Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 30.11.2017
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a inej
právnickej osoby a fyzickej osoby
Návrh na Zmenu rozpočtu č. 6 mesta Spišské Podhradie
vrátane škôl a školských zariadení

predsedajúci
primátor
primátor
primátor, hlavný
kontrolór, predsedovia
komisií

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2016/2017
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
N
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

vedúca ekonomického
oddelenia, predsedovia
komisií
riaditelia škôl
a školských zariadení
predsedajúci

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Mgr. Milan Blahovský
Mgr. Jozef Bača
Mária Kaľavská
Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Dana Blahovská

Bod č.: 1

Otvorenie
Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Sú návrhy na doplnenie programu?
Peter Hanigovský
Mám návrh na doplnenie bodu programu rokovania – „Získanie chaty Diana do majetku mesta.“ .
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Uznesenie č.: MZ-09-17-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod: „Získanie chaty Diana do majetku mesta.“
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
30.11.2017
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-17-B-2
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

30.11.2017

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Jozef Bača, Mária
Kaľavská.
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Jozef Bača, Mária
Kaľavská.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov: Peter Hanigovský, Štefan Faltin.
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MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov zápisnice určujem pp. Petra Hanigovského a Štefana Faltina.
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Zároveň vítam riaditeľky a riaditeľov škôl a školských zariadení v našom meste.
Bod č.: 4

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
MVDr. Michal Kapusta
VZN pripravoval hlavný kontrolór Ing. Ledecký. VZN prerokovala školská aj finančná komisia. Na
zasadnutí finančnej komisie bolo VZN pripomienkované. Pripomienky sú zapracované do návrhu
VZN. Sú nejaké pripomienky z radu poslancov k VZN?
Ing. Stanislav Ledecký
Finančná komisia VZN upravila. Odporúčam prijať VZN, ktoré bolo navrhnuté finančnou
komisiou. Po zasadnutí finančnej komisie som dostal finálnu podobu od p. ekonómky a chcem
doplniť nejaké drobnosti. Hovorili sme o účinnosti slovom, tak aby sme na to aj perom nezabudli,
je to potrebné dopísať, že bude účinné od 1.1.2018. Podal informácie o doplnení VZN.
MVDr. Michal Kapusta
Vďaka za to, pán kontrolór, že si sa venoval a pripravoval toto VZN. 97% z rozpočtu bude
pridelené školám a 3 % pôjdu mestu.
Má niekto z poslancov pripomienky k VZN? Na zasadnutí finančnej komisie sa VZN prebralo
dopodrobna. Základné veci sme povedali.
VZN č. 3/2017
MZ schvaľuje VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a inej právnickej osoby a fyzickej osoby.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.11.2017
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Návrh na Zmenu rozpočtu č. 6 mesta Spišské Podhradie vrátane škôl
a školských zariadení
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám zápisnicu z finančnej komisie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa zaoberala kontrolou stavu čerpania rozpočtu mesta, škôl a školských
zariadení. Boli nám doručené návrhy na zmenu rozpočtu od ZŠ Palešovo nám. 9, od ZUŠ a od
ZŠ Školská 3. Nie je problém s dodržaním rozpočtu aby hrozilo prečerpanie. Predniesol návrhy na
uznesenia.
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Uznesenie č.: MZ-09-17-B-4
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2017 takto:
a) presun z kapitoly (610-620) – 2 500,- €, na kapitolu 630 + 2 500,- €, zvýšenie rozpočtu
príjmov o 200,- € vzdelávacie poukazy a 1 200,- € vlastné príjmy
b) rozpočet celkom + 1 400,- €, pôvodný 36 960,- €, po zmene 38 360,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
30.11.2017
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-17-B-5
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2017 o 2 518,- €,
v tom kapitoly 610, 620 + 1 118,- €, 630 + 1 400,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Ing. František Pravlík
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-17-B-6
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZUŠ, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2017 takto:
a) zvýšenie príjmov o 1 168,- €
b) zníženie rozpočtu o 17 733,- € (kapitola 630), s presunom prebytku do roka 2018 na
spolufinancovanie projektu Obnova ZUŠ Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

