
- 142 -  
 

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 18. júna 2007 

 
 

Program rokovania:  
 

1. Otvorenie 
2. Možnosti racionalizácie základného školstva v meste Banská Štiavnica 
3. Záver  

 
 

Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík,  Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová,  
                            Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan,  Prof. RNDr. Hubert Hilbert,  
                            Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko,   
                            Ing. Ondrej Michna, Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy,    
                            Ing. Slavomír Palovič, PhDr. Peter Šemoda, Ing. Marián Zimmermann  
 
3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta 
5. PaedDr. Viera Ebert, metodik školského úradu 
    Bc. Denisa Kubiňáková 
6. Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ  
 
  
Ostatní prítomní: 
ZŠ J. Horáka – Mgr. Ján Maruniak, Miroslav Inglot, S. Šomodíková 
OZ rodičia a priatelia ZŠ J. Horáka – Mgr. Oliver Lakoštík 
ZŠ J. Kollára – PaedDr. N. Dobrovičová, p. Chovanová, p. Kružlic, S. Ďurian, Ľ. 
Ďurovičová, A. Bednářová,  V. Bačíková, Mgr. E. Saitzová, G. Palová, D. Kondrátová, I. 
Kopálová, A. Sopková, E. Kriegerová, B. Megová, T. Szendrei, P. Belovická, A. Jánošíková, 
R. Lontoš,  M. Siváková, Z. Santorisová, P. Oravec, Ľ. Tenkel, L. Kubíková    
ZŠ A. Sládkoviča – Mgr. Peter Koštial, J. Paučula – člen Správnej rady ZŠ A. Sládkoviča, 
M. Pekárová, D. Denková, O. Šalgová, Mgr. I. Kosmeľová, Mgr. J. Beňová, Mgr. E. Beňová, 
Mgr. B. Kubovčíková, Zigmundová Marta, Štureková Erika, M. Santorisová, V. Štyndlová, J. 
Ciglanová, Z. Černotková, O. Musilová, M. Hyblerová, M. Buzalková, M. Kaškotoová, P. 
Ivanič, D. Kohútová, R. Luptáková, S. Krátka, N. Farkaš, K. Mýtová 
Ďalší – A. Polóniová, D. Šimášková – Gedelovská, A. Riho, PhDr. N. Bujnová – kronikárka 
mesta, S. Didiová, Bilaj, Javorská, Trilcová, Berešík – CVČ, Ľ. Paučulová – Komisia RR, 
výstavby, ÚP a ŽP,    
VIO TV  
E. Podracká, KSS 
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1. Otvorenie  
 
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici (ďalej len MsZ) 
otvoril primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Privítal prítomných poslancov MsZ, 
(ospravedlnil poslanca Ľubomíra Baráka, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici), 
zamestnancov mestskej samosprávy, banskoštiavnickú verejnosť. Predložený program 
rokovania prítomní poslanci MsZ jednomyseľne schválili bez pozmeňujúcich návrhov.  
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Ing. Ondreja Michnu a  
MVDr. Stanislava Ďurkana. Zápisnicu z rokovania spracovala Eva Turányiová, 
zamestnankyňa MsÚ.   
 
2. Možnosti racionalizácie základných škôl v meste Banská Štiavnica  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. Nadežda 
Babiaková, spracovateľmi sú PaedDr. Viera Ebert, Ing. Kamila Lievajová, Bc. Denisa 
Kubiňáková a Ing. Igor Mičko. 
Spravodajstvo k bodu podal Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – Mestská rada odporúča 
MsZ niekoľko možností racionalizácie základných škôl v meste a popisuje situáciu 
v základnom školstve v našom meste. Prílohou zápisnice  je  stanovisko Komisie školstva 
MsZ a  stanovisko občianskeho združenia Rodičia a priatelia ZŠ Jozefa Horáka v Banskej 
Štiavnici.   
 
