
 

 

ZÁPISNICA 

zo 6. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsZ 

 konanej v Spišských Vlachoch dňa 23. 11. 2021 

 

Začiatok: 14:00 

Ukončenie:  15:15 

Miesto: Galéria MsÚ 

Prítomní členovia: 

Ing. Svetlana Kočišová – predsedkyňa komisie, poslankyňa MsZ  

Mgr. Barbora Ilečková – tajomník komisie  

Ing. Michal Dzurila – člen komisie  

Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ  

Mgr. Mária Suchá – členka komisie   

Mgr. Jana Fabryová – členka komisie  

Mgr. Silvia Korenková – členka komisie  

Mgr. Ronald Pikla – člen komisie 

Mgr. Helena Šofranková – členka komisie  

 

Prítomní nečlenovia: 

JUDr., Ing. Stanislav Kandrik – prednosta MsÚ 

 

Neprítomní členovia:  

 

Mgr. Art. Samuel Pavlík – člen komisie 

Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie 

PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie 

 

 

 

 



Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – ZUŠ 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – ZŠ Komenského 6 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – ZŠ SNP 13 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – MŠ 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – CVČ 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Svetlana Kočišová, ktorá privítala 

všetkých prítomných a oboznámila ich s navrhnutým programom. Skonštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná. 

O návrhu prebehlo hlasovanie. 

ZA PROTI Zdržali sa 

8 0 0 

 

 

 

2.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – ZUŠ  

 Riaditeľ ZUŠ Komenského 6, Mgr. et Mgr. art. Samuel Pavlik, DiS.art., ospravedlnil 

svoju neúčasť na zasadnutí. Ing. Michal Dzurila odprezentoval Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2020/2021. 

 

Komisia správu berie na vedomie. 

3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – ZŠ Komenského 6  

 Riaditeľka ZŠ Komenského 6, Mgr. Helena Šofranková, odprezentovala Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

 

Komisia správu berie na vedomie. 

 

 



4.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – ZŠ SNP 13 

Riaditeľka ZŠ SNP 13, Mgr. Silvia Korenková, odprezentovala Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

 

 

Komisia správu berie na vedomie. 

  

5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – MŠ  

Riaditeľka MŠ SNP 1, Mgr. Jana Fabryová, odprezentovala Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

 

 

Komisia správu berie na vedomie. 

 

6.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – CVČ 

 Riaditeľka CVČ Komenského 6, Mgr. Mária Suchá, odprezentovala Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

 

Komisia správu berie na vedomie. 

 

 

7.  Rôzne 

 

Predsedkyňa sa pýta prítomných riaditeľov škôl s akými problémami sa za posledné obdobie 

stretli. Pani riaditeľka MŠ Mgr. Jana Fábryová konštatuje, že sú zvýšené náklady na 

dezinfekciu, kvôli pandémii Covid 19. MŠ žiadala o dotáciu MŠVVaŠ SR na dezinfekčné 

prostriedky a dostali dotáciu 225 eur, čo je nepostačujúce pretože náklady sú oveľa vyššie. 

Dotáciu dostali na základe štatistických výkazov do ktorých sa nedala zapojiť školská jedáleň, 

kde sú však náklady najvyššie. Náklady na dezinfekciu z minulého roku boli 1700 eur. Musí 

sa to dofinancovať zo školného poplatku. 

 

Pani riaditeľka Mgr. Helena Šofranková sa prihlásila o slovo. ZŠ Komenského 6 kúpila 

potrebné germicídne žiariče. ZŠ končí zmluva na dodávku tepla, preto bola vyhlásená 

obchodná súťaž do ktorej sa však nikto neprihlásil. Po opätovnom oslovení sa do nej prihlásili 

traja uchádzači. Víťazom súťaže je SPP. Suma za teplo je však 2,5 krát vyššia ako minulý rok. 

Riešením tejto situácie by malo byť dohadovacie konanie cez mesto na okresný úrad. Pani 

riaditeľka taktiež podotkla na havarijnú situáciu v školskej jedálni, v suteréne budovy, na 

elektroinštalácii a na omietkach. Školskú jedáleň riešili s odborným znalcom okresného 



úradu, ktorý potvrdil, že rekonštrukcia je na strane zriaďovateľa. Je nutné zaradiť tieto 

výdavky do jednania finančnej komisie.  

 

Pani predsedkyňa nato reaguje, že je potrebné podať žiadosť a prerokovať to na finančnej 

komisii. Je dôležité zvolať finančnú komisiu pred schválením rozpočtu, kde by mohli 

riaditelia škôl predstaviť svoje návrhy. 

 

Pani riaditeľa ZŠ SNP 13 Mgr. Silvia Korenková opísala situáciu s testovaním rómskych 

žiakov. Testy sa robia 3 krát viac ako v minulom pandemickom období. Elokované pracovisko 

v Žehre má dve triedy a v spodnom podlaží sa nachádza MŠ Žehra, ktorá si náklady na 

prevádzku budovy hradí sama, čím sa vo všeobecnosti náklady na budovu ušetria. 

 

Pani riaditeľka CVČ Mgr. Mária Suchá konštatuje, že finančná situácia CVČ sa zhoršuje z 

dôvodu absencie školného poplatku, kvôli pandémii.  

 

Pani predsedkyňa Kočišová oslovila hlavného ekonóma MsÚ pána Ing. Michala Dzurilu, že 

pri príprave rozpočtu treba zvolať stretnutie a na ňom prerokovať návrhy riaditeľov škôl. Pán 

Dzurila súhlasí. 

 

Prednosta MsÚ pán JUDr., Ing. Stanislav Kandrik poznamenal, že zmeny rozpočtu a 

havarijné stavy treba prerokovať aby sa to urgentne vyriešilo. 

 

9.  Záver 

Zasadnutie komisie ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedníčka komisie 

Ing. Svetlana Kočišová. 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Ilečková 

 

Overila: Ing. Svetlana Kočišová 


