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Mesto Banská Bystrica v zmysle $ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa $ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a 
Žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 
2022 (ďalej len „VZN“). 

81 
Účel všeobecne záväzného nariadenia a vymedzenie niektorých pojmov 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku, podmienky poskytovania a spôsob 
použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Banská Bystrica (ďalej spolu aj len „finančné prostriedky na mzdy a prevádzku“). 

2. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2022 sa určujú na základe údajov 
o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021 v štatistickom výkaze Škol 
(MŠVVŠ SR) 40-01, v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 24-01. 

3. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. 

4. Efektívnosťou sa rozumie najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a 
dosiahnutými výsledkami. 

5. Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na 
použité verejné financie. 

6. Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom 
ich použitia. 

82 
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení 

1. Mesto Banská Bystrica poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na: 
a) žiakov základnej umeleckej školy, podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme 

vzdelávania od 5 rokov veku do dovfšenia 25 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru 2021, 
ktorý škola vykázala v prílohe č.3), 

b) deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, podľa počtu detí 
prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru 2021, ktorý škola vykázala v prílohe
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č. 4), 

c) žiakov prvého až piateho ročníka v školskom klube detí pri základnej škole výhradne v dennej 
forme vzdelávania, podľa stavu k 15. septembru 2021, ktorý škola vykázala v prílohe č.5), 

d) potenciálnych stravníkov — žiakov základnej školy výhradne v dennej forme vzdelávania, podľa 
stavu k 15. septembru 2021, ktorý škola vykázala v prílohe č.6), 

e) detí centra voľného času od S rokov veku do dovfšenia 15 rokov veku, s trvalým pobytom na 
území mesta Banská Bystrica, prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru 2021, 
ktorý CVČ vykázalo v prílohe č.7), 

f) poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovfšenia 25 rokov 
veku podľa stavu k 15. septembru 2021, ktorý škola vykázala v prílohe č.3). 

. Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sa určí ako súčin počtu žiakov a detí 
vymedzených v $ 2 ods. 1 tohto VZN a výšky finančných prostriedkov určenej na jedno dieťa/žiaka 
uvedenej v prílohe č. 1 tohto VZN. 

. Mesto Banská Bystrica oznámi základnej umeleckej škole, materským školám aškolským 
zariadeniam (ďalej aj len „školy a školské zariadenia“) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa $2 ods. 1 a ods. 2 tohto VZN na kalendárny rok 
2022 najneskôr do 31. januára 2022. 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia budú poskytované vždy do 
25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školy a školského zariadenia. 

. Zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v priebehu 
kalendárneho roka schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici formou dodatku k VZN. 

Pre účely určenia výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2023, školy 
a školské zariadenia doručia Mestu Banská Bystrica elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore 
(napr. súbory s príponami xlsx., xls. a pod.) zoznam žiakov, poslucháčov a detí v rozsahu podľa 8 2 
ods.l tohto VZN, ato v termíne najneskôr do 25. septembra 2022. Predložený zoznam musí 
obsahovať údaje v štruktúre podľa príloh tohto VZN. 

Školy a školské zariadenia doručia Mestu Banská Bystrica písomné čestné vyhlásenie zákonného 
zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča (originál) na započítanie detí, žiakov a poslucháčov do zberu 
údajov na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku 2023 podľa 
prílohy č. 2). Čestné vyhlásenie v každom jednotlivom prípade nesmie byť podpísané zákonným 
zástupcom po dátume 15. september 2022: dátum na čestnom vyhlásení nesmie byť predtlačený 
riaditeľom školy alebo školského zariadenia. V prípade, že dieťa, žiak a poslucháč navštevuje viaceré 
školy alebo školské zariadenia, zákonný zástupca je oprávnený odovzdať písomné čestné vyhlásenie 
len pre jednu školu alebo školské zariadenie rovnakého druhu.
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83 
Použitie poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a kontrola použitia 

poskytnutých finančných prostriedkov 

1. Školy a školské zariadenia, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa 
tohto VZN sú povinné použiť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne, 
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 
Kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých na mzdy a prevádzku v zmysle tohto VZN 
vykonáva mesto Banská Bystrica a ostatné oprávnené subjekty, ktorým kompetencia na výkon 
kontroly použitia finančných prostriedkov vyplýva z príslušných právnych predpisov. 

2. Na výkon finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých na mzdy a prevádzku 
podľa tohto VZN sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 8 6 ods. 22 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Použitie finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam na mzdy a prevádzku 
v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a/alebo týmto VZN je porušením finančnej disciplíny 
podľa 8 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

84 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica 
č. 17/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na 
území mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrica č. 
643/2020-MsZ zo dňa 8. decembra 2020. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, 
poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 
Bystrica na kalendárny rok 2022 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej 
Bystrici č.956 /2022 -MsZ dňa 28. januára 2022, s účinnosťou od 16. februára 2022. 
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Príloha č. 1 

Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytovaných na 
rok 2022 

  

Ukazovateľ Výška finančných prostriedkov 

na 1 dieťa/žiaka v Eur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dieťa materskej školy 2 694,51 

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠVVP vo veku od 3 
6 731,34 rokov 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
ní 1450,89 

vzdelávania 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 473,76 

Žiak základnej školy v školskom klube detí 592,20 

Dieťa centra voľného času detí 108,57 

Potenciálny stravník - žiak základnej školy v zariadení školského 177,66 
stravovania , 

Poslucháč jazykovej školy 49,35 

Dieťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva 197,40     
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Príloha č.2 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 

školský rok ......../....... (doplniť) 

Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, poslucháča: 

Meno a priezvisko: 

  

Adresa a druh pobytu - trvalý pobyt: 

oe eo —————G—VG— 

Telefonický kontakt: 

v súlade s $ 7a ods. S písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov 

týmto čestne vyhlasujem, že poskytujem svoj súhlas na započítanie dieťaťa, žiaka, poslucháča 

Meno a priezvisko dieťaťa, žiaka, poslucháča: 

Dátum narodenia: —  ....ononasoncnarnosnsnos nn nn Miesto narodenia: .. 
  