Diskusia:  
Peter Ivaška, poslanec MsZ – ako je možné, že odbor školstva a ekonomické oddelenie 
MsÚ neinformovali MsZ o zlom stave v školstve v Banskej Štiavnici. Poslanci nie sú na to, 
aby hľadali problematické miesta, ale aby v rámci svojich znalostí a možností odsúhlasovali  
návrhy samosprávy. Tento stav je známy dlhší čas, kompetentní na to neupozornili. Keby 
správne fungoval MsÚ a jeho odbory, týka sa to nielen školstva, nebolo by tomu tak. 
Od februára bolo dosť času na riešenie tohto problému.  
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školského úradu – potreba racionalizácie nie je nová, zaoberalo 
sa ňou aj minulé MsZ, zatiaľ sa nepodarilo nájsť riešenie. Problém je naliehavejší z dôvodu 
poklesu počtu detí a žiakov. Nedá sa to však „šiť horúcou ihlou“. Komisia školstva MsZ rieši 
problém 2 mesiace.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – Komisia školstva MsZ dala návrh, upozorňovala na 
problém skôr, do poslednej chvíle sa dúfalo, že sa peniaze získajú v dohodovacom konaní.   
Mohlo sa s takouto situáciou počítať skôr. Je záujem chrániť všetky školy. Stotožňuje sa 
s tvrdením, že je to „šité horúcou ihlou“ a to z toho dôvodu, že môže chýbať značná čiastka 
peňazí. Upozornil, že rezerva sa vytvára z originálnych kompetencií (základná umelecká 
škola, centrum voľného času a materské školy). Základné školy v prípade zachovania budú 
čerpať najviac financií.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – téma je riešená prvým mimoriadnym zastupiteľstvom. 
Faktom je, že mesto sa problémom zaoberá, Mestský úrad a MsZ hľadá možnosti riešenia 
v oblasti školstva. Riešilo sa to aj v iných mestách. Aké výsledky bude mať dnešné stretnutie, 
zatiaľ nevieme. Poprosil o korektnú diskusiu. Ide o to, ako zdroje nájsť, či je možnosť ich 
nájsť, či to nebude predlžovanie agónie o pár rokov. Rozhodnutie musí byť prijaté 
zodpovedne.   
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RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – za Komisiu školstva MsZ žiadal vysvetlenie, prečo 
pánovi  Mgr. Maruniakovi, riaditeľovi ZŠ J. Horáka, bolo odporučené,  aby sa nezúčastnil 
Komisie školstva MsZ. 
 