17.15 hod. – prišiel p. poslanec Mgr. Peter Vandraško
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-7
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 a to zníženie
o 9 187,- € z pôvodných 688 168,- € na 678 981,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
30.11.2017
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-17-B-8
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 a to zvýšenie
o 17,- € z pôvodných 48 146,- € na 48 163,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
30.11.2017
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-17-B-9
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠJ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 a to zvýšenie
o 1 352,- € z pôvodných 98 572,- € na 99 924,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-17-B-10
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu CVČ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 a to zvýšenie
o 1 251,- € z pôvodných 27 040,- € na 28 291,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie na zmenu rozpočtu č. 6 mesta Spišské Podhradie vrátane škôl
a školských zariadení.
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-11

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 mesta Spišské Podhradie na rok 2017 takto:

FK

EK

Zdroj

Názov

rozpočet

Zmena o

Po zmene

111003

41

Výnos dane poukázaný
územnej samospráve

753 506

1 142

754 648

212003

41

Nájom hrobových
miest

5 000

3 112

8 112

221004

41

Ostatné poplatky

1 500

655

2 155

312012

111

Školstvo prenesené
komp.

1094 932

-15 420

1079 512

312012

111

Školstvo dopravné,
VP,...

45 630

5 703

51 333

4153665

-4808

4148857

Príjem

Príjem
spolu
Výdaj
06.1.0

637004

41

Starý jarok 47- dohoda
o urovnaní

0

1765

1765

08.4.0

635006

41

Oprava vežových
hodín

0

3144

3144

09.1.0

717001

41

ZUŠ spolufin. projekt

0

17733

17733

ZUŠ

17733

-17333

0

Š3

832773

-9717

823056

Výdaje

4153665

-4808

4148857
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mesta
spolu
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

