
Z á p i s 
z mimoriadneho zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ   

dňa 17. 4. 2013 
 
Prítomní:  Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová, 

PaedDr. Tatiana Polcová, Maroš Toma, Mgr. Peter Hudec, Ing. Vincent 
Štuller 

 
Neprítomná: Mgr. Alica Bindová 
 
Prizvaní: Mgr. Mária Považanová, Mgr. Branislav Pirháč, Mgr. Marta Urdová, Eva 

Koštialová, Emílila Štullerová 
 
Ďalší prítomný: Ing. Peter Pšenák 
 
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Informácia o stave financií v školstve a návrh opatrení v školách a školských zariadeniach  
    v meste Nová Baňa. 
2. Diskusia        
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala  prizvaných riaditeľov 
škôl, školských zariadení a prítomných členov na mimoriadnom zasadnutí komisie. 
Ospravedlnila neprítomnú Mgr. Alicu Bindovú z dôvodu PN.  
Pripomenula, že komisia má vo svojich povinnostiach aj funkciu poradnú a môže odporučiť 
riešenie daného problému. Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na podnet primátora mesta 
Mgr. Jána Havrana, ktorý vyzval komisiu, aby zaujala stanovisko k aktuálnej problematike 
financovania školstva. Pre načrtnutie problematiky a zodpovedanie dôležitých otázok bola 
prizvaná aj p. Emília Štullerová, odborný referent pre oblasť školstva na MsÚ. O účasť na 
komisii požiadal aj Ing. Peter Pšenák. 
Úvodom ho vyzval Mgr. Peter Hudec s otázkou, či vie o akej téme sa ide diskutovať a či je jeho 
účasť na mimoriadnej komisii opodstatnená. Vzniesol námietku na jeho účasť na komisii. 
Predsedníčka komisie dala hlasovať v zmysle Rokovacieho poriadku komisie, čl. 7, bodu 1, kde 
je uvedené, že hlasovaním môže byť zasadnutie komisie vyhlásené za neverejné.  
 
Hlasovanie č.1 o vyhlásení mimoriadneho zasadnutia komisie za neverejné  
 
Prítomní – 8 
Za – 1 –  Mgr. Peter Hudec 
Proti – 5 - Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller, 
PaedDr. Tatiana Polcová,  
Zdržal sa – 2 - Ján Pastier, Maroš Toma 
Nehlasoval – 0  
 
Mimoriadne zasadnutie komisie zostalo aj naďalej verejným. 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1 
 
Predsedníčka komisiu dala slovo p.Štullerovej, ktorá oboznámila stručne prítomných 
s problematikou financovania školstva:  

- Materiály k danému bodu boli doručené komisii e-mailom, 
- Zmena vo financovaní – schodok 145 tis. EUR  
- od 1.1.2013 sa zmenil nielen koeficient pre jednotlivé zariadenia, ale aj systém 

prideľovania financií 
- nižší koeficient – bolo 3,2 na dieťa zariadenia (pri CVČ) a teraz je 1,1 na 1 dieťa obce 
- v MŠ bol koeficient 31, teraz je 27,3,  sklz na dieťa  v MŠ je cez 200 EUR, ZUŠ – pri 

individuálnom vyučovaní zníženie koeficientu z 13 na 11,4 a pri skupinovou z 8 na 7, 
pri ŠKD – tu sa okrem koeficientov upravil spôsob prideľovania nie na počet detí 
zariadenia, ale na počet detí školy, tu sú na tom výhodnejšie školy a zriaďovatelia, ktoré 
majú nízky počet žiakov v ŠKD  

- bol zavedený nový koeficient na správu školských objektov, podľa počtu detí ZŠ a MŠ  
je to síce malé plus, ale ani tento nevyváži celkový schodok 

- Táto problematika sa rieši od januára na pracovných poradách aj na individuálnych 
poradách jednotlivých zariadení, úspornými opatreniami časť schodku vykryli. 

- Napr. v ZUŠ a CVČ sa nebudú meniť okná – t.j. + 43.000 EUR 
- spolu vykryli 84 tis EUR, v tom je okrem spomínaných okien ešte viazanie bežných 

výdavkov vo výške 25 tis. EUR, zvýšenie príjmov vo výške 16 tis. EUR 
- V r. 2012 bolo koncom roka ušetrené v školách 28 tis EUR, tieto sa môžu použiť 

v r.2013 len v kapitálových výdavkoch, neriešia schodok za školstvo v bežnom rozpočte 
- Fyzicky v rozpočte mesta chýba 91 tis. EUR, po šetriacich opatreniach 7.000 EUR 
- je to riešenie len pre tento rok 
- primátor mesta vzhľadom na túto zmenu financovania dal na zváženie jednotlivým 

komisiám MsZ, či pôjdeme cestou začatých šetriacich opatrení, alebo radikálnejšou 
cestou - rušením vybraných školských zariadení (elokované pracovisko MŠ, niektoré 
CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta). 