Mgr. Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka -  bol oslovený predsedom Komisie školstva MsZ, 
aby sa na rokovaní nezúčastnil, pretože nebudú prítomní ani ostatní 2 riaditelia základných 
škôl, a aby rokovanie  bolo objektívne. Požiadavku akceptoval. 
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – je členom Komisie školstva MsZ, naviazal 
na slová rektora TU v rozhlase, ktorý hovoril, že keď bude situácia v školstve takto 
pokračovať, staneme sa služobníkmi Európy, školstvo u nás bolo na veľmi dobrej úrovni.  
Každá redukcia škôl je krokom späť. Po zvážení všetkých okolností zvolili variant, čo sa týka 
počtu žiakov, objektívnych vecí. Ekonomický variant bol redukcia školy.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – dlhodobo zastáva názor,  že treba racionalizovať. 
Ekonomika škôl je taká, že chýba 1,2 mil. Sk na mzdy, t. j. 2 mesiace budú učitelia bez 
platov. V poslednej dobe má obavy, či riešenie nie je urýchlené. Podľa jeho názoru riešenie 
k 1. 9. 2007 by bolo urýchlené, aj z dôvodu existencie nariadenia vlády 362/2006, kde sa píše, 
že škola musí mať k dispozícii plochu veľkosťou 16 m2 na telovýchovu a šport na jedného 
žiaka. Plochy okolo našich ZŠ sú nasledovné: 
ZŠ A. Sládkoviča má 4463 m2 aj s budovou, mala by mať 2864 m2 na počet žiakov, ktorý 
majú.  
ZŠ J. Horáka má záhradu 1209 m2 a dvor 4276 m2, mala byť mať 8064 m2. 
ZŠ J. Kollára je na tom najlepšie – má voľnú plochu 6786 m2 a mala by mať 3776 m2. 
Je za to, aby školy boli v únii, aby tak aj vyzerali, táto podmienka by mala byť splnená do 1. 
6. 2009, v predloženom materiáli toto nie je zohľadnené. Priklonil sa k riešeniu, aby sa 
vypočítalo, koľko financií je potrebných na zachovanie všetkých 3 škôl, keby sa jedna škola 
zavrela, koľko financií je potrebné na vyplatenie odstupného. Keby sa to premyslelo, finančný 
rozdiel by nemusel byť taký značný. Situácia je vážna, odporúča pôvodný návrh, aby sa 
personálne zmeny mohli riešiť priebežne. 3 školy v meste sú neúnosné, učitelia nemajú 
osobné hodnotenia a žiakom chýbajú učebné pomôcky.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – povedal, že dnešné rokovanie je pre mnohých 
zaťažkávajúcou skúškou. K rozhodovaniu o probléme sa nepristupovalo imaginárne ale 
podrobne sa analyzovali kritériá. Je nezvratné jednu školu zrušiť. Treba určiť ktorú a dátum. 
Jedna možnosť je rušiť hneď a druhá možnosť je oddialiť problém. ZŠ A. Sládkoviča je 
ekonomicky slabá, aj počtom žiakov.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ -  predložený materiál má nedostatky, chýba analýza 
stavebno-technického stavu škôl  vo finančnom vyjadrení.  Čo sa týka vykurovania, najhoršie 
je na tom ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára. Mal predstavu o zefektívnení prevádzky škôl, vrátane 
investícií.  Dotuje sa plaváreň a nie sú financie na školy. Racionalizačné opatrenia sa dajú 
riešiť aj znížením počtu zamestnancov MsÚ. 
V materiáli chýba výsledok, ktorý by sa dosiahol.  Za Komisiu RR, výstavby, ÚP a ŽP –  ruch 
sa sústreďuje na Križovatku a Drieňovú. ZŠ A. Sládkoviča má dobrú dostupnosť, napr. 
zrušením by sa zhoršila dochádzka detí, rodičia nebudú mať na cestovné. Mesto je geologicky 
rozťahané, ak by sa zrušila ZŠ A. Sládkoviča, ruch by sa presunul do iných častí.  ZŠ J.  
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Horáka má vynikajúce výsledky ale nemá perspektívu rozvoja. ZŠ J. Kollára – typologicky 
bola projektované na inú kapacitu, za 15 rokov nemá vybudovanú základnú infraštruktúru.      
 
Mgr. P. Koštial, riaditeľ ZŠ A. Sládkoviča – reaguje na príspevok pána poslanca RNDr. 
Bačíka, v materiáli nie je zarátaná plocha záhrady pri Dolnej školy, čiže počet m2 je vyšší. 
K 1. 7. škola výrazne zníži počet zamestnancov.   
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – je poslancom dlhšie obdobie, poslanci sa boja zdvihnúť ruku za 
niečo, čo sa už malo urobiť dávno. Problém sa tlačí pred sebou. Za uznesenie k racionalizácii 
boli všetci poslanci. ZŠ na Drieňovej by mala zostať a je veľmi potrebná.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – prípadné odkladanie rozhodnutia nebude pre 
pedagógov a občanov dobrým riešením. Ako bývalý zamestnanec pedagogicko-
psychologickej poradne vie, aké sú stresy pri zápise detí do školy. Školy sa udržiavajú umelo. 
Uskutočnilo sa veľa rokovaní na úrovni škôl, starostov obcí. Banská Štiavnica pôsobí ako 
určujúci prvok v rámci regiónu. Ani zrušenie školy v niektorej okolitej obci nezachráni 
základné školstvo v Banskej Štiavnici spôsobom, aby vylepšili ekonomiku škôl. V určitom 
momente treba rozhodnúť. 
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – predniesol svoj osobný konkrétny návrh, z hľadiska 
využitia škôl, fyzického stavu, parkovania – najvhodnejšie riešenie by bolo zrušiť ZŠ. J. 
Horáka s tým, že škola má vynikajúcu polohu pre dôstojný stánok pre postihnutých 
a imobilných, ktorí potrebujú často vybavovať písomnosti na Mestskom úrade. Navrhol na 
prízemí zriadiť vysunuté pracoviská MsÚ, potrebné pre ľudí.  Na I. poschodí by mohla 
pôsobiť Trenčianska univerzita, ktorá pôsobí v nedôstojných priestoroch. Prístup a parkovanie 
sú ideálne. Kritériom nemôže byť vzdialenosť bydliska od školy. Žiakov by bolo možné 
presunúť do ZŠ J. Kollára. Pedagógov treba presunúť tam, kde je možnosť rozvoja. 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – jeho návrh je zmena sídla ZŠ J. Horáka na adresu 
Drieňovej, postupným úbytkom a presunom žiakov by vznikla jedná veľká škola.  
 
