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Mesto Banská Bystrica 
Komisia MsZ pre školstvo a šport  

 

ZÁPISNICA č. 2/2018 
zo  zasadnutia Komisie MsZ pre školstvo a šport, 

konanej dňa 17.1. 2018 na MsÚ  v Banskej Bystrici 

 

Prítomní členovia komisie:  

Daniel Karas, Mgr. Tomáš Štrba, PhD., Mgr. Matúš Molitoris,  

Vladimír Moravčík,  Mgr. Stanislav Kútik,   PhDr. Vladimír  Sklenka,  

RNDr.  Ladislav Topoľský,  Mgr. Anna Marušková, Mgr. Milan Pápay,   

 

Neprítomní členovia komisie:  PhDr. Marcel Pecník, Ing. Lucia Skokanová,   

Nora Bělousovová,  Mgr. Michal Rusko,  Milan Záborský. 

  

ďalej prítomní:  

Ing. Martin Turčan, JUDr. Martin Adamec, Ing. Beata Farkašová,   Mgr. Anna Martišovičová,  

Dana Cibuľková,    

 

Predseda komisie privítal prítomných, počet prítomných členov komisie:  9   

Komisia MsZ pre školstvo a šport  bola uznášania schopná. 
 

K bodu 1. 

Predseda komisie  požiadal  o  hlasovanie  za   návrh  programu rokovania  komisie.    
 

Návrh  programu: 

1. Schválenie programu.  

2. Kontrola uznesení.  

3. Prerokovanie doručených pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Banská Bystrica č. 00/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 

4. Prerokovanie doručených pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Banská Bystrica č.  00/2018  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 

5. Rôzne.  

 

 Hlasovanie za  návrh programu:    za :  9     proti:  0    zdržal sa :  0 nehlasoval: 0  

 

Uznesenie č. 12/2018 

 

Komisia MsZ pre školstvo a šport  schválila  program rokovania.   

 

K bodu 2.  

Uznesenia zo Zápisnice č. 1/2018 boli splnené.    
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K bodu 3. 

Mgr. Anna Martišovičová, za Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže predložila na  

prerokovanie zoznam doručených pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Banská Bystrica č. 00/2018 o určení školských obvodov pre základné školy                   

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. 

Informovala prítomných o 6 doručených pripomienkach, 5 akceptovateľných  pripomienok 

bolo  už zapracovaných  do spracovaného materiálu, ktorý tvorí prílohu č. 1.  
    

Hlasovanie za predložený   návrh :    za :  8     proti:  0    zdržal sa : 1  nehlasoval: 0  

 

Uznesenie č. 13/2018 

 

Komisia MsZ pre školstvo a šport 

I. b e r i e  n a   v e d o m i e 

Dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 00/2018 o 

určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Bystrica 

 

II. o d p o r ú č a 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2018 o určení školských obvodov 

pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica predložiť na  

22. rokovanie MsZ dňa 25.01.2018. 

 

K bodu 4. 

Mgr. Anna Martišovičová, zo Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže          

predložila na prerokovanie doručené pripomienky k  Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Banská Bystrica č. 00/2018 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.  

Informovala prítomných o 234 doručených pripomienkach, ktoré sa opakovali, 30 pripomienok  

bolo doručených po uplynutí stanovenej lehoty (neboli vyhodnotené). Vyhodnotenie stanovísk 

a pripomienok tvorí prílohu č. 2 

 

Diskusia k bodu 

 

✓ p. Kútik – vysvetlil formy financovanie školstva – prenesené a originálne  kompetencie, 

normatívy a pod.  

✓ p. Pápay – informoval, že  v Banskej Bystrici  je najviac súkromných školských  

zariadení, mnohé  sa nachádzali  v budovách verejných škôl, mali privilégiá, verejné školy 

doplácali nato, súkromné školy majú možnosti iných príjmov  

 

Predseda komisie so súhlasom členov komisie dal slovo vystúpiť prítomným zúčastneným 

z radov verejnosti: 

✓ p. Mikolajová –  vidí nespravodlivosť v rôznej výške financovania štátnych 

a súkromných škôl, prax v iných mestách je  100 % financovanie, 

            na súkromných  školách je menej detí, navrhuje, aby sa balík  spravodlivo rozdelil,  

            na cirkevných školách sa nevyberá školné 

✓  aj iný zriaďovateľ sa podieľa  na zveľaďovaní  priestorov školských zariadení, čerpajú 

eurofondy, predkladajú projekty, ktoré sú spolufinancované aj zriaďovateľmi 
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súkromných škôl  

 

✓ p. Droppa – doplnil informácie o financovaní školstva, platení daní, platnej legislatíve,     

o financovaní súkromných  škôl, výške  príspevku, ktorá  by mala byť mala byť v štátnych 

aj neštátnych školských zariadeniach rovnaká, predložený návrh  považuje za vysoko 

diskriminačný  

 

✓ p. Adamec prednosta MsÚ  doplnil, že boli doručené návrhy, pripomienky sa opakovali   

-  každý chce 100 % financovanie ,  

- mestu ide o vytvorenie vhodných podmienok pre všetky deti, aby v prípade potreby  

kapacitne zvládlo umiestnenie požadovaného počtu žiakov, mesto pripravuje 

podmienky,  aby v roku 2018 bolo možné umiestniť napr.   v materských školách 

všetky zapísané deti, zdôraznil sociálny aspekt, ak  súkromník zavrie školu, aby mesto 

bolo pripravené umiestniť žiakov do škôl,  

✓ vysvetlil ekonomické prepočty  - porovnal náklady  na  1 žiaka v jednotlivých školách 

✓ porovnal výšku školného v školských zariadeniach 

✓ informoval o investíciách  mesta do školstva ( cca  18, 5  mil. EUR) 

✓ pre všetky deti garantuje rovnaké podmienky, časť na obnovu budov, rekonštrukcie, 

investície do školských športových areálov a pod.  

✓  o normatívoch a výpočtoch v školských jedálňach, školské zariadenia poskytujú 

stravovanie aj iným stravníkom  

✓ mesto plánuje aj do budúcna investovať fin. prostriedky v oblasti školstva ( napr. 

rekonštrukcie športových ihrísk, ktoré sú verejne prístupné Radvaň, Golianova a i.) 

