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Dôvodová správa 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom rokovaní dňa 24.5.2012 uznesením č. 149/2012 
schválilo Koncepciu škôl a školských zariadení mesta Rožňava na obdobie 2012 – 2016 bez 
kapitoly 3.1.3 – Návrhy na riešenie siete základných škôl.  
      Nakoľko hlavným problémom riešenia siete základných škôl v Rožňave, vychádzajúc aj 
z predchádzajúcej koncepcie škôl a školských zariadení, je už dlhodobo situácia okolo 
Základnej školy Sama Tomášika, Ul. zeleného stromu, mestské zastupiteľstvo zaviazalo 
predkladateľov koncepcie túto kapitolu dopracovať dodatkom ku koncepcii. Dodatok mal byť 
dopracovaný po ukončení rokovaní s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňave, 
ktorý je prenajímateľom budovy Základnej školy Sama Tomášika na ulici Zeleného stromu.   
      Pri vzájomných rokovaniach, prenajímateľ budovy nepristúpil na podmienky novej 
nájomnej zmluvy, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 194/2012 zo 
dňa 28.6.2012. Naviac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 
1.1.2013 novelizovalo základné školské zákony so súvisiacimi predpismi a touto novelizáciou 
došlo k zásadnej zmene vo financovaní škôl a školských zariadení. S prihliadnutím na takto 
zmenené podmienky, predkladáme  Dodatok č. 1. ku Koncepcii škôl a školských zariadení 
mesta Rožňava na obdobie 2012 – 2016. 
 
     Hlavným argumentom pre navrhované riešenie je vzniknutá situácia okolo financovania 
našich základných škôl. V predchádzajúcich rokoch legislatíva dovoľovala zriaďovateľovi, 
ktorý mal v zriaďovateľskej pôsobnosti niekoľko základných škôl,  použiť 10 % normatívu na 
prerozdelenie a krytie nedostatku financií na niektorej základnej škole. Ako vidieť 
z priloženej tabuľky č. 1, tento model využívalo mesto Rožňava hlavne na dofinancovávanie 
Základnej školy Sama Tomášika. Do roku 2009 sa podobne financovali aj Základná škola na 
Ulici zlatej a Základná škola s VJM Zoltána Fábryho, Komenského 5, ale od roku 2010 je 
v mínusových číslach už len ZŠ Sama Tomášika, čo je hlavne spôsobené poklesom počtu 
žiakov. Pri súčasnom počte tried, by škola mohla mať pri zákonom povolenom počte žiakov 
v triedach maximálne 265 žiakov, čo je pri súčasnom stave 150 o 115 žiakov viac, 
samozrejme aj s patričným objemom finančných prostriedkov.    
      Najväčším zásahom do financovania škôl je fakt, že od 1.1.2013 je zriaďovateľ povinný 
poskytnúť školám 100 % rozpísaného normatívu, takže mesto nemá prostriedky na krytie tejto 
straty. Ďalším nezanedbateľným aspektom je fakt, že táto škola je jediná z našich škôl, ktorá 
nie je v budove vo vlastníctve mesta a ročne za nájom priestorov vynakladáme  14.500 €.  
      Kapacita ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta po dohode s ich riaditeľmi, 
pri prípadnom vyradení tejto školy zo siete a jej zrušení, dovoľuje prijať žiakov tejto školy, 
čím sa ešte zlepší finančná situácia týchto škôl. Samozrejme navrhované riešenie prináša so 
sebou aj negatíva ako je napríklad predpokladané zhoršenie dochádzky týchto žiakov 
a v neposlednej miere strata zamestnania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
Základnej školy Sama Tomášika, čo bude asi najzávažnejším problémom tohto riešenia.  
 
