
Záznam
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ, 29. 5. 2019, MsÚ Spišská Nová Ves

_\

Prítomní: podla prezenčnej listiny. O účasť na zasadnuti komisie požiadal p. Ing, Roman Garaj,
obyvateľ mestskej časti Kozi vrch, prizvaná bola Ing, Markéta Ďuriková, riaditel'ka Správy školských zariadeni,
Spišská Nová Ves,

Miesto zasadnutia: malá zasadacia miestnosť MsÚ Spišská Nová Ves

Program:
1, Vystúpenie p. Garaja k problematike presídlenia MŠ S, Tomášika 5, SNV
2, Zmena rozpočtu mesta
3, Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
4, Informácia o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti predškolskej výchovy
5, Vyhodnotenie rozvojového plánu mesta
6, Rôzne

K bodu 1:
O účast' na zasadnutí Komisie školstva požiadal a zasadnutia sa zúčastnil Ing. Garaj, obyvatel' mestskej časti
Kozí vrch, p, Garaj požiadal o informáciu, či sa komisia školstva vyjadrovala alebo sa bude vyjadrovať
k zachovaniu MŠ na terajšej adrese, Ako obyvater Kozieho vrchu bol rodičmi deti z tejto MŠ informovaný
o tom, že mesto začalo s realizáciou krokov na presun MŠ S, Tomášika 5 do priestorov MŠ na Ulici
P. Jilemnického 2, Rodičia s presunom nesúhlasia, pretože argumentov mesta na presun MŠ je vetrni málo,
Tabul'ka s údajmi, ktorú poskytla Ing, Ďuríková, nie je dostatočným dôvodom na taký závažný krok, Požadoval
komisiu školstva, aby vydala k presunu nesúhlasné stanovisko a zaviazala SŠZ a oddelenie školstva
k vypracovaniu dopadovej štúdie s vyčíslenim konkrétnej výšky úspor pri viacerých variantách.
Mgr. Kačenga oboznámil p. Garaja o tom, že Komisia školstva nedáva žiadne zásadné stanovisko k tomu, či
MŠ S, Tomášika sa má presunúť, alebo nie, Je len poradným orgánom mestského zasluoitetstva. Mesto musí
pristúpiť k zefektívneniu škôl a školských zariadení, možno sa tieto budú musieť aj spájať alebo inak
zefektívňovať. Mesto má, na rozdiel od iných miest na Slovensku, v MŠ dostatočné kapacity na to, aby
umiestnilo všetky deti a uspokojilo požiadavky všetkých rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa MŠ
navštevovalo. Naše MŠ prijímajú aj deti z okolitých obcí, a ešte aj tak ostávajú votné kapacity,
Ing. Ďuríková sa vyjadrila k racionalizácii: kapacita MŠ sa posudzuje z rôznych hladlsk, dodržiavať sa musí
pri tom školská legislatíva, hygienické predpisy, pričom sa musi prihliadať aj na demografický vývoj a pod,
Zhodnotila, že zapisaných detí je stále menej a rozpočet mesta pre MŠ sa z roka na rok zvyšuje, Vykonali sa
všetky možné opatrenia na zníženie prevádzkových výdavkov (zateplenie budov, výmena okien atd.),
a neexistuje už ďalšia možnosť na dosiahnutie úspor, To znamená, že ďalšie úspory je možné dosiahnuť už
len optimalizáciou siete MŠ,
Ing. Garaj tvrdí, že radšej sa malo pristúpiť k zrušeniu niektorej MŠ na sídl. Mier. Je potrebné sa na
racionalizáciu pripraviť viac a vypracovať podrobnú analýzu existujúceho stavu a až tak robiť opatrenia,
Pretože im na základe údajov poskytnutými mestom vyšlo, že najväčší pokles deti sa udial na sidI. Mier
a preto tam by sa mala zrušiť MŠ na Komenského ulici. Obyvatelia Kozieho vrchu chcú tiež vedieť, čo bude
s budovou, keď v nej nebude MŠ,
Ing. Mrnková p. Garaja upozornila, že urobili akúsi demografickú analýzu na základe údajov, ktorými si mesto