30.11.2017

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský
rok 2016/2017
MVDr. Michal Kapusta
Tento rok sa urobilo veľmi veľa skoro na každej škole. Keď nám prejde projekt na ZUŠ
a koncertnú sálu tak si môžeme zatlieskať. Chcem poďakovať vám p. poslanci, riaditelia škôl,
ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Mesto Kežmarok vyvinulo aktivitu – chce zriadiť pobočku
vysokej školy v meste – primátor mesta oslovil primátorov všetkých miest aby sme podpísali
memorandum o spolupráci, je to bez finančného príspevku, ide hlavne o informovanosť verejnosti.
Prečítal memorandum o spolupráci.
Eva Maturkaničová
Predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom Podhradí. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Ministerstvo školstva deklarovalo, že sa pripravuje povinná predškolská dochádzka detí od 5
rokov. Aký je váš pohľad na to?
Eva Maturkaničová
Z nášho pohľadu deti nie sú pripravené.
Peter Hanigovský
Chcem sa opýtať ohľadom žiakov, ktorí patria do vašej materskej školy čo sú v Nano Nagle ako
elokovaná trieda – koľko je tam žiakov?
Eva Maturkaničová
Toho roku máme 37 predškolákov, 26 je v našej materskej škole a zvyšok je v Nano Nagle. Je
ten problém, že ostatní sú v zahraničí.
Ing. František Pravlík
Viete, že je schválený projekt na prestavbu materskej školy. Bude to pre vás pozitívne? Je
potrebné to urobiť?
Eva Maturkaničová
Pre nás by to bolo veľmi pozitívne. Tlačia na nás mamičky 2-ročných detí. Po okolitých dedinách
2-ročné deti berú do škôlky. Nie sme proti pokiaľ sú deti odplienkované, chceme ich zobrať aby
neodišli vedľa do dedín. Sme na to pripravení.
Mgr. Peter Vandraško
Včera sme mali Radu školy v MŠ, nebola si tam p. riaditeľka – pán primátor predstavil víziu
rozšírenia kapacity škôlky. Robili ste prieskum koľko detí je narodených, že či to vôbec vieme
reálne naplniť. Jedna vec je, že vybudujeme niečo a druhá, že koľko detí máme. Či by ste sa
nezaoberali myšlienkou, že či nepôjdeme do jaslí? Bolo by dobre osloviť matriku koľko je
narodených detí, aký je trend, koľko detí sa narodilo a ak nie aby sme išli do nejakej inej
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alternatívy. Lebo keby sme tu deti v predškolskom veku dostali tak je jasné, žeby sme ich dostali
aj do našich škôl aby neutekali inam. Keď zainvestujeme do majetku, žeby sme o tom rozmýšľali
aby sme to kapacitne zvládali.
Eva Maturkaničová
Myslím si, že aj jasle by sa v Podhradí veľmi uplatnili.
MVDr. Michal Kapusta
Určite dobré pripomienky. Na rade školy som chcel informovať rodičov ako to bude v škôlke. To,
že nebola riaditeľka na rade školy – nedostala pozvánku od predsedníčky rady školy a ja ju
pozvať nemôžem. Ja som povedal predsedníčke rady školy aby zvolala radu školy, že chcem
informovať rodičov o rekonštrukcii škôlky, od nej iniciatíva nevyšla aby pozvala riaditeľku na radu
školy. Čísla sú celkom dobré , stavajú sa domy na IBV, máme sociálne byty, je predpoklad žeby
sa mohlo niečo zlepšiť. Financovanie materských škôl na dedinách je dosť ťažké, čo počúvam
od starostov obcí, ja sa nebránim aby prišli deti k nám do škôlky.
Chcem poďakovať p. riaditeľke za správu aj všetkým zamestnancom materskej školy za ich
prácu. Veľmi by som bol rád keby sme v septembri otvárali nové priestory materskej školy.
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-12
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 Materskej školy, Májová 54 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Ľubica Karpatyová
Predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Palešovo nám. 9 v Spišskom
Podhradí. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Správa bola prijatá bez výhrad radou školy, ale ty si hovorila o troch hodinách dejepisu, že vám
to nabúralo systém.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Nenabúralo len som informovala.
Mgr. Peter Vandraško