 

✓ p. Tománková, matka 7 detí – všetky deti sú rovnaké, nerozdeľovať deti, cirkevná škola 

nevyberá školné, škola nezarába , požaduje informáciu, na čo použije mesto  12 % , 

ktoré neposkytne pre neštátne zariadenia 

 

✓ p. Bicianová –  matka 4 detí, v BB nie je politická vôľa , aby bola výška príspevku 

rovnaká 

 

✓ p. Bician – plne rešpektuje  názory zástupcov mesta, ale je potrebné pozrieť sa aj na 

pripomienky  234 občanov , ktorí nesúhlasia s predloženým materiálom  a požadujú  

aby bol poskytnutý  100 %  príspevok, 

 

✓ p. Raganová – súkromné školy navštevujú aj  mentálne postihnuté deti, rómske, veriace 

aj neveriace deti, škola je otvorená pre všetky  deti, 

platia poplatky mestu,  aby prosperovalo, tak právom požadujú rovnaký príspevok na 

stravu , cítia sa diskriminované 

 

✓ p.Kevešová – vedúca šk. jedálne cirkevnej súkromnej školy , informovala o nákladoch 

v školskej jedálni, výške úhrad za obedy, nevidí dôvod, aby rodičia ich detí platili viac 

 

✓  p. Kasová, poslankyňa MsZ – každoročne sa opakuje problém pri určovaní výšky 

finančných prostriedkov, nebola zvolaná diskusia skôr na prejednanie návrhu VZN.. 

 

Na záver  prednosta MsÚ JUDr. Martin Adamec prečítal všetky doručené pripomienky – aj 

s názvom organizácie alebo menom, celé znenie pripomienok ako aj návrhy o rozhodnutí 

o námietkach a pripomienkach  
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Hlasovanie za predložený   návrh :    za :  7    proti:  1    zdržal sa : 0  nehlasoval: 1 

 

Uznesenie č. 14/2018 

 

Komisia MsZ pre školstvo a šport  

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 

Dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. /2018 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 

II. o d p o r ú č a 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2018 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 predložiť na 22. rokovanie MsZ dňa 25.01.2018. 

 

K bodu 5 

RNDr. Ladislav Topoľský  informoval  členov komisie o písomnom stanovisku riaditeľky ZŠ 

Spojová  k vyjadreniu Mgr. Anny Martišovičovej na zasadnutí komisie MsZ pre školstvo 

a šport zo dňa10.1.2018 , kde v závere diskusie o nových školských obvodoch uviedla 

nepravdivú informáciu o zámernom neprijatí žiaka na ZŠ Spojová.  V závere stanoviska 

uvádza, že ZŠ Spojová  v súčasnosti pracuje so 41 integrovanými žiakmi a vynakladá 

dostatočné úsilie, aby títo žiaci mali vytvorené optimálne podmienky na výchovu 

a vzdelávanie, či osobnostný rast, i napriek svojmu hendikepu. 

 

 

 

             Zápisnicu vyhotovila:     Daniel Karas , v. r.  

  Dana Cibuľková, sekretárka komisie      predseda komisie  
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Vyhodnotenie pripomienok 

 

 

 

K Všeobecné záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 00/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Bystrica predložené v stanovenej lehote (4. 1. 2018 – 14. 1. 2018) 
 

 

 

P. č. 

Predkladateľ 

pripomienky 
Znenie pripomienky Vyhodnotenie pripomienky 

 

1.  Mgr. Stanislav Kútik 

Na komisii MsZ pre Školstvo a šport dňa 10. 1. 2018 navrhol: V § 

4 ods. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia doplniť za „trvalé“ 

slová „alebo prechodné“. 

Pripomienka prehodnotená – 

akceptovaná v návrhu. 

 

 

 

 

2. 

 

Školský úrad, oddelenie 

školstva a mládeže 

1. Navrhujeme z  Tretieho školského obvodu - Základná škola , 

Ďumbierska 17, Banská Bystrica, preradiť do Prvého školského 

obvodu – Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica, ulicu Na 

Skalici. 

 

2. Navrhujeme Obec Kynceľová zaradiť do Piateho školského 

obvodu – Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 

 

Žiaci z ulice Na skalici geografickou 

polohou tradične navštevujú ZŠ 

Pieninská  27, Banská Bystrica. 

Pripomienka je akceptovaná 

 

Pripomienka je akceptovaná 

z dôvodu nezaradenia obce 

Kynceľová do školských obvodov.   

 

 

 

 

 

3. 

 

Mgr. Milan Pápay    
Základná škola Jozefa 

Gregora Tajovského 

Gaštanová 12 

97409 Banská Bystrica 

 

Siedmy spoločný školský obvod Základná škola Jozefa Gregora 

Tajovského, Gaštanova 12, Banská Bystrica 

Podlavice: Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Ulička, 

Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká cesta, 

Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na 

Lúčkach, Na Kútinách Skubín: Buková, Záhumnie, Skubínska 

cesta, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, 

Námestie Ludvika Svobodu, 

Obce: Tajov, Kordíky, Riečka, Králiky od 1. ročníka po 9. 

ročník povinnej školskej dochádzky a celé územie mesta pre 

deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 

§ 4 Spoločné a záverečné ustanovenie 

ods. 3. Školské obvody určené týmto VZN platia pre prijímaných 

žiakov do 1. ročníka, s výnimkou špeciálnych tried,  počnúc 

školským rokom 2018/2019. 

 

Uvedené  pripomienky budú 

zapracované a doplnené do §4 ods.3 

nasledovne. Za prvou vetou bude 

vložený text: 

Pre deti prijímané do špeciálnych 

tried v základných školách 

uvedených v § 2 ods. 4 písm. a až f) 

je školským obvodom celé územie 

mesta Banská Bystrica. 

 

Pripomienka je akceptovaná 
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4. 

 

Mgr. Margita Karaková 

Základná škola Jána 

Bakossa, Bakossova 5, 

Banská Bystrica 

V zmysle §6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov uplatňujem pripomienku  k návrhu 

VZN o určení školských obvodov. 

Navrhujem obec Špania Dolina preradiť zo 6. školského obvodu 

(ZŠ Golianova) do 4. školského obvodu (ZŠ J. Bakossa). 

Deti dochádzajúce zo Španej Doliny majú zastávku na 

Striebornom námestí, z ktorého je blízko do ZŠ J. Bakossa. 

Deti dochádzajúce zo Španej Doliny 

majú zastávku na Striebornom 

námestí, z ktorého je blízko do ZŠ J. 

Bakossa.    

        

Pripomienka je akceptovaná 

 

 

 

 

5. 

 

Dušan Mydlo 

Obec Nemce 

Lúčna 52, 974 01 

V návrhu VZN v par. 1 úvodné ustanovenia v bode 3 sa uvádza, že 

Mesto Banská Bystrica po dohode s obcami Kynceľová, 

Nemce,.......určuje spoločné školské obvody. Ja ako starosta obce 

som nebol informovaný o tejto problematike a z tohto dôvodu 

neviem prečo deti z našej obce sú v par. 3 tohto VZN zaradené do 

šiesteho spoločného školského obvodu ZŠ Golianová 8, Banská 

Bystrica. 

