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Komisia pre  školstvo a kultúru -  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 25.05.2020 

 

 

 

 

Dátum a miesto rokovania : 25.05.2020, 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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku 

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

v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 5/2019 

3. Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2019 

4. Rôzne, diskusia 

5. 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 predloženom materiály na MsZ  -  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení 

výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad 

Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 5/2019. Predkladateľom návrhu bola  Mgr. 

Adriana Giláňová: 

          

Dôvodová správa 

 

     V súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 obec ako 

zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení určuje svojim všeobecne záväzným nariadením 

výšku príspevku v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V súčasnosti platné VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 

5/2019 neodráža zmeny za ostatné obdobie. Pozmeňovací návrh VZN je reakciou na nasledovné: 

- Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 

vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických 

školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, 

žiakov, alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a 

záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného 

novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 

období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.  

- Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 

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

znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušil školské vyučovanie v 

školách od 30. marca 2020 do odvolania.  

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

nestanovuje podmienky neuhrádzania príspevkov: príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školského klubu detí, a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
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činnosťou centra voľného času  v čase prerušenia vyučovania v 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 Usmernenie vo veci určovania vyššie 

uvedených príspevkov, v zmysle ktorého: „Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, 

základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského 

stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia 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.“ 

V súlade s vyššie uvedeným nie je možné realizovať činnosť v školských kluboch detí, v centrách 

voľného času a ani prevádzku školských jedální. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa mesačné 

príspevky v čase od rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky t. 

j. od 16. 03. 2020 do dňa, ktorý bude predchádzať dňu obnovenia vyššie uvedených služieb 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určili nasledovne: 

1. V  poslednej úprave VZN bolo schválené v § 7 ods. 2 písm. b) ods.1 nasledovné: 

Zriaďovateľ v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných 

nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (aj dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej 

a základnej škole paušálne čiastkou 1,50 € mesačne. 

Tento predpis neriešil situáciu či platiť režijné náklady v školskej jedálni, keď dieťaťu / žiakovi nebude 

poskytnutá strava počas celého mesiaca. Vzhľadom k tomu navrhujeme doplniť na konci za slovo 

„mesačne“ slová:  

„, ak dieťa alebo žiak  počas kalendárneho mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.“ 

Takýmto nastavením podmienok VZN sa zabezpečuje finančné odbremenenie zákonných zástupcov 

detí/žiakov škôl, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni celý mesiac.  

 

2.  Za  § 7 sa dopĺňa § 7a  , ktorý znie: 

 

§ 7a 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v 

školských zariadeniach 

 

1. Mesto ako zriaďovateľ školských zariadení určuje výšku mesačného príspevku počas  

mimoriadneho prerušenia prevádzky:  

a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,  

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.  

 

2. 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 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,  mesto ako zriaďovateľ rozhodne o úhrade pomernej časti 

príspevku za obdobie mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach. Pomerná časť 

úhrady príspevku bude určená v závislosti od počtu pracovných dní, počas ktorých bolo školské 

zariadenie v prevádzke.  

    

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/ žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok 

vrátený. Spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi určí školské zariadenie. 

 

Uvedený návrh je odôvodnený najmä tým, že účelom príspevkov je pokryť náklady na riadne 

poskytnutú a uskutočnenú výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a žiakov. Nakoľko sa v školách a v 
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školských zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia vyučovania v školách a 

prerušenia prevádzky v školských zariadeniach neuskutočňuje, považuje sa za správne postupovať 

obdobne  ako stanovuje § 28 ods.  7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v prípade 

materských škôl:“ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“  

VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 5/2019  

navrhujeme zmeniť v § 7 a vložiť nový § 7a , ostatné časti VZN zostávajú v platnosti nezmenené. 

Účinnosť nadobudne 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuly.   

 

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.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 

zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 

10/2017, VZN č. 5/2019. 

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  9 

ospravedlnení 2   

za  hlasov 9 

proti 0 hlasov  

zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

Uznesenie č. 1/2020 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách 

a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 

7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 5/2019. 

 

ad 3. Informácia - Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2019 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Prítomných 

oboznámila s predkladaným materiálom: 

OBSAH  SPRÁVY:  

     1.Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2019 

 Zmeny a novinky v MsKC v roku 2019 

 Mestská knižnica Michala Chrásteka 

 Výstavná činnosť, Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana  

 Kino HRON  

 ZPOZ  

 Detský kútik Hopa - Hopa 

 Podujatia MsKC  

2.Čerpanie rozpočtu za rok 2019 

 Dôvodová správa 

 Čerpanie rozpočtu  k 31.12.2019 

 Merateľné ukazovatele 2019 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo  

Berie na vedomie správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2019  

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  9 
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ospravedlnení 2 

za  hlasov 9 

proti 0 hlasov  

zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

Uznesenie č. 2/2020 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ: 

zobrať  na vedomie správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2019.  

 

ad 4. Rôzne, diskusia 

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 : 25.05.2020 

 