Netreba sa baviť o 3 hod. to je od septembra 2017. Správa je za minulý rok. Toto tam nebolo
treba dávať lebo to platí toho školského roku. Rozprávala si o odbornosti a obsadení učiteľov.
Máš tam telocvikára? Nemáš? Robili ste niečo aby ste ho v škole mali?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Na I. st. učia telocvik učiteľky, oni sú plne kvalifikované, na II.stupni p. Kubovníčk. V tejto chvíli
sme neoslovovali nikoho , máme plne obsadený pedagogický zbor, to by znamenalo niekoho
prepustiť. P. Kubovčík sa svojej práce plne zhostil.
Mgr. Peter Vandraško
Na koľko % máte odbornú obsadenosť učiteľov?
Mgr. Ľubica Karpatyová
My sme plne kvalifikovaný pedagogický zbor. A ty vieš veľmi dobre, že keď sa zostavujú úväzky
na začiatku školského roka, nie vždy všetky predmety môžu byť plne odborne obsadené.
Mgr. Peter Vandraško
V akom pomere je kvalifikovanosť a nekvalifikovanosť?
Mgr. Ľubica Karpatyová
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To ti teraz nepoviem, nerobila som si takúto štatistiku.
Mgr. Peter Vandraško
Ja by som chcel aby toto bolo v správach zahrnuté, že či chémiu učí chemik alebo telocvikár atď.
toto sa budem pýtať aj p. riaditeľa . Monitor – oproti minulému roku vaši žiaci boli úspešnejší ako
tí predchádzajúci alebo horší?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Percento sa znížilo a vysvetlila som aj prečo.
Mgr. Peter Vandraško
Ale pýtam sa či boli žiaci horší alebo lepší?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Horší.
Mgr. Peter Vandraško
Narážam možno aj na to, že sa to zhorší alebo zlepší aj odbornosťou učiteľov. Nie je to aj o tom,
že sa môže snažiť ten učiteľ jak chce a či podá ten výkon tak aby boli žiaci úspešní.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Odbornosť vyučovania Slovenského jazyka a matematiky je 100%-tná.
Mgr. Peter Vandraško
Telocvičňa je, hovorila si pani riaditeľka fantasticky urobená – bol by som rád aby prišla z mesta
ponuka , že obyvatelia mesta si môžu prenajať telocvičňu. Ako máte vyťaženú telocvičňu mimo
vyučovacieho procesu?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Počas pracovného procesu je plne využitá, poobede ju využíva školský klub a krúžky.
Mgr. Peter Vandraško
V správe nebolo tých krúžkov veľa.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ak si chcú deti zašportovať tak oslovia učiteľov a idú športovať.
Mgr. Peter Vandraško
Koľko je „živých“ žiakov na škole?
Mgr. Ľubica Karpatyová
224, 60 je v zahraničí..
Mgr. Peter Vandraško
Možno tu bude do budúcna cesta, donekonečna toto tu ťahať mesto nebude môcť tieto čísla.
Vieme aký je nápočet žiakov.
Ing. Ján Lisoň
V aktuálnom čase 287 žiakov?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Áno, teraz.
Ing. Ján Lisoň
Neklasifikovaných je 63 žiakov, to sú žiaci, ktorí sú mimo územia SR?. Je to v číslach
porovnateľné s hornou školu, že 20% evidovaných žiakov je v zahraničí. Ak dôjde k brexitu a ten
počet sa bude vyvíjať, máte nejaké rezervy pripravené na umiestnenie žiakov?
Mgr. Ľubica Karpatyová
V každej triede je rezerva.
Ing. Ján Lisoň
Testovanie žiakov - bolo uvedené, že štát nemal zdroje na testovanie žiakov 5 roč. tak to zrušil,
ani tomu význam nepripisujme. Aký názor na testovanie piatakov máte vy?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Testovanie bolo, peniaze ministerka školstva pozháňala.
Ing. Ján Lisoň
Našiel som v štruktúre umiestnenia deviatakov , že 6 ich išlo na gymnáziá. Javí sa vám, že trend
žiakov na gymnáziá klesá?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Nie, neklesá. Dobrí žiaci majú záujem o štúdium na gymnáziu.
Ing. Ján Lisoň
Nie je záujem o technické školy?
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Mgr. Ľubica Karpatyová
Nedá sa to takto presne povedať. Záleží od štruktúry žiakov. Záujem o gymnáziá stále je.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem ti p. riaditeľka za tvoju prácu aj prácu tvojich kolegov. Tento rok sme na ZŠ Palešovo