Je to z nášho pohľadu veľmi nešťastné riešenie, nakoľko deti 

z Nemiec sa autobusom dopravia na sídlisko a odtiaľ by museli 

cestovať ďalším autobusom do Sásovej a po skončení vyučovania 

späť takým istým spôsobom. S takýmto riešením Obec Nemce 

nesúhlasí. V súčasnom období sú deti z našej obce zaradené 

v piatom školskom obvode ZŠ Trieda SNP 20 Banská Bystrica, čo 

plne vyhovuje aj rodičom detí. 

Žiadame preto Mesto Banská Bystrica, aby deti našej obce boli 

v ďalšom období naďalej zaradené do piateho školského 

obvodu Trieda SNP 20 Banská Bystrica. Z obce majú výhodné 

spojenie autobusom po trase Nemce – Nám. Slobody a späť. 

Sme presvedčení, že našej požiadavke v záujme rodičov a detí 

obce Nemce vyhoviete a vykonáte zmenu v navrhovanom VZN 

Mesta Banská Bystrica 

Z dôvodu lepšej dostupnosti žiakov 

do Základnej školy Trieda SNP 20, 

Banská Bystrica. 

 

Pripomienka je akceptovaná 

 

 

 

6. 

 

 

Mgr. Marta Melicherová 

ZŠ Moskovská 2 

Banská Bystrica 

 

Pripomienkujeme VZN o určení školských obvodov. Ako dôvod 

uvádzame: v dôvodovej správe je písané, že ZŠ Spojová je 

predimenzovaná, v návrhu VZN má navrhnutých 38 ulíc a naša 

škola 11 ulíc (kapacitne sme ako ZŠ Spojová),  pričom len 2 – 

Tulská a Moskovská sú ulice s väčším počtom obyvateľov, na 

uliciach, ktoré nám boli pridelené (Mládežnícka, Okružná, 

Družby), sú ďalšie 2 súkromné ZŠ -  Narnia a Dráčik, navrhujeme 

presunúť ulice Jilemnického, Nešporova, Kapitána Nálepku, 

Gorkého, Nové Kalište, Wolkerova, Švermova, Sadová do nášho 

obvodu (ZŠ Spojová by potom mala 30 ulíc) 

-       ZŠ Radvanská má veľmi veľký obvod spojený aj s obcami; 

Preradením navrhovaných ulíc  do 

deviateho školského obvodu, by 

vznikol nepomer detí medzi 

jednotlivými školami. 

Prognóza : 

 

ZŠ Spojová  

Škol. Rok 2018  82 detí 

Škol. Rok 2019  84 detí 

Škol. Rok 2020  89 detí 

Škol. Rok 2021  87 detí 
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sídlisko, ktoré vzniká smerom na Suchý vrch je v blízkosti našej 

školy (už v minulosti sme to  pripomienkovali, no nikto sa k tomu 

nevyjadril), navrhujeme, aby ulice Jarná, Jesenná, Letná, Zimná, 

Na Motyčkách a Pod Suchým vrchom boli zaradené do nášho 

obvodu a aby aj nové ulice, ktoré tu budú vybudované po výstavbe 

ďalšej časti  Suchého vrchu patrili do nášho obvodu 

Obvody by mali byť rozdelené podľa kapacít školy, s tým súvisí 

počet obyvateľov v danej lokalite a teda aj potenciálnych žiakov. 

 Myslíme si, že na také mesto, čo do počtu obyvateľov má Banská 

Bystrica je veľmi nezvyčajné, aby sme mali až 4 ZŠ a 1 SZŠ so 

všeobecným, špecifickým a športovým nadaním. Čo potom ostane 

pre ďalších 7 ZŠ? Ďalší nadanejší žiaci odchádzajú do 6. ročníka 

na osemročné gymnáziá, v niektorých ZŠ dochádza k spájaniu 

tried, čo nie je optimálne práve vo vyšších ročníkoch. 

 Po Vašom vyjadrení budem informovať aj členov Rady školy 

a členov Rodičovského združenia pri ZŠ. 

ZŠ Moskovská 

Škol. Rok 2018  82 detí 

Škol. Rok 2019  88 detí 

Škol. Rok 2018  96 detí 

Škol. Rok 2018  93 detí 

 

ZŠ Radvanská 

Škol. Rok 2018  128 detí 

Škol. Rok 2019  135 detí 

Škol. Rok 2020  130 detí 

Škol. Rok 2021  123 detí 

 

Pripomienka nie je akceptovaná. 

 

 Komisia MsZ pre školstvo a šport na zasadnutí dňa 17. 01. 2018 

prijala na uznesenie: 

 

Komisia berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok. 

  

 

Daniel Karas, predseda komisie 

V Banskej Bystrici 17. 01. 2018 

Spracovala: Mgr. A. Martišovičová, Školský úrad 
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. ... /2018  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 doručených v zákonnej lehote (5. 1. 2018 – 15. 1. 2018) 
 
Po uplynutí stanovenej lehoty (t. j. po 12:00 hod. dňa 15. 1. 2018) bolo doručených 30 pripomienok. Vzhľadom na nedodržanie lehoty tieto neboli vyhodnocované. 

 

P. č. 

Organizácia 

(občan) 
Znenie pripomienky Návrh na rozhodnutie o námietkach, pripomienkach 

 

 

 

1. 

 

Jarka Moncolová 

 

Moje deti chodia do Zakladnej cirkevnej skoly Stefana Moysesa. 

Nakolko som rovnaky rodic a platim rovnake dane ako rodicia deti 

navstevujucich statne zakladne skoly, toto nariadenie povazujem 

za vysoko diskriminacne. 

Vyska prispevku by mala byt rovnaka pre vsetky deti zakladnych 

skol bez rozdielu!!! 

Predkladanú pripomienku nie je možné akceptovať z dôvodu 

nesplnenia náležitostí v zmysle § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení 

 

 

 

 

2. 

 

Juraj Hajkovský 

PaedDr. Andrea Cepláková 

Andrea Lamošová  

Ing. Ivana Kellerová 

Radoslav Krnáč 

Lucia Kmeťová 

Ing. Milan Širáň, PhD. 

Ing. Radek Tománek 

Zuzana Kyšková 

Mgr. Anna Pávová 

Michal Verkin 

Mgr. Agnesa Tománková 

Magdaléna Melišeková 

Mgr. Margaréta 

Schabjuková 

Ing. Lenka Súľovcová 

Ing. Martin Očenáš 

Mgr. Zuzana Gallová 

Mgr. Rastislav Gallo 

Ing. Daniel Dudok 

Ing. Renáta Dudková 

Jarmila Mihalyfiová 

Predkladatelia pod p. č. 2 predložili zhodné znenie pripomienok 

nasledovne: 

 

Pripomienka č. 1: 

§2 Poskytnutie finančných prostriedkov časť A a časť B 

navrhujeme zmeniť a to v zmysle, nerozdeľovať §2 na časť 

A a časť B tak, aby bolo stanovené poskytnutie finančných 

prostriedkov rovnako na žiakov všetkých škôl a školských 

zariadení, bez ohľadu na zriaďovateľa. 

