
Základná škola, Ul. 1. mája 12, 069 01  SNINA 

Číslo: 111/2015 

    

       Kancelária ministra 
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  

a športu SR 
Stromová 1 
813 30  BRATISLAVA  

       

 

Vážený pán minister, 

obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc a s prosbou o zachovanie Základnej školy, Ul. 1. mája 
12 v Snine. Náš zriaďovateľ sa z večera na ráno rozhodol podať na Vaše ministerstvo 
„Žiadosť  o vyradenie zo siete škôl ...“, čo si dal odobriť aj mestským zastupiteľstvom  
26.02.2015. Tejto žiadosti nepredchádzala žiadna odborná analýza, žiadna odborná rozprava 
s radou školy pri tejto ZŠ a ani s poslancami MsZ. Jednoducho Mestský úrad v Snine na čele 
s pánom primátorom sa tak rozhodol. Ich dôvody posielam zároveň ako prílohu (Návrh na 
uznesenie ...). Z nášho pohľadu ZŠ dôvody sú iracionálne a zavádzajúce, tak isto ako aj 
s pohľadu rady školy pri tejto škole. Odôvodnenie prikladáme ako prílohu.  

Na margo tejto problematiky musím dodať, že škola je plne organizovaná, sebestačná, 
priestorovo ideálne vybavená s vynikajúcim zázemím, dobre vybavená potrebnými 
odbornými potrebami, a v neposlednom rade s vynikajúcimi výchovno-vzdelávacími 
výsledkami, ako aj športovými výsledkami, nakoľko je školou so športovými triedami. 
Dôkazom toho je celoslovenský rebríček základných škôl nezávislej agentúry INECO – 
v predošlom školskom roku 2013/2014 4.  miesto v rámci kraja, 20. miesto v rámci SR. 
Najlepšie naše umiestnenie je s pred dvoch rokov, 1. miesto v rámci kraja, 5. miesto v rámci 
SR. 

Je síce pravdou, že sme prevádzkovo ekonomicky náročnejšia škola, z dôvodov pavilónového 
typu, ale na to predsa spôsob normatívneho financovania myslel a dal samospráve možnosť 
prerozdelenia štátnych financií podľa náročnosti budov a vekovej náročnosti pracovných 
kolektívov. Na druhej strane naše školské priestory vytvárajú ideálne pedagogické a školské 
prostredie, ktoré nám dopomáha k dosahovaniu spomínaných výsledkov. Taktiež musím 
pravdivo spomenúť, že počty žiakov nie sú na hornej hranici, ktoré určuje smernica o počte 
žiakov, ale zároveň dodávam, že danú smernicu nikdy neporušujeme, a preto nám štát 
prostredníctvom ministerstva školstva aj v minulom roku pridelil finančné prostriedky v rámci 
dohodovacieho konania na personálne náklady.  

Náš pedagogický kolektív prácne dovybavil školu v rámci projektu „ Vzdelávanie“ o materiál 
v hodnote až 170 000,- € a úspešne ukončil tento projekt. Taktiež škola končí päťročné 
monitorovacie obdobie po rekonštrukcii, ktorá bola uskutočnená cez operačný program 



a zostatková hodnota našej školy je cca 2 230 000,- €, čím by pri vyradení školy  došlo aj 
k znehodnoteniu školského majetku.  

Ďalšou skutočnosťou, ktorú by sme určite nemali prehliadať, je petícia rodičov a priateľov 
školy, ktorá bola dňa 25.03.2015 odovzdaná poslancom mestského zastupiteľstva 
a primátorovi mesta v počte signatárov 3 705, ďalšie petičné hárky sú naďalej v obehu. 
V našom dvadsaťtisícovom meste  by to nemalo  byť zanedbateľné číslo. Taktiež prikladáme 
ako prílohu.  

     Poslednú skutočnosť, ktorú nechcem opomenúť, je zastavenie klesajúceho počtu žiakov, 
o čom hovorí demografická krivka v našom regióne, čo vo svojich správach uvádza aj náš 
zriaďovateľ,  samotný primátor mesta, ako aj materiál „Koncepčný zámer rozvoja školstva 
...“. 

     Ďalšou možnosťou je aj zastabilizovanie a navýšenie počtu žiakov cez profiláciu školy, 
kde v nasledujúcom školskom roku plánujeme otvoriť športovú triedu so zameraním na úpoly 
– taekwondo. 

     Záverom chcem poukázať na nehospodárne nakladanie nášho zriaďovateľa s finančnými 
prostriedkami pridelenými v rámci normatívov od štátu na základné vzdelávanie v našom 
meste, nakoľko financií prichádza na tento účel od štátu dostatok, no zriaďovateľ nevyužíva 
nástroje normatívneho financovania, a tak finančné prostriedky účelovo pridelené  na 
prevádzku - časť teplo -na niektorých sninských základných školách , ktoré sú energeticky 
nízkonákladové,  končia v kolónkach osobných nákladov. 

    Vážený pán minister,  možno aj Vám neunikla medializácia ohľadom ekonomickej 
kondície mesta Snina, ktoré sa borí s dosť značnými finančnými problémami, ktoré by naozaj 
nebolo vhodné riešiť práve finančnými prostriedkami prichádzajúcimi v rozpočte pre nášho  
zriaďovateľa pre základné školstvo. Mám silné podozrenie, že racionalizácia tohto typu má 
byť prostriedkom ako sa dostať k financiám určeným na základné školstvo, čo zákon o štátnej 
správe  školstve a školskej samospráve nevylučuje  (možnosť prerozdelenia siedmych percent 
z rozpočtu, poprípade využiť na chod mesta).  

     Verím v opodstatnenosť zachovania tejto základnej školy a zároveň sa uchádzam o Vašu 
podporu. 

 

        PaedDr. EvaldŠtofík 

           riaditeľ školy 

 

 

 

 


