Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 05. 04. 2016

Prítomní:

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

Ospravedlnený:

PaedDr. Ján Marinič

Program:
1. Otvorenie.
2. Žiadosť o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ –
A. Smolák, akademický maliar.
3. Žiadosť o finančné prostriedky na ďalšiu etapu výmeny okien – ZŠ Komenského
2666/16, Snina.
4. Interpelácia Ing. Martina Šebáka, poslanca MsZ v Snine.
5. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková.
Pozdravila všetkých prítomných členov komisie, ospravedlnila neprítomnosť – PaedDr.
J. Mariniča a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
2. Žiadosť o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva informovala prítomných členov komisie
o uvedenej žiadosti.
SZUŠ, Česká 2628/9, Snina bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR
s termínom začatia činnosti od 01.09.2004, v ktorej je zriadený výtvarný odbor.
Zriaďovateľom uvedenej SZUŠ je Andrej Smolák, akademický maliar. V tomto
školskom roku 2015/2016 navštevuje SZUŠ 240 žiakov, z toho je 199 žiakov do 15
rokov.
MsZ v Snine uznesením č. 62/2015 zo dňa 23.04.2015 súhlasilo so zaradením
10 elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká
2628/9, Snina do siete škôl a školských SR od 01.09.2015. Zriaďovateľ SZUŠ sa
rozhodol vytvoriť ďalších 5 elokovaných pracovísk, keďže pomerne veľký počet
žiakov dochádza do uvedenej SZUŠ z okolitých dedín.
Žiadateľ A. Smolák, zriaďovateľ SZUŠ, požiadal listom zo dňa 04.03.2016 mestský
úrad o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej
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základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina. Dňa 16.03.2016 doplnil pôvodnú
žiadosť o ďalšie dve elokované pracoviská.
Mesto Snina dňa 30.03.2016 požiadalo o doplnenie údajov o Elokovanom pracovisku,
1. mája 12, Snina k žiadosti o súhlas mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk
SZUŠ, Česká 2628/9, Snina v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve z dôvodu, že Elokované pracovisko, 1. mája
12, Snina je súčasťou ZŠ P. O. Hviezdoslava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina, ako aj z dôvodu prípravy materiálu na rokovanie Mestského
zastupiteľstva.
Zriaďovateľ SZUŠ dňa 04.04.2016 doplnil, že žiadosť o zriadení elokovaného
pracoviska SZUŠ na Elokovanom pracovisku, 1. mája 12, Snina má mesto Snina
považovať za bezpredmetnú.
Podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov obec poskytuje, na základe žiadosti zriaďovateľa, z finančných prostriedkov
poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi
súkromnej základnej umeleckej školy; zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej
školy, ktorá je zriadená na území obce, môže požiadať obec o dotáciu na žiaka do
dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku.
Z uvedeného dôvodu žiada A. Smolák, zriaďovateľ SZUŠ, Česká 2628/9, Snina
v zmysle § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve o súhlas mesto Snina so zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí
Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských
zariadení SR od 01.09.2016.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť uvedenú žiadosť o súhlas mesta Snina so
zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ, Česká 2628/9, Snina.
3. Žiadosť o finančné prostriedky na ďalšiu etapu výmeny okien – ZŠ Komenského
2666/16, Snina.
Mgr. K. Krivjančinová, riaditeľka uvedenej ZŠ požiadala mesto Snina o finančné
prostriedky na ďalšiu etapu výmeny okien, v poradí už štvrtú výmenu okien za
plastové.
V rokoch 2013 a 2014 ZŠ boli zriaďovateľom, mestom Snina poskytnuté fin.
prostriedky na postupnú výmenu okien. V roku 2015 ZŠ vymenila časť okien na
3. poschodí zo svojho rozpočtu a v roku 2016 ZŠ by chcela pokračovať vo výmene
okien. Výmena zvyšných okien na zostávajúcej časti budovy by podľa predbežnej
kalkulácie bola vo výške 36 000,- €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča prehodnotiť uvedenú žiadosť o finančné prostriedky na
ďalšiu etapu výmeny okien na ZŠ Komenského 2666/16, Snina v rozpočte mesta Snina
v 2. polroku 2016.
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4. Interpelácia Ing. Martina Šebáka, poslanca MsZ v Snine.
Ing. M. Šebák, poslanec MsZ v Snine dňa 21.03.2016 emailom požiadal Mgr.
J. Mikovú, referentku útvaru školstva, aby sa komisia školstva zaoberala možnosťou
racionalizácie v predprimárnych zariadeniach. Netvrdí, že za každú cenu je potrebná
racionalizácia týchto zariadení. Zaujíma ho to z dôvodu, že v analýze súčasného stavu
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uvádza (str.4), že
možná kapacita MŠ je až 640 miest pre detí a počet umiestnených detí v týchto
zariadeniach je 519. Podľa týchto údajov je nutné zvážiť možnosť navrhovaného
opatrenia Ing. M. Šebáka, poslanca MsZ v Snine.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva oboznámila prítomných s možnou
kapacitou materských škôl v zmysle súčasnej platnej legislatívy.
V zmysle súčasnej platnej legislatívy § 28 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je najvyšší počet detí v triede materskej školy:
(9) Najvyšší počet detí v triede materskej školy je:
a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.
(10) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede
podľa odseku 9 sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:
a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v
materskej škole,
c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia
povinnej školskej dochádzky alebo
d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej
škole.
V tabuľke je uvedená možná kapacita materskej školy podľa projektovej
dokumentácie, počet tried*₁ a počet detí*₁ v MŠ v šk. roku 2015/2016, ktorý je
uvedený podľa Výkazu o materskej škole Škol 1 - 01 podľa stavu k 15.09.2015
a rozdiel medzi počtom detí a možnou kapacitou v zmysle súčasnej platnej legislatívy.
*₂ možná kapacita v zmysle súčasnej platnej legislatívy je uvedená bez prenajatých
priestorov centra voľného času.