 

Navrhované znenie: 

§2 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

Mesto Banská Bystrica poskytuje finančné prostriedky na mzdy a 

prevádzku v školách a školských zariadeniach na nasledovné 

výkonové ukazovatele: 

 

a) žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom 

roku podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme 

vzdelávania od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý 

škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-01 

V súlade s § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znp. obec poskytla na 

žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej 

základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, 

poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej 

školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského 

zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné 

prostriedky vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a 

v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné 

prostriedky vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Navrhovaná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 strany predkladateľa VZN je 

v súlade s vyššie citovanou legislatívou. 

  

Pripomienka nie je akceptovaná. 
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Ing. Tibor Turošák 

Rudolf Žabka 

Ing. Jana Hyriaková 

Olga Oravcová 

MUDr. Zuzana Bečková 

Ing. arch. Katarína Šurková 

Gemešová 

Andrea Hrehová 

Michal Mihalyfi 

Annamária Ťažárová 

Viera Mondzo 

René Holon Mondzo 

Ing. Miloš Sihelský 

MUDr. Monika Sihelská 

Zuzana Ferencová 

Denisa Heinrichová 

Norbert Kalina 

Mgr. Eva Podhorská 

Mgr. Peter Podhorský 

Ing. Jana Borguľová 

Ing. Martin Šurka 

Jozef Tóth 

Lucia Tóthová 

Mgr. Katarína Babjaková 

Ing. Mgr. Radomír Vereš 

Radka Marčeková 

Ján Marček 

Ján Chebeň 

Mgr. Daniel Šobr 

Jana Šoborová 

Mgr. Marianna Burianová 

Marián Plachý 

Zuzana Úradníčková 

Filip Suja 

Lucia Bartošíková 

Andrea Dulová 

Jana Minarovičová 

Mgr. Lucia Mártonová 

Doc. RNDr. Janka 

a Škôl (MŠVVaŠV) SR 24-01, 

 

b) deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou 

základnej školy, podľa počtu detí prijatých do materskej školy 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 

40-01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 1-01, 

 

c) deti špeciálnej materskej školy pre deti so špeciálnymi - 

výchovno vzdelávacímipotrebami podľa počtu detí prijatých do 

materskej školy pre deti so špeciálnymivýchovno - vzdelávacími 

potrebami podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúcehokalendárneho roka, ktorý škola vykázala v 

štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV)SR 40-01 a Škôl 

(MŠVVaŠV) SR 4-01,  

 

d) žiakov základnej školy v školskom klube detí z nultého až 5. 

ročníka základnej školy, podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v 

štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-01, Škôl 

(MŠVVaŠV) SR 3-01 a v protokole Eduzberu výhradne v dennej 

forme vzdelávania, 

 

e) potencionálnych stravníkov - všetkých žiakov základnej školy 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 

40-01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 3-01 a v protokole Eduzberu 

výhradne v dennej forme vzdelávania, 

 

f) poslucháčov jazykovej školy v príslušnom kalendárnom roku 

podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

ktorý škola vykázala v štatistickomvýkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 

40-01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 18-01,g) detí centra voľného času 

podľa počtu žiakov s trvalým pobytom na území mesta Banská 

Bystrica prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý CVČ vykázalo v 

štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-01 a Škôl 

(MŠVVaŠV) SR 15-01. 
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Raganová 

PaedDr. Martina Polohová 

Boris Bezák 

Ing. Zuzana Viktorová 

Karol Kiš 

Miroslava Kišová 

Petra Gregorová 

Iveta Paňáková 

Petra Vágnerová 

Lukáš Lafférs 

Ing. Jozef Záhradníček 

Daniela Czéreová 

Bc. Martin Jurek 

Ing. Martin Božko 

Mgr. Romana 

Szentpéteriová 

Ing. Ivan Kováč 

Martin Kučera 

Ing. Iveta Malachová 

Henrieta Uhrinová 

Mgr. Lucia Karabášová 

Dr. Benjamin Uhrín 

Doc. Mgr. Ján Karabá, 

PhD. 

Mgr. Lucia Karabášová 

Ivica Plachá 

Ing. Mário Szentpéteri 

Ing. Veronika Beličková 

Mgr. Petra Strečková 

Diana Pataráková 

Ing. Miroslava Vajdová 

Ing. Jozef Lovíštek 

Mgr. Terézia Kothayová 

MUDr. Ján Kothaj 

Renáta Kapustová 

Ján Kapusta 

Miroslava Skačanová 

Marián Hreha 

Lukáš Lafférs 

h) detí centra špeciálno-pedagogického poradenstva podľa počtu 

klientov v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým 

boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku, podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré 

centrum vykázalo v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-

01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 5-01, 

 

2. Ročná výška finančných prostriedkov poskytnutá pre školy a 

školské zariadenia sa určí ako súčin počtu žiakov, poslucháčov a 

detí (výkonových ukazovateľov) vymedzených v §1 tohto VZN a 

výšky finančných prostriedkov určenej na jeden výkonový 

ukazovateľ uvedený v prílohe č. 1 VZN. 

 

3. Finančné prostriedky pre školu a školské zariadenie sa poskytnú 

do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej 

dvanástiny z ročnej výšky na účet školy, školského zariadenia. 

 

4. Výšku finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia 

schvaľuje a mení v priebehu kalendárneho roka Mestské 

zastupiteľstvo Banská Bystrica formou všeobecne záväzného 

nariadenia. V prípade zmeny finančnej situácie (napr. rastu a 

poklesu podielových daní), vykoná mesto Banská Bystrica zmenu 

rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa §14, ods. 2 písm. 

c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a následne upraví výšku pridelených 

finančných prostriedkov. 

 

5. Školy a školské zariadenia zašlú v termíne najneskôr do 25. 

septembra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky 

poskytnúť elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore Excel 

zoznam žiakov, poslucháčov a detí na príslušný organizačný útvar 

MsÚ (Školský úrad). Príslušný zoznam musí obsahovať údaje v 

štruktúre podľa príloh VZN. 

Školy a školské zariadenia zašlú zriaďovateľovi písomné čestné 

vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na 

započítanie detí, žiakov a poslucháčov do zberu údajov na 

poskytnutie finančných prostriedkov. Cestné vyhlásenie nesmie 
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Jana Patterson 

Ing. Klaudia Zajacová 

Ing. Jana Klinčoková 

Ján Zajac 

Ing. Daniela Mešková 

Mgr. Adrián Búci 

Peter Hulmík 

Zuzana Buciová 

Mgr. Martina Kyšková 

Ing. Katarín Országhová, 

PhD 

Ing. Ľubica Šebová, PhD 

Doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, 

PhD. 