vypočítava. aké množstvo finančných prostriedkov príde mestu v podielových daniach v daný kalendárny rok
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pre každú MŠ podl'a počtu zapísaných detí v MŠ k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Avšak deti sa
do MŠ prijímajú po celý rok, nie len do 15. 9. Množstvo detí sa narodí aj po tomto termíne a rodičia využijú
možnosť čerpať rodičovskú dovolenku do dosiahnutia 3 rokov veku dieťaťa. To znamená, že to dieťa do MŠ
príde aj v novembri, aj vo februári, ale aj v apríli daného školského roka. Stav na začiatku školského roka
k 15.9. nie je totožný so stavom detí k 31.8. na konci školského roka. Čiže urobiť demografickú analýzu na
základe údajov o počte detí v MŠ nahlasovaných pre podielovú daň a vyvodiť z toho akýkol'vek záver nie je
dobré riešenie.
Vysvetl'ovala, že mesto projektuje do budúcna. Kozi vrch je lokalita s rodinnými domami, kde nedochádza tak
často k obnovovaniu obyvateľstva ako na sídlisku Mier. MŠ umiestnená v zástavbe nových rodinných domov
bude plnohodnotne využitá len po obmedzenú dobu niekol'kých rokov, kým sú tam deti vo veku od 2,5 do 6
rokov veku. Potom je to už len zopár rodín s malými deťmi, ktoré sa v tejto lokalite obmenia. Na sídlisku sa
častejšie mení osídlenie mladými rodinami s malými deťmi ako v lokalite s rodinnými domami, ale MŠ
nenaplnia. Mladé rodiny si spravidla riešia svoje bývanie na sidliskách v bytových domoch, kde je to pre nich
lacnejšie. Domy si obstarávajú až v strednom veku života, keď už deti začinajú chodiť do základnej školy.
Preto je efektivnejšie umiestňovať MŠ na sídliskách, kde je z pohladu plnohodnotného využitia budovy
dlhodobá perspektíva. Tri ulice na sídl. Mier - Štúrovo nábrežie, Wolkerova a trieda 1. mája sú
najpočetnejšími z hradiska počtu obyvatel'ov SNV. Tomu zodpovedá aj počet MŠ. Aj keď počet detí vo
všeobecnosti klesá, nie je to také číslo, aby mesto uzatvorilo MŠ Komenského. Hospodárime s verejnými
zdrojmi a musíme sa snažiť hospodáriť tak, aby boli efektívne využité. Nemôžeme jednu skupinu I'udí
zvýhodňovať na úkor ostatných tak, aby sme neuspokojili potreby inej skupiny ludi kvôli tomu, že na inú
skupinu vynaložíme finančné prostriedky vo väčšej miere, než je nevyhnutné. Pre nás sú všetky skupiny rudi
rovnako dôležité. Avšak akékol'vek opatrenie na zefektívnenie sa vždy dotkne nejakej skupiny rudí negatívne
t.j. vždy existujú obyvatelia, ktorí budú opatrením znevýhodnení. V tomto prípade bude MŠ dostupná na inom,
vzdialenejšom mieste. Mesto sa snaží, aby skupina takto znevýhodnených obyvateľov bola čo najmenšia
a podl'a toho prijíma rozhodnutia. Chápeme preto rodičov, aj ich reakcie a snahu o zachovanie MŠ v lokalite
Kozí vrch, ale musíme to riešiť tak, aby počet znevýhodnených obyvatel'ov z hradiska dostupnosti služby bol
čo najmenší.
Mgr. Kačenga poďakoval Ing. Garajovi za účasť a ubezpečil ho, že racionalizácia sa týka všetkých škôl, aj v
ZŠ a SŠ dochádza k poklesu žiakov a musíme hradať mechanizmy na racionalizáciu do budúcnosti.
RNDr. Ruttkay, ktorý je členom aj finančnej komisie pri MsZ povedal, že tlak bude aj zo strany FK, aby sa
robili opatrenia na racionalizáciu škôl a školských zariadení.
