
Výročná správa mestskej školskej rady 

podáva za obdobie 2012 – 2016. 

Mestská školská rada v období 2012 - 2016 plnila funkciu poradného orgánu, ktorý 
spolupracoval s oddelením školstva, základnými školami, materskými školami, ZUŠ i CVČ.  
Vzhľadom na to, že 2 členovia MŠR sú členmi poslaneckého zboru mestského zastupiteľstva, 
bola zabezpečená koordinácia a spolupráca s mestským zastupiteľstvom, komisiami: školskou 
a športovou, finančnou.  I napriek tomu, že MŠR má charakter viac odporúčací, dokázala 
reagovať na aktuálne požiadavky. Predsedom MŠR počas celého obdobia bol Ing. O. 
Majerník, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.  

MŠR v období 2012 – 2015 sa skladala z týchto členov: PaedDr. A. Kotradyová, Mgr. P. 
Biroš, Mgr. B. Pavlanská, V. Kačengová, PhDr. B. Vaľko, Mgr. S. Bartošová, Ing. M. Greš, 
Ing. Ľ. Pastiran, A. Chňapková, Ing. O. Majerník, PhDr. M. Semeš, PhD.  

Od 17. 6. 2015 po zmenách (ukončenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ, ukončenie prac. pomeru 
v MÚ, zmena funkčného postavenia), MŠR mala nasledovné zloženie: 

Ing. O. Majerník, Mgr. J. Kačenga, Ing. J. Lišková, Ing., Mgr. S. Lešková, Mgr. K. 
Oelschlägerová, Mgr. B. Pavlanská, V. Kačengová, PhDr. B. Vaľko, Mgr. S. Bartošová, 
RNDr. T. Tkáčová, PaedDr. A. Kotradyová.  

Na zasadnutia MŠR boli (podľa programu) prizývaní: 

• riaditeľka Správy školských zariadení Ing. M. Ďuríková 
• riaditeľ CVČ Adam Mgr. T. Benko, od septembra 2015 - PhDr Ľ. Šefčíková 

• riaditeľka ZUŠ Sp. N. Ves  Mgr. E. Šterbáková, Dis. art.  
• vedúca odd. školstva  

K tradičným bodom  zasadnutí mestskej školskej rady bol program súvisiaci so „životom 
škôl“   

september – október:  
• počet detí  detí v 1. ročníku základných škôl, materských škôl, odbory v ZUŠ 

a záujmové útvary  CVČ  Adam  
• vedomostné súťaže, olympiády  

december – január  
• financovanie ZŠ, MŠ, CVČ, ZŠ, príprava rozpočtu  
• legislatívne zmeny vo financovaní 

február - marec  
• problematika zápisu: absolvovanie psych. vyšetrení : odklad, odporúčanie do 0-  

ročníka, nezapísané deti  
• príprava spoločenských a športových podujatí  

apríl - jún  
• výsledky testovaní  Testovania T 9, testovanie  T 5  
• výsledky prijímania žiakov do stredných škôl  

 



Okrem  toho sa v v rámci zasadnutí MŠR riešila  aktuálna problematika týkajúca sa 
materských škôl: 

• oboznámenie sa so stavom budov  materských škôl – určenie priorít:  
• opravy a rekonštrukcie budov a interiéru materských škôl  
• vytvorenie klub. rady materských škôl  
• zriadenie súkromnej materskej školy – súhlas (apríl 2013) 

centra voľného času  
• október 2012: transformácia školských  stredísk záujmovej činnosti na Centrá voľného 
času  

• ukončenie činnosti CVČ Adam na Levočskej ulici a Domčeku  
• presunutie aktivít  CVČ na Hutnícku ulicu , zníženie počtu zamestnancov, zmena 

financovania a zmena organizačnej štruktúry 
• koncepcia CVČ Adam- zmena na poste riaditeľa CVČ  (6. 10. 2015) 
• zrušenie CVČ v ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová, ZŠ Ing. O. Kožucha   

základnej umeleckej školy  
• činnosť ZUŠ – elokované pracoviská: ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Komenského, ZŠ Z. 

Nejedlého, ZŠ Hutnícka  vystúpenia koncerty súťaže,   
• záujem súkromnej ZUŠ Miškovecká Košice,  neodporúčanie zriadenie elokovaného 

pracoviska , odporúčanie vykonať prieskum záujmu rodičov a na základe toho riešiť 
umeleckú predprípravu detí MŠ 

 
Súčasťou rokovania MŠR boli aj legislatívne zmeny  
v šk. roku 2012/2016:  

• možnosť zohľadnenia vyššieho počtu žiakov / rozhodnutie  riaditeľa, nemusí sa 
vyjadrovať  Štátna škol. inšpekcia 

• zmena financovania centier voľného času  
 
zmeny v zložení Mestskej školskej rady  

• 17. 6. 2015 zmena v zložení MŠR , miesto Ing. Ľ. Pastirana (dôvod: zmena 
pracoviska)  Mgr. K. Oelslägerová, namiesto Mgr. P. Biroša (dôvod: ukončenie 
povinnej šk. dochádzky dieťaťa) RNDr. Tatiana Tkáčová, namiesto PhDr. M. Semeša 
(dôvod: ukončenie mandátu poslanca MsZ) Mgr. Jozef Kačenga  

• príprava volieb do MŠR na obdobie 2016 - 2020 
 
K špecifickým informáciám a rokovaniam, ktoré súvisia s reakciou na novovzniknutú 
situáciu, keď Mestská školská rada mala poradný hlas, prípadne odporúčala  patrili:    

• informácie o výberových  konaniach na funkciu riaditeľov základných škôl, riaditeliek 
materských škôl 

• návrh na ocenenie učiteľov a pedag. pracovníkov (Deň učiteľov 2016) 
 
 
        

       predseda MŠR, Ing. Ondrej Majerník 

 