Lívia Švecová 

Ing. Marián Kuchár 

Mgr. Ladislav Oboňa 

Ing. Aneta Salanciová 

Pavel Melicher 

Jarmila Mihalyfiová 

Doc. Ing. Peter Krištofík, 

PhD. 

Ing. Lucia Hupková 

Ing. Viktor Hupka 

Patrik Zelený 

Mgr. Jela Šucová 

Adriána Zelená 

Jana Marasová 

Mgr. Darina Chlebanová 

Zuzana Trenčanová 

Michal Kakarlík 

Ing. Eva Melicherová 

Michal Kakarlík 

Mgr. Ivan Halák 

Ivana Bukovčanová 

Marián Žabka 

Mgr. Petronela Balážová 

Mgr. Silvia Hyžová 

Ing. René Hyža 

byť podpísané zákonným zástupcom po dátume 15. 9. bežného 

roka, v ktorom sa žiadosť o dotáciu podáva; 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. 

 

6. Mesto Banská Bystrica oznámi zriaďovateľom cirkevných a 

súkromných škôl a školskýchzariadení výpočet a výšku dotácie na 

kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného roka. 

 

Odôvodnenie: 

Navrhovaným Všeobecne záväzným nariadením budú poškodené 

deti a ich rodičia, ktorí sú rovnoprávnymi občanmi nášho mesta. 

Mesto Banská Bystrica dostáva v zmysle nariadenia vlády 

č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov obciam 

podielové dane na všetky deti rovnako a hlavne preto, že tieto deti 

v meste žijú. 

Rodičia detí odvádzajú štátu dane, rovnako ako ostatní občania 

a podľa Ústavy Slovenskej republiky môžu pre svoje deti vybrať 

školu, alebo školské zariadenie. Preto financovanie 88% pre 

cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia a 100% pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 

Bystrica považujeme za diskriminačné. 

Taktiež žiadame, aby Mesto zverejnilo spôsob výpočtu a tiež pri 

výpočte vychádzalo nielen zo skutočnej potreby finančných 

prostriedkov v roku 2017, ale aj zo skutočných zdrojov, ktoré na 

tento účel k dispozícii má. Pretože súčasný postup stavia mesto 

Banská Bystrica do pozície, že šetrí a hospodári netransparentne aj 

v čase, kedy už konečne sú dostupné prostriedky na tak 

nevyhnutný rozvoj v oblasti školstva a vzdelávania. 

 

Pripomienka č. 2: 

V Prílohe č. 1 Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 

uvedená v EUR navrhujeme vypustiť tretí stĺpec v tabuľke a 

druhý stĺpec v prvom riadku tabuľky zmeniť na „Školy a školské 

zariadenia na území mesta Banská Bystrica“. Takisto žiadame 
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Ing. Zuzana Kolimárová 

Radka Kečkešová 

Dušana Kečkeš 

Martin Moravčík 

Ing. Tomáš Žiak 

Mária Horehájová 

Zuzana Cimermanová 

Ing. Jana Žiaková 

Ivan Sedliačik 

Ing. Ján Orság 

Emília Szemrádová 

Ing. Tomáš Renčo 

Ing. Zuzana Chabadová 

MUDr. Peter Heinrich 

MUDr. Pavel Bician 

Silvia Chrienová 

Ing. Katarína Gregorová 

Roman Dula 

prepočítať výšku finančných prostriedkov podľa skutočných 

zdrojov a zverejniť spôsob výpočtu. 

 

Odôvodnenie: 

Navrhovaným Všeobecne záväzným nariadením budú poškodené 

deti a ich rodičia, ktorí sú rovnoprávnymi občanmi nášho mesta. 

Mesto Banská Bystrica dostáva v zmysle nariadenia vlády 

č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov obciam 

podielové dane na všetky deti rovnako a hlavne preto, že tieto deti 

v meste žijú. 

Rodičia detí odvádzajú štátu dane, rovnako ako ostatní občania 

a podľa Ústavy Slovenskej republiky môžu pre svoje deti vybrať 

školu, alebo školské zariadenie. Preto financovanie 88% pre 

cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia a 100% pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 

Bystrica považujeme za diskriminačné. 

Taktiež žiadame, aby Mesto zverejnilo spôsob výpočtu a tiež pri 

výpočte vychádzalo nielen zo skutočnej potreby finančných 

prostriedkov v roku 2017, ale aj zo skutočných zdrojov, ktoré na 

tento účel k dispozícii má. Pretože súčasný postup stavia mesto 

Banská Bystrica do pozície, že šetrí a hospodári netransparentne aj 

v čase, kedy už konečne sú dostupné prostriedky na tak 

nevyhnutný rozvoj v oblasti školstva a vzdelávania. 

 

 

 

3. 

 

Peter Štibrany 

Ing. Marianna Mikolajová 

Mgr. Eduard Gombala 

OZ Škôlka Belveder, Nad 

Plážou 9 

MUDr. Pavel Bician 

BeLic. Mgr. Pavla 

Bicianová 

Jarmila Moncoľová 

Ing. Branislav Baláž 

Mgr. Elena Murínová 

GP Consulting, s. r. o., 

Kukučínová 20, Mikolaj 

Mgr. Miroslav Murín 

Rudolf Hyriak 

Janka Žabková 

Predkladatelia pod p. č. 3 predložili zhodné znenie pripomienok 

nasledovne: 

 

Pripomienka č. 1: 

 

§2 Poskytnutie finančných prostriedkov časť A a časť B 

navrhujeme zmeniť a to v zmysle, nerozdeľovať §2 na časť 

A a časť B tak, aby bolo stanovené poskytnutie finančných 

prostriedkov rovnako na žiakov všetkých škôl a školských 

zariadení, bez ohľadu na zriaďovateľa. 

