
1 
 

 
Záznam  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ, 16. 9. 2020, MsÚ Spišská Nová Ves  
  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

Miesto zasadnutia: zasadacia miestnosť OŠMsÚ Spišská Nová Ves 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie návrhu na 2. zmenu rozpočtu - školstvo 
3. Prerokovanie návrhu dodatku č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení 
4. Návrh na vyradenie majetku škôl 
5. Výsledky prebehnutých výberových konaní na riaditeľov 
6. Voľby do rád škôl a mestskej školskej rady 
7. Zapojenie sa škôl do projektov 
8. Ako ďalej s dotáciami pre školstvo 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda KŠ Mgr. Jozef Kačenga 
 
K bodu 2: 
Ing. Mrnková:  
Prítomní dostali vytlačené materiály návrhu na 2. zmenu rozpočtu a dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení 
výšky dotácie  na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 
 
K uvedeným materiálom nemali žiadne pripomienky. Ing. Dana Mrnková uviedla, že po Eduzbere budú 
upravené normatívy pre základné školy. Vytvorená rezerva bude slúžiť na prípadné zníženie normatívu 
kvôli poklesu počtu detí v školách. Návrh 2. zmeny rozpočtu by mal pokryť prevádzku škôl a školských 
zariadení, ale bude potrebná 3. zmena rozpočtu kvôli prípadným presunom medzi školami, na krytie 
výdavkov ZUŠ, ktorej zamestnanci museli prejsť na stravné lístky, pretože v inej škole sa im vydávať strava 
v tomto období nesmie a tiež na vykrytie časového nesúladu medzi úhradou miezd zamestnancov z projektu 
a refundáciou. Školy nebudú v budúcom roku realizovať údržby väčšieho rozsahu, s výnimkou 
hygienických zariadení, z prevádzkového normatívu, keďže je potrebné modernizovať výpočtovú techniku 
na zabezpečenie prípadného dištančného vzdelávania.  
 
K bodu 3: a dodatku č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie  na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení 
Ing. Mrnková:  

- dotácie sú nastavené rovnako pre všetky školské kluby detí (ŠKD), školské stravovacie zariadenia 
(ŠSZ) pre všetkých zriaďovateľov, sú súčasťou základných škôl, 

- pre materské školy (MŠ) nie sú dotácie nastavené rovnako, pretože pre MŠ mesta dostávame aj 
prostriedky na údržbu budov, pre iných zriaďovateľov mesto nedostáva žiadne prostriedky na údržbu 
budov,  

- podiely na MŠ z podielových daní sú nepostačujúce, mesto používa na činnosť aj prostriedky na 
údržbu a správu budov ZŠ. 
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K bodu 4:  
Ing. Mrnková 

- hlavný kontrolór mesta navrhol, aby sa vyradený majetok škôl ponúkol najprv na odpredaj a až 
potom aby bol zlikvidovaný, ale školy majú problém tento majetok skladovať a postupne predávať, 
nemajú na to priestory, väčšina vecí je aj tak už nepoužiteľných, 

- vyraďovanie majetku bude možné kedykoľvek v priebehu roka, nie len na konci roka ako doteraz. 
 
K bodu 5: 
Ing. Mrnková 

- v júni prebehli výberové konania na post riaditeľa: v ZŠ Lipová ul, ZŠ Ing. O. Kožucha, CVČ 
Hutnícka ul.  

- ZŠ Lipová ul. - od 1.8.2020 je riaditeľom školy PaedDr. Ivan Kurilla, 
- ZŠ Ing. O. Kožucha – od 1.7.2020 je naďalej riaditeľom školy PhDr. Bohuslav Vaľko, 
- CVČ – od 1.9.2020 je naďalej riaditeľkou PhDr. Ľubica Šefčíková. 
 
K bodu 6: 

Ing. Dana Mrnková  
- funkčné obdobie rád škôl sa predlžuje z dôvodu COVID-19. Tam, kde neprebehli voľby, naďalej 

plní svoje úlohy Rada školy bez zmeny. Kde je voľba možná za zvýšených hygienických opatrení, je 
potrebné voľby realizovať. Pokiaľ neprebehnú voľby vo všetkých školách a školských zariadeniach, 
nie je možné realizovať voľby do Mestskej školskej rady. Čiže tá tak isto plní svoje úlohy 
v pôvodnom zložení.  

 
K bodu 7: 

Ing. Dana Mrnková  
- základné školy sa zapojili do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 

Na základe tohto projektu sa v základných školách zamestnajú odborné tímy zložené podľa potrieb 
škôl zo špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov a psychológov. Mzdy sú 
plne hradené MPC Prešov z prostriedkov EÚ a ŠR formou refundácie. 
 

K bodu 8: 
Ing. Dana Mrnková  
- bolo by dobré, keby všetky školy a školské zariadenia boli financované z jedného zdroja, keďže 

v prípadoch výpadku podielových daní, ktoré sú hlavným príjmom a najväčším príjmom obcí, obce nie 
sú schopné zabezpečiť mzdy a odvody zamestnancov. Je potrebné zvážiť, ako ďalej v dotáciách. Či 
poskytovať dotácie v rovnakej výške školám a školským zariadeniam rovnakého druhu bez rozdielu 
zriaďovateľa, aj keď ich bude potrebné dofinancovať z prostriedkov mesta určených na správu budov 
vlastných základných škôl, či sa budú dotácie v priebehu roka upravovať podľa zmien počtov detí, 
žiakov k 15. 9., či sa dotácie budú poskytovať naďalej aj iným CVČ, aj keď v zmysle zákona túto 
povinnosť nemáme a naše CVČ dotujeme nad príjem z podielových daní cca 200 000,- Eur z iných 
príjmov mesta. 

 
Nasledujúce stretnutie Komisie školstva je plánované na: 
25. 11. 2020. 
 
 
 
                                        Mgr. Jozef Kačenga, v. r. 
                  predseda Komisie školstva 
 
Zapísala: Ing. Eva Štubňová, 16. 9. 2020 


