
Mesto Banská Bystrica 

Mestská školská rada 

 

      

Z Á P I S N I C A 

z on-line zasadnutia Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica 

konaného dňa 1.12.2021 

 

Prítomní on-line: 
Ing. Jana Očenášová, Mgr. Richard Vrbovský, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. art. Martin 
Kašša, DiS. art., Mgr. Jana Mesarkinová, PaedDr. Kamila Strapková, PaedDr. Eva Šávoltová,     
Mgr. Zuzana Detková 

Ospravedlnení: 
Mgr. Oľga Betková, Mgr. Marek Ondráš, Mgr. Milan Pápay, JUDr. Peter Petrík, Mgr. Anna Martišovičová 
 
K bodu 1 
Počet prítomných členov MŠR: 7 

Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica bola uznášania schopná. 

Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová privítala prítomných, otvorila zasadnutie a vyzvala na voľbu 
overovateľa zápisnice. Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., 
ktorá s návrhom súhlasila. 
 

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

Uznesenie č. 7/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica určuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia Mestskej 
školskej rady Mesta Banská Bystrica zo dňa 1.12.2021 Doc. RNDr. Katarínu Čižmárovú, CSc. 

Predsedníčka MŠR následne informovala o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MŠR 20.10.2021. 
MŠR prijala spolu 6 uznesení, z toho 5 formálnych, ktoré neukladali členom MŠR žiadne povinnosti 
na plnenie (uznesenia č. 1 - 3 a 5 - 6). Uznesenie č. 4/2021 týkajúce sa návrhu VZN o určení školských 
obvodov pre základné školy je splnené. Na práve prebiehajúcom zasadnutí je zaradené do programu 
a bude opakovane prerokované a žiadosť o informácie pre rokovanie o VZN bola zaslaná 
predsedníčkou MŠR prednostke MsÚ Banská Bystrica. Otázky na požadované informácie zaslal jeden 
člen MŠR a to až po termíne stanovenom v uznesení, z uvedeného dôvodu bola aj žiadosť odoslaná 
neskôr a na odpoveď zatiaľ čakáme. Po jej doručení bude zaslaná na vedomie členom MŠR. 

K bodu 2 
Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová z dôvodu ospravedlnenia sa Mgr. Anny Martišovičovej 
pre neodkladné pracovné povinnosti súvisiace s riešením aktuálnej situácie v školách pre pandémiu 
COVID-19 navrhla presun poradia bodov programu oproti zaslanej pozvánke. Členovia nemali voči 
návrhu námietky a predsedníčka vyzvala na hlasovanie za návrh programu zasadnutia MŠR v upravenej 
podobe. 

  



Návrh programu: 
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Informácie k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam 

zriadeným na území mesta a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských 
zariadení zriadených mestom (návrh rozpočtu na rok 2022). 

4. Prerokovanie a odsúhlasenie plánu zasadnutí mestskej školskej rady na rok 2022. 
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 00/2021 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. 
6. Prerokovanie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených 

na území mesta za školský rok 2020/2021. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

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

    

Uznesenie č. 8/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica schvaľuje program zasadnutia. 
 
K bodu 3 
Dňa 24.11.2021 bol členom MŠR elektronicky zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie link: CG eGOV 
- Úradná tabuľa (banskabystrica.sk), kde je zverejnený „Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 
2022 – 2024“. Členovia MŠR boli vyzvaní, aby do 26.11.2021 zaslali svoje otázky k rozpočtu týkajúce sa 
oblasti vzdelávania. Do uvedeného termínu neboli zaslané žiadne otázky. 

Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová vyzvala Mgr. Zuzanu Detkovú, aby informovala členov MŠR 
o rozpise finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území 
mesta a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom 
na rok 2022. 

