
Zápisnica č. 3/2021 
zo zasadnutia komisie školstva a športu   

konaného dňa 23.8.2021 
 

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:  Mgr. Mária Šimoňáková  
   
 

 
Program rokovania: 

1. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.6.2021.  
2. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení. 
3. Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach. 
4. Dodatok k Zriaďovacej listine  ZŠ s MŠ SNP  Krompachy. 
5. Dodatok k Zriaďovacej listine ZUŠ Krompachy 
6. Diskusia. 
7. Záver 

 
K bodu č. 1:  Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.6.2021      

Prenesené kompetencie 
Okresným úradom Košice, odborom školstva, boli mestu oznámené finančné prostriedky na 
rok 2021 na prenesené kompetencie vo výške 2 255 441 €, z toho normatívne finančné 
prostriedky na bežné výdavky pre základné školy vo výške 2 154 602 €. 
Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré zahrňujú vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti 
učiteľov, sociálne  znevýhodnené  prostredie, príspevok na špecifiká – digitálne technológie sú 
vo výške  90 423 €.  
Pre materské školy sú finančné prostriedky určené výške 10 416 €. 
Z roku 2020 boli prenesené finančné prostriedky vo výške 95 647,61 €, z toho normatívne 
32 917,93 €, nenormatívne 7 416,29 €, MŠ 123,39 €, okná havária (ZŠ Maurerova) 54 590 €, 
rozvojový projekt čítame radi 600 € (ZŠ SNP), ktoré boli vyčerpané do 31.3.2021. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo normatívne finančné prostriedky školám na prenesené 
kompetencie vo výške 98 % normatívneho rozpočtu. Zostávajúce finančné prostriedky boli 
schválené MsZ v júni ako účelové finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ Maurerova (nákup 
školských lavíc, stoličiek, údržba priestorov v škole) a pre ZŠ Zemanská (výmena PVC podláh, 
nákup šatňových skriniek). 



V priebehu roka boli na základe oznámení Okresného úradu Košice, odbor školstva o úprave 
finančných prostriedkov upravené rozpočty školám o 34 216 € (rozvojové projekty 10 600 €, 
jarná škola 2 500 €, učebnice 21 116 € ). 
Z nenormatívnych pridelených finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy  boli vyplatené 
odmeny za vedenie krúžkov záujmových činností a nákup všeobecného materiálu. 
Z finančných prostriedkov určených na  dopravné bolo vyplatené žiakom dochádzajúcich 
z obcí tvoriacich spoločný školský obvod (Hrišovce, Kaľava, Kolinovce) vo výške cestovných 
nákladov. 
Finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) sú účelové 
finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP. 
Finančné prostriedky na digitálne technológie boli určené na materiálno-technické 
zabezpečenie dištančného vzdelávania. 
Finančné prostriedky  na rozvojové projekty boli určené na didaktické pomôcky, podporu 
čitateľskej gramotnosti – nákup kníh, doučovanie žiakov.  
Finančné prostriedky pre materské školy sú účelovo určené na financovanie aktivít súvisiacich 
s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky.  V MŠ Hlavná  bolo 28 predškolákov, v ZŠ s MŠ Maurerova 31 predškolákov.  
Rozpočtované finančné prostriedky pre prenesené kompetencie vrátane dotácie z ÚPSVaR 
(strava a šk. pomôcky) a vlastných príjmov boli vo výške 2 493 736,21. 
Na prenesené kompetencie boli spolu poukázané finančné prostriedky vrátane vlastných 
príjmov a dotácii z ÚPSVaR vo výške 1 359 879,54 €. 
Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na prenesené kompetencie je spracovaný 
v tabuľkovej forme – príloha č. 1. 
Finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú zasielané cca v 10. dni daného mesiaca. 
         
 
 
Originálne kompetencie (OK) 
Rozpočtované finančné prostriedky pre školské zariadenia pre rok 2021 sú výške 1 363 305 € 
s vlastnými príjmami.  
Od 1.1.2021 do 30.6.2021 boli školám a školským zariadeniam na bežné výdavky poukázané 
finančné prostriedky s vlastnými príjmami vo výške 648 644,46 €.  
Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na originálne kompetencie je spracovaný 
v tabuľkovej forme – príloha č. 2. 
Finančné prostriedky na originálne kompetencie sú zasielané do 25. dňa daného mesiaca. 
          
Členovia komisie vzali správu na vedemie.  
. 

 
K bodu č. 2: Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení 

Na základe žiadosti z roku 2019 o pridelenie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu poškodenej 
krytiny – vlnoviek z azbestocementu na chodníku vedúceho od pavilónu A k pavilónu C v ZŠ na 
Maurerovej ul. boli Okresným úradom Košice, odbor školstva pridelené finančné prostriedky vo výške 
28 230 €. Predpokladané náklady uvedené v žiadosti boli vo výške 31 370 €, z ktorých zriaďovateľ 
z vlastných zdrojov poskytne finančné prostriedky vo výške 3 140 €. Nakoľko od roku 2019 náklady na 
odstránenie havarijnej situácie sú vyššie, je predložený návrh poskytnutia finančných prostriedkov za 
zriaďovateľa vo výške 5 000 €. 
Rekonštrukciou budovy materskej školy na ulici SNP sa rozšírila kapacita o 4 nové triedy. Pri naplnenosti 
všetkých tried z kapacitných dôvodov by nemohla stravu zabezpečiť materská škola na ul. Hlavnej, ktorá  
pred rekonštrukciou dodávala stravu MŠ na SNP. Preto bola oslovená ZŠ Zemanská, ktorá mala 



