
Dôvodová správa k bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie 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 

___________________________________________________________________________  

 

I. Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva sa predkladá v zmysle platnej legislatívy      

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. V zmysle 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 (ďalej len „zákon“) 

Mesto Banská Bystrica každoročne poskytuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení na 

území mesta Banská Bystrica, ktorí sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR zaradení v sieti škol a školských zariadení dotácie na mzdy, odvody            

a prevádzku na kalendárny rok podľa počtu žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských 

zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V zmysle § 6 

ods. 12 písm. g) obec každoročne poskytuje finančné prostriedky základným umeleckým 

školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti a finančné prostriedky zriaďovateľom cirkevných a súkromných 

škôl a školských zariadení na kalendárny rok mesačne v lehote určenej týmto VZN. Mesto 

Banská Bystrica poskytne na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča 

súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy, žiaka cirkevného      

súkromného školského zariadenia, potencionálneho stravníka - žiaka základnej školy                           

v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky vo 

výške 88% zo sumy určenej na mzdy, odvody a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia                         

a potencionálneho stravníka - žiaka základnej školy v zariadení školského stravovania                          

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. 

Pri výpočte výšky finančných prostriedkov na jednotlivé výkonové ukazovatele mesto Banská 

Bystrica vychádzalo zo skutočnej potreby finančných prostriedkov v roku 2017, navýšené                  

o valorizáciu miezd na rok 2018 a zohľadnilo aj zvýšené finančné prostriedky na energie                  

v roku 2018.  

V priebehu roka  2017 sa novelizoval § 7a) ods. 1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z.                            

o financovaní základných a stredných škôl v kategórii žiak základnej školy v školskom klube 

detí. Od roku 2018 sa budú poskytovať finančné prostriedky na žiakov nultého až  piateho 

ročníka základnej školy v školskom klube detí, preto stanovená výška finančných 

prostriedkov zohľadňuje tento stav.  Pri výpočte výšky fiančných prostriedkov určených na 

potencionálneho stravníka - žiaka základnej školy  sa počíta so zapojením vlastných príjmov - 

režijných nákladov na školské stravovanie v školských jedálňach pri základných školách                    

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica do rozpočtu školských jedální.                              

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica je 11 základných škôl a každá má 

vlastnú školskú jedáleň. Z neštátnych  škôl má vlastnú školskú jedáleň Cirkevná základná 



škola Štefana Moysesa, ostatné základné školy majú zabezpečené školské stravovanie 

dodávateľským spôsobom vo výdajných školských jedálňach, v zmysle § 141 zákona                          

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Finančné prostriedky sa poskytujú 

na základe žiadosti týmto dodávateľom stravy v zmysle predkladaného VZN. 

 

III. Mesto Banská Bystrica určuje výšku dotácie na mzdy, odvody a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica nasledovne: 

  

Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jeden výkonový 

ukazovateľ na rok 2018 uvedená v EUR 

Výkonový ukazovateľ 

Školy a školské 

zariadenia                                    

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

Banská Bystrica 

Cirkevné                              

a súkromné 

školy                    

a školské 

zariadenia 

Dieťa materskej školy 2189,95 1927,16 

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠVVP                   

vo veku od 3 rokov 
x 5051,55 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vzdelávania 
1124,54 989,60 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme vzdelávania 
367,12 323,07 

Žiak základnej školy v školskom klube detí 429,31 377,79 

Dieťa centra voľného času detí 104,85 92,27 

Potencionálny stravník - žiak základnej školy 117,29 103,22 

Poslucháč jazykovej školy x 37,03 

Dieťa súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva 
x 148,14 

Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

zverejnený. Vyhodnotenie vznesených pripomienok tvorí prílohu tohto materiálu. 

Akceptované pripomienky sú zapracované v predkladanom návrhu VZN.  

 

IV. Uvedený materiál má dopad na rozpočet mesta v zmysle návrhu VZN.  

 

 

 


