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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica konaného dňa 20.10.2021 

 

Prítomní členovia MŠR: 
Ing. Jana Očenášová, Mgr. Richard Vrbovský, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. art. Martin 
Kašša, DiS. art., Mgr. Jana Mesarkinová, Mgr. Marek Ondráš, Mgr. Milan Pápay, JUDr. Peter Petrík, 
PaedDr. Kamila Strapková 

Ospravedlnení: 
Ján Nosko, primátor mesta, PaedDr. Eva Šávoltová 

Ďalej prítomní: 
Mgr. Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže MsÚ banská 
bystrica   
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD., spracovateľka Koncepcie rozvoja školstva v meste Banská Bystrica 

K bodu 1 
Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová privítala prítomných a otvorila zasadnutie. Na úvod oznámila, 
že v súčasnosti je zamestnancom MsÚ Banská Bystrica, pričom v čase jej voľby za predsedníčku MŠR 
to tak nebolo a vyzvala členov, aby sa vyjadrili, či túto situáciu nevnímajú ako konflikt pre výkon funkcie 
predsedníčky MŠR.  

Členovia MŠR nevyjadrili námietky, MŠR je kolektívny orgán, pre riešenie ich agendy nie je podstatný 
zamestnávateľ a pracovná pozícia predsedníčky a súhlasili, aby Ing. Jana Očenášová naďalej vykonávala 
funkciu predsedníčky MŠR. 

Počet prítomných členov MŠR: 9 

Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica bola uznášania schopná. 

K bodu 2 
Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová vyzvala na hlasovanie za návrh programu zasadnutia MŠR. 

Návrh programu: 
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Prerokovanie a odsúhlasenie štatútu mestskej školskej rady. 
4. Prerokovanie a odsúhlasenie plánu zasadnutí mestskej školskej rady na rok 2021. 
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 000/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o určení školských obvodov 

pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 1/2020.  
6. Informácia o pripravovanej Koncepcii rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021-2026. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

 
Hlasovanie za návrh programu:   Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0    
Uznesenie bolo prijaté. 
 

    

Uznesenie č. 1/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica schvaľuje program zasadnutia. 
 



K bodu 3 
Dňa 08.10.2021 bol členom MŠR elektronicky zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie Štatút Obecnej 
školskej rady v Banskej Bystrici z roku 2019 s výzvou na jeho pripomienkovanie. Pripomienky mohli 
členovia MŠR zasielať predsedníčke MŠR do 15.10.2021. Na zasadnutí bol predložený upravený štatút 
so zapracovanými pripomienkami, ktorý predsedníčka prítomným odprezentovala. Úpravy štatútu 
zahŕňali najmä prijaté legislatívne zmeny pre uplynutie funkčného obdobia MŠR a rokovanie MŠR 
v čase krízovej situácie (možnosť zasadania on-line bez fyzickej prítomnosti) a doplnením možnosti 
hlasovania per rollam. V priebehu prezentácie boli na podnet členov MŠR zapracované ďalšie 
pripomienky, ktoré sa týkali legislatívnych a formálnych textových úprav. Následne členovia MŠR 
hlasovali za znenie štatútu vrátane zmien a doplnkov, ktoré navrhli na zasadnutí pri prerokúvaní 
návrhu.  
 

Hlasovanie za predložený návrh:   Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0   
Uznesenie bolo prijaté.     

 
Uznesenie č. 2/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica schvaľuje Štatút Mestskej školskej rady Mesta Banská 
Bystrica. 
 
K bodu 4 
Plán zasadnutí mestskej školskej rady na rok 2021 bol členom MŠR elektronicky zaslaný 08.10.2021. 
Členovia MŠR nevzniesli pripomienky. 
 

Hlasovanie za predložený návrh:   Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0   
Uznesenie bolo prijaté.     

 
Uznesenie č. 3/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica schvaľuje Plán zasadnutí Mestskej školskej rady Mesta 
Banská Bystrica na rok 2021. 
 
K bodu 5 
Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová vyzvala vedúcu Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže, 
aby informovala členov MŠR o Návrhu VZN č. 000/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o určení 
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení VZN 
č. 1/2020, ktorý bol členom MŠR elektronicky zaslaný 06.10.2021.  

Mgr. Anna Martišovičová informovala, že po rokovaní s právnym oddelením došlo k úpravám 
dokumentu a po dohode nebude predkladaná do MsZ novela VZN č. 4/2018 v znení VZN č. 1/2020, ale 
bude prijaté nové VZN 00/2021 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (ďalej aj „VZN o školských obvodoch“). Z dôvodu, že konečná verzia 
dokumentu bola spracovaná v deň zasadnutia MŠR, nebola členom MŠR odoslaná na vedomie, ale 
bude prezentovaná na tomto zasadnutí. Podnetom na spracovanie nového VZN o školských obvodoch 
boli aj opakované pripomienky od riaditeľov ZŠ, najmä riaditeliek ZŠ Moskovská a ZŠ Spojová. 
Z dôvodu, že pri prijímaní v súčasnosti platného VZN o školských obvodoch z roku 2018 neboli riaditelia 
zapojení do jeho tvorby, čo vyústilo do opakovaných prejavov ich nespokojnosti s uvedeným VZN, 
rozhodli sme sa v tomto prípade postupovať odlišne, zapojiť ich do tvorby materiálu a zohľadniť ich 
pripomienky. Zmeny VZN oproti súčasnému stavu sa týkajú nového určenia ulíc pre školské obvody ZŠ 
Moskovská, ZŠ Spojová ZŠsMŠ Radvanská, ZŠ Sitnianska a ZŠ Trieda SNP s cieľom určiť školské obvody 
tak, aby boli všetky ZŠ ekonomicky vyrovnané. V novom VZN sú do školského obvodu ZŠ Moskovská 
priradené nepárne popisné čísla ulice Internátna – pôvodne celá ulica v obvode ZŠ Spojová, ďalej ulice 
Jarná, Jesenná, Letná, Zimná, Na Motyčkách, Pod Suchým vrchom – pôvodne v obvode ZŠsMŠ 
Radvanská. Ulica Na Hrbe je presunutá z obvodu ZŠ Trieda SNP do obvodu ZŠ Sitnianska. Pri tvorbe 
VZN sme čerpali aj z analýzy potencionálnych žiakov na najbližších päť rokov, ktorú sme spracovali na 
účel určenia spádových oblastí pre materské školy (viď tabuľky nižšie), z ktorých vyplýva, že ZŠ Spojová 
má v porovnaní so ZŠ Moskovskou viac potencionálnych prvákov a aj v prípade presunu celej ulice 



Internátna do obvodu ZŠ Moskovská by ZŠ Spojová neutrpela. Navrhovanými zmenami školských 
obvodov nebude zásadne ovplyvnený počet potencionálnych žiakov pre ZŠ, ktorým boli vyňaté ulice 
z obvodu na úkor škôl, ktorým boli školské obvody posilnené. Ďalšie navrhované zmeny oproti 
pôvodnému návrhu VZN doručenom členom MŠR: zo záverečných ustanovení vypustený bod č. 3 
o plnení povinnej školskej dochádzky v škole v školskom obvode podľa miesta prechodného bydliska 
žiaka. Pôvodne bolo ustanovenie o zohľadnení prechodného pobytu zapracované na základe podnetov 
od riaditeľov, ale po konzultácii s právnym oddelením bol uvedený bod vypustený. Ďalej boli na podnet 
právneho oddelenia textovo upravené niektoré rozpísané body, ktorých podrobnejšie znenie je 
presunuté z hlavného textu do poznámky pod čiarou. Návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Komisie 
MsZ pre vzdelávane a dňa 2110.2021 sa ním budeme zaoberať aj na plánovanej porade riaditeľov škôl.  

JUDr. Peter Petrík podporil vypustenie ustanovenia o prechodnom pobyte, ktoré považoval za 
rozporné. Zdôraznil, že pri tvorbe a zmenách VZN je dôležité mať spracovanú analýzu, ktorá by 
odôvodňovala prijatie zmien. Nie je vhodné vykonávať zmeny na žiadosť riaditeľov škôl. VZN má byť 
dokumentom, ktorý zabezpečuje kontinuitu, poskytuje verejnosti právnu istotu. Aj z hľadiska určitej 
ľudskosti nie je na prospech občanov vykonávať časté zmeny. V roku 2018 sa rozhodlo o určení 
školských obvodov, rodičia sú zvyknutí, poznajú na ktorú školu patria a nie je ani na prospech detí 
z Internátnej ulice, ktorí už majú na svojej spádovej škole súrodencov alebo navštevujú spoločne 
materskú školu, aby sa zmenil obvod a od septembra by jedni išli na Spojovú a ďalší na Moskovskú. 
Rozdelenie Internátnej ulice nie je patrične zdôvodnené, delenie na párne a nepárne čísla nedáva 
zmysel, aj rozdelenie obvodov vo vzťahu k ich polohe (vertikálne delenie územia, pričom by bolo 
vhodnejšie horizontálne delenie) nenapĺňa požiadavku primeranej vzdialenosti na dochádzku žiaka do 
školy požadovanej v zákone č. 596/2003 Z. z. Ak by nastala konkrétna zmena napr. nová výstavba 
v lokalite, spracovaná analýza, ktorá odôvodňuje zmenu VZN, to by bolo pochopiteľné, ale reálne 
nenastala žiadna zmena iba pani riaditeľka je nespokojná. Rešpektujem, že každý si rieši svoju školu, 
ale nemali by sa robiť zmeny ad hoc. Nesúhlasím so zmenou bez dôvodu. Aby sme týmto nevytvorili 
precedens a nemenili opäť o rok, dva VZN na žiadosť riaditeľov iba preto, že sú nespokojní. 

Mgr. Anna Martišovičová prezentovala potencionálne počty žiakov na Internátnej ulici v najbližších 
piatich rokoch s členením podľa trvalého pobytu. Počet žiakov s trvalým pobytom na nepárnych 
číslach, ktoré by od 01.09.2022 pripadli ZŠ Moskovskej neovplyvní rozhodujúcim spôsobom naplnenosť 
ZŠ Spojová, ktorá má vo svojom obvode dostatok potencionálnych žiakov pre naplnenie tried prvého 
ročníka. Dôvodom pre zmenu VZN sú počty potencionálnych žiakov z analýzy ako aj začínajúca výstavba 
v horných častiach ulice Internátna. Osobne prešla danú lokalitu, deti po rozdelení Internátnej ulice 
nebudú mať do školy ďalej ako doteraz. Priateľstvá medzi deťmi z MŠ nie sú dostatočne silným 
argumentom pre určovanie školských obvodov ZŠ, deti rýchlo nadväzujú nové väzby a priateľstvá. ZŠ 
Moskovská je navyše ohrozená aj existenciou dvoch súkromných základných škôl v blízkej lokalite.   

Tab. Údaje prezentované Mgr. Annou Martišovičovou 

Potencionálny počet prvákov v ZŠ podľa školských obvodov 

ZŠ 
školský rok (počty z matriky k 31.12.2020) 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

Moskovská 89 83 82 85 67 81 

Spojová  101 98 106 103 111 91 

Gaštanová 72 77 66 54 77  ? 

Gaštanová žiaci z BB + žiaci z IO  43+29  48+29 40+26 39+15 50+27 35+? 

 

počty z matriky k 31.12.2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

Internátna spolu 10 16 13 11 13 16 

Internátna párne čísla 7 4 2 6 5 3 

Internátna nepárne čísla 3 12 11 5 8 13 

 
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. podporila názor, že nie je možné meniť VZN pretože riaditeľka 
nesúhlasí. Počty detí na Internátnej sú minimálne pre zmenu, to nič nerieši.  



Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. uviedla, že pre rozhodovanie zriaďovateľa nie je nutné poznať 
dôvody, aká bola situácia v roku 2018. Upriamila pozornosť na prezentované údaje, z ktorých je zrejmé, 
že počet potencionálnych prvákov v oboch školách klesá. Zriaďovateľ tento trend vidí a potrebuje mať 
všetky školy ekonomicky vyrovnané. Potrebuje vedieť, kde budú deti chodiť do školy, že budú mať 
blízko do školy a škola bude povinná ich prijať akékoľvek sú, samozrejme, že si rodič môže školu vybrať, 
ale súčasne musí mať právo na školu. Obe školy chcú mať veľa žiakov, ale zriaďovateľovi to nevyhovuje. 
Pri riešení školských obvodov nie je z pohľadu zriaďovateľa rozhodujúcim faktorom, či danú školu 
navštevuje súrodenec. Počet súrodeneckých prípadov nie je silný argument oproti potrebe držať školy 
v ekonomickej rovnováhe. Súrodenci sa dajú vyriešiť. Sú potrebné analýzy. Nedávame riaditeľom 
precedens, zriaďovateľ má rozhodovaciu právomoc , nie je vhodné zužovať dôvod zmien VZN na jednu 
vetu, že to chce riaditeľka.  

