
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie školstva,  práce s deťmi, mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v 

Banskej Štiavnici konaného dňa 17. 1. 2019. 
 

Prítomní : Mgr. J. Kružlic, Ing. M. Zimmermann, PaedDr. M. Moravčíková,           

Mgr. M. Gregušová, Mgr. L. Švecová, RNDr. P. Bačík, Mgr. R. Blaho 

 

Neprítomní :   -    
 

Hostia  :        Ing. K. Lievajová, PaedDr. V. Ebert   
 

Program :   1. Otvorenie 
2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve. 
3. Rôzne 

      4. Uznesenie 

1.  Otvorenie 

 Predseda Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou Mgr. Ján Kružlic privítal 

prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 

2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve 

 

1.2 Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Kotoru o podporu pri pridelení miesta pre výcvik psov, 

pri ktorom je zároveň aj záujem pracovať s mládežou, vyplniť jej voľný čas a vybudovať si 

vzťah k zvieratám.  Žiadateľ má záujem o dlhodobý prenájom parcely.  

 

2.2 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.   /2019 o financovaní základných umeleckých 

škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

- Zmena vo VZN oproti minulému roku sa týka zapracovania bodu, podľa ktorého Mesto 

Banská Štiavnica neposkytne dotáciu na stravovanie pre žiakov základných škôl, ktorým bolo 

vydané rozhodnutie o osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky podľa zákona 

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

zákonov - individuálne vzdelávanie bez povinnej účasti na vzdelávaní v škole a vzdelávanie 

v školách  mimo územia SR  

 

3.2 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

 

4.2 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

- V súčasných radách škôl pracujú aj poslanci, ktorí už nie sú členmi súčasného, 

novozvoleného poslaneckého zboru, čo je dôvodom nahradenia týchto poslancov 

novozvolenými poslancami. Nakoľko funkčné obdobie rád škôl je 4 roky a naposledy boli 

rady škôl ustanovené v roku 2016, nové voľby do rád škôl budú až v roku 2020 a novo- 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa nahradia svojich bývalých kolegov už v procese 

fungovania jednotlivých rád škôl je nutné, aby sa s doterajšou činnosťou príslušnej rady školy 

dôkladne oboznámili a zúčastňovali sa na ich zasadnutiach. 



 

5.2 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 

2/2018 pre rok  2019 

 
ŠKOLSTVO - Komisia školstva, práce s deťmi a mládežou  

 

Por. 

č. 

Žiadateľ Účel 

 

Požadovaná 

výška dotácie 

Navrhnutá 

výška 

dotácie 
1. Stredná odborná škola lesnícka Banská 

Štiavnica 
Lesnícky deň 

v Botanickej záhrade 

SOŠL B. Štiavnica 
500,00 € 0 € 

2. Občianske združenie „Rébus“, Banská 

Štiavnica 
Detský letný tábor 

950,00 € 0 € 

3. Občianske Združenie RODIČIA 

A PRIATELIA MŠ, ul. 1. mája 4, 

Banská Štiavnica 

ŠkôlkaART 
1580,00 € 150,00 € 

4. Schola silva, Banská Štiavnica 100. výročie 

založenia SOŠL B. 

Štiavnica 
2 000,00 € 100,00 € 

5. PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ 

ZUŠ, Banská Štiavnica 
Duchovný 

a umelecký odkaz 

banskoštiavnickej 

Kalvárie 2019 

1 110,00 € 150,00 € 

6. Priatelia Centra voľného času v Banskej 

Štiavnici 
Letný tábor pre 

tínedžerov - týždeň 

bez mobilu a wifi 
700,00 € 150,00 € 

7. Slovenský skauting, 45. zbor 

Posledného spojenectva Veľké Zálužie 

(oddiel Banská Štiavnica) 

Život skauta 
2 705,00 € 250,00 € 

8. Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie, Banská Štiavnica 

Challenge day – 

deň výzvy a 

tolerancie 

380,00 € 200,00 € 

 SPOLU  9 925,00 € 1 000 € 

 

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2019:  1 000 € 

 

3. Rôzne  
- Vyriešiť financovanie Rady mládeže Mesta Banská Štiavnica z rozpočtu mesta. 

 

 

4. Komisia školstva,  práce s deťmi, mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej 

Štiavnici Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu: 
 

1. odporúča prenajať parcelu na výcvik psov na dobu určitú. 

ZA - 7 PROTI - 0 ZDRŽALI SA HLASOVANIA - 0 

 

2.  odporúča schváliť návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.    /2019 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na 

území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, 



štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby a odporúča úpravu podielu výšky dotácie na príslušný kalendárny rok 

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

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby na základe žiadosti 

zriaďovateľa z pôvodných 96% na 94% z výšky dotácie na prevádzku na mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. 

 ZA - 6 PROTI - 1 ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0 

 

3. odporúča schváliť návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica s pripomienkou, aby sa vo 

VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica aktualizoval zákon ohľadom ochrany osobných údajov. 

ZA -7 PROTI - 0 ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0 

 

4. odporúča schváliť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica so zapracovaním 

výmeny poslancov a to pána Š. Mičuru delegovaného do Rady školy pri MŠ na  

Bratskej ul. 9 s p. Mgr. P. Ernekom delegovaného  do Rady školy pri MŠ na Ul. 1. 

mája 4.  

ZA -7 PROTI - 0 ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0 

 

5.  navrhuje  poskytnúť výšku dotácie pre oblasť školstva pre rok 2019 v zmysle VZN 

Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica podľa rozpisu v tabuľke (viď tabuľka v časti 5.2). 

ZA -7 PROTI - 0 ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0 

 

 

 

 

      Mgr. Ján Kružlic 
              predseda komisie 

                         v. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 17. 1. 2019 
 

 

 


