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Z á p i s n i c a   č. 8/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 16.10.2019 

 

 

Prítomní: Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ 

Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Alena GMUCOVÁ – členka komisie 

Mária REPKOVÁ – členka komisie 

Jana FARKAŠOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Pavol VAĽKO – člen komisie 

Anna GRONDŽELOVÁ, Mgr. – členka komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

 

Pozvaný: Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ    

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste Krompachy v školskom 

roku 2019/2020. 

3. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019. 

4. Konanie dobrovoľnej zbierky pre  ZUŠ na materiálno – technické vybavenie školy. 

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

K bodu č. 1. Otvorenie. 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných členov a poďakoval sa členom k príprave 

a bezproblémovému priebehu podujatia 54. Beh ulicami Krompách. Ohlasy na podujatie boli 

pozitívne.   

 

K bodu č. 2. Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste Krompachy 

v školskom roku 2019/2020. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu informoval členov komisie, že 

v tomto školskom roku nastúpilo do základných a stredných škôl v meste 1 613 žiakov, čo je 

oproti predchádzajúcemu roku o 53 žiakov viac. 

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je oproti predchádzajúcemu 

školskému roku vyšší počet žiakov o 39. 

Komisia školstva a športu berie na vedomie informáciu o obsadenosti škôl a školských 

zariadení v meste Krompachy. 
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K bodu č. 3. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019. 

Na základe žiadosti zriaďovateľa školy o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú 

situáciu – oprava poškodenej strechy na pavilóne „C“ v ZŠ s MŠ Maurerova 14, boli 

z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytnuté kapitálové 

finančné prostriedky vo výške 17 000 €. 

Z dotácie mesta na opravu strechy boli poskytnuté škole na bežné výdavky  finančné 

prostriedky vo výške 19 722 €. Je predložený návrh úpravy rozpočtu – poníženie bežných 

výdavkov z dotácie mesta vo výške 19 722 € a navýšenie rozpočtu z dotácie mesta na 

kapitálové výdavky vo výške 1 544,84 € - vlastné zdroje zriaďovateľa. Celková oprava strechy 

bola zrealizovaná vo výške 18 544,84 € (17 000 € dotácia od štátu a 1 544,84 € dotácia z mesta). 

V materskej škole v ZŠ s MŠ Maurerova na základe vyšetrenia dieťaťa navštevujúce 

predškolské zariadenie je potreba asistenta učiteľa pre dieťa. Je predložený návrh úpravy 

rozpočtu pre asistenta učiteľa na 0,5 úväzok na mzdy s odvodami  vo výške 1 337 € od 

1.11.2019.   

Na základe vykonanej komplexnej protipožiarnej kontroly v ŠJ v ZŠ Zemanská 2 je potrebné 

zabezpečiť miestnosť s chladiacim boxom protipožiarnymi dverami s funkciou teplotnej 

regulácie. Je predložený návrh úpravy rozpočtu vo výške 1 068 € na obstaranie dverí 

s montážou.  

Nariadením vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti č. 201/2019, platného od 1.9.2019, 

sa ustanovuje rozsah činnosti pedagogického zamestnanca. Hodinou priamej výchovno-

vzdelávacej činnosti vychovávateľa v školskom klube detí (ŠKD) je 60 minút.  Do 31.8.2019 

sa dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole (pri úväzku 27 hodín) počítali ako tri hodiny 

priamej vyučovacej činnosti v ŠKD (t. j.  3:2), od 1.9.2019 je to 1:1 pri úväzku 25 hodín. 

Vychovávateľ v ZŠ s MŠ SNP 14 má úväzok 20 hodín v ŠKD, ostatné hodiny vyučuje v škole. 

Na základe uvedeného došlo k zmene úväzku v ŠKD zo 61 % na 80 % úväzok. Je predložený 

návrh  úpravy rozpočtu na mzdy a odvody vo výške 1 136 € od 1.9.2019. 

Komisia školstva a športu odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 4 Konanie dobrovoľnej zbierky pre  ZUŠ na materiálno – technické vybavenie 

školy. 
 

Každoročne v meste sa konajú Vianočné trhy, počas ktorých sa uskutočňuje aj ponuka 

„primátorského punču“, ktorý bude tento rok variť Základná umelecká škola v Krompachoch.  

Výťažok z dobrovoľnej zbierky z ponuky „primátorského punču“ počas Vianočných trhov 

2019 a z dobrovoľných príspevkov od 12.12.2019 do 31.12.2019 je určený na nákup 

elektronického klavírneho krídla pre ZUŠ. 

Finančnou zbierkou sa docieli lepšia materiálno – technická vybavenosť základnej umeleckej 

školy – elektronické klavírne krídlo, zamestnanci školy sa zapoja do predaja „primátorského 

punču“. 

 

Komisia školstva a športu berie na vedomie konanie dobrovoľnej zbierky pre ZUŠ na 

materiálno – technické vybavenie školy. 
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K bodu č. 5 Diskusia. 

Igor Jendruch, predseda komisie – je k dispozícii nejaký rezervný fond, pretože na ZŠ 

Zemanská je potrebné, aby sa dokončilo linoleum a zakúpili sa skrine na chodbu.  

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – rezervný fond nie je k dispozícii. 

Financie sa už prerozdelili. 

Mgr. Jana Farkašová – bolo by dobré, ak by sa nechal určitý balík peňazí a každý rok by sa 

tieto peniaze investovali do inej školy.  

 

K bodu č. 6 Záver. 

Igor Jendruch, predseda komisie pozval členov komisie 23.10.2019 o 17:30 hod. do Domu 

kultúry na udeľovanie ocenení najlepším športovcom mesta Krompachy. Na záver sa všetkým 

poďakoval za účasť na stretnutí a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 16.10.2019 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Saloková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 

 