 
Materské školy (MŠ) 
 
E. Štullerová 

- schodok za MŠ v r.2013 je vo výške 71 tis. EUR 
- jedno z riešení pre MŠ je podľa návrhu riaditeľky zvýšenie poplatku za dieťa z 8 EUR 

na 12 EUR mesačne 
- stavy zamestnancov v MŠ riešiť nemusia, počet učiteliek je podľa vyhlášky 
- v prípade že by sa jedno elokované pracovisko zrušilo, by sme neumiestnili 33  

prihlásených detí – čo je dosť veľký počet na naše mesto  
 

Mgr. Považanová – ohľadom nultých ročníkov na ZŠ 
- nultý ročník sa ráta do povinnej školskej dochádzky 
- dieťa v predškolskom veku má buď odklad a ide späť do MŠ alebo ide do nultého 

ročníka ZŠ 
- v tomto roku vydala 2 rozhodnutia o odklade  

 
Eva Koštialová 

- detí hlásiacich sa do škôlky je dostatok 
- chcú ísť šetriacou cestou – nerušiť Štúrovu, Kolibskú  
- finančná komisia navrhla zvýšiť školné v MŠ na 15 EUR mesačne a pre deti do 2 rokov 

na 50 EUR mesačne 
 
Mgr. Považanová 

- zaujímala sa o možnosť financovania detí do 2 rokov priamo cez rodičovský príspevok 
 



Eva Koštialová 
- takú možnosť dávajú iba jasle a tie však nie sa zaradené do školských zariadení 
- základná funkcia MŠ je vzdelávacia, nie starostlivosť o batoľatá 
- rodičov v hmotnej núdzi sa tieto poplatky netýkajú, zo zákona ich neplatia  

  
Predsedníčka komisie dala hlasovať o prvom návrhu 
 
Hlasovanie č.2 o zvýšení poplatku za dieťa v MŠ z 8 na 12 EUR a pri 2 ročných na 50 
EUR mesačne 
 
Prítomní – 8 
Za – 0    
Proti – 8 - Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller,  
PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Peter Hudec, Ján Pastier, Maroš Toma 
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
Komisia zvýšenie poplatku za dieťa v MŠ z 8 na 12 EUR a pri 2 ročných na 50 EUR 
mesačne NEODPORUČILA. 
 
Predsedníčka komisie dala hlasovať o druhom návrhu 
 
Hlasovanie č.3 o zvýšení poplatku za dieťa v MŠ z 8 na 15 EUR a pri 2 ročných na 50 
EUR mesačne 
 
Prítomní – 8 
Za – 7  - Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Mgr. Vanda Prandorfyová, PaedDr. Tatiana Polcová, 
Mgr. Peter Hudec, Ján Pastier, Maroš Toma  
Proti – 1 - Ing. Vincent Štuller 
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
Komisia ODPORUČILA zvýšenie poplatku za dieťa v MŠ z 8 na 15 EUR a pri 2 ročných 
na 50 EUR mesačne. 
 
Ing. Štuller 

- poukázal na zlé nadstavenie celého systému financovania, kedy malé obce dostali 
peniaze od štátu na dieťa – je to neserióznosť štátu 
 

E. Štullerová 
- ZMOS je spokojné lebo týmto systému dostala prostriedky každá jedna obec, kde majú  

deti od 5 do 15 rokov a nemusia ich dať žiadnemu školskému zariadeniu. 
 

Základná umelecká škola (ZUŠ) 
 
Mgr. Marta Urdová, E. Štullerová 

- Schodok je 25.000 EUR, v tom nie je započítaná výmena okien  
- prerátavali sme jednotlivo odbory a podľa toho spravíme aj plán na prijímacie skúšky 
- zameriame sa na ziskové odbory 
- porovnávali sme školné aj v ostatných ZUŠ v okolitých mestách a rozhodli sme sa pre 

zvýšenie - školné by zvýšili len na individuálnych odboroch zo 6 EUR na 9 EUR, 
v prípravke by zvýšili zo 4 EUR na 6 EUR 

