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Komisia pre  školstvo a kultúru -  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 18.11.2020 

 

 

 

 

Dátum a miesto rokovania : 18.11.2020, MsÚ Žiar nad Hronom  

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

Prizvaní, hostia: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach  

          v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom  

3. VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov   

          určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  

          školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení  

          VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017,  

          VZN č. 7/2018, VZN č. 7/2019 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom  

          roku 2019/2020 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

          mesta Žiar nad Hronom. 

5. Rôzne, diskusia 

6. Záver 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo na začiatku stretnutia 

9  z celkového počtu 11 členov. Komisia bola uznášania schopná. 

 

ad 2. Informácia  o návrhu materiálu - VZN na MsZ  -   VZN   /2020 o určení výšky mesačného 

príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. 

Predkladateľom návrhu bola  Mgr. Adriana Giláňová: 

          

Návrh nového VZN upravuje nasledovné: 

Návrhom predkladaného VZN o určení výšky mesačného príspevku  v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom sa upraví : 

- výška mesačného  príspevku zákonného zástupcu   na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,    

- mesačný príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, 

- forma a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,  

- podmienka pri určení výšky príspevku počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v školách a 

školských zariadeniach, 

- upravia sa všetky § tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou. 

1. Dôvodmi, pre ktoré je nevyhnutné pristúpiť k zmene mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, sú najmä nasledovné skutočnosti:  

- od 01.01.2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, ktorý  zaväzuje v § 28 ods.5 určiť obci výšku mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy jednotnou sumou pre všetky 

prijaté deti do materskej školy. Od 1.1.2020 prišlo k navýšeniu mzdových prostriedkov všetkých 

zamestnancov vo verejnej správe, tak aj nepedagogických zamestnancov materských a základných 

škôl + neustále zvyšovanie sa kvalifikácie (zmena kariérových stupňov a pozícií). Postupné 

zvyšovanie cien tovarov a služieb v posledných rokoch spôsobilo zvýšenie nákladov na samotnú 
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prevádzku materskej školy (úhrada energií, tvorbu SF, poplatky, stravovanie zamestnancov, revízie, 

likvidácia BIO odpadu, neustále riešenie havárií). 

Pre objektívnosť : 

 

Právny 

subjekt 

počet 

detí 

prepočítaný 

počet detí 

koeficientom 

27,3 

Rozpočet 

podľa 

jednotkového 

koeficientu 

95,28 

Vlastné 

príjmy 

podľa 

VZN+režijné 

náklady 

Nenormatívne 

finančné 

prostriedky – 

účelovo 

viazané 

(predškoláci) 

návrh 

rozpočtu  

na rok 

2021 

rozdiel 

        

MŠ 
559 15 260,70 1 454 039,50 124 965,00 28 596,00 

2 068 

340,00 

450 

740,00 

 

Podkladom pre určenie výšky mesačného  príspevku zákonného zástupcu   na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy bol aj prieskum jednotlivých príspevkov v okresných mestách. Výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

navrhujeme vo výške 20,- € jednotnou sumou pre všetky prijaté deti do materskej školy. Doteraz 

stanovené príspevky neboli zriaďovateľom menené od roku 2013. 

2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni navrhujeme zvýšiť o 

0,50 € z dôvodu postupného zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré v posledných rokoch spôsobilo 

zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku školy a školského zariadenia (úhrada energií, tvorbu SF, 

revízie, odvoz a likvidácia BIO odpadu). Finančné prostriedky, ktoré sa získajú zvýšením režijných 

nákladov budú použité na prevádzkové náklady, materiálno - technické vybavenie a zabezpečenie 

chodu školských jedální.   

3. Dôvodom úpravy výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra 

voľného času je stanoviť podmienky poskytovania pravidelného zájmového vzdelávania v CVČ na 

úroveň podmienok v školách. 