zabezpečovať dovoz stravy, bol jej aj upravený rozpočet. Zapísaných predškolákov do MŠ SNP je 48, 
budú v troch triedach. Očakáva sa ešte zápis nejakých detí v septembri, prevádzka v MŠ bude maximálne 
v štyroch triedach.  Z toho dôvodu bude zabezpečovať stravu MŠ Hlavná. Je predložený návrh úpravy – 
poníženie rozpočtu pre ŠJ ZŠ Zemanská o 2 080 € a navýšenie pre ŠJ MŠ Hlavná vo výške 1 418 € ( nákup 
inventára na zabezpečenie stravy 638 €, prevoz stravy 780 €).  
Materskej škole na. Ul. Hlavnej boli rozpočtované účelové finančné prostriedky vo výške 12 000 € na 
zakúpenie nových hracích prvkov. Kovohuty Krompachy formou 2% podielu zaplatenej dani z príjmov 
poukázali občianskemu združeniu MŠ finančné prostriedky na hracie prvky, z ktorých MŠ zaplatila hracie 
prvky vo výške 3 684 €. O uvedenú sumu je návrh úpravy rozpočtu MŠ – poníženie o 3 684 €.  
Pre materskú školu ZŠ s MŠ SNP je návrh úpravy rozpočtu o 2 630 €, ktoré sú určené na zabezpečovací 
systém budovy materskej školy vrátane prístavby budovy.  
 
  
Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený návrh schváliť. 
 
                   

K bodu č. 3: Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach. 
 

Doteraz platný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov pre žiakov a študentov do 25 rokov bol 1 €. Žiak, 
ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, príspevok neplatí. Je predložený návrh, aby žiak, ktorý neodovzdal 
vzdelávací poukaz, zaplatil príspevok cca vo výške vzdelávacieho poukazu. Hodnota vzdelávacieho 
poukazu je 3,20 €/ mes. Je návrh úpravy mesačného príspevku vo výške 3 €.  
Žiak, ktorí odovzdá vzdelávací poukaz a chcel by pracovať v ďalšom krúžku, tak za neho zaplatí mesačný 
príspevok 1 €. 
Úprava mesačného príspevku za dospelých nad 25 rokov je navýšený o 1 €. 
 
Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený návrh VZN č. 2/2021 schváliť  
 

K bodu č. 4: Dodatok k Zriaďovacej listine  ZŠ s MŠ SNP  Krompachy. 
 

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 
01.01.2013, určila zriaďovateľom škôl a školských zariadení povinnosť zaraďovať do siete 
škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) aj všetky elokované pracoviská. Po 
zaevidovaní elokovaného pracoviska do siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a vydania rozhodnutia o zaradení do siete sa elokované pracovisko 
stáva súčasťou školy a školského zariadenia. Na základe tejto skutočnosti je potrebné 
novelizovať zriaďovaciu listinu o súčasti školy a školského zariadenia. V súvislosti s 
uvedeným je predložený návrh dodatku k zriaďovacej listine  - Základná škola s materskou 
školou, SNP 47, Krompachy. V budove SNP 45 po rekonštrukcii vznikli 3 nové triedy, 
v ktorých bude prebiehať výchovno – vzdelávacia činnosť základnej školy. 

   Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený dodatok schváliť.  
 



K bodu č. 5: Dodatok k Zriaďovacej listine  ZUŠ Krompachy. 

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 
01.01.2013, určila zriaďovateľom škôl a školských zariadení povinnosť zaraďovať do siete škôl 
a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) aj všetky elokované pracoviská. Po zaevidovaní 
elokovaného pracoviska do siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a vydania rozhodnutia o zaradení do siete sa elokované pracovisko stáva súčasťou 
školy a školského zariadenia. Na základe tejto skutočnosti je potrebné novelizovať zriaďovaciu 
listinu o súčasti školy a školského zariadenia. V súvislosti s uvedeným je predložený návrh 
dodatku k zriaďovacej listine  - Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, Krompachy. 
Základná umelecká škola v  budove Mikuláša Šprinca vyučuje kolektívnu formu vyučovania – 
výtvarný odbor a tanečný odbor. 

Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený dodatok schváliť. 

K bodu č. 6: Diskusia 

Ing. Ján Znanec informoval o elokovaných pracoviskách. Budova SNP nie je ešte 
skolaudovaná, nakoľko vlastníkom pozemku nie je mesto, ale SPF. V krátkom čase by mal byť 
pozemok prevedený na mesto. Z tohto dôvodu nie je možné dať budovu, hoci je dokončená, do 
správy ZŠ s MŠ SNP 47 Krompachy.  

V budove M. Šprinca je rekonštruovaná len prízemná časť, v sociálnych zariadeniach je 
poškodená podlaha (nestabilná podlaha), je potrebná rekonštrukcia poschodia (najmä sociálne 
zariadenia). Vedenie ZUŠ odporúča, aby sa budova nedávala  jej do správy, nakoľko bude 
potrebné ju opravovať, na údržbu areálu  (kosenie a pod.) by museli niekoho zamestnať, popr. 
zabezpečiť niekoho externe.    

Všetci členovia komisie budovu M. Šprinca nedávať  do správy školy, ponechať v nájomnom vzťahu. 

Pán Vaľko informoval o Behu ulicami mesta, nevieme aká bude situácia ohľadom možných 
opatrení, podujatie sa pripravuje. 

K bodu č. 7: Záver 

Predseda komisie sa všetkým poďakoval za účasť a zasadanie ukončil. 

 

V  Krompachoch 23.8.2021 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková 
             Igor Jendruch 
                predseda komisie školstva a športu  
 