- skupinové odbory sú ziskové 
- v rámci šetriacich opatrení sa snažia znižovať nadčasy, znižovať úväzok niektorých 

zamestnancov prípadne sa neobnovia niektoré zmluvy 



- v rámci šetrenia stiahli všetko čo sa dalo v bežných výdavkoch 
- mesto 2 roky „ťahalo“ 2 odbory ale už to nie je možné 
- „dalo by sa to vykryť“ tanečným odborom, ale potrebujú pedagóga – konzervatoristu, 

využili by sálu CVČ 
- majú plne využité priestory 
- 11. – 12.6. budú prijímacie skúšky v ZUŠ, čo sa týka záujmu, je stúpajúci trend, budú sa 

zameriavať na talentované deti 
 

Ing. Pšenák 
- jeden učiteľ tanca nedokáže naučiť všetky štýly (od baletu, cez scénický tanec po 

spoločenský tanec). 
 

PaedDr. Polcová 
- oponovala a uviedla príklad výtvarného odboru, kde jeden pedagóg učí viac techník 

výtvarnej výchovy  
 

Mgr. Urdová  
- potrebujú kvalifikovaného pedagóga tanca - konzervatoristu 
- budúci školský rok by chceli vyrovnať na 0 
- po 12.6. budú vedieť stav nových žiakov, triedy majú teraz naplnené 

 
E. Štullerová 

- v ZUŠ je 90 detí z okolitých obcí, našťastie štát posiela financie na dieťa zariadenia – 
nie podľa trvalého bydliska. Napriek tomu  na 1 dieťa chýba cez 60 EUR 
 

K. Štrbová 
- čo je to obligátny nástroj a ako je to s prípravkarmi? 

 
Mgr. Urdová 

- je to predmet ktorý trvá len 25 min.  
- rodičia doplácajú pri obligátnom predmete – dobrovoľnom - 2 EUR/mesačne 
- majú 15 žiakov na obligátnom nástroji 
- nemá vplyv na nadčasy, jeho prípadné zrušenie by nič neriešilo 
- prípravkár je pol roka v skupinovom odbore a po pol roku ide už na nástroj, plánujú 

spoplatniť celý rok prípravkára na 6 EUR 
 
Predsedníčka komisie dala hlasovať o návrhu 
 
Hlasovanie č.4 o zachovaní poplatku za žiaka v ZUŠ pri skupinových odboroch                 
4 EUR, a zvýšení poplatku pri individuálnych odboroch zo 6 na 9 EUR mesačne 
a prípravkári zo 4 EUR na 6 EUR 
 
Prítomní – 8 
Za – 6  - Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. Tatiana 
Polcová, Ján Pastier, Maroš Toma 
Proti – 2 - Jozef Barniak, Mgr. Peter Hudec 
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
Komisia ODPORUČILA zachovať poplatok za žiaka v ZUŠ pri skupinových odboroch                 
4 EUR, a zvýšenie poplatku pri individuálnych odboroch zo 6 na 9 EUR mesačne a prípravkári 
zo 4 EUR na 6 EUR. 
 
 
 



Centrá voľného času (CVČ) 
 
E. Štullerová 

- podľa nového zákona máme v meste 3 centrá voľného času (pôvodné na Bernolákovej 
ulici, v ZŠ J. Zemana a v ZŠ Sv. Alžbety) 

-    schodok za centrá voľného času v našom meste je celkove 51 tis. EUR, zo štátu  
     dostávame na centrá voľného času 46 tis. EUR, CVČ Bernolákova čerpá podielové dane  
     vo výške 74 tis. EUR, CVČ pri ZŠ J. Zemana 16 tis. EUR a CVČ pri ZŠ Sv. Alžbety           
     7 tis. EUR 
- boli navrhnuté viaceré alternatívy – zachovanie pôvodného stavu a maximálne šetrenie 

alebo radikálnejšie opatrenia 
- mestský úrad oslovil okolité obce ohľadom dofinancovania za centrá v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, odozva je však slabá, ozvali sa len z Voznice, T. Nemiec a Veľkej 
Lehoty.  

- CVČ v ZŠ J. Zemana – energie a prevádzkové náklady zdieľajú so školou, to je výhoda 
spoločnej budovy 

- Tak ako aj my oslovujeme okolité obce, tak aj nás už oslovili niektoré mestá so 
žiadosťou o dofinancovanie za deti z nášho mesta – zatiaľ máme 4 žiadosti na 
dofinancovanie na 5 detí – aj tento problém bude treba časom riešiť i napriek tomu, že 
nemáme prostriedky na naše centrá. 
 