nám. 9 obnovili telocvičňu v celkovej výške 30 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-13
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 Základnej školy, Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Spišskom
Podhradí. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Som členom Rady školy v ZUŠ. Na poslednom zasadnutí ste vraveli, že idete na návštevu do
družobného mesta Glogow-Malopolski. Ako ste tam dopadli aký ste mali úspech?
Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Bolo to v tomto školskom roku, preto to nie je v správe. Bolo to úprimné prijatie, bola to dvojdňová
akcia, veľmi pekný projekt, vrúcne milé prijatie, vzájomné výmeny programov. Naozaj veľmi dobré
prijatie, oni nám pripravili program aj ďalší deň. Výstava, prehliadka mesta a kúpalisko, deti boli
z toho veľmi nadšené. Naozaj na nete už máme fotky z toho, bola to veľmi dobrá akcia. Veľmi ma
teší, že je takáto spolupráca, mesto aj naša škola.
Mgr. Milan Blahovský
Zrejme ZUŠ je jedna z mála školských zariadení v meste, ktoré má nárast, kým nám klesajú počty
vy napredujete. Chodia aj Rómovia do ZUŠ ? Sú aktívni? Menej som ich videl na vystúpeniach.
Mgr.Štefan Genčúr, Dis.art.
Máme spoluprácu v Nano nagle. Máme žiakov, oni sa prihlásia aj začnú fungovať ale potom sa to
zmení, prístup tej komunity je taký aký je. Učitelia ich skôr vychovávajú. Ak máme vystúpenia sú
v Nano Nagle. Mali aj akciu v dome pôvodných remesiel, bola výstava rómskych prác a neprišli
ani Rómovia. Prišli naši učitelia, ale žiaci nie.
Mgr. Milan Blahovský
Chcem pochváliť autora vašej webovej stránky, prepojenia, čitateľnosť, jednoduchosť, rýchly
prístup atď. Veľmi dobrá práca.
Mgr. Peter Vandraško
Nárast žiakov?
Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Áno. Bude to okolo 500.
Mgr. Peter Vandraško
Aj ZUŚ nám bude robiť služby pre základné školy. Keď bude chodiť žiak do našej ZUŠ, tak
rodič dá žiaka aj tu do našej základnej školy, či už jednej alebo druhej.
Mgr. Štefn Genčúr, Dis.art.
Jedná sa konkrétne o Bijacovce. Časť tých detí chodí už tu do ZŠ.
Mgr. Peter Vandraško
Čo sa týka odborov v škole. Niečo ste zrušili alebo pridali oproti minulému roku?
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Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Pridali sme tanečnú gymnastiku a posilnili sme ľudový tanec.
Mgr. Peter Vandraško
Je nejaký odbor ohrozený, že ho musíte zrušiť?
Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Nie. Problém je trošku literárno-dramatický odbor.
Mgr. Peter Vandraško
Ak by nebol záujem o literárno-dramatický odbor, viete to potiahnuť inými odbormi?
Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Skôr by bol problém keby odišiel učiteľ. Najviac je žiadostí kvalifikovaných učiteľov na výtvarnú
a nám by bolo treba na tanec a hudobné nástroje.
Mgr. Peter Vandraško
Som strašne rád keď pri voľbách do ZUŠ keď dochádzalo k treniam sme zvolili riaditeľa, čas
ukázal, že to bola dobrá voľba. Som rád, sme konkurencie schopní veľkým ZUŠ ako je Levoča
atď. nech vám to funguje a buďte aktívni. Niekedy bola situácia, že sme ZUŠ pomáhali, sme ju
dotovali aby fungovala. Nech sa vám darí.
Ing. František Pravlík
Chcel som sa opýtať na kontinuitu nárastu žiakov. Aký prospech dosahujú deti v ZŠ keď do ZUŠ
chodia poobede?
Mgr. Štefan Genčúr, Dis.art.
Chodia poobede a dosahujú v ZŠ dobré výsledky.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem p. riaditeľ tebe aj tvojim kolegom za prácu, niet čo dodať. Aj pre mňa je potešujúce ak
sme na nejakej akcii a príde ZUŠ alebo Vila saxorum a hrajú tak to je potešujúce. Keď robíme
projekty keď som povedal, žeby sme išli do projektu na ZUŠ a som povedal projektantom, že
máme 550 detí v ZUŠ, tak si mysleli, že som zle povedal, boli prekvapení. A to isté škôlka, ak
