
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 14.04.2015 
 

 Prítomní:   Igor Jendruch - predseda komisie  
PaeDr. Slávka Šmidová – podpredsedníčka komisie 
Pavol Vaľko, Ján Šmida, Alena Gmucová, Mária Repková, Jana Farkašová - členovia 

Za mestský úrad:  Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 
 
 
Program: 
 

Otvorenie 
1. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 
2. Určenie výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ a školských zariadení so 

sídlom v Krompachoch 
3. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Hlavná v Krompachoch 
4. Návrh dotácií z rozpočtu mesta pre r. 2015 
5. Rokovací poriadok 
6. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014 
7. Diskusia 

Záver 
 
K bodu Otvorenie 
Zasadnutie otvoril predseda komisie – p. Igor Jendruch a privítal prítomných. 
 
K bodu 1. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 
Po prehodnotení požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení v Krompachoch boli uskutočňované úpravy 
rozpisov finančných prostriedkov na bežné výdavky.  Pri posudzovaní požiadaviek na dofinancovanie boli 
zohľadnené rozpočtované vlastné príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení. Podrobný rozpis finančných 
prostriedkov tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 
 
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 

 
K bodu 2. Určenie výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ a školských 
zariadení so sídlom v Krompachoch 

 
Školám a školským zariadeniam boli pridelené finančné prostriedky na základe schválených dotácií na žiaka. V 
rámci dohodovacieho konania, na ktorom jednotlivé školské zariadenia predložili a zdôvodnili vyššiu potrebu 
finančných prostriedkov, boli rozpočty školám a školským zariadeniam upravené. Z uvedeného dôvodu je 
predložený návrh výšky dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia tak, aby boli v súlade s rozpočtami škôl 
a školských zariadení a počtom žiakov a detí v týchto školských zariadeniach. 
Navrhované opatrenia rešpektujú hospodárne vynakladanie a využívanie fin. prostriedkov na prevádzku škôl 
a školských zariadení.  

 
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 

 
K bodu 3. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Hlavná v Krompachoch 
Ing. Znanec oboznámil členov komisie o skončení 5 ročného funkčného obdobia riaditeľky MŠ, Hlavná 3,  
Krompachy a informoval o výsledkoch výberového konania konaného dňa 16.3.2015. Na základe splnených 
kritérií ustanovených v oznámení o vyhlásení výberového konania a na základe osobného pohovoru výberová 
komisia určila PaedDr. Lýdiu Medvecovú ako úspešného kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Hlavná 
v Krompachoch. Zápisnica o výberovom konaní bola doručená p. zástupcovi p. Barbušovi. 

 
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 



 
K bodu 4. Návrh dotácií z rozpočtu mesta pre r. 2015 
Členom komisie bol predstavený návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta klubom a organizáciám v meste 
Krompachy pre rok 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
 
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 
 
K bodu 5. Rokovací poriadok  
Predseda komisie informoval členov o predloženom Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch a o základných úlohách komisie. 
 
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 
 
K bodu 6. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014 
 

Základné školy – prenesené kompetencie 
Normatívne finančné prostriedky v sume 561 568 €, určené MŠ SR,  boli poukázané jednotlivým školám v plnej 
výške. 
Z finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy boli vyplatené odmeny za vedenie krúžkov CVČ a ZŠ 
Zemanská a boli použité na nákup všeobecného materiálu. 
Z finančných prostriedkov na dopravné boli uhradené náklady na cestovné pre dochádzajúcich žiakov z obcí 
tvoriacich spoločný školský obvod (Hrišovce, Kaľava, Kolinovce). 
Finančné prostriedky poukazované pre materské školy sú účelovo viazané pre financovanie nákladov na 
výchovno-vzdelávací proces a určené pre deti, kt. majú jeden rok pred nástupom na povinnú školskú 
dochádzku. 
 
 Školské zariadenia – originálne kompetencie 
Medzi školské zariadenia patria materské školy, školské kluby, školské jedálne, CVČ a ZUŠ. Tieto sú financované 
z rozpočtu mesta Krompachy. 
 
Celkové výdavky škôl a školských zariadení za r. 2014 predstavovali sumu 2 401 081,45 € a celkové príjmy škôl 
a školských zariadení 2 401 184,93 €. Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami vo výške 103,48 € je 
vykázaný na zostatkoch vkladových výdavkových účtoch školských zariadení. 
 
Základným školám a školským zariadeniam v hodnotenom období boli uskutočňované úpravy rozpisov 
rozpočtu. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie v školstve v roku 
2014 a súčasne rešpektoval účelovosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových 
nákladov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými 
prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy a školského zariadenia. 
 
Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch. 
 
K bodu 7. Diskusia 
 
V rámci diskusie p. Ing. Znanec informoval členov komisie o potrebe organizačného zabezpečenia podujatia 50. 
výročia Behu ulicami Krompách a o podaní žiadostí o poskytnutie dotácie na organizačné a technické 
zabezpečenie podujatia prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, kt. spracovalo oddelenie MsÚ – oddelenie 
školstva, kultúry a športu. Informoval taktiež o zabezpečení údajov o akcií na webovom portáli beh.sk  
 
Pán Ing. Znanec taktiež informoval o potrebe zabezpečenia dokumentov a informácií potrebných na prípravu 
pamätného buletínu.  
P. Vaľko upozornil na potrebu organizácie akcie v predstihu a potrebe sponzoringu akcie. 
P. Farkašová navrhla zabezpečiť komplexnejšiu propagáciu podujatia a zatraktívnenie priebehu sprievodných 
podujatí s cieľom zvýšiť počet návštevníkov. 
P. Vaľko navrhol zabezpečiť v sobotu pred Behom ulicami Krompách posedenie so staršími výhercami behu. 
P. Jendruch  navrhol, aby sa do organizácie podujatia zapojili aj školy a členovia športových klubov na území 
mesta. 



K bodu 7. Záver 
 
Predseda komisie – Igor Jendruch – poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
 
Zapísal:                        Mgr. Miloš Klein                                                                              Igor Jendruch, v.r. 
  asistent primátorky mesta       predseda komisie  