 

Navrhované znenie: 

§2 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

Mesto Banská Bystrica poskytuje finančné prostriedky na mzdy a 

prevádzku v školách a školských zariadeniach na nasledovné 

V súlade s § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znp. obec poskytla na 

žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej 

základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, 

poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej 

školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského 

zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné 

prostriedky vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a 

v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné 

prostriedky vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Navrhovaná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 strany predkladateľa VZN je 
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 výkonové ukazovatele: 

 

a) žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom 

roku podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme 

vzdelávania od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý 

škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-01 

a Škôl (MŠVVaŠV) SR 24-01, 

 

b) deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou 

základnej školy, podľa počtu detí prijatých do materskej školy 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 

40-01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 1-01, 

 

c) deti špeciálnej materskej školy pre deti so špeciálnymi - 

výchovno vzdelávacímipotrebami podľa počtu detí prijatých do 

materskej školy pre deti so špeciálnymivýchovno - vzdelávacími 

potrebami podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúcehokalendárneho roka, ktorý škola vykázala v 

štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV)SR 40-01 a Škôl 

(MŠVVaŠV) SR 4-01,  

 

d) žiakov základnej školy v školskom klube detí z nultého až 5. 

ročníka základnej školy, podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v 

štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-01, Škôl 

(MŠVVaŠV) SR 3-01 a v protokole Eduzberu výhradne v dennej 

forme vzdelávania, 

 

e) potencionálnych stravníkov - všetkých žiakov základnej školy 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 

40-01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 3-01 a v protokole Eduzberu 

výhradne v dennej forme vzdelávania, 

 

f) poslucháčov jazykovej školy v príslušnom kalendárnom roku 

podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

ktorý škola vykázala v štatistickomvýkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 

v súlade s vyššie citovanou legislatívou. 

 

Pripomienka nie je akceptovaná. 
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40-01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 18-01,g) detí centra voľného času 

podľa počtu žiakov s trvalým pobytom na území mesta Banská 

Bystrica prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý CVČ vykázalo v 

štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-01 a Škôl 

(MŠVVaŠV) SR 15-01. 

 

h) detí centra špeciálno-pedagogického poradenstva podľa počtu 

klientov v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým 

boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku, podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré 

centrum vykázalo v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠV) SR 40-

01 a Škôl (MŠVVaŠV) SR 5-01, 

 

2. Ročná výška finančných prostriedkov poskytnutá pre školy a 

školské zariadenia sa určí ako súčin počtu žiakov, poslucháčov a 

detí (výkonových ukazovateľov) vymedzených v §1 tohto VZN a 

výšky finančných prostriedkov určenej na jeden výkonový 

ukazovateľ uvedený v prílohe č. 1 VZN. 

 

3. Finančné prostriedky pre školu a školské zariadenie sa poskytnú 

do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej 

dvanástiny z ročnej výšky na účet školy, školského zariadenia. 

 

4. Výšku finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia 

schvaľuje a mení v priebehu kalendárneho roka Mestské 

zastupiteľstvo Banská Bystrica formou všeobecne záväzného 

nariadenia. V prípade zmeny finančnej situácie (napr. rastu a 

poklesu podielových daní), vykoná mesto Banská Bystrica zmenu 

rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa §14, ods. 2 písm. 

c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a následne upraví výšku pridelených 

finančných prostriedkov. 

 

5. Školy a školské zariadenia zašlú v termíne najneskôr do 25. 

septembra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky 

poskytnúť elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore Excel 
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zoznam žiakov, poslucháčov a detí na príslušný organizačný útvar 

MsÚ (Školský úrad). Príslušný zoznam musí obsahovať údaje v 

štruktúre podľa príloh VZN. 

Školy a školské zariadenia zašlú zriaďovateľovi písomné čestné 

vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na 

započítanie detí, žiakov a poslucháčov do zberu údajov na 

poskytnutie finančných prostriedkov. Cestné vyhlásenie nesmie 

byť podpísané zákonným zástupcom po dátume 15. 9. bežného 

roka, v ktorom sa žiadosť o dotáciu podáva; 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. 

 

6. Mesto Banská Bystrica oznámi zriaďovateľom cirkevných a 

súkromných škôl a školskýchzariadení výpočet a výšku dotácie na 

kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného roka. 

 

Odôvodnenie: 

Navrhovaným Všeobecne záväzným nariadením budú poškodené 

deti a ich rodičia, ktorí sú rovnoprávnymi občanmi nášho mesta. 

Mesto Banská Bystrica dostáva v zmysle nariadenia vlády 

č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov obciam 

podielové dane na všetky deti rovnako a hlavne preto, že tieto deti 

v meste žijú. 

Rodičia detí odvádzajú štátu dane, rovnako ako ostatní občania 

a podľa Ústavy Slovenskej republiky môžu pre svoje deti vybrať 

školu, alebo školské zariadenie. Preto financovanie 88% pre 

cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia a 100% pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 

Bystrica považujeme za diskriminačné. 

Taktiež žiadame, aby Mesto zverejnilo spôsob výpočtu a tiež pri 

výpočte vychádzalo nielen zo skutočnej potreby finančných 

prostriedkov v roku 2017, ale aj zo skutočných zdrojov, ktoré na 

tento účel k dispozícii má. Pretože súčasný postup stavia mesto 

Banská Bystrica do pozície, že šetrí a hospodári netransparentne aj 

v čase, kedy už konečne sú dostupné prostriedky na tak 

nevyhnutný rozvoj v oblasti školstva a vzdelávania. 



9 
 

Pripomienka č. 2: 

V Prílohe č. 1 Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 

uvedená v EUR navrhujeme vypustiť tretí stĺpec v tabuľke a 

druhý stĺpec v prvom riadku tabuľky zmeniť na „Školy a školské 

zariadenia na území mesta Banská Bystrica“. Takisto žiadame 

prepočítať výšku finančných prostriedkov podľa skutočných 

zdrojov a zverejniť spôsob výpočtu. 

 

Odôvodnenie: 

Navrhovaným Všeobecne záväzným nariadením budú poškodené 

deti a ich rodičia, ktorí sú rovnoprávnymi občanmi nášho mesta. 

Mesto Banská Bystrica dostáva v zmysle nariadenia vlády 

č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov obciam 

podielové dane na všetky deti rovnako a hlavne preto, že tieto deti 

v meste žijú. 

Rodičia detí odvádzajú štátu dane, rovnako ako ostatní občania 

a podľa Ústavy Slovenskej republiky môžu pre svoje deti vybrať 

školu, alebo školské zariadenie. Preto financovanie 88% pre 

cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia a 100% pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 

Bystrica považujeme za diskriminačné. 

Taktiež žiadame, aby Mesto zverejnilo spôsob výpočtu a tiež pri 

výpočte vychádzalo nielen zo skutočnej potreby finančných 

prostriedkov v roku 2017, ale aj zo skutočných zdrojov, ktoré na 

tento účel k dispozícii má. Pretože súčasný postup stavia mesto 

Banská Bystrica do pozície, že šetrí a hospodári netransparentne aj 

v čase, kedy už konečne sú dostupné prostriedky na tak 

nevyhnutný rozvoj v oblasti školstva a vzdelávania. 

 

Pripomienka č. 3 : 

  

V Prílohe č. 1 Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 uvedená v 

EUR navrhujeme zmeniť takto: doplniť v riadku č. 3 sumu 

5740,40, v riadku č. 9 sumu 42,08 a v riadku č. 10 sumu 209,25. 