prišli na kontrolu a videli aké máme priestory tak boli veľmi prekvapení. Podali sme projekt na
Obnovu budovy ZUŠ spolu s koncertnou sálou s rozpočtom z EÚ 900 000,- €. Celkový rozpočet
1 400 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-14
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 Základnej umeleckej školy, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Školská 3 v Spišskom
Podhradí. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Aký má význam pre žiakov testovanie 5 ročníka? A čo urobíte s výsledkami testovania?
Ing. Ján Jurečko
Koncepcia testovania je koncepciou ešte za p. Fronca. Reformu dotiahol až minister Mikolaj
a testovanie malo byť – výsledky, že sa budú premietať do bonusového financovania. Začalo sa
s testovaním deviatakov ale otázne je ak mám veľmi slabú skupinu žiakov dokážem ja urobiť
s nimi výsledok výberovej školy? Preto sa pristúpilo k testovaniu piatakov – zámer či sa naplní
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ťažko povedať, otestujeme ich a uvidíme či do toho 9 ročníka sa zhoršia alebo zlepšia. Toto je
jadro testovania.
Mgr. Peter Vandraško
Pán riaditeľ tá istá otázka čo bola pre p. riaditeľku. Testovanie žiakov 9 ročníka – zlepšenie alebo
zhoršenie?
Ing. Ján Jurečko
Výkonne bol lepší s inou skupinou žiakov. Piataci je mierne horší monitor ako minulého roku.
Mgr. Peter Vandraško
U nás majú učitelia nižšie úväzky, chcem sa opýtať na kvalifikovanosť, ako my to máme pokryté.
V akých percentách?
Ing. Ján Jurečko
Nebol som na tú otázku pripravený, 1. stupeň je 100% kvalifikovaný. II. stupeň tam to tak celkom
nie je, odišla kvalifikovaná matikárka na dlhodobú PN – v piatok ročníku učí matematiku učiteľka
1-4. 87% je odučených odborne.
Mgr. Peter Vandraško
Vykazovali ste školu v prírode a lyžiarske výcviky – obidvaja riaditelia – je trend, že žiaci aj
napriek dotácii zo štátu si doplácajú k tomu čo štát dá. Štát dá 150,- € a niektoré školy ešte
doplácajú. Vieme to zvládať tak aby si žiaci nedoplácali?
Ing. Ján Jurečko
Nedoplácali si, tí čo už boli v škole v prírode predtým si doplácali. Dá sa to urobiť, aj lyžiarsky.
Mgr. Peter Vandraško
Vy, pani Karpatyová?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Deti si nedoplácajú.
Ing. František Pravlík
V diagrame máte uvedené, že 69,8 % - je počet žiakov, ktorí sa hlásia na stredné odborné školy,
gymnáziá máte zvlášť, je záujem aj o školy bez maturity?
Ing. Ján Jurečko
Dnes skoro žiadna škola nie je bez maturity.
Ing. František Pravlík
Testovanie žiakov 9 ročníka – Slovensko obstálo na 3 mieste od konca. Aký máte na to názor?
Ing. Ján Jurečko
Ja nemám vedomosť o tom, že naša škola alebo dolná bola do toho zapojená. Je to výber škôl,
ktoré sa testujú. V rámci Slovenska sa ukazuje , že súkromné aj cirkevné školy sa ukazujú na
vyššej úrovni ako štátne. Máme tretiu veľkú obsahovú reformu a v roku 2017 mal byť odpočet
reformy, ktorá vznikla v roku 2000. Česi sú na tom lepšie, s novým ministrom prídu nové pokyny,
nové zmeny atď. toto je problém u nás.
Vladimír Tomko
Chcem pochváliť hornú školu a dolnú školu, každoročne organizujeme Deň sv. Huberta
a vyberáme najkrajšie obrázky čo namaľovali – chcem ich pochváliť, vyše 160 výkresov bolo toho
roku. ZŠ Školská 3 získala 4 miesta a druhé miesto mala ZŠ Palešovo nám. 9.
Ing. Ján Lisoň
Predpokladám, že hlasovanie o správe ukončí tento bod tak chcem povedať, dostali sme
k dispozícii na preštudovanie správy škôl a boli nám prednesené. Som veľmi rád, že tie správy
majú takú úroveň akú majú a som rád, že nie som konfrontovaný s úplne primitívnymi chybami,
keď autor nemal hanbu predložiť MZ správu, kde boli tvrdky, utekali číselné údaje atď. Chcem
vysloviť poďakovanie. Nemáme prijaté uznesenie, že školská komisia prerokuje správy a podá
správu MZ?
Mgr. Peter Vandraško