Diskusia pre občanov:  
Mgr. P. Koštial, riaditeľ ZŠ A. Sládkoviča – prikláňa sa k auditu základných škôl v Banskej 
Štiavnici, ktorý by bol vykonaný odborníkmi, v dostatočnom časovom úseku, vyjadril by sa 
k nemu inšpektorát práce, poskytlo by sa erudované stanovisko a poslanci by dostali 
adekvátny materiál. Predložený materiál bol spracovaný v časovej tiesni, s nedostatkom 
informácií. Navrhol poskytnúť časový priestor jedného roka na spracovanie materiálu a podľa 
neho by sa poslanci rozhodli.  
Medzi Gymnáziom a ZŠ je podpísaná zmluva o prenájme priestorov školy, ktorá je 12,- Sk 
ročne. Prenajímaná plocha je 1209 m2, čo by pri nájme 750,- Sk/m2  znamenalo 430 tis. Sk 
vlastných príjmov. Pokiaľ by mesto žiadalo od Gymnázia tieto peniaze, VÚC by mal zaplatiť 
túto sumu za kalendárny rok. Asi by hľadal umiestnenie školy do svojich priestorov. V tom 
prípade by zostala jedna veľká, zmodernizovaná, zrekonštruovaná škola pre základnú školu 
veľkého typu. Toto sú fakty, kde utekajú peniaze.   
 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ -  treba rozlišovať dve veci, termín 30. 6. 2007 je 
absolútne nereálny, reálny je termín 30.6. 2008. Za tento čas by sa nadobudlo presvedčenie, 
že sa urobilo čo najlepšie rozhodnutie. Na škole, ktorá bude vyradená, neprebehne zápis detí. 
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Do uznesenia navrhol stanoviť termín racionalizácie ku dňu 30.6. 2008.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  organizačne usmernil priebeh rokovania MsZ, diskusia 
bude trvať ešte 30 minút, potom bude prestávka na sformulovanie návrhu uznesenia, ktoré 
bude pripomienkované a nakoniec sa bude hlasovať.  
 
J. Paučula, člen Správnej rady ZŠ A. Sládkoviča - poukázal na skreslenosť údajov, 
povrchnosť materiálu. Uvádzaná chýbajúca suma 3,3 mil. Sk nie je pravdivá. Uvádzané počty 
detí sú približné. Myslí si, že zrušením ZŠ A. Sládkoviča sa deti presunú pod tlakom  do 
cirkevnej základnej školy a nie z presvedčenia. Chýbajú ekonomické údaje získané 
racionalizáciou.    
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – je problém s naplnenosťou tried, na dvoch školách sú 
radi, keď sa naplní ročník. Problém sa dá odďaľovať, ale nič sa tým nevyrieši.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – navrhol pánovi Pučulovi účasť v Komisii školstva MsZ. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – podklady k materiálom poskytli riaditelia škôl. 
Prepočty sa robia normatívne. Poprosila MsZ, aby k veci pristúpili rozumne, týka sa ľudí 
v meste. Racionalizáciu treba poriadne pripraviť, detí je málo, treba rokovať aj s Krajským 
školským úradom o prípadnom presune špeciálnej školy do niektorej základnej školy a takto 
riešiť ekonomiku. Zamestnanci MsÚ správu doplnia a vrátia na rokovanie MsZ.  
 
