
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 26.6.2017 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, ktorá privítal všetkých prítomných.  

 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, privítanie 

2. Návrh úpravy rozpočtov – ZŠ s MŠ SNP, MŠ Hlavná 

3. Informácia o výberovom konaní 

4. Návrh na ocenenie ceny primátorky mesta 

5. Záver 

 

Rokovanie 

Bod 1. Predseda komisie Školstva a športu p. Igor Jendruch privítal prítomných členov 

a zároveň požiadal o slovo Ing. J. Znanca. 

 

Bod 2.  Z dôvodu nízkeho počtu žiakov v 8. triede v ZŠ s MŠ SNP bola udelená výnimka 

nižšieho počtu žiakov ako je stanovený minimálny počet žiakov v triede. Nakoľko návštevnosť 

detí v materskej škole je veľmi nízka (v priemere denne 8,8 detí), od nového školského roka 

bude v prevádzke len jedna trieda. Zriaďovateľ doporučil škole, aby jednu učiteľku preradila 

na učiteľku v O. ročníku a zároveň, aby z dôvodu efektívneho využitia priestorov budovy MŠ 

boli v nej umiestnené dve triedy. 

Úprava v zákl. škole 

 rozpočet v €  
Zdroj financovania schválený schválený po  návrh na spolu  
  rozpočet v € úpravách úpravu upravený  
111 dotácia od štátu - normatívne 460 000 472 000 13 619 485 619  
111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 8 000 17 940 0 17 940  
131 G presun z roku 2016 0 495,52 0 495,52  
46 vlastné príjmy 700 700 411,49 1 111,49  
Spolu 468 700 491 135,52 14 030,49 505 166,01  

      
V úprave rozpočtu sú zahrnuté: mzdové prostriedky s odvodami a stravným vo výške 9 229 €,  

náklady na  energie  v prípade  vyučovania  0. ročníkov  v dvoch   triedach materskej školy vo 

Výške 1 940 €, nákup školských  lavíc a  stoličiek vo výške 630 € pre žiakov  v 8. ročníku, ná- 

kup  školských  lavíc a  stoličiek vo výške 630 € pre žiakov v 8. ročníku,  nákup školského vy- 

bavenia  (lavice, stoličky, tabule) do 0. ročníkov umiestnených v MŠ vo výške 1 820 €. 

Úprava vlastných príjmov na základe preplatku energií vo výške 411,49 €. 

  
 



Úprava v materskej škole 

   

 

Zdroj financovania 

Schválený  Schválený po návrh na spolu 

rozpočet v € úpravach úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 49 488 48 488 -8 692 39 796 

111 predškoláci - dotácia od štátu 2 800 4 743   4 743 

46 vlastné príjmy 0 0 0 0 

spolu 52 288 53 231 -8 692 44 539 

 

V úprave rozpočtu sú zahrnuté  ponížené  mzdy  s odvodami jednej učiteľky vo  výške  6 752  €   

 a  poníženie  prevádzkových  nákladov  MŠ, ktoré budú  využívané základnou školou vo výške  

 1 940 € s platnosťou od 1.9.2017. 

 

Komisia odporučila MsZ predložený návrh úpravy rozpočtov schváliť. 

     

Bod 3. Funkčné obdobie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, 

Krompachy, je do 31.10.2017. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, 

Krompachy, Mgr. Slavomíra Kašická dňa 20.4.2017 písomne požiadala zriaďovateľa školy 

o uvoľnenie z funkcie riaditeľky uvedenej školy k 30.6.2017, ktoré jej bolo vyhovené.  Mesto 

Krompachy vyhlásilo dňa 3.5.2017, 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, § 5, ods. 3  

zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, s materskou školou, 

Maurerova 14, Krompachy, do ktorého sa prihlásila jedná uchádzačka, a to Mgr. Dagmar 

Lučanská z Krompách. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 6.6.2017 v Základnej škole, s materskou školou, 

Maurerova 14, Krompachy. 

Na základe splnených kritérií ustanovených v oznámení o vyhlásení výberového konania a na 

základe osobného pohovoru výberová komisia určila Mgr. Dagmar Lučanskú ako úspešného 

uchádzača výberového konania na obsadenie funkcie  riaditeľky Základnej školy, s materskou 

školou, Maurerova 14, Krompachy. 

Podobne aj v ZŠ s MŠ požiadala riaditeľka Mgr. Jana Bucová o uvoľnenie z funkcie riaditeľa 

školy, bolo vyhlásené výberové konanie, k dnešnému dňu nebolo ukončené. 

 

Bod 4. Komisia školstva a športu podala návrh na ocenenie ceny primátorky mesta Mgr. Darine 

Kandrovej  a Mgr. Anne Pustayovej za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti kultúry 

a záujmovej činnosti. 

 

Bod 5. Záver: 

Predseda sa poďakoval prítomným členom za účasť, poprial všetkým príjemné strávenie 

dovoleniek a zasadnutie ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 27.6.2017  

 

Zápis vyhotovil: Ing. Ján Znanec 



 


