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Z á p i s n i c a   č. 3/2020 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 05.08.2020 

 

 

Prítomní:  Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec 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 

 

Ospravedlnený: Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

 

Pozvaný:  Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ    

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o výberovom konaní riaditeľa CVČ Prima Krompachy. 

3. Návrh Doplnku č. 5 k zriaďovateľskej listine ZUŠ Krompachy. 

4. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Krompachy k 30.06.2020.. 

5. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Krompachy na rok 2020. 

6. Návrh Doplnku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení 

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

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

K bodu č. 1. Otvorenie. 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal členov a otvoril zasadnutie komisie.  

 

K bodu č. 2. Informácia o výberovom konaní riaditeľa CVČ Prima Krompachy. 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru riaditeľky Centra voľného času PRIMA, SNP 39, 

Krompachy z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, Mesto Krompachy vyhlásilo dňa 

9.6.2020, v zmysle § 4, odst. 1 zákona NR SR č. 556/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 5zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové konanie na funkciu riaditeľa 

Centra voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy, do ktorého sa prihlásila jedna uchádzačka, a to 

PaedDr. Slávka Šmidová z Krompách.. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 15.7.2020 v Centre voľného času PRIMA, SNP 39, 

Krompachy. Na základe splnených kritérií ustanovených v oznámení o vyhlásení výberového 
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konania a na základe osobného pohovoru výberová komisia určila PaedDr. Slávku Šmidovú ako 

úspešného uchádzača výberového konania na obsadenie funkcie  riaditeľky Centra voľného času 

PRIMA, SNP 39, Krompachy. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie informáciu o výberovom konaní riaditeľa CVČ Prima 

Krompachy. 

 

K bodu č. 3. Návrh Doplnku č. 5 k zriaďovateľskej listine ZUŠ Krompachy 

Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ informoval členov komisie, že Mesto Spišské Vlachy, zriaďovateľ  

Základnej školy v Spišských Vlachoch, Komenského 6, požiadalo Ministerstvo školstva SR 

o  vytvorenie Základnej umeleckej školy ako súčasť Základnej školy v Spišských Vlachoch, 

Komenského 6. Z uvedeného dôvodu Mesto Krompachy listom zo dňa 31.3.2020 požiadalo 

Ministerstvo školstva SR o vyradenie Elokovaného pracoviska, Komenského 6, Spišské Vlachy, 

ako súčasť Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8, Krompachy. Rozhodnutím 

Ministerstva školstva SR zo dňa 30.6.2020 pod č. 2020/11003:3-A2130 vyradilo Elokované 

pracovisko, Komenského 6, Spišské Vlachy, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Námestie 

slobody 8, Krompachy zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2020.  

 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 5 k zriaďovateľskej listine ZUŠ 

Krompachy. 

 

K bodu č. 4 Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy k 30.06.2020. 

Členovia komisie sa oboznámili s materiálom o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení. Ing. 

Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ doplnil, že rozpočet je upravený z dôvodu koronakrízy. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30.06.2020. 

 

K bodu č. 5 Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy na rok 2020. 

Z dôvodu prerušenia činnosti materskej školy na ul. SNP je návrh úpravy finančných prostriedkov 

- poníženie vo výške 13 000 €, t. j. z hodnoty 38 085 € na hodnotu 22 845 €. Učiteľka uvedenej 

MŠ nastúpila na miesto asistentky v MŠ Hlavná. Nakoľko ani činnosť výdajnej školskej jedálne 

nebude v prevádzke, je úprava rozpočtu – poníženie o 1 840,09 €.  

Návrh úpravy pre školský klub v ZŠ s MŠ SNP – navýšenie o 880 € je z dôvodu nedostatočných 

finančných prostriedkov na osobné náklady (vyššie náklady počas čerpania dovolenky pri 

upravenom rozpočte o 20 %  počas prerušenia prevádzky).   

V ZŠ s MŠ Maurerova – predškolská výchova je návrh úpravy rozpočtu – navýšenie o 31 418 € €, 

t. j. z hodnoty 171 835 € na hodnotu 203 253 €. Z dôvodu obnovenia prevádzky materskej školy 

na ul. Robotníckej po rekonštrukcii a navýšenia ďalšieho oddelenia, sú finančné prostriedky určené 

na mzdy pre dve novoprijaté učiteľky, navýšenia úväzku pre upratovačku o 0,4 úväzku a pre 

školníka o 0,6 úväzku. Od nového školského rok nastúpi jedno dieťa zo zdravotným postihnutím, 

pre ktoré je potrebný asistent učiteľa. Z toho dôvodu sú navýšené finančné prostriedky na asistenta, 

ktorý bude prijatý na 0,5 úväzok.  



 

3 
 

Z dôvodu nenaplnenia rozpočtovaných vlastných príjmov v školskom klube detí v ZŠ s MŠ 

Maurerova je návrh úpravy finančných prostriedkov – navýšenie o 2 980 €, t. j. z hodnoty 36 567 

€ na hodnotu 39547 €.  ktoré sú potrebné na osobné náklady v školskom klube. 

Pre školskú jedáleň v ZŠ s MŠ Maurerova boli schválené kapitálové výdavky na obstaranie 

konvektomatu, ktorý bol zakúpený. Pre správne fungovanie konvektomatu je potrebný odsávač 

pár, preto je predložený návrh úpravy rozpočtu na kapitálové výdavky na nerezový odsávač pár vo 

výške 2 476,81 €. 

Návrh úpravy pre MŠ Hlavná vo výške 13 000 €, t. j. z hodnoty 289 749 € na hodnotu 302 749 € 

sú určené najmä na osobné náklady novoprijatého asistenta učiteľa (učiteľ z MŠ SNP) a z dôvodu 

poklesu rozpočtovaných vlastných nákladov na ostatné prevádzkové náklady. 

 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 6 Návrh Doplnku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 

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

Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ oboznámil členov s materiálom. Doplnil, že z dôvodu úpravy 

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. 6 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. 7. Diskusia. 

Igor Jendruch, predseda komisie apeloval na členov komisie, ktorí sú aj zástupcami základných 

škôl, aby v budúcom školskom roku žiaci jednotlivých škôl odovzdávali poukazy do CVČ Prima. 

Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ informoval školy, aby si vytvorili nejakú finančnú rezervu, pretože 

tento rok bude náročný. 

Alena Gmucová, členka komisie informovala členov komisie, že na ZŠ Maurerova je havarijný 

stav okien a z toho dôvodu je potrebné vymeniť 157 okien. Bola podaná žiadosť na Ministerstvo 

školstva SR na riešenie havarijného stavu. 

 

K bodu č. 8. Záver. 

Igor Jendruch predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 05.08.2020 

Zapísala: Mgr. Lucia Saloková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 


