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Záznam  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ, 20. 5. 2020, MsÚ Spišská Nová Ves  
  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

Miesto zasadnutia: veľká zasadacia miestnosť MsÚ Spišská Nová Ves 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Rozpis normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy 
3. Správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení 
4. Zápis detí do škôl 
5. 1. Zmena rozpočtu na rok 2020 a súvisiace VZN 
6. Rôzne 

 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda KŠ Mgr. Jozef Kačenga 
 
K bodu 2: 
Ing. Mrnková:  
Neboli rozpísané všetky pridelené prostriedky, využívame tak, ako po iné roky možnosť vytvorenia 
finančnej rezervy na havarijné stavy a nepredvídateľné situácie. Finančná rezerva na tento rok je vo výške 
225 079 eur. Očakávame pokles počtu žiakov v septembri, ktorý riešime znížením rezervy. Zvyšná rezerva 
sa použije na dofinancovanie tých škôl, kde to bude potrebné vzhľadom na vývoj situácie v oblasti miezd. 
ZŠ Hutnícka dostala do rozpočtu prevádzkový normatív navýšený o 50 000 eur na opravu plôch v areáli 
školy. ZŠ Komenského dostala na rekonštrukciu strechy 80 000 eur zo štátneho rozpočtu, mesto dofinancuje 
20 000 eur z vlastných zdrojov. 
K bodu 3: 
Ing. Mrnková:  

- Prostriedky štátneho rozpočtu pre školy sú tvorené normatívnymi a nenormatívnymi finančnými 
prostriedkami pre školy a školské zariadenia, účelovými finančnými prostriedkami pre materské 
školy, účelovými prostriedkami MŠVVaŠ SR z projektových výziev a finančnými prostriedkami na 
havárie. V roku 2019 boli školám a školským zariadeniam poskytnuté v celkovej sume 8 471 237,79 
eur. Z toho: 
▪ nevyčerpaný prevádzkový normatív z roku 2019 bol vo výške 25 500 eur 
▪ vrátené finančné prostriedky zo mzdového normatívu zo sociálneho poistenia za rok 2018 vo výške 
864,16 eur, 
▪ nevyčerpané dopravné z roku 2018 vo výške 6 469,40 eur, 
▪ normatívne finančné prostridky 7 738 045 eur, 
▪ finančné prostriedky pre materské školy na predškolskú prípravu 68 028 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 104 973 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na dopravné 60 656 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa 235 065 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 43 4000 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na odchodné 35 110,48 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy 46 048 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na školy v prírode 29 200 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky na učebnice 14 678,75 eur, 
▪ nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov 1 200 eur, 
▪ účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu finančnej gramotnosti vo výške 2 000 eur, 
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▪ finančné prostriedky na kapitálové výdavky na havárie 60 000 eur na rekonštrukciu strechy ZŠ 
Komenského 2. 

K bodu 4:  
Ing. Mrnková 
Zápis prebehol elektronicky vo všetkých základných školách mesta Spišská Nová Ves, zapísaných je cca 
420 detí v zriaďovateľskej pôsobností mesta a 2 triedy otvára Základná škola sv.CaM. Medzi školami t.č. 
priebežne ešte dochádza k presunom detí. 
 
K bodu 5: 
Návrh VZN o príspevkoch v školách a školských zariadeniach je stiahnutý z programu májového  MZ. 
Návrh VZN o dotáciách pre školy a školské zariadenia súvisí s 1.zmenou rozpočtu.  
Mgr. Radka Romaňáková  a PhDr. Ľubica Šefčíková vyjadrili nespokojnosť s navrhovanou výškou 
prostriedkov o ktorú sa im zníži rozpočet. Navrhovaná suma bola vypočítaná za predpokladu, že nástup do 
materských škôl a CVČ bude až od 1.9.2020. Pritom prevádzka v materských školách sa znovu začína už od 
1.6.2020.  
Mgr. Radka Romaňáková , riaditeľka SŠZ sa vyjadrila: 