V súčasnosti škola zamestnáva:  
11 učiteľov  – z toho 8 doba neurčitá 1 x 65,2 % úväzok a 7 x 100 % úväzok a 3 doba určitá 
do 30.6.2013  
2 vychovávateľky – doba neurčitá – 2 x 100 % úväzok 
5 učiteľov na kratší pracovný čas – doba určitá do 30.6.2013 
3 pedagogických asistentov – z toho 1 doba neurčitá 53,5 % úväzok a 2 doba určitá do 
30.6.2014 –  2 x 100 % úväzok 
6 prevádzkových pracovníkov – doba neurčitá  ( z toho 1 na 80 % úväzok a jeden pracovník 
na 36,8 %) 



 
 
Materiál bol dňa 12.2.2013 prejednaný na zasadnutí  Komisie vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  
Komisia uznesením č. 02/02/13 odporúča schváliť Dodatok č. 1 ku Koncepcii škôl 
a školských zariadení mesta Rožňava na obdobie 2012 – 2016. 
 
Dňa 13.2.2013 materiál prejednala na svojom zasadnutí aj Obecná školská rada v Rožňave. 
OŠR v Rožňave k prerokovávanému bodu Dodatok č. 1 ku Koncepcii škôl a školských 
zariadení mesta Rožňava na obdobie 2012 – 2016 – neprijala uznesenie.  
 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku materiál prejednala na 
svojom zasadnutí dňa 18.2.2013 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zmenu v sieti škôl - vyradenie ZŠ Sama Tomášika zo siete škôl od 
1.9.2013. 
 
 
Vypracovali:   
PaedDr. Janka Mičudová 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3.  Návrhy na riešenie siete základných škôl 
 
 
     V diskusii k návrhu tejto koncepcie bol zadefinovaný ako najväčší problém siete 
základných škôl v meste Rožňava, problém s fungovaním Základnej školy Sama Tomášika na  
Ulici zeleného stromu 14. Hlavným dôvodom je fakt, že táto škola je umiestnená ako jediná 
v prenajatých priestoroch a nie v budove vo vlastníctve mesta. Súvisiacimi problémami je 
nutnosť platiť nájom a nemožnosť investovať finančné prostriedky do budovy školy, ktorej 
vlastníkom je Evanjelická cirkev a.v. v Rožňave.  Tejto otázke sa venovala aj predchádzajúca 
koncepcia škôl a školských zariadení s návrhom na  presťahovanie školy do budovy vo 
vlastníctve mesta v ktorej je aj ZŠ Zoltána Fábryho s VJM. Nakoľko uznesenie mestského 
zastupiteľstva pozastavilo presťahovanie ZŠ Sama Tomášika do tejto budovy a deklarovalo 
podporu vytvorenia centra vyučovania v maďarskom jazyku na Ulici J. A. Komenského tento 
zámer sa nezrealizoval. V súčasnosti je v školskej budove na Ulici J. A. Komenského Spojená 
škola s VJM (pozri kap. 3.1.4.5) a presťahovanie ZŠ Sama Tomášika do tejto budovy nie je 
možné. Po uskutočnení rokovaní s prenajímateľom budovy základnej školy, Evanjelickou 
cirkvou a.v. v Rožňave a hlavne po novelizácii základných školských zákonov, ktorými sa 
okrem iného upravuje aj financovanie základných škôl a vzhľadom na nutnosť prijať striktné 
racionalizačné opatrenia, odporúčame zredukovať počet základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta z piatich základných škôl na štyri. Podľa ekonomických ukazovateľov, by 
sa jednalo o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Základnej školy 
Sama Tomášika na Ulici zeleného stromu 14. 
     Pri tomto návrhu nejde o neodôvodnené zrušenie školy, ale vytvorenie takej siete 
základných škôl, ktorá bude mať zabezpečený dostatok financií a pre žiakov týchto škôl budú 
vytvorené veľmi dobré podmienky na ich vzdelávanie a osobnostný rozvoj. 
     Hlavnými dôvodmi návrhu na vyradenie Základnej školy Sama Tomášika zo siete škôl 
a školských zariadení sú: 

• dlhodobý pokles počtu žiakov v triedach ( v šk. roku 2012/2013 má škola 150 žiakov, 
pričom pri optimálnom naplnení tried, by škola pri súčasnom počte tried mohla mať 
o 115 žiakov viac  

• nevýhodná nájomná zmluva a odčerpávanie finančných prostriedkov z rozpočtu na 
nájomné, nakoľko škola sídli v prenajatých priestoroch (ročne 14 500 Eur) 

