
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 23.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, ktorá privítal všetkých prítomných.  

 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, privítanie 

2. Zhodnotenie Behu ulicami Krompách 

3. Návrh úpravy rozpočtov škôl  

4. Informácia obsadenosti škôl v šk. roku 2017/2018 

5. Vianočný punč - konanie dobrovoľnej zbierky  

6. Záver 

 

Rokovanie 

Bod 1. Predseda komisie Školstva a športu p. Igor Jendruch privítal prítomných členov 

komisie. 

 

Bod 2. Predseda komisie Igor Jendruch sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali pri podujatí 

52. ročníka Behu ulicami Krompách. Navrhol, aby všetky deti do 6. rokov boli odmenení 

medailami, s čím komisia súhlasila. Nakoľko spracovanie výsledkových listín, najmä hlavného 

preteku je veľmi zdĺhavé, komisia doporučila osloviť p. Buca s možnosťou spolupráce 

spracovania výsledkov pretekov cez počítač. Na budúci rok doplniť kategóriu behu detí do 4. 

rokov aj s rodičmi (podľa ročníka narodenia). Nakoľko štartovné čísla sú už opotrebované, 

zabezpečiť.    

 

Bod 3. Ing. Znanec informoval o pripravenej úprave rozpočtov škôl v rámci prenesených kompetencií. 

Úprava rozpočtu   je na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva o úprave finančných 

prostriedkov na rok 2017 dôvodu navýšenia tarifných  platov o 6 %  pre  pedagogických  a  odborných  

zamestnancov   regionálneho školstva.  Celková úprava je vo výške 20 403 €. 

Úprava rozpočtu na originálne kompetencie – navýšenie pre ZUŠ je z dôvodu nárastu žiakov v tomto 

školskom roku o 69 žiakov, a to v individuálnej forme o 8 a v kolektívnej forme o 61 žiakov (najmä 

tanečný odbor).  Prepočtom počtu detí a normatívnym príspevkom je návrh úpravy rozpočtu vo výške 

13 367 €. 

Z dôvodu neopraviteľnej poruchy varného kotla v školskej kuchyni v ZŠ Zemanská 2 je návrh úpravy 

rozpočtu pre školskú jedáleň – kapitálové výdavky na obstaranie nového plynového varného kotla vo 

výške 5 000 €. Nakoľko finančné prostriedky pre originálne kompetencie boli nepostačujúce, 

rozpočtovým opatrením vo výške 5 000 € sa  navýšili finančné prostriedky na kapitálové výdavky 

z položky vlastné prostriedky na projekty.  



Z dôvodu naplnenia rozpočtovaných vlastných príjmov je úprava vlastných príjmov s predpokladom do 

konca roka v ZŠ s MŠ Maurerova,  MŠ Hlavná , CVČ PRIMA (dotácia z obce Richnava pre deti 

navštevujúce CVČ PRIMA). 

  Komisia odporučila MsZ predložený návrh úpravy rozpočtov schváliť. 

     

Bod 4. Ing. Znanec informova o obsadenosti škôl a školských zariadení. 

V novom školskom roku 2017/2018 do školských lavíc v základných školách  a stredných školách  nastú-       

pilo  495 žiakov, čo je oproti  predchádzajúcemu roku viacej o 35 žiakov. 

Zriaďovateľom základných škôl je mesto Krompachy, špeciálnej základnej školy je Okresný úrad v 

Košiciach, stredné školy patria pod VÚC Košice, zriaďovateľom súkromnej strednej školy je SEZ 

Krompachy.  

   

Na základných školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta je oproti predchádzajúcemu školskému vyšší 

počet detí o 34.  
 

Počty žiakov sú uvedené v tabuľke:           

 

Názov školy,šk. Počet ž. v šk. 
r. 

zmena 
počtu 

% vyjadr. 

zariadenia 2016/
17 

2017/
18 

žiakov zmeny 

ZŠ Zemanská 210 219 9  4,29 

ZŠ Maurerova 388 376 -12  -3,09 

ZŠ SNP  312 349 37  11,86 

ŠZŠ  145 141 -4  -2,76 

Gymnázium 170 162 -8  -4,71 

SSŠ SEZ Kromp. 235 248 13  5,53 

MŠ Hlavná 100 98 -2  -2,00 

MŠ ZŠ s MŠ 
Maurer. 

69 71 2  2,90 

MŠ ZŠ s MŠ SNP 32 16 -16  -50,00 

ZUŠ  510 592 82  16,08 

CVČ  1 016 667 -349  -34,35 
 

  

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým je stanovený najvyšší počet detí v triede materskej školy a podľa 

Vyhlášky MŽ SR č. 527/2007 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkach na zariadenie pre deti a 

mládež sú materské školy obsadené, deti boli prijaté na základe podaných prihlášok.   

  

   

Bod 5. Aj tento rok sa počas vianočných trhov bude ponúkať „primátorský punč“, ktorý bude 

pripravovať a ponúkať ZUŠ. Výťažok z punču bude určený pre zlepšenie finančnej situácie 

ZUŠ. Na otázku, či niektorá iná škola sa nechcela zapojiť do prípravy punču, Ing. Znanec 

odpovedal, že ponuku dostali všetky školy, ktoré to odmietli. 

 

Bod 6. Predseda sa poďakoval prítomným členom za účasť, ďalšie zasadnutie komisie bude  

11.11.2017 spojené s návštevou pamätnej izby a zasadnutie ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 24.10.2017  

Zápis vyhotovil: Ing. Ján Znanec 



 


