie financií v porovnaní s minulým rokom, školské stravovanie. 

2. Vedúci OŠMŠaK doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., oboznámil přítomných 
s problematikou zaradenia Špeciálnej materskej školy ako organizačnej zložky 
Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš, do siete škol a školských zariadení: 

- so žiadosťou p. riaditeFky PaedDr. K. Kováčikovej o zaradenie ŠMŠ do siete 
- so žiadosťou OŠMŠaK o doplnenie informácií potřebných pre zaujatie stanoviska 

OŠMŠaK k žiadosti o zaradenie ŠMŠ do siete 
- s odpoveďou p. riaditeFky PaedDr. K. Kováčikovej (nebolo v nej zodpovedané, 

koFko detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potřebami sa do ŠMŠ hlásí a aké 
majů tieto deti diagnózy.) 

- so stanoviskom OŠMŠaK adresovaným p. primátorovi Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. 
Materské školy v působnosti města Liptovský Mikuláš sú schopné v rámci 
inkluzívneho vzdelávania vzdělávat deti s láhkým a středným stupňom postihnutia. 
Pre ťažký stupeň postihnutia je funkčná Špeciálna materská škola v Liptovskom 
Jáne, pri ktorej je zriadený aj internát. 
Keďže ŠMŠ je v riadení Okresného úřadu Žilina a aj jej financovanie plynie z OÚ 
Žilina, na město nie sú kladené žiadne finančné nároky zo strany Spojenej školy J. 
Rumana. 
OŠMŠaK vzhládom k zlepšeniu starostlivosti o deti so ŠVVP nemá námietky na 
zaradenie Špeciálnej materskej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy J. 
Rumana do siete škol. 

V následnej diskusii bola žiadosť o zaradenie ŠMŠ prerokovaná členmi KŠaM: diskutovalo 
sa o kapacitě (či bude stačiť jedna trieda), o dátume zaradenie do siete, o potrebe 
informovat' rodičov, ktorí si prídu zapísať dieťa do bežnej MŠ o přípravách otvorenia 
špeciálnej materskej školy, o doležitosti rannej diagnostiky a intervencie. 
PhDr. et Mgr. Gabriela Erhardtová z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
potvrdila potřebu vzniku takejto ŠMŠ na základe dopytu rodičov detí navštevujúcich 
CŠPP. ŠMŠ bude poskytovat' odbornú špeciálnopedagogickú a psychologická 
starostlivost', ako aj starostlivost' pre deti, ktoré si vyžadujú přítomnost' zdravotnej sestry či 
bezbariérový přístup. 

PaedDr. K. Kováčikova prekonzultuje 5. 12. 2016 žiadosť s doc. Mgr. J. Hučíkom, PhD. a 
doplní do nej potřebné informácie (diagnózy, kapacita - počet tried). 

3. 23. 11. 2016 prebehli na MÚ, OŠMŠaK volby členov Obecnej školskej rady LM 
tajným hlasováním. Volieb sa zúčastnilo 16 voličov. Do OŠR boli zvolení: 
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A) za riaditePov škol a školských zariadení na území města 
1. PhDr. RAŠI Lubomír, PhD., ZUŠ J. L. Bellu 8 hlasov 
2. Mgr. ERHARDTOVÁ Miroslava, MŠ Čs. brigády 7 hlasov 
3. Mgr. GREŠOVÁ Beata, MŠ Komenského 5 hlasov 
4. PhDr. KRÁLÍK Roman, Centrum voíného času 5 hlasov 

B) za predsedov rád škol zo škol a školských zariadení na území města 
1. Mgr. POLJAK Ján, ZŠ M. Rázusovej - Martákovej 10 hlasov 
2. ILANOVSKÁ Magdaléna, MŠ Čs. brigády 6 hlasov 
3. BEŤKOVÁ Iveta, MŠ Vranovská 5 hlasov 

C) za rodičov škol a školských zariadení na území města 
1. Mgr. HOLLÁ Eva , ZUŠ J. L. Bellu 5 hlasov 
2. Ing. HOLÉCIOVÁ Emília, MŠ Čs. brigády 4 hlasy 

Za předsedu OŠR bol 29. 11. 2016 na ustanovujúcom zasadnutí OŠR tajným hlasováním 
zvolený PhDr. Raši Lubomír, PhD., ZUŠ J. L. Bellu. Za podpredsedu bol zvolený PhDr. 
Králik Roman, Centrum voFného času. 

4. KŠaM prerokovala plán zasadnutí Komisie školstva na rok 2017. KŠaM bude 
zasadať v středu o 15:00. 

5. V roznom: 
Ing. Stankoviansky: návrh pokračovat' v riešení školského stravovania, nakoíko budúci 

rok končí zmluva s firmou GE04 s. r. o. 
PaedDr. Z. Pavelicová: upozornenie na to, že kapacita vývarovní je už na maxime. 
Mgr. Ridzoňová: výzva na podporu MŠ Žirafka v projekte Modrá školka hlasováním na 

facebooku. V projekte ide o získanie financií na rekonštrukciu. 
Mgr. Dvorščáková: žiadosť o zaslanie materiálov, o ktorých bude KŠaM rokovat' spolu 

s pozvánkou, aby sa členovia KŠaM mohli na zasadnutie lepšie pripraviť. 
Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.: avízo o dalších dvoch potencionálnych súkromných 

materských školách v Liptovskom Mikuláši. 
Postoj KŠaM k zriaďovaniu dalších MŠ: ak kapacita materských škol v LM pokrývá 

požiadavky a záujem rodičov o prijatie detí do predškolského zariadenia, súhlasia 
členovia KŠaM so zaradením dalších materských škol do siete škol a školských 
zariadení, avšak bez nároku na finančný príspevok od města. 

Upozornenie na optimalizáciu siete škol a opatrenia ministerstva školstva vo vzťahu k 
školám. Školy sa potrebujú pripraviť na obhajobu svojej existencie. 

Uznesenie č. 08/2016 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom 
zastupitePstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 29.11. 2016. 
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Komisia školstva a mládeže 

I. Berie na vedomie: 
1. Návrh VZN č. .../2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol 

a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš na rok 2017 
2. Informácie o zložení novej Obecnej školskej rady LM 

II. SchvaPuje: 
1. Plán zasadnutí Komisie školstva na rok 2017 

SIL Odporúča: 
1. Žiadosť o zaradenie Špeciálnej materskej školy ako organizačnej zložky Spojenej 

školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš, do siete škol a školských zariadení od 1. 9. 
2017 na schválenie 

3. Návrh VZN č. .../2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol 
a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš na rok 2017 
na prerokovanie v mestskej rade a mestskom zastupiteístve. 

Priebeh hlasovania: Za - 4 
Proti - 0 
Zdržali sa hlasovania - 0 

Předseda KŠM Ing. Ganoczy, PhD. poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie KŠ. 

Přílohy: 
1. Návrh VZN č. .../2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol 

a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš na rok 2017 
2. Plán zasadnutí Komisie školstva na rok 2017 

Závěr 

Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová 
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