• nevyhovujúci technický stav budovy (mesto nie je majiteľom, takže nemôže 
investovať do jej rekonštrukcie) 

• neefektívne hospodárenie manažmentu školy s finančnými prostriedkami (bolo 
potrebné urobiť razantnejšie racionalizačné opatrenia už v predchádzajúcom období) 

• veľmi slabé využívanie mimorozpočtových zdrojov (projekty, granty...) 
• každoročné krátenie rozpočtu ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 

krytie nedostatku normatívnych prostriedkov tejto školy 
• zmena vo financovaní škôl a školských zariadení od 1.1.2013, keď už nie je možné 

prefinancovať školu z časti finančných prostriedkov ostatných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta    

     Prínosom tohto návrhu je: 
• žiaci školy prejdú na základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, takže 

finančné prostriedky, ktoré sú škole poskytnuté bude možné využiť v týchto školách 
čím sa zlepší ich finančná situácia a umožní použiť prostriedky na skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, na riešenie opráv,  údržby, revízií, riešenie 
havarijných situácií, na obnovu vybavenia tried, odborných učební, modernizáciu 
zariadenia školských stravovacích zariadení, budovanie školských ihrísk a pod. 

• lepšia integrácia žiakov z menej podnetného prostredia 



• úspora pri vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení,  by sa týkala aj 
financovania školy v rámci originálnych kompetencií mesta (ŠKD, ŠJ) 

     Negatívom tohto návrhu je: 
• predpokladané zhoršenie dochádzky žiakov zo severnej časti mesta, s tým súvisiace 

problémy a vyššie zaťaženie pedagogických zamestnancov škôl (neospravedlnené 
hodiny ...) 

• vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov školy, problém s umiestnením všetkých 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov zrušenej školy (strata zamestnania 
časti zamestnancov školy) 

 
      Situácia ostatných základných škôl v meste je stabilizovaná a táto koncepcia nenavrhuje 
žiadne zmeny.  
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 1     

    

Základná škola Normatív pre rok 2009 Zriaďovateľom rozpísaný normatív Krátenie z normatívu pre ZŠ Ul.zel.stromu, ZŠ Zlatá 
a ZŠ Komenského 

ZS Zlatá 441 314 452078 10 764 

ZS Komenského 309 955 322 561 12 606 

ZS Zakarpatská 517 328 504 613 -12 715 

ZS Pionierov 711 423 648 960 -62 463 

ZS Zeleného stromu 268 977 320 785 51 808 

S p o l u  2 248 997 2 248 997 0 

Základná škola Normatív pre rok 2010 Zriaďovateľom rozpísaný normatív Krátenie z normatívu pre ZŠ Ul.zel.stromu 

ZS Zlatá 476 114 473 217 -2 897 

ZS Komenského 332 495 329 406 -3 089 

ZS Zakarpatská 526 255 509 883 -16 372 

ZS Pionierov 757 493 735 508 -21 985 

ZS Zeleného stromu 266 886 311 229 44 343 

S p o l u  2 359 243 2 359 243 0 

Základná škola Normatív pre rok 2011 Zriaďovateľom rozpísaný normatív Krátenie z normatívu pre ZŠ Ul.zel.stromu 

ZS Zlatá 517 707 507 746 -9 961 

ZS Komenského 364 272 352 052 -12 220 

ZS Zakarpatská 564 163 552 900 -11 263 

ZS Pionierov 794 959 772 203 -22 756 

ZS Zeleného stromu 237 693 296 373 58 680 

S p o l u  2 478 794 2 481 274 2 480 

Základná škola Normatív pre rok 2012 Zriaďovateľom rozpísaný normatív Krátenie z normatívu pre ZŠ Ul.zel.stromu 

ZS Zlatá 591 028 576 928 -14 100 

ZS Komenského 456 215 445 573 -10 642 

ZS Zakarpatská 589 914 575 760 -14 154 

ZS Pionierov 828 892 809 025 -19 867 

ZS Zeleného stromu 229 035 287 798 58 763 

S p o l u  2 695 084 2 695 084 0 



 