Ing. arch. Ľ. Paučulová, člen Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP – priklonila sa k myšlienke 
vykonania energetického auditu, budovy škôl neboli energeticky zhodnotené. Je zástancom 
záchrany ZŠ A. Sládkoviča, budova má kompaktný obal, náklady na kúrenie sú najnižšie. 
Napríklad ZŠ J. Kollára je potrebné zatepliť.  Už niekoľko rokov sa venuje problému mŕtveho 
centra, od roku 1996 počet obyvateľov klesá. Ak je návrh zrušiť ZŠ A. Sládkoviča, ako chce 
vedenie mesta riešiť oživenie mesta. Boli očakávania, že k problému budú prizvaní aj iní 
odborníci, materiál nebol daný do Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP. Spýtala sa, ako chce 
mesto riešiť vyľudnenie mesta. Štiavnické Bane nechcú školu rušiť z dôvodu, že na to nie sú 
pripravení občania. Zákon o Banskej Štiavnici jasne stanovuje úlohy pre mesto, mesto má 
pracovať na oživení svojho centra, ktoré je najvzácnejším územím, ktoré má. Myslí si, že tieto 
kroky neboli urobené. Nemôže sa to spraviť tak, že je to nepripravené, nevyargumentované 
a nedemokratické.     
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – problém je tu už veľmi dlho a neberie sa vážne. Keby 
nebolo dnešné mimoriadne MsZ, vec by sa odsúvala a nikto by sa tým nezaoberal. Toto je 
forma oslovenia,  minimálne všetky komisie o probléme diskutovali približne 4 mesiace. 
Podobný je problém aj s Nemocnicou. Čo sa týka bývanie v centre, väčšina z detí 
nenavštevuje školy v centre mesta. Čísla sú v neprospech. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora -  chce byť objektívny, ale v starom meste (od Klingera 
po Banky, cez Šobov, Popod Kalváriu, Ružovú ulicu, po zariadenie Crystal) je vo veku 1-15 
rokov 440 detí, z toho je vo veku 6-15 rokov 285 detí. Z nich ZŠ A. Sládkoviča navštevuje 97 
detí. Ostatné deti, ktorých je 188 chodia do školy inde.  
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PaedDr. N. Dobrovičová, riaditeľka ZŠ J. Kollára – škola má 248 žiakov, silnou stránkou 
školy je športový areál, poloha školy na  sídlisku, škola má veľkú telocvičňu, vysoký stupeň 
odbornosti, Školský klub detí, pestrú a dobre organizovanú mimoškolskú činnosť, poskytuje 
stravu v školskej jedálni, vrátane mliečnych desiat. Žiaci školy dosahujú dobré výsledky 
v rámci okresu. Škola má vyrovnaný ekonomický rozpočet. Podporujú racionalizáciu, zo ZŠ 
A. Sládkoviča môžu prijať takmer všetkých pedagógov.  Škola je oplotená, má viacero 
športových ihrísk, poprosila Ing. arch. Mravca, poslanca MsZ a predsedu Komisie RR, 
výstavby, ÚP a ŽP, aby sa prišiel pozrieť.  
 
Mgr. J. Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka – je riaditeľom školy od roku 1991. Odkedy bola 
daná do prevádzky ZŠ J. Kollára a Cirkevná základná škola, klesli s počtom žiakov. Deti 
k nim chodia z obcí i Drieňovej. V tomto roku začali s modernizáciou školy z vlastných 
prostriedkov, začali osádzať plastové okná, škola má sedlové strechy, vybudované ihriská. 
Z okolitých obcí k nim chodí asi 100 detí, priestory sú modernizované. Je viacero faktorov, 
prečo školu zachovať – v blízkosti je najväčšia materská škola v meste, školu netreba 
zatepľovať. Dal do pozornosti vyhlásenie rodičov – Občianskeho združenia rodičov 
a priateľov ZŠ J. Horáka (tvorí prílohu zápisnice).  
 