Mgr. Zuzana Detková informovala, že tvorba rozpočtu mesta bola ovplyvnená situáciou s COVID-19, 
ktorá spôsobuje obmedzenie príjmov a nutnosť škrtov v rozpočte. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sa 
mesto riadilo prognózami ministerstva financií. Oblasť vzdelávania tvorí 43 % bežných výdavkov a 10 % 
kapitálových výdavkov z celkového rozpočtu mesta. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení a školského úradu, kapitálové výdavky sú plánované 
z európskych projektov aj vlastných zdrojov mesta a ich najväčšia časť bude použitá na rozšírenie 
kapacít MŠ Šalgorjánska a vybavenie kuchýň školských jedální pri ZŠ aj MŠ. Tvorba rozpočtu spočíva 
v zbere podkladov a polročných rokovaniach na úrovni odborných útvarov MsÚ, organizácií 
napojených na rozpočet mesta, vedenia mesta, komisií pri MsZ a následne je rozpočet predložený 
na rokovanie MsZ. Pri tvorbe rozpočtu pre oblasť vzdelávania neboli pre oblasť MŠ a ŠJ pri MŠ 
vykonané zásadné škrty, požiadavky boli zohľadnené a financovanie miezd a prevádzky je 
zabezpečené. Pri ZŠ existujú rozdiely v ich ekonomickej úrovni, čo je spôsobené normatívnym 
financovaním škôl podľa počtu žiakov. Mesto sa snaží o korigovanie rozdielov, v rozpočte na rok 2021 
bol zásah do normatívnych financií väčší, na rok 2022 bola snaha o menší zásah. Pri nastavení rozpočtu 
pre financovanie ZŠ z preneseného výkonu (normatívu) bol zvolený konzervatívny prístup, normatív na 
rok 2022 bol stanovený na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Financie z originálnych kompetencií pre 
ZŠ (ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ) boli zabezpečené podľa požiadaviek, neboli realizované zásadné škrty. 
Príspevková politika mesta (poplatky za MŠ, ŠJ, ŠKD...) je pre rok 2022 plánovaná bez zmeny. V tomto 
roku sa zmenila štátna politika v oblasti tzv. obedov zdarma, ktoré už nie sú poskytované všetkým 
deťom, ale iba deťom z rodín v hmotnej núdzi, rodín nízkopríjmových a z rodín, v ktorých si ani jeden 
člen domácnosti neuplatnil na dieťa nárok na daňové zvýhodnenie. Príjmy pre školské jedálne pri ZŠ 
nie sú plánované na 100 % počtu žiakov školy, pretože nie všetci žiaci sa stravujú, pri tvorbe rozpočtu 
sa vychádzalo z dát z obdobia pred zavedením tzv. obedov zdarma. Štátom zavedený dvojitý daňový 

https://egov.banskabystrica.sk/Default.aspx?NavigationState=610:0:
https://egov.banskabystrica.sk/Default.aspx?NavigationState=610:0:


bonus, ako kompenzácia za zrušené „obedy zdarma“ mal dopad na výšku podielových daní, čím sa znížil 
príjem mesta z podielových daní oproti predpokladom. Financovanie neštátnych škôl bolo v rozpočte 
na rok 2022 upravené na základe zmeny legislatívy, ktorá zrovnoprávňuje financovanie neštátnych 
a štátnych škôl od 01.01.2021, čo podstatne navýšilo výdavky na oblasť vzdelávania. Z dôvodu, že 
novela zákona ešte nie je podpísaná prezidentkou SR, nadväzujúce VZN určujúce výšku finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií 
obce bude predložené na mimoriadne rokovanie MsZ v januári 2022. Táto skutočnosť však nemá vplyv 
na poskytovanie financií neštátnym školám a školským zariadeniam vo výške 100 % výšky financií 
poskytovaných školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 01.01.2022. 
S neštátnymi zriaďovateľmi budú na základe prijatého zákona, ako vyššej právnej normy, uzatvorené 
zmluvy a poskytnuté finančné prostriedky v zákonom stanovenej výške. Rozpočet pre ZUŠ a CVČ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nebol škrtaný, požiadavky boli zohľadnené. V prípade ZUŠ sú 
plánované financie na opravu pôvodných okien, výmena nie je v súčasnosti z dôvodu vysokých 
finančných nárokov možná aj s ohľadom na požiadavky pamiatkového úradu, nakoľko budova je 
národnou kultúrnou pamiatkou. Do konca roku 2021 je plánovaná oprava strechy ZUŠ. Celkovo pri 
porovnaní dvoch rokov pre program č. 10 - Vzdelávanie nastal voči schválenému rozpočtu na rok 2021 
nárast o 560 000 € a v porovnaní s upraveným rozpočtom pokles o cca 1 000 000 €, ale v tejto veci je 
potrebné upozorniť, že pokles sa prioritne týka realizácie mimoriadnych splátok úverov, ktoré sa týkali 
aj výdavkov na vzdelávanie, išlo o úvery na MŠ Karpatská, Srážovská a 9.mája a rozdiel spôsobilo aj 
poskytnutie dotácie 2x po 100 000 € na opravy havárie striech dvoch pavilónov pre ZŠsMŠ Bakossova. 
 
Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art., Mgr. Richard Vrbovský poďakovali Mgr. Zuzane Detkovej za ústretový 
prístup a zohľadnenie požiadaviek škôl pri tvorbe rozpočtu a dobré zhodnotenie rozpočtu.  
 
Mgr. Zuzana Detková ponúkla členom MŠR možnosť kontaktovať ju v prípade akýchkoľvek otázok. 
 

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

 
Uznesenie č. 9/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica berie na vedomie informácie k rozpisu finančných 
prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta a materiálno-
technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom v roku 2022. 
 
K bodu 4 
Plán zasadnutí mestskej školskej rady na rok 2022 bol členom MŠR elektronicky zaslaný 24.11.2021. 
Členovia MŠR boli vyzvaní, aby do 26.11.2021 zaslali svoje pripomienky. Do uvedeného termínu neboli 
zaslané žiadne pripomienky. 

Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová predstavila navrhnutý plán zasadnutí, ktorý je zostavený 
na základe platnej legislatívy pre oblasti, ku ktorým sa má MŠR vyjadrovať a upozornila na skutočnosť, 
že program zasadnutí je možné podľa aktuálnej potreby a podnetov dopĺňať.  

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. navrhla, aby bol do programu zasadnutia na december 2022 
doplnený bod „Informácie k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským 
zariadeniam zriadeným na území mesta a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl 
a školských zariadení zriadených mestom (návrh rozpočtu na rok 2023).“ 

PaedDr. Strapková informovala, že tento bod je zámerne zaradený na rokovanie MŠR v októbri 2022. 
Dôvodom bola požiadavka členov MŠR zo zasadnutia 20.11.2021, aby sa k rozpočtu školstva mali 
možnosť vyjadriť a pripomienkovať ho v procese jeho prípravy. 

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. registruje tento bod v októbri, ale navrhuje zaradiť ho aj 
na december, nakoľko v októbri sa rozpočet iba kreuje a môžu nastať ešte zmeny a v decembri by sme 
zobrali na vedomie finálnu verziu. 



Ing. Jana Očenášová navrhla doplniť do plánu zasadnutí v decembri 2022 podnet Doc. RNDr. Kataríny 
Čižmárovej, CSc. tak, že v októbri by sa rokovalo o rozpočte a v decembri by MŠR zobrala na vedomie 
informáciu o rozpise finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam. K návrhu 
predsedníčky MŠR neboli námietky, preto vyzvala na hlasovanie. 
 

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

 
Uznesenie č. 10/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica schvaľuje Plán zasadnutí Mestskej školskej rady Mesta 
Banská Bystrica na rok 2022 v znení návrhu Doc. RNDr. Kataríny Čižmárovej, CSc. 
 
K bodu 5 
Návrh VZN o určení školských obvodov bol členom zaslaný 08.11.2021 a opakovane 24.11.2021. 
Členovia MŠR boli vyzvaní, aby do 26.11.2021 zaslali svoje pripomienky. Do uvedeného termínu neboli 
zaslané žiadne pripomienky. 

Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová vyzvala PaedDr. Kamilu Strapkovú, aby v zastúpení vedúcej 
Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže informovala členov MŠR o Návrhu VZN č. 00/2021 
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.  

PaedDr. Kamila Strapková informovala, že návrh VZN je stále predmetom rokovaní a z uvedeného 
dôvodu nebude predložený do MsZ v decembri 2021, ale až v januári 2022. V súčasnosti je stav 
dokumentu oproti verzii prezentovanej na zasadnutí MŠR 20.10.2021 zmenený v časti týkajúcej 
školských obvodov ZŠ, Spojová a ZŠ, Moskovská, upustilo sa od zámeru rozdelenia ulice Internátna 
medzi tieto dve školy. Na základe rokovaní pani vedúcej Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže 
s riaditeľkami uvedených škôl a predsedom Komisie MsZ pre vzdelávanie sa dospelo k dohode 
ponechať ulicu Internátna v školskom obvode ZŠ Spojová. Dokument stále nie je finálny, v najbližšej 
dobe sú plánované ďalšie rokovania k školským obvodom. Z uvedeného dôvodu bude VZN členom MŠR 
zaslané na vedomie až v jeho konečnej podobe. 

Ing. Jana Očenášová, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. vyjadrili názor, že MŠR by mala prijať 
uznesenie a vziať na vedomie informácie o prijatých zmenách VZN a vyzvať na zaslanie písomnej 
informácie o zmenách a konečnej verzie VZN aj so zmenami.   