Mali sme uznesenie, že sa máme venovať tomu aby správy mali rovnakú štruktúru ale nie aby
sme preberali správy. Mali sme na zasadnutí školskej komisie bod - správy.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať p. riaditeľ za prednesenie správy, chcem poďakovať tebe aj tvojim kolegom za
prácu. Je to škola kde vznikol subjekt villa saxorum – večer s majstrom vystupovali – to bolo
super, veľmi často vystupujú v múzeu v Levoči. Úspechom je aj 7. miesto mladých holubárov
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z 28. krajín na svete. Toto je zase o niečom inom. Školská 3 – vstavba podkrovia – máme
schválených 435 tis. €, vyčerpaných bolo 180 tis. € a teraz stále bojujeme o 220 tis. €. Táto
škola dáva do tých svojich budov trošku ináč financie ako iné školy. Riešili to vlastnou cestou. Za
3 roky boli vykonané stavebné práce za 122 tis. € z rozpočtu ZŠ Školská 3, 180 tis. € z rozpočtu
mesta. Dalo by sa ísť do projektu na zatepľovanie ale škola už vymenila kúrenie, vymenila okná,
to čo rieši projekt by sa všetko muselo vyhádzať a dať nanovo, takže tam cesta nevedie.
Ďakujem všetkým kolegom čo pracujú v školstve v našom mestečku.
Uznesenie č.: MZ-09-17-B-15
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
30.11.2017
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Ing. František Pravlík
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Získanie chaty DIANA do majetku mesta
Peter Hanigovský
Minule sme tu riešili veci ohľadom majetku mesta a ja som si spomenul na jednu nehnuteľnosť –
chatu DIANA, je na našom pozemku, niektorí občania mi tvrdili, že mesto by malo na túto budovu
nárok, je postavená na základoch bývalej mestskej horárne. V tých časoch výstavby nebolo na ňu
vydané stavebné povolenie. Nie je to 100%-tné ale jeden pán mi povedal, že je to tak. Pozemky
sú mestské. Týmto by sa malo mesto k tejto nehnuteľnosti prihlásiť a malo by si uplatniť
majetkový nárok. Momentálne je tento objekt vo vlastníctve štátnych lesov a je na našom
pozemku. Videl by som do budúcna tam možnosť rekreácie, návštevy, využívať túto chatu na
rôzne príležitosti. Mám návrh na prijatie uznesenia. Predniesol návrh na uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
Nehovoríš pravdu , tieto informácie nie sú pravdivé, pozemky pod chatou DIANA nie sú mestské
a ani neboli. Mestské je za plotom na pravo a mestská je cesta za chatou. Viem to lebo sme to
teraz dávali dokopy. Nebránim sa tomu aby sme to hľadali ale ani po ROEP to nebolo. Myslel som
si, že pozemky pod chatou DIANA sú mestské ale nie je to pravda.
Peter Hanigovský
Ja som videl ešte za éry bývalého primátora F. Slebodníka výťažok z mapy alebo geometrický
nákres a tam bola zakreslená bývalá mestská horáreň. Z toho som vychádzal preto som to
navrhol.
MVDr. Michal Kapusta
Viacerí mi povedali aby sme bojovali o chatu DIANA ale z viacerých rôznych zdrojov mám
potvrdené, že to nie je náš pozemok.
Vladimír Tomko
Stará budova horárne – bolo to mestské, potom ako sa stavala nová chata, ešte polovica bola
mestská ale všetko čo je ohradené sa vysporiadalo. Lesy to kúpili. Aj napravo lúka za plotom aj tú
kúpili.
MVDr. Michal Kapusta
Myslím si, že to nie je celkom pravda. Pri lustráciách , ktoré boli nenašli sme žiadnu stopu, že to
bolo mestské. Ja sa tomu vôbec nebránim.
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Uznesenie č.: MZ-09-17-B-16
MZ schvaľuje začať rokovanie so štátnymi lesmi SR o získanie pozemkov a chaty DIANA do
majetku mesta.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
30.11.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
+
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 21.00 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 30.11.2017

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

................................................
Prednosta MsÚ
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