PhDr. P. Šemoda, poslanec MsZ – je proti zrušeniu ZŠ J. Horáka, odbornosť učiteľov je tu 
najlepšia. Odborníci sú  na všetkých školách. Keď sa školy zrušia, kde pôjdu učitelia. 
Na západe fungujú školské autobusy, aj toto riešenie by stálo peniaze.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – jeho návrh hovorí, aby sa tento rok určil spôsob 
vykonania racionalizácie a  budúci rok sa na škole, ktorá bude vybratá, neuskutoční  zápis detí 
do  prvého ročníka. Mali by sme vedieť uniesť bremeno rozhodnutia, postaviť sa k otázke 
zodpovedne a nájsť na konci riešenie. 3 školy nemôžu byť zachované.  
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školského úradu – v správe sú čiastkové údaje. Všetky 3 školy 
sú rovnocenné, nedajú sa zlúčiť, jedna sa musí vyradiť zo siete.  
 
T. Szendrei, učiteľ ZŠ J. Kollára – keď začala prevádzka Drieňovskej školy, prihlasoval sa 
veľký počet detí, ktoré nebolo možné prijať. Deti sa posúvali do iných škôl. ZŠ Drieňová má 
kapacitu 16 tried. Teraz by očakávali gesto od ZŠ J. Horáka, aby deti dali k dispozícii iným 
školám.  
Ak ZŠ J. Kollára zostane v sieti škôl, je možnosť dopravy do školy. Keby deti z Drieňovej 
(približne 250) cestovali do iných častí, nevie si to reálne predstaviť, nezanedbateľná nie je 
ani čiastka za cestovné. Myslí si, že podmienky drieňovskej školy nie sú horšie ako na 
ostatných základných školách. Pred niekoľkými rokmi urobili gesto, deti dali do II. ZŠ, teraz 
by očakávali opak. Školy sú porovnateľné.  
 
Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – ideálne by bolo, keby zostali všetky školy. Je problém 
pri rozhodnutí a hlasovaní. Má dojem, že termín 30. 6. 2007 je nereálny. Preveria sa všetky 
možnosti využitia budov.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  v meste je rad ďalších problémov, ktoré treba riešiť 
(asfaltovanie ulíc, výmena lámp verejného osvetlenia). Pedagógom je situácia známa, 
pozerajú sa na vec cez prizmu zamestnania. Ale nestanoviť si termín racionalizácie škôl by 
bolo nezodpovedné.       
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Mgr. E. Saitzová, predsedníčka Rady školy ZŠ J. Kollára – Rada školy podporuje 
stanovisko vedenia základnej školy J. Kollára o racionalizácii školstva v Banskej Štiavnici, 
ktoré deklaruje že je schopné poňať v prípade zrušenia Š A. Sládkoviča všetkých žiakov na 
svoju ZŠ a väčšinu pedagógov, ktorí pôsobia na tejto škole. Rada školy sa stotožňuje 
s názormi pani riaditeľky PaedDr. Dobrovičovej, Rada školy vyslovuje dôveru miestnej 
samospráve, že príjme rozhodnutie, ktoré bude nielen ekonomicky výhodné, ale prispeje ku 
kvalitnému vzdelávaniu našich detí. Rada školy verí, že MsZ svojím rozhodnutím naplní 
postoje o podpore mladých ľudí na sídlisku Drieňová.    
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ  - odznela otázka bolestivého aktu straty zamestnania pre 
padagógov, spýtal sa, či bol tento pocit, keď sa prepúšťali zamestnanci z Tabakovej továrne, 
z Rudných baní a z Plety. Vtedy nikoho nezaujímalo, že rodiny stratia svojich živiteľov.  
 
Mgr. P. Koštial, riaditeľ ZŠ A. Sládkoviča – nesúhlasí s tvrdením že deti do ich školy 
nechcú chodiť. Skôr rodičia k nim nechcú dávať deti kvôli rómskym deťom. Do školy deti 
prichádzajú zo sociálne slabšieho prostredia. Úspechy v pedagogickom procese sú.  
Je možné deti z Drieňovej presunúť do ZŠ A. Sládkoviča, aj naopak. 
Bráni sa rýchlemu termínu, je za vykonanie auditu škôl. 
 