Adresa a druh pobytu - trvalý pobyt: 

- prechodný pobyt: ............isrrsnronnocnnnznounvn sn 

do zberu údajov len jednej školy, školského zariadenia, ktorou je: 

Názov a adresa školy, ŠZ: 

  

Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som neudelil súhlas na zber 

údajov inej škole, školskému zariadeniu. 

V prípade ZUŠ vyhovujúce podčiarknite: 

individuálna forma: áno - nie 

skupinová forma: áno - nie 

V úccsissrinosvzásvavovoávvs sá 

r O I OH Z, 

Podpis zákonného zástupcu 

Poznámka: 
  

Dátum je potrebné vpísať ručne pri podpise čestného vyhlásenia. Predtlačená forma dátumu nebude akceptovaná. 
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Príloha č. 3 

Zoznam žiakov - základná umelecká škola (ZUŠ) 

Názov ZUŠ: 

Adresa ZUŠ: 

  

P.č. | Priezvisko“+ 3 
narodenia 

Číslo domu 2. 

Vysvetlivky: % dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR 
## meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa 

V Banskej Bystrici, dňa: 

  

Vypracoval: 
   

Pečiatka a podpis zriaďovateľa 

Dátum Trvalé bydlisko Forma vyučovania: 
1 - individuálna 
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Učínno od 

  

      ZD 01/2022     

Príloha č. 4 

Zoznam detí - materská škola 

Názov MŠ: 

Adresa MŠ: 

  

, K 

Trvalé bydlisko 
P.č. | Priezvisko 

i: narodenia Číslo domu 

Vysvetlivky: % dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR 

#£ meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa 

V Banskej Bystrici, dňa: 

  

Vypracoval:    

Pečiatka a podpis zriaďovateľa 
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Príloha č. 5 

Zoznam žiakov 1. až 5. ročníka v školskom klube detí pri základnej škole 

Názov ŠKD pri ZŠ: 

  

Adresa ŠKD pri ZŠ: 

Dátum Trvalé bydlisko 

narodenia“ Čižin dám Názov ŠKD 
P.č. | Priezvisko“? 

  

Vysvetlivky: ž dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR 
#ž meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa 

V Banskej Bystrici, dňa: 

Vypracoval: 

  

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č.6 

Zoznam potenciálnych stravníkov - žiakov základnej školy v dennej forme vzdelávania 

Názov ZŠ: 

  

Adresa ZŠ: 

Dátum Trvalé bydlisko 
P.č. | Priezvisko“ o 

narodenia! Názov ZŠ 
Ulica Číslo domu 

  

Vysvetlivky: % dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD. MM.RRRR 
ž# meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa 

V Banskej Bystrici, dňa: 

  

Vypracoval: 

  

Pečiatka a podpis zriaďovateľa



  

  

  

      

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Účinnosť od 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 16.2.3023 materskej školy, poslucháča jazykovej Školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Ná 
Bystrica na kalendárny rok 2022 

ZD 01/2022 11 zo 14 
  

Príloha č. 7 

Zoznam žiakov - centrum voľného času (CVČ) 

Názov CVČ: 

Adresa CVČ: 

  

Dátum Trvalé P.č. | Priezvisko“+ n Názov CVČ narodenia“ íslo domu 

  

Vysvetlivky: % dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR 
%# meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa 

V Banskej Bystrici, dňa: 

  

Vypracoval: 

  

Pečiatka a podpis zriaďovateľa 

 



  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Účinnosť od 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

          
16.2.2022 umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského 

zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 

ZD 01/2022 12 zo 14 
  

K prílohe č. 7a) 

Krúžková činnosť CVČ 

Názov CVČ: 

Adresa CVČ: 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov 

  

Pečiatka a podpis zriaďovateľa



  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

Učinnosť od 

        
16.2.2022 materskej Školy, poslucháča jazykovej Školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 

ZD 01/2022 13 zo 14     

K prílohe č. 7b) 

Rozvrh pravidelnej týždennej činnosti CVČ 

Názov CVČ: 

Adresa CVČ: 

  

Pondelok 

Utorok 

Streda 

Štvrtok 

Piatok 

Sobota 

Nedeľa 

  

Aktivity nepravidelnej činnosti CVČ 

Mesiac Názov 

November 

December 

Február 

  

V Banskej Bystrici. dňa 

Vypracoval: 
    

Pečiatka a podpis zriaďovateľa



  

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Účinnosť od 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

          
16.2.2022 umeleckej Školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 

ZD 01/2022 14 z 14 
  

Príloha č. 8 

Zoznam poslucháčov - jazyková škola 

Názov JŠ: 

Adresa JŠ: 

  

Trvalé bydlisko 
P.č. | Priezvisko#+ a Cudzí jazyk 

Ulica Číslo domu 

  

Vysvetlivky: # dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR. 
## meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa 

V Banskej Bystrici, dňa: 

  

Vypracoval: 

  

Pečiatka a podpis zriaďovateľa


