ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie
školstva a mládeže pri MZ v Žiline, ktoré sa konalo dňa 20. 02. 2014
Dňa 20.02.2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie školstva
a mládeže (ďalej len KŠaM) pri Mestskom zastupiteľstve (ďalej len MZ) v Žiline.
Na zasadnutí sa zúčastnili 6 členovia, čo je nadpolovičná väčšina, čím bola KŠaM pri MZ
v Žiline uznášania schopná. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili: MUDr. Jozef Hudcovský,
Ing. Darina Čierniková a Mgr. Daniela Štefanatná a neospravedlnil sa: Radoslav Židek.
Na zasadnutie bola prizvaná: Mgr. Nora Zapletajová
–
vedúca Odboru školstva
a mládeže na Mestskom úrade (ďalej len OŠaM na MsÚ)
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. - vedúci Odboru právneho
a majetkového na Mestskom úrade (ďalej len OPaM na MsÚ)
Na zasadnutie KŠaM pri MZ v Žiline bola prizvaná riaditeľka a zástupcovia Rady školy,
zástupca za rodičov a učiteľ zo ZŠ, Lichardova č.24, 010 01 Žilina, ktorými sú:
Mgr. Ida Pavlovičová – Riaditeľka, ZŠ Lichardova
Michal Jaloviar - Rada rodičov
Bohumil Zábojník - Rada rodičov
Viera Hanuliaková - Rada rodičov
Andrea Stromková - Rada školy, pedagóg
Dagmar Jarinová - Rada školy
Jozef Kúdelčík - Rada rodičov
Katarína Matejičková - Rada rodičov
Mária Pilková – pedagogický zamestnanec
Janette Seidlová - Rodič
Zasadnutie KŠaM pri MZ v Žiline otvoril Mgr. Peter Fiabáne, ktorý je predsedom KŠaM
pri MZ v Žiline, privítal prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prezenčná listina
zo zasadnutia KŠaM pri MZ tvorí prílohu č. 1 - Zápisnice zo zasadnutia KŠaM (ďalej len
„zápisnica“).
Program zasadnutia KŠaM pri MZ v Žiline:
1. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a ECAV na Slovensku
Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
2. Rôzne

K bodu 1
Prerokovanie pracovného materiálu pod názvom: „Návrh na uzatvorenie nájomnej
zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa“, ktorý vypracoval OPaM na MsÚ v Žiline
a tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Mgr. Peter Fiabáne,
predseda KŠaM pri MZ v Žiline, požiadal MUDr. Juraja
Popluhára, PhD.MBA o vyjadrenie sa a oboznámenie členov komisie so situáciou, ktorá
súvisí s nesúhlasom rodičov detí zo ZŠ Lichardova so zriadením dvoch tried materskej školy
v priestoroch ZŠ Lichardova, nakoľko osobne komunikoval s p. Andreou Stromkovoučlenkou Rady školy zo ZŠ Lichardova aj s Mgr. Idou Pavlovičovou – riaditeľkou ZŠ
Lichardova.

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.MBA reagoval, že sa zúčastnil aj stretnutia vedenia mesta Žilina
so zástupcami Rady školy a Rady rodičov zo ZŠ, Lichardova 24, ohľadom riešenia nesúhlasu
zástupcov Rady školy zo ZŠ so zriadením dvoch tried materskej školy v priestoroch ZŠ
Lichardova, pritom jedným z hlavných dôvodov bolo, že realizácia zámeru zriadenia MŠ
znamená pre ich základnú školu neriešiteľnú situáciu z priestorového hľadiska, nakoľko
predpokladajú, že budú mať nedostatok učební pre žiakov školy a následne problémy
s delením tried v dôsledku nedostatku učební,
MUDr. Juraj Popluhár, PhD, MBA ďalej poznamenal, že podľa názoru niektorých rodičov
a pedagógov zrušenie odborných učební bude znamenať zásadné a nevratné zníženie kvality
vyučovacieho procesu.
Mgr. Ladislav Čellár sa vyjadril sa, že po osobnej obhliadke objektu ZŠ Lichardova a po
vzájomnej konzultácii s Mgr. Idou Pavlovičovou – riaditeľkou ZŠ, súhlasí so zriadením MŠ
v priestoroch školy, pretože vytvorením dvoch tried MŠ sa neohrozí jej ďalšia činnosť,
prevádzka, ani ekonomická nezávislosť a ostane zachovaná kvalitatívna úroveň
vyučovacieho procesu.
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. MBA, ďalej poznamenal, že p. Andrea Stromková,
predsedníčka Rady školy a aj Mgr. Ida Pavlovičová - riaditeľka ZŠ nie sú stotožnené so
zámerom mesta Žilina zriadiť materskú školu práve v priestoroch ZŠ, Lichardova 24, 010 01
Žilina.
Mgr. Peter Fiabáne, predseda KŠaM pri MZ v Žiline, uviedol, že podľa čl.9 bod č.5
Rokovacieho poriadku komisií pri MZ v Žiline o účasti iných osôb, ktoré nie sú členmi
komisie na zasadnutí rozhodne KŠaM pri MZ v Žiline hlasovaním a preto požiadal
prítomných členov na zasadnutí KŠaM pri MZ o hlasovanie.
Uznesenie č. 5/2014
Komisia školstva a mládeže
I.