- dúfame, že pomoc pre materské školy zo strany štátu príde, aj keď nepokryje všetky straty, 
- so schváleným rozpočtom nie sme schopní robiť nevyhnutné opravy, niektoré strechy sú 

v havarijnom stave, vnútorné priestory niektorých materských škôl sú v katastrofálnom stave. 
PhDr. Ľubica Šefčíková , riaditeľka  CVČ sa vyjadrila: 

- 1. zmena rozpočtu je neprijateľná pre CVČ, zníženie o 120 000 €, nebola som upozornená, že to 
pôjde do 1. zmeny rozpočtu, 

- 20% podľa dohody  sme predložili s tým, že sme nevedeli, ako to v prípade krízy dopadne, odhad 
bol, že nebude prebiehať žiadna krúžková činnosť, 

- chýba nám na akúkoľvek krúžkovú činnosť cca 80 000 €, 
- reálna úspora od začiatku korona krízy do dnes je 20 000 až 25 000 €, 
- do 2. zmeny rozpočtu čakať nemôžeme. 

Ing. Dana Mrnková uviedla: 
- vedeli ste, že ide o 1. zmenu rozpočtu, podklady ste predložili, 
- neboli využité plánované prostriedky na vybavenie klubu mladých 16 000 €, 
- mesačne máte zabezpečený prídel 40 000 €, z čoho na mzdy potrebujete 27 000 eur, 8000 eur na 

dohody v čase, keď neprebieha činnosť, nie sú potrebné 
- prevádzka bude zabezpečená, CVČ bude schopné prevádzky, 
- zriaďovateľ musí nájsť na to zdroje. 

Mgr. Jozef Kačenga 
- komisia školstva bola oboznámená s problémami pre 1. zmene rozpočtu a upozorňuje, aby tieto 

problémy boli odstránené pri 2. zmene rozpočtu. 
 
K bodu 6: 

PhDr. Ľubica Šefčíková: 
- letné tábory sú pripravené, ale či budú aj reálne v súvislosti s krízovouj situáciou Covid 19, zatiaľ 

nevieme 
Mgr. Radka Romaňáková: 

- MŠ budú mať aj letnú, prázdninovú prevádzku v júli a auguste podľa záujmu rodičov a podľa 
pokynov ústredného krízového štábu, 

- otvorené budú podľa počtu prihlásených detí a následne podľa kapacitných a personálnych možností. 
Mgr. Jozef Kačenga: 

- sa opýtal, ako bude vyriešené oceňovanie učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov, ktoré bolo plánované 
na 26.3.2020 a v dôsledku korona krízy sa neuskutočnilo, 

- ako budú prebiehať voľby do rád škôl. 
Ing. Dana Mrnková  
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- odpovedala, že v júni pripravujeme prijatie ocenených učiteľov u p. primátora na radnici, kde budú 
odovzdané plakety a peňažné ceny. Ak by to nebolo uskutočniteľné, uvedené ocenenia prevezmú 
riaditelia škôl a odovzdajú ich v školách oceneným pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, 
-  školy a školské zariadenia si sami organizujú voľby do rád škôl. U tých, ktorí to nestihli z dôvodu 
korona krízy, sa za mimoriadnej situácie  činnosť existujúcich rád škôl predlžuje, ale staré rady škôl 
nemôžu robiť nové voľby riaditeľov škôl a školských zariadení. Výberové konania na riaditeľov sa 
budú konať v júni v CVČ, ZŠ Ing. O. Kožucha a ZŠ Lipová. 

 
 
UZNESENIE: 
K bodu 5:  

- odporúča MsZ prija ť VZN č.1/2020 o určení výšky dotácií pre školy a školské zariadenia 
- komisia školstva bola oboznámená s problémami pre 1. zmene rozpočtu a upozorňuje, aby tieto 

problémy boli odstránené pri 2. zmene rozpočtu 
 
 
Nasledujúce stretnutia Komisie školstva sú plánované na: 
23.9.2020 
25.11.2020. 
 
 
 
                                        Mgr. Jozef Kačenga, v.r. 
              predseda Komisie školstva 
 
Zapísala: Ing. Eva Štubňová, 20.5.2020 