MŠ

MŠ Budovateľská
2205/12, Snina
MŠ Čsl. armády
1590/1, Snina
MŠ Duk. hrdinov
2078/13, Snina

Možná
kapacita
podľa
projektovej
dokumentácie
MŠ

Možná
kapacita
v zmysle
súčasnej
platnej
legislatívy

Počet tried
*₁

Počet detí
*₁

Rozdiel medzi
počtom detí a
možnou
kapacitou
v zmysle súčasnej
platnej legislatívy
– podľa §28 ods.
10 zákona
č. 245/2008 Z. z.

100

115

5

122

7

90

72+8

3+1

78

-2

50

59

3

58

-1
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MŠ Kukučínova
2544/7, Snina
MŠ Palárikova
1630/29, Snina
MŠ Perečínska
2546/23, Snina
Spolu

175

120*₂

5

116

-4

100

75

3

70

-5

125

95

4

81

-14

640

544

24

525

-19

V nasledujúcom texte uvádza prehľad o počte detí a tried v jednotlivých materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a odôvodnenie kapacitných možností MŠ
v zmysle súčasnej platnej legislatívy:
MŠ Budovateľská
Materská škola má v súčasnosti 5 tried a 122 detí.
MŠ prešla rozsiahlou rekonštrukciou, vnútorné priestory sa organizačne zmenili a
rozšírili tak kapacitu na 115 detí. Pôvodná kapacita materskej školy bola 100 detí. Iba
malá časť pavilónu je prenajatá Nízkoprahovému centru, v ktorom sú detí zo soc.
znevýhodneného prostredia. Využitá je tak celá materská škola. Kapacita MŠ je tak
naplnená na 100%.
MŠ Čs. armády
MŠ má v tomto šk. roku 3 klasické triedy, v ktorých je 72 detí a špeciálnu triedu,
s počtom 6 detí.
V zmysle § 28 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v každej klasickej triede je maximálny počet detí . V zmysle legislatívy riaditeľ
do každej triedy môže/nemusí prijať ešte po 3 deti nad stanovený počet.
Keby mala MŠ len základný počet detí podľa zákona, tak ako minulý rok, mala by
problém s financovaním prevádzky.
Počet detí v MŠ:
Mladšia 20 detí - má 23
Stredná 21 detí - má 24
Staršia 22 detí - má 25
Špeciálna trieda - má 6 detí. Môže byť zriadená pri počte 4 deti, maximálne tam môže
byť 8 detí.
Možnú kapacitu má uvedenú ako 5 triednu školu. Pôvodne je budova MŠ postavená
ako 3 triedna škola. V prípade potreby má ešte priestor - súčasná rehabilitačná trieda,
kde by sa mohla otvoriť trieda pre maximálne 15 detí.
MŠ Duk. hrdinov
MŠ má v tomto šk. roku 3 triedy s počtom detí 58.
MŠ pred niekoľkými rokmi mala nižší počet detí a mala iba dve triedy. Z dôvodu
šetrenia finančných prostriedkov bol menší pavilón prenajatý, aby sa znížili náklady
na vykurovanie a energiu. Tieto priestory prenajíma MŠ aj naďalej.
MŠ Kukučínova
Materskú školu navštevuje v súčasnosti 122 detí v 5 triedach.
Podľa výkazu k 15.09.2015 bolo prijatých 116 detí, ale počas roka MŠ prijala ďalšie
deti z dôvodu, že rodičia nastúpili do práce.
V zmysle § 28 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) je kapacita materskej školy 120 detí aj s navýšením o 3 deti v každej triede v
závislosti od vekového zloženia jednotlivých tried.
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Od roku 2008 má materská škola v prevádzke 5 tried. Z dôvodu zníženia populačnej
krivky sú priestory šiestej triedy prenajaté.
V roku 2008 tieto priestory užívalo Materské centrum Anjelik (p. Pavlíková) a od roku
2009 má priestory v prenájme CVČ, ktorého zriaďovateľom je mesto Snina.
MŠ Palárikova
Materská škola má v tomto šk. roku otvorené 3 triedy s počtom detí 70.
V zmysle § 28 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) môže MŠ prijať 75 detí, ak je navýšený počet o 3.
V prípade otvorenia ďalšej triedy s počtom 10 detí na celkový počet 85 detí bolo podľa
zákona možné v minulosti, ale súčasná legislatíva to nedovoľuje. Takže kapacitu musí
MŠ v zmysle legislatívy znížiť. Keďže sú počty detí podľa zákona nižšie ako
v minulosti, týmto je aj kapacita materskej školy znížená.
MŠ Perečínska
Materskú školu navštevuje v súčasnosti 81 detí v 4 triedach.
V zmysle § 28 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) môže MŠ prijať 83 maximálne 95 detí. V zmysle platnej legislatívy je pri
uvedenom počte detí v tomto šk. roku takmer 100 % naplnenie materskej školy.
V minulosti bola kapacita MŠ 125 detí v 5 triedach. V súčasnosti z jednej triedy
urobili spoločnú jedáleň a miestnosť na akcie s rodičmi a verejnosťou.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie interpeláciu Ing. M. Šebáka, poslanca MsZ v Snine
a stanovisko k tejto problematike zaujme po hlbšej analýze na nasledujúcom zasadnutí
komisie školstva.
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