berie na vedomie a odporúča prizvať na zasadnutie KŠaM pri Mestskom
zastupiteľstve zástupcov Rady školy zo ZŠ, Lichardova 24, Žilina podľa
čl.9 bod č.5 Rokovacieho poriadku komisií pri MZ v Žiline

Výsledok hlasovania: Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

Mgr. Peter Fiabáne, predseda KŠaM pri MZ v Žiline, navrhol po hlasovaní členov komisie
program nasledovne:
1. Vyjadrenie JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M. ako predkladateľa materiálu - Návrh
na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a ECAV na Slovensku
Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
2. Vyjadrenie Mgr. Nory Zapletajovej – vedúcej OŠaM na MsÚ v Žiline
3. Vyjadrenie Mgr. Idy Pavlovičovej – riaditeľky zo ZŠ, Lichardova 24, 010 01 Žilina
4. Vyjadrenie zástupcu Rady školy
5. Vyjadrenie zástupcu Rady rodičov

K bodu 1.1
Mgr. Peter Fiabáne, predseda KŠaM pri MZ v Žiline, požiadal JUDr. Jakuba Ulahera,
PhD.,LL.M., vedúceho OPaM na MsÚ v Žiline, o vyjadrenie sa a oboznámenie členov

komisie s Návrhom na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a ECAV na
Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. uviedol, že Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku Žilina (ďalej len „CZ ECAV“), predstavil mestu svoj zámer zriadenia novej
dvojtriednej materskej školy otvorenej pre všetky deti bez ohľadu na vierovyznanie a zároveň
požiadal mesto o vytipovanie a prenechanie vhodných priestorov do dlhodobého nájmu
( 10 rokov) na uvedený účel.
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. ďalej poznamenal, že nájomca sa zaväzuje platiť
Základnej škole, Lichardova 24, 010 01 Žilina
pomernú časť nákladov za vykurovanie
podľa predpisu stanoveného dodávateľom tepla pripadajúcu na prenajaté priestory podľa
m2 vykurovanej plochy (refakturácia), a to na základe osobitných faktúr vystavovaných ZŠ,
Lichardova 24, 010 01 Žilina, so splatnosťou 15 dní odo dňa ich vystavenia a
nájomca si bude platiť elektrickú energiu, vodu individuálne na základe zmlúv s
príslušnými dodávateľmi.

K bodu 1.2
Mgr. Nora Zapletajová uviedla, že má spracovanú ekonomickú analýzu ZŠ,
Lichardova 24, 010 01 Žilina a s jednotlivými materiálmi a číselnými ukazovateľmi
oboznámila prítomných členov KŠaM a skonštatovala, že táto analýza sa nezhoduje
s analýzou Mgr. Idy Pavlovičovej – riaditeľky zo ZŠ Lichardova napr. v tom, že nárast počtu
žiakov, ktorý by potenciálne obmedzoval terajší systém vyučovania bude zaznamenaný
najskôr až po 5 rokoch, momentálna naplnenosť tried na ZŠ Lichardova je iba 54 %, OŠaM
vychádzal z podkladov EDUZBERU, analýzy demografického vývoja Mesta Žilina. Navyše
50% detí zapísaných ako potenciálnych prvákov nie sú deti z danej mestskej časti resp. časť
detí je aj s trvalým bydliskom mimo mesto Žilina. Finančný doplatok na mzdy za rok 2013
predstavuje sumu 25.655,- €, keďže časť nákladov každej školy znáša mesto ako zriaďovateľ,
je nutné, aby priorizovalo v poskytovaných službách predprimárneho a základného
vzdelávania deti s trvalým bydliskom v Meste Žilina. So zriaďovaním špeciálnych tried mesto
Žilina ako zriaďovateľ nepočíta, nakoľko MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie o inklúzií žiakov
s poruchami do bežných tried ZŠ. Pri potenciálnom náraste počtu žiakov vznikne nutnosť
dovybavenia šatní bez ohľadu na vytvorenie dvoch tried MŠ. Vyučovanie v špeciálnej triede
ako aj individuálne vyučovanie autistu v samostatnej učebni do času vytvorenia MŠ bude
ukončené. Je teda hlavne na manažmente ZŠ, aby aj za nových podmienok zabezpečil
zachovanie kvality vyučovania.
Mgr. Nora Zapletajová skonštatovala, že i naďalej jednou z priorít mesta Žilina v oblasti
školstva je vyriešenie nedostatku voľných miest v materských školách, a to zriaďovaním
nových materských škôl priamo v pôsobnosti mesta (čo je však v súčasnosti finančne
neúnosné) ako aj podporou zriaďovania týchto nových zariadení tretími subjektmi.
K bodu 1.3
Mgr. Ida Pavlovičová – riaditeľka zo ZŠ, Lichardova 24, 010 01 Žilina uviedla, že jej
analýza je vypracovaná na najbližších 5 rokov a poznamenala, že zriadenie materskej školy
prinesie negatívny dopad na nedostatočné priestory na šatne, nedostatok učební pre žiakov
školy, rušenie vybavených odborných učební, zvýšené náklady na prestavbu vybavených
odborných učební na kmeňové triedy, problémy s delením tried v dôsledku nedostatku učební
(jazyky, ETV, svet práce a technika).
Mgr. Ida Pavlovičová uviedla, že škola využíva v súčasnosti učebne v hlavnej budove ako
aj v samostatnej budove nad jedálňou a okrem štandardných kmeňových tried škola poskytuje
tiež vyučovanie v špeciálnej triede pre deti s poruchami učenia tiež v menšej učebni výučby
pre autistu a má aj do budúcnosti snahu pokračovať s prevádzkou špeciálnej triedy.

K bodu 1.4
P. Andrea Stromková – členka Rady školy zo ZŠ Lichardova, ktorá o uvedenej situácii aj
osobne komunikovala s MUDr. Jurajom Popluhárom, PhD. MBA sa vyjadrila za zachovanie
priestorov nad jedálňou ZŠ Lichardova 24, Žilina pre potreby školy a s jej vyjadrením súhlasí
aj väčšina pedagógov, rodičov a priateľov ZŠ, Lichardova 24, 010 01 Žilina.
K bude 1.5
P. Viera Hanuliaková – členka rady rodičov zo ZŠ Lichardova vysvetlila, že mala pred sebou
vypracované dve rozdielne analýzy stavu a ekonomických ukazovateľov na činnosť ZŠ,
Lichardova 24, 010 01 Žilina, z ktorých jednu spracovala Mgr. Ida Pavlovičová- riaditeľka ZŠ
a druhú vypracoval OŠaM pri MZ v Žiline.
P. Viera Hanuliaková ďalej podala výklad k zrušeniu nie len 3 nevybavených odborných
učební, ale aj 5 z vybavených odborných učební a zrušenie odborných učební bude znamenať
zásadné a nevratné zníženie kvality vyučovacieho procesu a tiež sa vyjadrila k poklesu počtu
žiakov a k prijímaniu nových žiakov na ich základnú školu.
P. Viera Hanuliaková navrhla členom KŠaM pri MZ v Žiline zapracovať a doplniť do
„Zmluvy o nájme č......“ klauzulu o vykonaní auditu aktuálneho dopadu prenájmu časti
budovy na fungovanie ZŠ Lichardova po 5 rokoch nezávislou kontrolnou komisiou v zložení
zástupca rodičov, zástupca pedagógov, poslanec MZ, zástupca mesta a zástupcu evanjelickej
cirkvi.
Uznesenie č. 6/2014
Komisia školstva a mládeže
I.
berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline na základe diskusie
so zástupcami Rady školy ZŠ, Lichardova 24, 010 01 Žilina
prerokovať a schváliť Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi
mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa, po doplnení
klauzuly o vykonaní auditu aktuálneho dopadu prenájmu časti
budovy na fungovanie ZŠ, Lichardova, 24, 010 01 Žilina, po 5 rokoch
kontrolnou komisiou, ktorá bude pozostávať z 5 členov – 3 volených
zástupcov zriaďovateľa a 2 zástupcov zo strany Rady školy.

1. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným
zborom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

Výsledok hlasovania: Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

Na záver zasadnutia predseda Komisie školstva a mládeže pri MZ v Žiline - Mgr.
Peter Fiabáne, poďakoval členom za účasť a zasadnutie KŠaM pri MZ ukončil.

V Žiline dňa: 20.02. 2013

Mgr. Peter Fiabáne
predseda komisie školstva a mládeže

Zapísala: Mgr. Anna Jantáková, sekretár KŠaM

