Zápisnica č. 2/2022
zo zasadnutia komisie školstva a športu
konaného dňa 1.6.2022
Prítomní:

Hostia:

Zapísal:

Igor Jendruch – predseda komisie
Igor Hlaváč - 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
Mgr. Martina Kokavcová – členka komisie
Ing. Dárius Dubiňák – zástupca primátorky
Ing. Ján Znanec – ved. OŠKaŠ
Ing. Ján Znanec

Program rokovania:
1. Úvod, privítanie
2. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 31.12.2021.
3. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení.
4. Diskusia.
5. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie
Predsedníčka komisie Školstva a športu Igor Jendruch privítal prítomných členov komisie
a prizvaných zamestnancov mesta a komisiu viedla.
K bodu č. 2: Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 31.12.2021

Ján Znanec informpcal o hospodárení škôl a školských zariadení k 31.12.2021
Normatívne finančné prostriedky určené Ministerstvom školstva na prenesené kompetencie na rok
2021 boli poukázané v plnej výške, ktoré boli poukazované školám na základe schválených
rozpočtov.
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné, finančné prostriedky na žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistenti učiteľa) boli poukázané v plnej výške.
Z 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 poukazované pre materské školy sú účelovo určené na financovanie nákladov
súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí. Finančný príspevok je určený pre deti, ktoré
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Finančné prostriedky na odstránenie havárii z minulého roku boli použité na výmenu okien
dokončená výmena všetkých okien). V danom roku sa z pridelených finančných prostriedkov
od štátu na odstránenie havárii vo výške 28 230 € a z poskytnutých finančných prostriedkov od
zriaďovateľa vo výške 5 000 € sa odstránila nebezpečná azbestová krytina z chodníkov vo výške
5 000 € sa odstránila nebezpečná azbestová krytina z chodníkov, poskytnuté finančné prostriedky
na odstránenie havarij. stavu - oprava chodníkov a schodov vo výške 55 400 € boli presunuté do
roku 2022. Od zriaďovateľa boli škole pridelené účelovo finančné prostriedky vo výške 6 200 €
určené na revízie bleskozvodov, el. zariadení a el. spotrebičov a 40 332 € určené na opravu,
údržbu a nákup nábytku v pavilóne "A".
Finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 1 211 € boli určené na spoluúčasť zriaďovateľa
v projekte Operačného programu Ľudské zdroje.
Ľudské zdroje. V rámci upravených normatívnych finančných prostriedkov sa dokončila výmena
výmena podlahovej krytiny v škole a zakúpili sa nové šatňové pre žiakov.
Školské zariadenia – originálne kompetencie
Školské zariadenia, ktoré tvoria materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, výdajné školské
jedálne, centrum voľného času a základná umelecká škola sú rozpočtové organizácie financované
z rozpočtu mesta.
Finančné prostriedky na prevádzku boli poukazované na základe schválených rozpočtov.
Kapitálové výdavky vo výške 10 584 € v MŠ Hlavná boli určené na obstaranie hracích prvkov v
areáli materskej školy.

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú zasielané cca v 10. dni daného mesiaca,
originálne kompetencie do 25. dňa v mesiaci.
Členovia komisie vzali správu na vedomie.
K bodu č. 3: Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení

Ing. Ján Znanec informoval o predloženom návrhu úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení.
Z dôvodu opotrebovania a nefunkčnosti umývačky riadu (z roku 2008) je predložený návrh úpravy
Materskej školy, Hlavná 3 na obstaranie umývačku riadu vo výške 1 978 € ako kapitálový výdavok.
K umývačke riadu je potrený pracovný stôl s drezom a sprchou vo výške 1 182 € ako bežný výdavok. Na
základe vykonanej odbornej prehliadky a Správy o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu v Centre
voľného času PRIMA je zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky. Z toho dôvodu je návrh úpravy –
navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu bleskozvodu vo výške 3 493,45 €.
Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku zamestnankyne ZUŠ je návrh úpravy – navýšenie rozpočtu
na vyplatenie odchodného o sumu 1 433 €..
V dňoch od 20.4.2022 do 21.4.2022 bola v ZUŠ vykonaná tematická inšpekcia, ktorej predmetom bol stav
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno –
vzdelávacieho procesu. Na základe Správy o výsledkoch školskej inšpekcie je potrebné zakúpenie
materiálno technického vybavenia vo výške 1 677 €. Jedná sa zakúpenie pedálových adaptérov pre klavír
(5 ks), pódiové dosky – praktikábel (2 ks), Matte box s klapkami, červené signálne svetlo, štúdiový set
video-svetiel a kamerové svetlo.
Všetci členovia komisie odporučili MsZ predložený návrh schváliť.

K bodu č. 4: Diskusia
Ing. Dárius Dubiňák informoval o možnosti zapojenia škôl do športových a kultúrnych
podujatí, stretávaní sa učiteľov, kde by si mohli vymieňať skúsenosti z praxe. Medzi školami
organizovať športové hry o putovný pohár, organizovanie vianočných, veľkonočných trhov
a pod.
Igor Jendruch oboznámil s pripravovaným výberovým konaním na škole ZŠ s MŠ Maurerova
14 a v ZŠ s MŠ SNP 47. Je rád, že sa zrealizovala výmena poškodenej podlahovej krytiny v ZŠ
Zemanská a aj zakúpili šatňové skrinky pre žiakov. Je potrebné riešenie havarijného stavu
kanalizácie a sociálnych zariadení v škole.
Jana Farkašová sa zaujímala o možnosti plaveckých krúžkov. Ing. Dárius Dubiňák by to rád
privítal, ale kto zaplatí náklady na prevádzku plavárne, ktoré sú veľmi vysoké.
K bodu č. 5: Záver
Predseda komisie sa všetkým poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

V Krompachoch 3.6.2022

Zapísal: Ing. Ján Znanec
Igor Jendruch
predseda komisie školstva a športu

