Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 22. 02. 2016

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Ján Marinič
PaedDr. Jana Mihóková
Mgr. Peter Koršňák

Program:
1. Otvorenie.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. .../2016 o určení miesta a času zápisu
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina.
3. Správa o optimalizácii a úspore finančných prostriedkov po vyradení ZŠ na Ul.
1. mája 12, Snina a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – Základná umelecká škola, Študentská 1447, Snina.
5. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková
predsedníčka komisie školstva a prítomných členov oboznámila s programom.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. .../2016 o určení miesta a času zápisu
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina spracovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva.
Uvedený návrh VZN mesta Snina č. ../2016 bol pripravovaný v zmysle zákona
č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. Uvedený
školský zákon stanovuje obci povinnosť určiť miesto a čas zápisu. Do nadobudnutia
účinnosti novely školského zákona sa zápis konal od 15. januára do 15. februára, ktorý
predchádzal začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. Miesto a čas zápisu podľa § 20 odseku 3 určilo mesto Snina VZN
č. 96/2008 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 188/2015 sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý
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predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť pripravovaný návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. .../2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
3. Správu o optimalizácii a úspore finančných prostriedkov po vyradení ZŠ na Ul. 1. mája
12, Snina a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení spracovali Ing. J. Rosičová,
prednostka MsÚ a Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva. Predkladaná správa bola
spracovaná na základe požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva, záujmu širšej
verejnosti a úlohy z pracovnej porady vedenia.
Správa bola vypracovaná podľa podkladov, ktoré poskytla ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Môžeme skonštatovať, že zrušenie ZŠ 1. mája 12 a zriadenie elokovaného pracoviska
ako súčasti ZŠ P. O. Hviezdoslava prinieslo neprehliadnuteľné pozitívne výsledky.
Napriek vyplatenému odstupnému, čo do istej miery skresľuje počiatočné úspory, je
finančný efekt značný. ZŠ P. O. Hviezdoslava takto môže kumulovať viac fin.
prostriedkov na svoj rozvoj, čo pri zachovaní predchádzajúceho stavu nebolo možné.
Ukázalo sa, že racionalizačné opatrenia mali zmysel a počiatočné obavy zo zrušenia
ZŠ 1. mája a následného vytvorenia elokovaného pracoviska boli neopodstatnené,
keďže výchova a vzdelávanie žiakov na elokovanom pracovisku prebieha
bezproblémovo a v súlade so školskou legislatívou. Neopomenuteľným faktom je
skutočnosť, že žiaci aj naďalej navštevujú budovu vyradenej ZŠ, čím nedochádza
k chátraniu, príp. možnej devastácii priestorov školy. Taktiež sa zo strany mesta
vyvíjajú iniciatívy na prenájom priestorov, ktoré sa nevyužívajú na vyučovací proces,
čo by viedlo k ďalším príjmom školy.
Mesto Snina pripravuje druhú etapu racionalizácie základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina od školského roku 2017/2018, a to vyradenie ZŠ, Ul.
Budovateľská 1992/9, Snina a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ
SR a následné zriadenie elokovaného pracoviska na Ul. Budovateľská 1992/9, Snina
ako súčasť ZŠ Ul. Študentská 1446/9, Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Správu o optimalizácii a úspore finančných
prostriedkov po vyradení ZŠ na Ul. 1. mája 12, Snina a jej súčastí zo siete škôl
a školských zariadení.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – Základná umelecká škola, Študentská 1447, Snina.
K. Valaliková, DiS. art., riaditeľka Základnej umeleckej školy, Študentská 1447, Snina
požiadala listom zo dňa 09.02.2016 o navýšenie rozpočtu školy na rok 2016 najmenej
o sumu 19 100,- €. Navýšenie rozpočtu školy by bolo iba na pokrytie základných
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potrieb školy bez jej ďalšieho rozvoja (nákup učebných pomôcok, hudobných
nástrojov....).
Ing. D. Mariničová, vedúca oddelenia finančného informovala prítomných
o výdavkovej časti bežného rozpočtu ZUŠ-ky na rok 2015 – 3. zmenou a o výdavkovej
časti bežného rozpočtu ZUŠ-ky na rok 2016.
V zmysle Doplnku č. 3 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2016 sa
zvýšila dotácia na jedného žiaka ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania zo 639,- € na
660,- €, teda navýšenie o 21,- € a na jedného žiaka ZUŠ v skupinovej forme
vzdelávania zo 408,- € na 415,- €, teda navýšenie o 7,- €. To znamená, že celkový
rozpočet ZUŠ-ky v roku 2016 bol navýšený o 9 410,- € v porovnaní s rokom 2015.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť danú žiadosť, ale navrhuje, aby mesto Snina
danú žiadosť opätovne prehodnotilo na základe reálneho čerpania rozpočtu za
I. štvrťrok roku 2016.

5. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom za ich aktívnu účasť a ukončila zasadnutie komisie školstva.

Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie

