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Z á p i s n i c a   č. 1/2020 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 28.01.2020 

 

 

Prítomní: Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ 

Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Alena GMUCOVÁ – členka komisie 

Mária REPKOVÁ – členka komisie 

Jana FARKAŠOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Pavol VAĽKO – člen komisie 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

 

Pozvaný: Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ    

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2020. 

3. Návrh doplnku č. 2 k VZN Mesta Krompachy č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

4. Návrh Doplnku č. 3 k VZN Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

5. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.  

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

K bodu č. 1. Otvorenie. 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal členov a otvoril zasadnutie komisie.  

 

K bodu č. 2. Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na 

rok 2020. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval členov komisie, že 

návrh rozpisu finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre základné školy                     

a originálne kompetencie pre školské zariadenia je oproti minulému roku vyšší najmä z dôvodu 

nárastu tarifných platov Návrh rozpisov na originálne kompetencie vychádza zo schválených 

dotácii pre jednotlivé školské zariadenia. 

Kapitálové výdavky pre školskú jedáleň v ZS s MŠ Maurerova 14 sú určené na obstaranie 

konvektomatu. Súčasný konvektomat je poruchový, náhradné diely z dôvodu, že už sa daný typ 

nevyrába, je problém zaobstarať. Školská jedáleň pripravuje jedlá pre 361 stravníkov, po 

ukončení rekonštrukcie materskej školy na ul. Robotnícka 3 sa počet navýši o ďalších 25 

stravníkov. 
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Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť rozpis finančných prostriedkov školám a školským 

zariadeniam na rok 2020. 

 

 

K bodu č. 3. Návrh doplnku č. 2 k VZN Mesta Krompachy č. 2/2015 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

V zmysle  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je termín zápisu žiakov na 

povinnú školskú dochádzku v období od 1.4. – do 30.4. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh 

Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky 

s určenými termínmi zápisu na školské roky 2020/2021 až 2023/2024, a to nasledovne: 

 pre školský rok 2020/2021 na deň   4.4.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.hod.  

 pre školský rok 2021/2022 na deň  10.4.2021 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

 pre školský rok 2022/2023 na deň    2.4.2022 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

 pre školský rok 2023/2024 na deň    1.4.2023 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 2 k VZN Mesta Krompachy č. 

2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

K bodu č. 4. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

Z dôvodu poukázania finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2020 je 

určená výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia na žiaka 

 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Krompachy č. 

1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 5. Informácia o konaní dobrovoľnej  zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

 

Výťažok z dobrovoľnej zbierky z ponuky „primátorského punču“ počas Vianočných trhov 

2019 a z dobrovoľných príspevkov od 12.12.2019 do 31.12.2019 bol vo výške 1 424,56 €. 

V uvedenej sume je aj výťažok z predaja vianočného pečiva vo výške 132,50 €, ktoré pripravili 

členky z Únie žien Slovenska v Krompachoch. 

Výťažok zo zbierky je určený na zlepšenie technickej vybavenosti Základnej umeleckej  školy 

– zakúpenie elektronického klavírneho krídla. 

 

K bodu č. 6. Diskusia. 

Mgr. Jana Farkašová, členka komisie sa opýtala, aká je koncepcia školstva v meste na 

nasledujúce roky. Otázka smerovala najmä na priestorové vybavenie základnej školy na ulici 

SNP.  
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Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval členov, že v najbližšej 

dobe sa bude rekonštruovať odkúpený dom od p. Novotnej, ktorý sa nachádza v blízkosti ZŠ 

s MŠ. 

 

K bodu č. 7. Záver. 

Igor Jendruch, predseda komisie pozval členov komisie na Pankuškové fašiangy, ktoré sa 

uskutočnia dňa 15.02.2020 od 10.00 hod. na Plejsoch. Na záver sa všetkým poďakoval za účasť 

na stretnutí a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

V Krompachoch dňa 28.01.2020 

Zapísala: Mgr. Lucia Saloková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 


