ZÁPISNICA
z 5. rokovania Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline
5. rokovanie a hlasovanie členov Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline SR sa
z preventívnych dôvodov v súvislosti s ochorením COVID-19 realizovalo „per rollam“ formou
mailovej komunikácie. Materiály zaradené do programu rokovania KŠaM boli členom komisie
zaslané na individuálne naštudovanie.
Svoje hlasovanie zaslalo všetkých 14 členov komisie, čím bola KŠaM MZ v Žiline
uznášaniaschopná.
Program zasadnutia KŠaM MZ v Žiline:
1. Schválenie programu
2. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k 30.06.2020
3. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020
4. Správa o výsledkoch kontrol
5. Rôzne, záver

K bodu 1
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných na COVID-19 a prijaté
preventívne opatrenia, sa rokovanie a hlasovanie KŠaM uskutočnilo „per rollam“. Členom
komisie boli zaslané materiály na individuálne naštudovanie spolu s hlasovacími hárkami za
jednotlivé body programu. Hlasovať bolo možné do 13.10.2020 vrátane. Spätne zaslané
hlasovacie hárky spolu so sprievodnými mailami členov komisie sú prílohou č. 1.1 – 1.14 tejto
zápisnice. Po ukončení hlasovania boli zaslané hlasy spočítané a nakoľko sa hlasovania
zúčastnilo všetkých 14 členov, bola KŠaM uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 39/2020
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia
Výsledok hlasovania
„per rollam“:

Člen KŠaM
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Peter Cibulka
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
PaedDr. Dáša Švaňová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková
SPOLU

Za















Proti


Zdržal sa








14

0

0

K bodu 2
Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k 30.06.2020 – príloha č. 2.
Predkladateľ materiálu - Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického.
Uznesenie č. 40/2020
Komisia školstva a mládeže
I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie
1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k 30.06.2020 tak, ako je predložená.
Výsledok hlasovania
„per rollam“:

Člen KŠaM
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Peter Cibulka
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
PaedDr. Dáša Švaňová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková
SPOLU

Za















Proti


Zdržal sa








14

0

0

K bodu 3
Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 –
príloha č. 3.
Predkladateľ materiálu - Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického.
Diskusia:
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Keďže sme v bezprostrednom riziku opätovného zatvorenia základných škôl, považujem za
dôležité reagovať na aktuálne potreby škôl podľa priorít a naliehavosti pomoci. Pomoc by mala
byť adresná a rýchla (na ministerstve je pomoc zatiaľ len v prísľube).
Požiadal som riaditeľov škôl Mesta Žilina o návrhy financovania naliehavého zabezpečenia
chodu každej školy v súvise a) s opatreniami týkajúcimi sa pandémie Covid-19 a b) s
vyučovaním na diaľku tak, aby sa zabezpečili potreby detí i pedagógov. V tejto veci je možné
hľadať aj doplnkové riešenia (ako napr. mestská online burza ešte funkčného hardvéru pre deti
bez vybavenia a pod.).
Až po ošetrení týchto potrieb navrhujem dokončiť úpravu rozpočtu.
Najvýznamnejšie potreby základných škôl podľa vyjadrení riaditeľov:
ZŠ (s MŠ) ulica: a) COVID-19
b) Online vzdelávanie
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sv. Gorazda

Jarná

Školská

Nám. mladosti

Lichardova
Karpatská

Gaštanová

Martinská

zabezpečené

Z prieskumu učiteľov:
- pripojenie na internet resp. rýchlosť pripojenia
pre učiteľov doma (polovica pedagogického
zboru);
- učitelia nemajú hradené použité vlastné dáta
zabezpečené
Z prieskumu rodičov:
- nedostatočné pripojenie - 12,
- absentujúci alebo nedostatočný hardvér – 14
- bez webkamery – 7
- dieťa samé doma nezvláda online vyučovanie
chýba teplá voda Učitelia:
na toaletách
- nemajú hradené použité vlastné dáta
i v triedach;
preto nie je
možné
zabezpečiť
dezinfekciu rúk
podľa RÚVZ
zabezpečené
Učitelia:
- nedostatočná kvalita notebookov zamestnancov
- učitelia nemajú hradené použité vlastné dáta
- kancelársky papier pre tlač PL pre žiakov bez
PC
- tonery do tlačiarní
- notebooky, tablety, SIM-karty aspoň pre žiakov
zo soc. znevýhodneného prostredia
zabezpečené
Deti:
- 6 detí nemá technické zabezpečenie ani prístup
na internet
zabezpečené
Učitelia:
- v prípade opätovného online vyučovania by
pomohlo niekoľko notebookov
Deti:
- deti bez PC nemali ani pripojenie
zabezpečené
Učitelia:
- notebooky a pripojenia s vyššou rýchlosťou
prenosu dát (opotrebovaná a zlyhávajúca
technika)
- kamery na natáčanie videí a prenos hodín na
diaľku
- nakúpenie multilicencií pre programy na
fyziku, chémiu, biológiu, informatiku, jazyky,
aby nemuseli prispievať rodičia, lebo takéto
financovanie je zdĺhavé
zabezpečené
Učitelia:
- zabezpečiť dáta pre učiteľov, aby mohli byť na
internete aj mimo pracoviska (míňajú vlastné
dáta)
- zišla by sa účelová dotácia z ministerstva, aby
si školy mohli dokúpiť technické vybavenie,
ktoré im chýba (notebooky, webkamery) –
každá škola individuálne
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Uznesenie č. 41/2020
Komisia školstva a mládeže
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1. Zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2020 tak, ako je predložená.

Výsledok hlasovania
„per rollam“:

Člen KŠaM
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Peter Cibulka
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
PaedDr. Dáša Švaňová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková
SPOLU

Za



Proti




nehlasoval









Zdržal sa

















10

2

1

K bodu 4
Správa o výsledkoch kontrol – príloha č. 4.
Predkladateľ materiálu – Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina.
Uznesenie č. 42/2020
Komisia školstva a mládeže
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol.

Výsledok hlasovania
„per rollam“:

Člen KŠaM
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Peter Cibulka
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
PaedDr. Dáša Švaňová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková
SPOLU

4

Zdržal sa


Za















Proti








14

0

0





K bodu 5
Do bodu rôzne nikto z členov komisie nezaslal diskusný príspevok.

V Žiline dňa 14.10.2020

PaedDr. Ľudmila Chodelková
predsedníčka komisie školstva a mládeže
Zapísala: Janka Vavrová, sekretár KŠaM
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