PaedDr. Polcová 
- CVČ na Bernolákovej – 93 mimonovobanských detí, veľké náklady na prevádzku 

budovy 
- robia veľa pre mesto, aktívne spolupracujú s OKI na pravidelných podujatiach aj na  

príležitostných akciách, zabezpečujú aj prázdninové aktivity pre deti 
- Centrá záujmovej činnosti mali vznikať v malých obciach kde nie je CVČ a nie 

v mestách kde CVČ funguje 
 

Mgr. Pirháč 
- zle je to že sa za behu výrazne menia pravidlá, politici berú kalendárny rok – nie 

školský – čo je veľkou chybou 
 

Mgr. Považanová 
- myslí si že sa to do septembra utrasie, podľa jej názoru treba ešte vyčkať, nerobiť 

unáhlené závery a snažiť sa priviesť k rokovaniu všetky tri centrá 
- ZŠ bude musieť zmeniť aj zriaďovaciu listinu kvôli vzniku CVČ u nich 
- vidí určitú možnosť do budúcna, že tí, ktorí prídu bývať do Novej Bane, nech zmenia aj 

trvalý pobyt – nie všetci majú trvalý pobyt v našom meste hoci tu bývajú a navštevujú 
ZŠ. 

 
J. Barniak 

- bol by za jedno kvalitné CVČ a len jednu kvalitnú základnú školu – to ale dnes už nie je 
možné 

- súkromné školy nech financujú súkromníci, cirkevné cirkev a štátne zase štát 
- riaditelia škôl musia sami vedieť v akých oblastiach sa môžu uskromniť – odkiaľ ubrať 

 
Ing. Štuller 

- cirkevná škola nemá nič spoločné s mestom, je zbytočné o tom viac hovoriť 
 

Ing. Pšenák  
- bolo len otázkou času kedy vyjde najavo že počty detí v CVČ nie sú reálne 
- mesto platí zbytočne duplicity 
- podľa jeho názoru je Klub centráčik a družina v ZŠ jedno a to isté, ZŠ za klub vyberá, 

CVČ nevyberá 



- CVČ urobilo „protiakciu“ čo sa týka venčeku, Tiffany si platia sami rodičia 15 EUR na 
dieťa, CVČ len 5 EUR 

- CVČ nemá byť školská družina/klub 
- poukázal na financovanie športových krúžkov v CVČ – dostávajú financie aj od mesta 

aj od rodičov 
 

PaedDr. Polcová 
- pripomenula funkciu CVČ – nie je to len krúžková činnosť, je to priama činnosť – 

krúžky, kurzy, súbory, kluby a príležitostná činnosť – spolupráca na kultúrnych akciách 
mesta, predmetové olympiády cez Krajský školský úrad, ďalej je to prázdninová 
činnosť 

- Ku klubu centráčik – patrí do pravidelnej činnosti, kluby sú odjakživa súčasťou CVČ, 
vznikol na podnet rodičov – aby mali kde byť deti kým začne krúžok. Dieťa príde 
niekedy aj hodinu pred krúžkom a musí niekde počkať (napr. keď je zo Štálov). O tieto 
deti sa stará 1 človek 

 
o 17:30 hod. sa Mgr. Pirháč ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia komisie.  
 
Ing. Štuller 

- nepovažuje za správne keď sú tie isté krúžky vo viacerých centrách a bolo by treba 
zabezpečiť, aby sa to tak nerealizovalo 
 

K. Štrbová 
- načrtla možnosť riešenia problematiky CVČ zlúčením „kamenného“ CVČ s CVČ v ZŠ 

J. Zemana, vidí úsporu v nákladoch na prevádzku budovy 
- poprosila o vyjadrenie riaditeľku ZŠ Mgr. Považanovú 

 
Mgr. Považanová  

- bohužiaľ nemajú priestory v ZŠ pre fungovanie CVČ, nemôže uvoľniť triedy – ani celé 
krídlo – bude normatív na triedy – nebude to možné. Priestorovo by to neobsiahli.  
 

Mgr. Hudec 
- keby to bolo možné, je za jedno CVČ a za jedny spoločné priestory 

 
E. Štullerová 

- informovala o predložení návrhu šetrenia v CVČ riaditeľkou CVČ, návrhuje zmeny 
v príjmoch na 1 EUR mesačne pre Novobanské deti a 1,50 EUR pre deti do 5 rokov 
a nad 15 rokov, pri mimonovobanských 2 eur, pri CVČ pri ZŠ Jána Zemana p. 
riaditeľka navrhuje školné 0,50 eur/1 dieťa/mesačne, v obidvoch prípadoch je otázna 
výška školného pre mimonovobanské deti v závislosti od dohody s okolitými obcami 
a výšky nákladov na jednotlivé krúžky. 

