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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 

 



3 
 

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 

 