Ing. arch. Ľ. Paučulová – čo s budovou školy, ktorá sa vyradí, nie je alternatíva jej využitia, 
nie sú náklady na temperovanie, stráženie, ak by sa zrušila ZŠ A. Sládkoviča, kto by 
garantoval zachovanie takéhoto zariadenia. Z hľadiska územného rozvoja je abnormálne, aby 
sa takéto sídlo ako je Banská Štiavnica, ktoré sa nepremyslenými rozhodnutiami rozťahuje, 
aby občania boli obratí o základnú občiansku vybavenosť. Dochádzková vzdialenosť pre 
žiakov I. stupňa ZŠ je 500 m. Ako bude zabezpečená doprava detí. Miera životaschopnosti 
centra je neúnosná a podlimitná.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – všetko má svoje  výhody aj nevýhody, uhlov pohľadu 
je milión. Každá časť mesta má svoju kritiku.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – odporučil PaedDr. Ebert, ak dostala zlé údaje zo škôl, aby 
reagovala. 3 školy v meste neprežijú, osobné príplatky na dvoch školách dostali preto, že 
mesto získalo peniaze v rámci dohodovacieho konania naviac. Keby sa peniaze nezískali, 
zamestnanci ZŠ Sládkoviča a ZŠ Kollára by neboli mali osobné príplatky. V prípade 
zachovania troch škôl navrhol dať do uznesenia úpravu rozpočtu mesta na sumu, ktorú bude 
mesto potrebovať na mzdy, odvody a energie pre školy a kde sa peniaze vezmú, čo sa 
z rozpočtu vyradí. Školy sú za hranicou prežiteľnosti. Vždy ide o žiaka, jeho spokojnosť. 
Myslí si, keď učiteľ nie je ohodnotený, trpí tým žiak. 
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – podporuje príspevok pána Bačíka, mesto by malo ísť 
podľa vyhlášky MŠ SR, spraviť na počet žiakov prepočet kvalifikovaných pedagógov 
a nepedagogických pracovníkov. Toto treba dodržať na všetkých školách.  
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – je zbytočné tlačiť pred sebou 3 školy, z hľadiska 
vedomostného monitoru žiakov by asi najhoršie dopadla  ZŠ A. Sládkoviča. ZŠ J. Kollára je 
najmenej bariérová. Je za zrušenie ZŠ A. Sládkoviča. 
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Pani Šimášková – Gedelovská, občan – je za zachovanie ZŠ A. Sládkoviča, pretože by bol 
problém s presunom detí a školskou dochádzkou. 
 
Ing. Bednářová, za rodičov ZŠ J. Kollára – je jasné, že jedna škola sa musí zrušiť. Každý si 
obhajuje svoju a treba nájsť kompromis. Je vecou mesta, ako vyrieši dopravu detí. Drieňovská 
škola je moderná a bola by hlúposť zrušiť ju. 
 
V tomto momente primátor mesta ukončil diskusiu a vyhlásil 15 minútovú prestávku, počas 
ktorej poslanci MsZ sformulujú návrh uznesenia.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov schválilo samostatne bod A (zdržal sa 1) a bod B (2 
sa zdržali hlasovania) a prijalo        
 
 

Uznesenie č. 93/2007 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica      
     a zrušenie jednej základnej školy k termínu 30. 6. 2008, 
 
B. r o z h o d n e  
     na riadnom októbrovom mestskom zastupiteľstve roku 2007, ktorá základná škola to bude.  
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3. Záver 
 
Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mimoriadneho MsZ ukončil. 
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
 
Mgr. N. Babiaková                                                              Mgr. P. Balžanka 
  prednostka MsÚ                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
 

O v e r o v a t e l i a : 
 
 
 
 
 

Ing. Ondrej Michna                                                             MVDr. Stanislav Ďurkan 
     I. overovateľ                                                                           II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Eva Turányiová 
 
 
 