Od roku 2013 došlo k podstatnej zmene financovania záujmového vzdelávania, čo spôsobilo 

neadekvátnu a náročnú  administráciu  pri zabezpečení  pravidelnej záujmovej činnosti v centre 

voľného času. Vyžaduje si to neustále zásah a sledovanie  jednak zo strany  centra voľného času 

a jednak zo strany zriaďovateľa vo vzťahu k deťom a žiakom s trvalým pobytom mimo územia mesta 

Žiar nad Hronom. Súčasné VZN určuje výšku príspevku v centre voľného času podľa výpočtového 

vzorca. Tento výpočet súvisí s VZN obcí , v ktorých majú deti/žiaci trvalý pobyt, určujúci dotáciu na 

jedno dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre záujmové vzdelávanie v centre voľného času, čo 

spôsobuje nutný prepočet poplatku vždy k 1.januáru. Takto sa počas školského roka mení výška 

mesačného príspevku pre pravidelnú záujmovú činnosť členom, nakoľko v septembri sa prihlasujú 

a uhrádzajú príspevok, ktorý sa im v januári (v priebehu školského roka) vždy zmení. Na základe 

uvedeného navrhujeme stanoviť výšku mesačného príspevku na jednu pravidelnú záujmovú činnosť 

tak, ako je to uvedené v návrhu VZN. 

4. V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení, školský zákon 

nestanovuje podmienky neuhrádzania vyššie uvedených príspevkov v čase prerušenia vyučovania ve 

školách a prerušenia prevádzky školských zariadení, okrem prerušenia príspevkovej povinnosti v 

materských školách z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl a to na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa (podľa § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona).  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej stránke 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/ usmernenie vo veci určovania príspevkov, v 

zmysle ktorého „Je plne v kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, 

školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere sa pri 

vyberaní predmetných príspevkov zohľadní výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného 

hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s 

pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19. Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj 

situácie, ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie.“  

Na základe uvedeného usmernenia navrhujeme nasledovné: Ak v čase výnimočného stavu, 

núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz prevádzky škôl a školských 

zariadení a minister školstva podľa § 150 ods.  8 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
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vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

rozhodne o mimoriadnom  prerušení školského vyučovania  v školách a prevádzky v školských 

zariadeniach na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, bez možnosti realizovať 

výchovu a vzdelávanie dištančnou formou,  mesto ako zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku  

za obdobie mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach.    

Nakoľko sa v školách a v školských zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia 

vyučovania neuskutočňuje, nepovažujeme povinnosť uhrádzať stanovené príspevky za opodstatnené.  

5. Na základe  menenej legislatívy prijímanej na úrovni NR SR navrhujeme dať do súladu  jednotlivé § 

v navrhovanom VZN.  

 

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

VZN č.  /2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v 

 zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení  

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  9 

ospravedlnení 2   

za  9  hlasov  

proti  0  hlasov  

zdržal sa hlasovania  0 hlasov 

Uznesenie č. 3 /2020 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: VZN č. /2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v 

 zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom  

 

ad 3. VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, 

VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017, VZN č. 7/2018, VZN č. 7/2019. 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s obsahom  predkladaného materiálu :  

V zmysle § 6 ods. 12 písm. f) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov obec oznámi zriaďovateľovi cirkevnej  materskej školy a školského 

zariadenia – zriadených na území obce a základným umeleckým školám, jazykovým školám, 

materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných 

prostriedkov určených na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. 

VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta 

Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/201, VZN č. 10/2016, VZN č. 