Mgr. Richard Vrbovský sa vyjadril, že VZN má byť predovšetkým v prospech školstva a obyvateľov. Keď 
zriaďovateľ vidí aká je situácia napr. podľa matriky alebo financovania, aby to bolo všetko spojené, tak 
nie je problém VZN zmeniť. Zriaďovateľ má právo meniť ulice v školských obvodoch. Chápem 
problematiku okolo Internátnej, ťažko byť spravodlivý pri školských obvodoch, takto by sme narazili na 
rôzne ulice v rôznych obvodoch. Takéto nespravodlivosti a drobné diskriminácie by sme našli v každom 
obvode. V roku 2018 s riaditeľmi nikto nediskutoval, dnes je vývoj taký, že je potrebné to ukorigovať 
ekonomicky. 

Mgr. Marek Ondráš upozornil, že nepárne čísla na Internátnej sú problémové, zdržiavajú sa tam 
neprispôsobiví občania. Teraz budú všetky deti z týchto čísiel na Moskovskej, nie je to zámer? Navrhol, 
aby sa prerokovanie návrhu VZN presunulo na ďalšie zasadnutie. 

Mgr. Richard Vrbovský, JUDr. Peter Petrík a Mgr. Milan Pápay odmietli, že by išlo o zámer, riaditeľka 
ZŠ Spojová má v súčasnosti v obvode celú ulicu Internátna a nepodporuje jej rozdelenie.  

JUDr. Peter Petrík sa vyjadril, že aj toto je argument pre zváženie matematického delenia ulice, ktoré 
nie je fér, pretože to čo ostáva, kvázi závadové, ide na Moskovskú. Vyskytuje sa určite aj viac 
fenoménov, ktoré treba zvážiť. 

Mgr. Milan Pápay upozornil, že žiakov z problémových lokalít napr. rómske osady, majú aj iné školy, 
nemyslí si, že to je dôvod pre zmeny VZN. Súčasné VZN bolo schválené bez komunikácie s riaditeľmi, je 
to dedičstvo minulého vedenia, vtedy sa nezdôvodňovalo prečo a nastal problém. Na otázku prečo 
vtedy nešla Internátna na Moskovskú nevieme odpoveď. Osobne má na školské obvody diametrálne 
odlišný názor. Zaujímal sa aj o možnosť doplnenia VZN ešte pre predložením do MsZ z dôvodu žiadosti 
o zriadenie špecializovanej triedy pre deti s nadaním na ZŠ Gaštanová, ktorá bola zaslaná 
zriaďovateľovi. Kedy dostane škola odpoveď a či to bude ešte možné, v prípade pozitívneho vyjadrenia 
do VZN doplniť  

Mgr. Anna Martišovičová reagovala, že vo veci zriadenia špecializovanej triedy dostane škola odpoveď 
čo skoro. Návrh VZN bude prerokovaný v MsZ v decembri, pripomienkové konanie trvá do 22.11.2021. 

Mgr. Marek Ondráš navrhol, aby sa prerokovanie návrhu VZN presunulo na ďalšie zasadnutie. 

JUDr. Peter Petrík podporil návrh Mgr. Mareka Ondráša a vyslovil požiadavku vyžiadať si ďalšie údaje. 

Mgr. Richard Vrbovský upozornil, že je potrebné zvážiť silu uznesenia MŠR, ktoré nemá dostatočnú 
váhu posunúť VZN do MsZ alebo ho zastaviť. 

PaedDr. Kamila Strapková informovala, že v navrhovanom uznesení máme uvedené, že berieme návrh 
VZN na vedomie. MŠR môže prostredníctvom pani predsedníčky iniciovať otázky, ale nemôžeme 
zadávať úlohy vedúcej školského úradu. Predsedníčka MŠR môže dotazy klásť cez pani prednostku MsÚ 
a tá ich buď dá alebo nedá ďalej na vybavenie. MŠR VZN neodsúhlasuje, pripomienky môže podať 
každý, kto má záujem v oficiálnom pripomienkovom konaní. Môžeme sa o veciach rozprávať, mať svoj 
názor, zápisnica zo zasadnutia sa zverejňuje, otázky, ak nejaké máme a ktoré chceme zodpovedať 
môžeme položiť, ale nemôžeme zadávať úlohy organizačným útvarom MsÚ. MŠR nemá rozhodovaciu 
ani schvaľovaciu kompetenciu a v tomto zmysle je potrebné formulovať aj uznesenie. 