K bodu 2:
Ing. Mrnková:
• v základných školách prešli projekty na opravu športovísk v ZŠ Lipová - tartanová bežecká dráha, v ZŠ Z.
Nejedlého - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, v ZŠ Komenského - výmena palubovky
v malej telocvični, ktoré bude spolufinancovať mesto a školy z vlastných zdrojov.
• 12000,- eur navrhujeme v 2. zmene rozpočtu poskytnúť ŠJ pri ZŠ Komenského 2 na zakúpenie
konvektomatu (kapitálové výdavky), pretože starý konvektomat sa pokazil a situáciu bolo potrebné urýchlene
riešiť,
- ZŠ Ing. O. Kožucha 11 - navrhujeme presun prostriedkov z vlastných príjmov ŠKO na ZŠ na kapitálové
výdavky na prestavbu kabinetu TVa protipožiarne dvere v kotolni.
- ZŠ Lipová 13 - príprava dokumentácie k rekonštrukcii podlahy v ŠJ odložená z dôvodu dofinancovania
rekonštrukcie bleskozvodov v sume 2700 €.
K bodu 3:
Ing. Mrnková:
Zápis detí do ZŠ (prváci).
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ZŠ Nad Medzou: 80 zapísaných detí. ZŠ Lipová 13: 55 detí, ZŠ Levočská 11: 45 detí, ZS Z. Nejedlého 2: 69
detí, ZŠ Ing. O. Kožucha 11: 102 detí, ZŠ Komenského: 50 detí, ZŠ Hutnícka 11: 47 detí, ZŠ sv.Cyrila
a Metoda: 44 detí. Spolu 492 nových prvákov. Nulté ročníky budú otvorené v ZŠ nad Medzou, ZŠ Ing. O.
Kožucha a Z. Nejedlého. Prípravný ročník bude v ZS Ing. O. Kožucha. Odklad povinnej školskej dochádzky
má 60 detí.
K bodu 4:
Ing. Mrnková:
Od roku 2020 bude povinná predškolská výchova, t. z. že od 5. roku začne dieťa plniť povinnú školskú
dochádzku. Financoval' ju bude štát. Budeme musieť spracoval' VZN o školských obvodoch aj pre MŠ. Pre
všetky deti z mesta sme schopní zabezpečiť povinnú predškolskú výchovu.
K bodu 5:
Ing. Mrnková:
V rámci rozvojového plánu mesta plánujeme aktivity a akčný plán aktivít na 3 roky dopredu, na to nadväzuje aj
finančný plán mesta. Úlohy máme splnené na 85%. Niektoré sa z realizácie vypustili, iné sa presunuli do
nasledujúcich rokov. Odborné učebne ZS: čakáme na stanovisko riadiaceho orgánu od októbra minulého roka,
či môžeme verejné obstarávania na tovary realizovať tak, ako sme ho predložili.
Mgr. Kačenga upozornil, že k rozvojovému plánu bude prebiehať zvlášť zasadnutie komisie rozvoja mesta,
preto navrhol vyhodnotenie plnenia za oblasť školstva presunú!' na nasledujúce zasadnutie komisie školstva.
Rôzne:
Mgr. Kačenga:
Vyjadrenie Komisie školstva k žiadosti o zriadenie Špeciálnej MŠ sv. M. M. Kolbeho ako organizačnej zložky
Spojenej školy sv. M. M. Kolbeho na Gaštanovej ulici 11 v SNV nie je potrebné. Stanovisko k žiadosti vydá
Mestská školská rada.

UZNESENIE
K bodu 1:
KŠ odporúča riaditeľke Správy školských zariadení analyzovať situáciu z hradiska hospodárenia, efektivity
a racionalizácie siete MŠ a 1 x ročne informovať KŠ o zámeroch.
KS sa stotožňuje so zámermi mesta optimalizoval' sieť materských škôl.
Najbližšie zasadnutie Komisie školstva bude 19.6.2019 o 14.30 v malej zasadačke MsÚ.
Jediným bodom programu bude: Vyhodnotenie Rozvojového plánu mesta a Akčný plán z pohl'adu školstva, za
účasti Ing. Záborskej a Ing. Pavelekovej. _....--
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71. L_ 
~ Mgr. Jozef Kačenga

predseda Komisie školstva

Zapísala: Ing. Eva Štubňová, 29.5.2019