Mgr. Richard Vrbovský sa zaujímal, na základe akých skutočností došlo k rozhodnutiu vo vzťahu k ulici 
Internátna a vyjadril názor, že vzhľadom na skutočnosť, že MŠR nemôže do VZN zasiahnuť je vhodné 
prijať uznesenie o tom, že VZN berieme na vedomie. 

PaedDr. Kamila Strapková opakovane vyjadrila stanovisko pani vedúcej Školského úradu, oddelenia 
školstva a mládeže, že zmeny VZN boli prijaté na základe rokovaní s riaditeľkami uvedených škôl 
a predsedom Komisie MsZ pre vzdelávanie. Písomné informovanie o zmenách VZN nie je potrebné, 
finálna verzia VZN bude zverejnená a ako už bolo spomenuté, bude zaslaná aj MŠR na vedomie. 

Ing. Jana Očenášová navrhla prijatie uznesenia o vzatí na vedomie informácií o zmenách 
v pripravovanom VZN, pričom o ďalšom postupe MŠR sa rozhodne po doručení finálnej verzie VZN 
a odpovede z MsÚ na otázky, ktoré MŠR zaslala mestu Banská Bystrica v zmysle uznesenia č. 4/2021. 

K návrhu predsedníčky MŠR neboli námietky, preto vyzvala na hlasovanie. 
 

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

 
Uznesenie č. 11/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica berie na vedomie informácie o zmenách v návrhu VZN 
č. 00/2021 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Bystrica.   



K bodu 6 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica za školský rok 2020/2021 bola členom 
MŠR zaslaná 30.11.2021.  

Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová vyzvala PaedDr. Kamilu Strapkovú, aby v zastúpení vedúcej 
Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže informovala členov MŠR o Súhrnnej správe o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica za školský rok 2020/2021.  

PaedDr. Kamila Strapková informovala, že Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti majú povinnosť 
spracúvať všetky školy a školské zariadenia poskytujúce výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa zákona 
č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu týchto správ. Správy predkladajú 
školy svojmu zriaďovateľovi na schválenie a sú povinné ich do 31.12. zverejniť. Z uvedeného dôvodu, 
súhrnná správa predložená na rokovanie MŠR je spracovaná za školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, jej súčasťou nie sú neštátne školy, ktorých mesto 
nie je zriaďovateľom. V prípade záujmu MŠR o informácie o neštátnych školách je potrebné vyhľadať 
si a prečítať ich správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ak budú v požadovanom termíne zverejnené. 
Správy sa spracúvajú za uplynulý školský rok 2020/2021 a podrobne informujú o personálnom 
obsadení škôl, kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov, o činnosti rád škôl a iných poradných 
orgánoch riaditeľa školy, o počte a hodnotení žiakov, o aktivitách a prezentácii škôl na verejnosti, 
o projektoch, do ktorých sú školy zapojené, o výsledkoch inšpekčnej činnosti, o priestorových 
a materiálno-technických podmienkach škôl, prostredníctvom SWOT analýzy uvádzajú oblasti, 
v ktorých je škola úspešná a oblasti, v ktorých má nedostatky, vyhodnotili aj plnenie koncepčného 
zámeru školy a uviedli ďalšie informácie, ktoré škola považuje za dôležité. Tak ako školský rok 
2019/2020 aj školský rok 2020/2021 bol významne ovplyvnený prijatými opatreniami súvisiacimi s 
pandémiou COVID-19, ktoré ovplyvnili prevádzku a výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl. Súhrnná správa 
je všeobecnejším zhrnutím informácií za všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, preto 
odporúčame, v prípade záujmu o podrobné údaje za konkrétnu školu, prečítať si aj jej individuálnu 
správu, ktorá bude do 31.12.2021 zverejnená na webovom sídle školy. V prípade otázok k údajom 
v súhrnnej správe je možné kontaktovať Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže. 
 

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

 
Uznesenie č. 12/2021 
Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica berie na vedomie Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Banská Bystrica za školský rok 2020/2021.  
 
K bodu 7 
K bodu neboli žiadne návrhy na rokovanie. 
 
K bodu č. 8 
Predsedníčka MŠR Ing. Jana Očenášová poďakovala za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie s prianím 
príjemného a pokojného prežitia adventného obdobia, veľa zdravia, aby sme sa v novom roku všetci 
opäť stretli. 
 

Zápisnicu vyhotovila: 
PaedDr. Kamila Strapková 
zapisovateľka MŠR 
 

Zápisnicu overil: 
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.  
člen MŠR 
 
 

 Ing. Jana Očenášová, v. r. 
      predsedníčka   



 