 
Predsedníčka komisie dala hlasovať o troch alternatívach riešenia stavu  
 
Hlasovanie č.5 o alternatíve 1 - zachovaní všetkých centier voľného času, spoplatnenie 
činnosti, šetriaci režim pre fungovanie a riešenie mimonovobanských detí s obcami 
 
Prítomní – 8 
Za – 0    
Proti – 0   
Zdržal sa – 8 - Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. 
Tatiana Polcová, Ján Pastier, Maroš Toma, Jozef Barniak, Mgr. Peter Hudec 
Nehlasoval – 0  
 



Hlasovanie č.6 o alternatíve 2 – zrušenie CVČ pri ZŠ J. Zemana a spoplatnenie činnosti  
 
Prítomní – 8 
Za – 2 -  Katarína Štrbová, PaedDr. Tatiana Polcová  
Proti – 2 -  Mgr. Vanda Prandorfyová, Jozef Barniak, 
Zdržal sa – 4 - Ing. Vincent Štuller, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Peter Hudec 
Nehlasoval – 0  
 
Hlasovanie č.7 o alternatíve 3 – presun a zlúčenie CVČ Bernolákova do jedného v ZŠ 
J.Zemana  
 
Prítomní – 8 
Za – 0    
Proti – 2 -  Katarína Štrbová, PaedDr. Tatiana Polcová  
Zdržal sa – 5 - Ing. Vincent Štuller, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Peter Hudec, Mgr. Vanda 
Prandorfyová,  
Nehlasoval – 1 - Jozef Barniak 
   
Komisia sa k problému financovania CVČ ešte vráti a bude sa ňou zaoberať.  
 
 
J. Barniak 

- navrhoval by alternatívu 4 – jedno spoločné CVČ, zlúčené aj s CVČ v ZŠ Sv. Alžbety 
 
K bodu 2 
 
Predsedníčka komisie využila prítomnosť riaditeľky ZŠ a MŠ a oslovila ich ohľadom príprav                 
športových podujatí - 2. ročníka Ľahkoatletického mítingu, z navrhnutých termínov 31.5. alebo  
7.6. Týždeň športu jednoznačne aj do budúcna treba smerovať na posledný júnový týždeň.  
Škôlkárom na ich športové podujatie vyhovuje dátum 20.6.2013. 
 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.  
 
 
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 15. 5. 2013 o 16:00 hod. vo vestibule kina 
Vatra.  
 

 

V  Novej Bani, dňa 17. apríla 2013. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 



Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – mimoriadne zasadnutie dňa 17.4.2013 

Uznesenie č.22/2013 
 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani  
 
odporúča 
 
zvýšenie poplatku za dieťa v MŠ z 8 na 15 EUR a pri 2 ročných na 50 EUR mesačne. 

 
 
Hlasovanie č.3 o zvýšení poplatku za dieťa v MŠ z 8 na 15 EUR a pri 2 ročných na 50 
EUR mesačne 
 
Prítomní – 8 
Za – 7  - Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Mgr. Vanda Prandorfyová, PaedDr. Tatiana Polcová, 
Mgr. Peter Hudec, Ján Pastier, Maroš Toma  
Proti – 1 - Ing. Vincent Štuller 
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  

 

V Novej Bani dňa 17.4.2013 
 
         Katarína  Štrbová 
                 predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – mimoriadne zasadnutie dňa 17.4.2013 

Uznesenie č.23/2013 
 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani  
 
odporúča 
 
Komisia ODPORUČILA zachovať poplatok za žiaka v ZUŠ pri skupinových odboroch                 
4 EUR, a zvýšenie poplatku pri individuálnych odboroch zo 6 na 9 EUR mesačne 
a prípravkári zo 4 EUR na 6 EUR. 
 

 
Hlasovanie č.4 o zachovaní poplatku za žiaka v ZUŠ pri skupinových odboroch                 
4 EUR, a zvýšení poplatku pri individuálnych odboroch zo 6 na 9 EUR mesačne 
a prípravkári zo 4 EUR na 6 EUR 
 
Prítomní – 8 
Za – 6  - Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. Tatiana 
Polcová, Ján Pastier, Maroš Toma 
Proti – 2 - Jozef Barniak, Mgr. Peter Hudec 
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
 

 

V Novej Bani dňa 17.4.2013 
 
         Katarína  Štrbová 
                 predsedníčka komisie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