Ing. Jana Očenášová navrhla, aby požiadavky na ďalšie údaje a otázky k VZN zaslali členovia MŠR 
predsedníčke MŠR, ktorá ich zosumarizuje a odošle prednostke MsÚ. 

Členovia MŠR požiadali Mgr. Annu Martišovičovú o zaslanie prezentovanej verzie VZN o určení 
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, z dôvodu 
jej odlišného znenia ako bol materiál zaslaný im pred zasadnutím MŠR. Mgr. Anna Martišovičová 
súhlasila so zaslaním poslednej verzie VZN, ktorú prezentovala. 
 

Hlasovanie za predložený návrh:   Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 2   
Uznesenie bolo prijaté.     

 
Uznesenie č. 4/2021 
a) Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica berie na vedomie návrh VZN č. 00/2021 o určení 

školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 
a odporúča ho opakovane prerokovať na svojom ďalšom zasadnutí.   

b) Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica ukladá predsedníčke Mestskej školskej rady Mesta 
Banská Bystrica vyžiadať si informácie na prerokovanie VZN č. 00/2021 o určení školských obvodov 
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od prednostky MsÚ, ktoré 
jej zašlú členovia Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica do piatich kalendárnych dní odo 
dňa 20.10.2021. 

 
K bodu 6 
Materiál k pripravovanej Koncepcii rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021-2026 bol 
členom MŠR elektronicky zaslaný 12.10.2021. Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová vyzvala Ing. 
Magdalénu Bernátovú, PhD., aby informovala členov MŠR o pripravovanej koncepcii.  

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. oboznámila prítomných s vyhodnotením prieskumu medzi 
pedagogičkami a pedagógmi v Banskej Bystrici, ktorý bol realizovaný v mesiacoch jún a júl 2021 a o 
výzvach z vonkajšieho a vnútorného prostredia pre školstvo v Banskej Bystrici a návrhu opatrení a 
aktivít do banskobystrickej koncepcie školstva ako výsledku doteraz realizovaných analýz z primárnych 
a sekundárnych zdrojov. V prieskume boli získané zaujímavé informácie od pedagogických 
zamestnancov týkajúce sa napr. toho, ako prežívali pandemické obdobie, ukázali sa silné a slabé 
stránky školstva. Informácie sa stali východiskom pre identifikáciu problémov školstva v Banskej 
Bystrici. Realizovali sa aj stretnutia s riaditeľmi, odborníkmi napr. z CPPPaP k téme inklúzie 
a vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami. Na školskom úrade je v pláne stretnutie, kde sa bude 
preberať prvá verzia strategického rámca. Materiál obsahuje interné a externé výzvy, ide o vízie 
prevzaté aj z iných dokumentov platných aj pre celé Slovensko, ktoré budú východiskom pre školskú 
politiku mesta Banská Bystrica. Pre každú výzvu sú pripravené návrhy aktivít, ktorých je veľa a v ďalšej 
etape bude potrebné vybrať tie najdôležitejšie a naformulovať si opatrenia a merateľné ciele. V 
súčasnosti sa aktualizuje aj analytická časť so zozbieranými dátami a informáciami. Koncepcia sa 
plánuje predložiť na rokovanie MsZ v decembri. 

Mgr. Milan Pápay sa zaujímal o návrhy cieľov a ich rozpracovanie v stratégii udržateľného mestského 
rozvoja Banskej Bystrice (2020), ktoré sú uvedené v dokumente Výzvy z vonkajšieho a vnútorného 

prostredia pre školstvo v Banskej Bystrici.  Ako sa bude realizovať cieľ „Podpora špecializácie 
základných škôl prostredníctvom vytvárania  špecializovaných tried a podporou záujmového 
vzdelávania“ a či sa cieľ „Rozširovanie kapacít materských škôl“ uvedený v návrhu opatrení pre 
banskobystrické školstvo neplánuje rozšíriť aj o základné školy. ZŠ Gaštanová opakovane žiadala 
o rozšírenie kapacít. 