  

Odôvodnenie:  

Návrh doplnenia súm súvisí s akceptovaním pripomienky č. 2, t. j. 
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so zlúčením stĺpcov č. 2 a č. 3. Sumy v riadku č. 3 - 5740,40, 

v riadku č. 9 -  42,08 a v riadku č. 10 - 209,25 sú navrhnuté podľa 

riadku č. 3 - 5051,55, riadku č. 9 - 37,03 a riadku č. 10 - 148,14 

stĺpca č. 3 návrhu VZN danom na pripomienkovanie a prepočítané 

z výšky 88 % na 100 %.  

4.  Boháčiková 

Touto cestou chcem pripomienkovať VZN mesta BB a to o 

dotáciach na spôsob financovania  školských súkromných 

zaradení  na území mesta. Argument v zmysle štát nám to 

umožňuje sa mi to v čase, keď sa mesto chváli s tým, že hospodári 

s kladným výsledkom zdá diskriminačné voči nám  rodičom detí v 

súkromných zariadeniach. Štát posiela na každé dieťa rovnako, 

nehľadiach, či je dieťa v súkromnom zariadení, alebo v štátnom. 

Peniaze posiela na mzdy a prevádzku takéhoto zariadenia na 

území mesta BB, a tie sú rovnaké či sa jedné o súkromné 

zariadenie, alebo štátne. Pri dvíhaní cien potravín, energii, tak ako 

bolo prezentované na zasadaniach, zohľadnená valorizácia, ako je 

možné, že mestu vyšlo nižšia suma ako minulý rok. Mesto pri 

takomto výpočte bude musieť dodotovať tieto zariadenia z tohto 

rozpočtu, kde súkromné zariadenia diskriminuje, keďže rozdiel 

budeme musieť doplatiť rodičia a zároveň rovnaký  daňoví 

 poplatníci mesta BB ako rodičia detí v štátnych školách z našich 

vreciek. Zároveň, naša Ústava a zákony republiky nám ako 

rodičom umožňujú si vybrať školu, ktorú ja chcem aby moje dieťa 

vzdelávala, obzvlášť v prípade, že práve mesto BB mi nevie 

zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre moje dieťa v štátnych 

školách. Som matka dieťaťa , ktoré má Aspergerov  syndrom, čo 

je ľahká forma autizmu, a je vzdelávateľné v bežnej základnej 

škole s určitými úpravami. Hlavný problém u takýchto detí je 

počet deti v triede a tiež celkovo v škole, nakoľko sú rýchlejšie 

unaviteľné oproti bežným deťom, citlivo reagujú na veľký hluk, 

veľa deti, to sú všetko faktory ktoré ich vyčerpávajú. ďalší faktor 

pri takýchto deťoch je, že sú ľahko čitateľné pre spolužiakov, čím 

sú často obete šikany na školách. Práve z týchto dôvodov, som aj 

ja ako rodič takéhoto dieťaťa musela voliť školu, kde je čo 

najmenší počet deti, či v triede ale aj celkovo v škole, nakoľko 

mesto BB mi toto nevedelo poskytnúť pre moje dieťa. Argument 

p. Martišovičovej, že máme na území mesta školu pre takéto deti 

(autistou) je čisto populistické, lebo je to znova iba súkromné 

zariadenie, a navyše sú tam ťažké stavy( zväčša deti, ktoré sú 

V súlade s § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znp. obec poskytla na 

žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej 

základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, 

poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej 

školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského 

zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné 

prostriedky vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce; 

 

Pripomienka nie je akceptovaná. 
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nevzdelávateľné v bežnej škole), čo moja dcéra nie je.  Pre tieto 

argumenty, hlavne pokiaľ mesto nevie zabezpečiť rovnocenné 

vzdelávanie všetkých detí na svojom území v štátnych 

zariadeniach, nemá diskriminovať deti , ktoré pre tieto svoje 

obmedzenia sú nútené navštevovať súkromné školy a zariadenia, 

ktoré im vytvárajú potrebné podmienky. Štát posiela na všetky deti 

rovnako,  mesto BB nemá tieto deti diskriminovať tým, že pošle 

šk. zariadeniu iba 88 % z celkových nákladov na prevádzku zákon 

nám to umožňuje.  

 

 

 

5. 

 

Cirkevná školská jedáleň 

RenátaKerestešová 

Námestie Štefana Moyzesa 

23, 974 01 Banská Bystrica 

Obraciam sa na Vás s naliehavou žiadosťou o prehodnotenie VZN 

č. 00/2018 v časti ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy. 

V návrhu VZN uvádzate normatív krátený o 18 % oproti roku 

2017. V tomto roku budú zvýšené náklady na valorizáciu miezd a 

zvýšené ceny energií. Od rodičov už 8 rokov vyberáme režijný 

poplatok vo výške 7 eur mesačne. 

Cirkevná školská jedáleň je samostatným zariadením s právnou 

subjektivitou, má vybudované vlastné merače energií/vody, 

elektriny, plynu, prispieva na vykurovanie/. 

Naše prevádzkové náklady sú skutočné oproti vašim stravovacím 

zariadeniam, ktoré si energie delia medzi školu a školskú jedáleň 

/väčšinu energií alebo podľa potreby hradí škola/.  

V r. 2017 sme od vás dostali dotáciu vo výške 27 000 eur, 

skutočné náklady našej jedálne boli vo výške 55 000 eur. Finančné 

prostriedky by sme potrebovali upraviť minimálne na výšku 

minulého roku a navýšiť ich o valorizáciu miezd a zvýšenú cenu 

energií. Za priaznivé riešenie situácie vopred ďakujem.  

Pri určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy sme vychádzali zo 

skutočných nákladov na mzdy a prevádzku školskej jedálne, 

z ktorých boli v zmysle § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znp. v cirkevných 

zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach 

školského stravovania určené finančné prostriedky vo výške 88% zo 

sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

Pripomienka nie je akceptovaná 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Súkromná základná škola, 

Ružová 14, Banská Bystrica  

Základná škola s materskou 

školou Štefana Moysesa, 

Nám. Š. Moysesa 23, 

Banská Bystrica  

Súkromná Základná 

umelecká škola Róberta 

Tatára, Okružná č. 2, 

Banská Bystrica  

Základná škola Narnia, 

Okružná 2, Banská Bystrica  

§2 časť B, ods. 6 je nesprávne číslovanie, nakoľko dva odseky 

majú rovnaké číslo 6. Odsek 6 navrhujeme vypustiť, ale nakoľko 

majú dva odseky rovnaké číslo uvádzame text odseku, ktorý 

navrhujeme vypustiť:  

„Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevných a 

súkromných školách a školských zariadeniach, zriadených na 

území mesta Banská Bystrica sa poskytuje v minimálnej výške 88 

% a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor."  

