
Zápisnica č. 1/2021 
zo zasadnutia komisie školstva a športu   

konaného 16.2.2021 

 

Prítomní:  Igor Jendruch – predseda komisie 

Ing. Alžbeta Perháčová - podpredseda komisie 

  Mária Repková  - členka komisie 

Mgr. Jana Farkašová - členka komisie 

Pavol Vaľko – člen komisie 

Ján Šmida – člen komisie 

Mgr. Anna Grondželová – členka komisie   

  Alena Gmucová – členka komisie 

  

   

Zapisovateľ:  Ing. Ján Znanec  

   

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie komisii boli doručené materiály v elektronickej podobe, 

k predloženým materiálom sa členovia komisie vyjadrili písomne a aj telefonicky. 

 

Program rokovania: 

1. Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2021  

2. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na  

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

3. Návrh VZN č. 2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2021 

o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

 

 

K bodu č. 1:  Návrh rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam 

na rok 2021  

     Prenesené kompetencie: 

Návrh rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre 

základné školy je vo výške 98 % normatívneho príspevku. Je ponechaná rezerva pre prípad 

potreby dofinancovania škôl v priebehu roka. Nenormatívne finančné prostriedky 

(vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie) sú 

účelovo určené pre jednotlivé školy. Finančné prostriedky pre materské školy sú určené pre 

deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Z rozpočtu mesta pre Základnú školu Zemanská 2 sú určené finančné prostriedky vo výške 

1 211 € ako spoluúčasť zriaďovateľa na projekte Operačný  program „Ľudské zdroje“ 

(špeciálny pedagóg a školský psychológ). 

 

 



Originálne kompetencie: 

Finančné prostriedky na originálne kompetencie pre školské zariadenia zahrňujú potrebné 

finančné prostriedky, ktoré boli určené na základe platových inventúr (nárast tarifných 

platov z dôvodu nadobudnutia ďalšieho roka započítanej praxe) a ostatných potrebných 

prevádzkových nákladov, vrátane povinnej odmeny vo výške 100 € pre zamestnanca 

v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021. 

Vyššie finančné prostriedky pre materskú školu v ZŠ s MŠ Maurerova oproti roku 

predchádzajúcemu sú najmä z dôvodu obnovenia prevádzky od septembra 2020 v MŠ na 

Robotníckej ulici (dve oddelenia - 4 učiteľky a jeden asistent učiteľa), štátom cez ÚPSVaR 

bola v čase pandémie pre zachovanie zamestnanosti refundovaná mzda vo výške                     

24 060,66 €. O túto sumu bol aj upravený - ponížený rozpočet materskej školy. Podobne aj 

pre školskú jedáleň bola ÚPSVaR refundovaná mzda vo výške 3 598,04 € a následne aj 

úprava rozpočtu .  

V materskej škole na ul. Hlavná vyššie finančné prostriedky oproti predchádzajúcemu roku 

sú najmä z dôvodu pôsobenia ďalšieho asistenta učiteľa od septembra 2020, ÚPSVaR bola 

v čase pandémie pre zachovanie zamestnanosti refundovaná mzda vo výške  36 654 € a tým 

aj upravený - ponížený rozpočet MŠ. V návrhu rozpočtu pre MŠ sú účelovo viazané finančné 

prostriedky vo výške 12 000 € na zakúpenie nových hracích prvkov na detskom ihrisku 

v areáli MŠ. 

 Pre školskú jedáleň refundácia miezd bola vo výške 8 884 € s následnou úpravou rozpočtu.  

V CVČ v predchádzajúcom roku bola cez projekt ÚPSVaR „Praxou k zamestnaniu 2“ prijatá 

upratovačka, ktorej mzda bola refundovaná. Nakoľko bol projekt ukončený, upratovačka je 

zamestnaná na 0,5 % úväzok, ktorej mzda s odvodami za rok 2021 predstavuje 5 306 €. 

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky na údržbu a úpravu vnútorných 

priestorov (murárske vysprávky, maľovanie). V priestoroch sú vysoké stropy (4 m), 

znížením stropov sa nielen znížia náklady na kúrenie, ale sa aj po estetickej stránke vylepšia. 

V ZUŠ oproti minulému roku sú  v návrhu rozpočtu ponížené finančné prostriedky. Od 

nového školského roka bolo vyradené zo siete škôl elokované pracovisko v Spišských 

Vlachoch. Poklesom počtu detí sa ponížil stav zamestnancov a ich úväzkov.  

Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2021 je uvedený 

v prílohe č. 1 

             

Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený návrh rozpisu rozpočtov schváliť.  

. 

 

K bodu č. 2: Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy v školských zariadeniach na základe  výpočtu podielu výnosu dane 

na originálne kompetencie a nákladov na mzdy a prevádzku v jednotlivých školských zariadeniach.  



Poskytovanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie je financované na základe schválenej 

výšky dotácie pre jednotlivé školské zariadenia.  

Pri určení výšky dotácie sa vychádza z výšky nákladov na mzdy a odvody zamestnancov a výšky nákladov 

na prevádzkové náklady. Konečná suma je podelená počtom detí navštevujúcich školy a školské 

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. 

VZN obsahuje všetkých príjemcov dotácie na území mesta Krompachy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy. 

  
Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený návrh VZN č. 1/2021 schváliť. 

 

                   

K bodu č. 3: Návrh VZN č. 2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2021 

o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Doteraz platné VZN o určení školských obvodov riešilo školské obvody základných škôl. Novelou 

školského zákona sa ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie. V § 59a školského zákona je definícia 

spádovej materskej školy, ako materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie 

v nadväznosti na jeho trvalý pobyt.  

V zmysle § 8 odst.1zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení 

neskorších predpisov obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy 

zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Z dôvodu povinného 

predprimárneho vzdelávania sú určené spádové materské školy, v ktorej má garantované miesto dieťa 

v nadväznosti na jeho trvalý pobyt.  
 

Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený návrh VZN č. 2/2021 schváliť  

 

 

V  Krompachoch 22.2.2021 

 

 

Zapísal: Ing. Ján Znanec 

             Igor Jendruch 

                predseda komisie školstva a športu  

 