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. uviedla, že návrhy cieľov a ich rozpracovanie v stratégii udržateľného 
mestského rozvoja Banskej Bystrice sú určitým námetom ako aj ďalšie návrhy prevzaté z iných 
strategických dokumentov, ktoré nie sú pre Mesto Banská Bystrica záväzné, ide o inšpiráciu, kam chce 
mesto ísť. Sú vnímané, ako určitý rámec, ktorý mesto môže, ale nemusí prebrať, čo závisí aj od rozpočtu 
z interných alebo externých zdrojov, ktoré si návrhy budú vyžadovať. Pre koncepciu školstva v meste 
sú podstatné údaje uvedené v časti „Ďalšie návrhy opatrení do banskobystrickej koncepcie školstva“. 



Z podkladov vyplynuli štyri priority – personál, priestory, programy, partnerstvo – ku ktorým budú 
plánované ciele. Dôležité sú aj budovy, ale bola by som rada, keby si mesto vzalo za svoje to, čo vyplýva 
aj z prieskumu, teda vzdelávanie zamestnancov a zabezpečenie odborných zamestnancov, ktorých je 
v školách žalostne málo. Kapacity ZŠ v Banskej Bystrici sú v koncepcii hodnotené ako celok a sú 
dostačujúce, preto je v dokumente špecifikované iba rozširovanie kapacít MŠ.  

Mgr. Milan Pápay zdôraznil, že vyselektovanie výziev je dôležité, pretože ich je veľa a uviedol, že 
preklopenia cieľa k podpore profilácie základných škôl do koncepcie mesta je kľúčové, pretože príprava 
pre trh práce bez integrovaného projektu nebude možná. Aj keď je to stredný stĺpec, bez toho nepôjde 
to, o čom sa tu celý čas rozprávame, to nebude fungovať.    

Hlasovanie za predložený návrh:   Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1   
Uznesenie bolo prijaté.     

 
Uznesenie č. 5/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica berie na vedomie informáciu o pripravovanej Koncepcii 
rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021-2026 
 
K bodu 7 
a) Členovia MŠR sa dohodli, že zvolia overovateľa zápisnice, v tomto prípade v priebehu zasadnutia 

po schválení štatútu a od najbližšieho zasadnutia už v jeho úvode. Za overovateľa zápisnice bol 
navrhnutý JUDr. Peter Petrík, ktorý s návrhom súhlasil. 

 
Hlasovanie za predložený návrh:   Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1   
Uznesenie bolo prijaté.     

 
Uznesenie č. 6/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica určuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia Mestskej 
školskej rady Mesta Banská Bystrica zo dňa 20.10.2021 JUDr. Petra Petríka. 
 
b) Predsedníčka MŠR vyzvala členov na dohodnutie si termínu najbližšieho zasadnutia a navrhla, aby 

sa vyjadrili k možnosti zasadať v čase od 15:00 hod. 
 
Členovia MŠR navrhli, aby sa najbližšie zasadnutie MŠR v decembri konalo ešte pred zasadnutím MsZ 
(7.12.2021), aby bolo možné prerokovať a vyjadriť sa k rozpočtu školstva na rok 2022 včas a pri 
plánovaní zohľadniť termíny zasadania komisií pri MsZ z dôvodu možného kríženia termínov 
zasadnutia. Materiál k rozpočtu by mal byť zaslaný členom skôr, aby sa k nemu mohli vyjadriť. 
 
Ing. Jana Očenášová prisľúbila, že bude termín zasadnutia zabezpečený tak, aby nekolidoval s inými 
zasadnutiami a určite bude iniciovať, aby MŠR zasadala pred decembrovým MsZ v čase od 15:30 hod. 
 
PaedDr. Kamila Strapková uviedla, že bude komunikovať s ekonomickým odborom vo veci 
prezentovania rozpočtu na zasadnutí MŠR, pretože informácie o financovaní školstva má MŠR 
prerokovať aj v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.  
  
K bodu č. 8 
Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 
  

Zápisnicu vyhotovila: 
PaedDr. Kamila Strapková 
zapisovateľka MŠR 
 

Zápisnicu overil: 
JUDr. Peter Petrík 
člen MŠR 
 
 

 Ing. Jana Očenášová, v. r. 
        predsedníčka   



 