Odôvodnenie:  

Uvedený odsek je diskriminačný. Bezdôvodne vytvára dve 

kategórie detí a občanov mesta Banská Bystrica. V zmysle 

nariadenia vlády č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

Pripomienka č. 1 neakceptovaná – zdôvodnenie ako pri pripomienke 

pod por. č. 2.  

 

Upozornenie na nesprávne číslovanie odsekov v návrhu – 

akceptované 
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Súkromná základná škola, 

Lazovná 6, Banská Bystrica  

Súkromná základná škola, 

Magurská 16, Banská 

Bystrica  

Cirkevná školská jedáleň, 

Námestie Štefana Moysesa 

23, Banská Bystrica 

Súkromná MŠ Tatranská 

10, Banská Bystrica  

Súkromná MŠ Severná 5, 

Banská Bystrica  

Súkromná MŠ Rakytovská 

cesta 6389, Banská Bystrica  

Súkromná MŠ Mládežnícka 

51, Banská Bystrica  

Súkromná ZŠ Mládežnícka 

51, Banská Bystrica  

Súkromné CVČ 

Mládežnícka 51, Banská 

Bystrica  

CVČ ako súčasť KGŠM, 

Hurbanova 9, Banská 

Bystrica  

Súkromná MŠ Lazovná 6, 

Banská Bystrica  

SŠMŠ, Slnečná 34, Banská 

Bystrica  

Súkromná MŠ u Macka 

Macíka, Tajovského 5, 

Banská Bystrica  

Súkromná MŠ Hellou, J. 

Krála 11, Banská Bystrica  

Súkromné CVČ, J. Krála 3, 

Banská Bystrica  

Súkromné CVČ, Radvanká 

1, Banská Bystrica 

obciam sa prideľuje výnos dane na všetky deti rovnako, bez 

rozdielu zriaďovateľa. Preto nie je dôvod prideľovať rozdielnu 

výšku dotácie verejným školským zariadeniam a neštátnym 

(cirkevným a súkromným) školským zariadeniam. Výšku dotácie 

preto navrhujeme počítať rovnako pre všetky školské zariadenia 

bez rozdielu zriaďovateľa tak, že bude vypočítaná z koeficientov 

jednotlivých školských zariadení podľa nariadenia vlády č. 

668/2004 a z prognózy vývoja podielových dani na rok 2018.  

Z textu odseku nie je zrejmé, z akého základu sa má počítať 

88%...uvádza sa: „minimálne 88%", ale nie je zrejmé, 88% z 

čoho?  

 

2. §3 ods. 12 navrhujeme vypustiť. V §3 je znova nesprávne 

číslovanie odsekov, preto uvádzame 

text odseku, ktorý navrhujeme vypustiť:  

„Mesto Banská Bystrica môže upraviť prijímateľovi dotácie objem 

finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku pri 

zistení zmeny počtu detí, žiakov a poslucháčov z pôvodného počtu 

vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 

roku." 

Odôvodnenie: 

Uvedené ustanovenie je v rozpore s ustanovením §2 časť B, ods. 6 

ako aj s §2 časť B, ods. 1 

1.  

2. Príloha č. 1 

Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 uvedená v EUR. 

Navrhujeme zmeniť nasledovne: 

Výkonový ukazovateľ 

Dieťa materskej Školy/ 

Všetky školy a školské zariadenia na území mesta Banská Bystrica 

bez rozdielu zriaďovateľa 

Dieťa materskej Školy 

2 297,57 

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠWP vo veku od 3 

rokov 

5 739,71 

Žiak základnej umeleckej Školy v individuálnej forme vzdelávania 

1 237,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pripomienke č. 2 nie je dôvod na vypustenie § 3 ods. 12 a nie je ani 

rozpor s § 2 časť B - neakceptované 

 

 

 

 

 

Upozornenie na nesprávne číslovanie odsekov v návrhu – 

akceptované 

 

 

 

 

Pripomienka k Prílohe č. 1 - 1 neakceptovaná – zdôvodnenie ako pri 

pripomienke pod por. č. 2. 
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Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 

403,97 

Žiak základnej školy v školskom klube detí 

504,96 

Dieťa centra voľného Času detí 

92,58 

Potencionálny stravník - žiak základnej školy 

151,49 

Poslucháč jazykovej školy 

42,08 

Dieťa súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

168,32 

Odôvodnenie: 

Ako sme už uviedli vyššie: V zmysle nariadenia vlády č.668/2004 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov obciam sa prideľuje výnos 

dane na všetky deti rovnako, bez rozdielu zriaďovateľa. Preto nie 

je dôvod prideľovať rozdielnu výšku dotácie verejným školským 

zariadeniam a neštátnym (cirkevným a súkromným) školským 

zariadeniam. 

Výšku dotácie preto navrhujeme počítať rovnako pre všetky 

školské zariadenia bez rozdielu zriaďovateľa tak, že bude 

vypočítaná z koeficientov jednotlivých školských zariadení podľa 

nariadenia vlády č. 668/2004 a z prognózy vývoja podielových 

dani na rok 2018. 

Rovnakou metodikou bola počítaná výška finančných prostriedkov 

na jeden výkonový ukazovateľ pre verejné školy a školské 

zariadenia pre rok 2017 a túto metodiku výpočtu navrhujme 

ponechať aj pre rok 2018 rovnako pre verejné aj pre cirkevné a 

súkromné školy a školské zariadenia.Z objemu finančných 

prostriedkov z výnosu dane, ktoré dostanú obce, sa 40% rozdeľuje 

jednotlivým obciam podľa počtu detí v školských zariadeniach v 

obci. Tento objem finančných prostriedkov takto pridelených 

mestu Banská Bystrica je o viac ako jeden milión eur vyšší ako 

chce mesto Banská Bystrica rozdeliť všetkým školským 

zariadeniam prostredníctvom uvedeného VZN. Uvedený príjem z 

podielových daní má mesto preto, lebo v meste sú deti, ktoré 

navštevujú školy a školské zariadenia, bez rozdielu zriaďovateľa. 

Keby tieto deti v meste neboli, neboli by ani príjmy z podielových 

daní. Z tejto logiky je prirodzené, a to je aj náš návrh, aby sa 
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prostredníctvom VZN rozdelilo medzi školy a školské zariadenia 

celých  40 % príjmov z podielových daní a to takým istým 

spôsobom, ako sa urobil nápočet podielových dani pre mesto - 

podľa NV 668/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Komisia MsZ pre školstvo a šport na zasadnutí dňa 17. 01. 2018 

prijala Návrh na uznesenie: 

 

Komisia berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok. 

 

Daniel Karas, predseda komisie 

 

V Banskej Bystrici 

 

Spracovala Mgr. A. Martišovičová, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže 

 


	Zapisnica 2.2018
	Vyhodnotenie  pripomienok Obvody
	Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok_VZN_financovanie_17_1_2018