9/2017, VZN č. 7/2018, VZN č. 7/2019   navrhujeme v zmysle  uvedeného legislatívneho predpisu 

zmeniť a doplniť nasledovne: 

 

VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta 

Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 

9/2017, VZN č. 7/2018, VZN č. 7/2019      sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. Za prílohu č. 9 sa dopĺňa príloha č. 10 - Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  Žiar nad Hronom  na príslušný rok – 2021 a výška finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školského 

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  na príslušný rok – 2021.  
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N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017, 

VZN č. 7/2018, VZN č. 7/2019 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  9 

ospravedlnení 2 

za  9 hlasov  

proti 0  hlasov 

zdržal sa hlasovania  0 hlasov 

Uznesenie č. 4/2020 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017, 

VZN č. 7/2018, VZN č. 7/2019. 

 

ad 4. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2019/2020 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s obsahom  predkladaného materiálu :  

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (Správy o VVČ) boli vypracované v súlade s Vyhláškou MŠ 

SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení.  Majú informatívnu a zároveň komplexnú výpovednú 

platformu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za konkrétny školský rok. 

     Správu o VVČ za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní 

v pedagogickej rade a v rade školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi na schválenie v súlade 

so zákonom MŠVVaŠ č. 596/2003 Z. z.  § 5 ods. 7 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

      Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. určuje 

školám postup, vymedzuje časový rámec a rozsah informácií, ktoré je  potrebné v správe zverejniť. 

     Predkladaný materiál obsahuje správy o VVČ zo všetkých škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za ich vypracovanie zodpovedá riaditeľ. 

     Podľa predložených Správ o VVČ bol počet žiakov a detí v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2019/2020 nasledovný (údaje sú uvedené podľa  

skutočného stavu vykázaného k 15. septembru): 

 

ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

405 188 217  150 7 

počet tried   
9 11 

   

20    

 

 

ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17: 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

684 315 369  274 11 

počet tried   
16 17 

   

33    
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ZŠ, Jilemnického ulica č. 2: 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

291 135 156  75 3 

počet tried   
8 8 

   

16    

 

 

 

 

 

CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17:  a) pravidelná záujmová činnosť: 

 

Oddelenie : Počet záujmových útvarov Počet detí 

Veda a technika, príroveda 4 39 

Estetika a spoločenské vedy 11 146 

TV, šport a rekreač.činnosť                      18 249 

SPOLU 33 434 

b) príležitostná záujmová činnosť: zahŕňa oblasti: jazykov, spoločenských vied, prírodovedných 

vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turist. a branných športov a iné:  

 - počet podujatí spolu:  272 

- počet účastníkov:      11 686 

 

ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej , Jilemnického ulica č. 2: 

Odbor: Počet žiakov 

Hudobný  317 

Tanečný 72 

Výtvarný 119 

Literárno-dramatický 58 

SPOLU 566 

 

 

MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 s elokovanými pracoviskami:                  

 

 

      

 

 

 

Riaditelia škôl sú povinní zverejniť svoju Správu o VVČ na verejne prístupnom mieste a  na svojich 

webových stránkach. Správy poskytujú dostatok informácií o živote školy, žiakoch a učiteľoch, ako aj 

o iných významných oblastiach a udalostiach školy. 

 

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2019/2020 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. 

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  9 

ospravedlnení   2 

za  9 hlasov  

proti 0 hlasov  

zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

Počet tried Počet detí          

 

 

  

29 556   
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Uznesenie č. 5/2020 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: 

Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. 

 

ad 4. Rôzne, diskusia 

V rámci diskusie sa prítomní informovali o tom či pri prijímaní detí do MŠ je možné uprednostniť deti 

s trvalým pobytom v meste, čo znamená paušálny príspevok zákonného zástupcu, ako mesto 

zabezpečí povinné predprimárne vzdelávanie, vyzdvihli úsilie našich pedagógov pri zabezpečovaní 

dištančného vzdelávania, ako aj potrebu čo najskôr znovu umiestniť deti do škôl. Informovali sa 

o spôsobe prerozdeľovania podielových daní na ZUŠ, MŠ a CVČ.  

Komisia navrhuje schváliť predkladaný materiál v plnom rozsahu. 

.  

ad 5. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

             Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                          predsedníčka 

Dňa : 18.11.2020 

 


