
 

 

      Vážený pán primátor, vážení  pani poslanci. 
 
        V prvom rade sa Vám za nás rodičov, ako aj za personál  ZŠ J. Bakossa v BB chcem poďakovať 
za to,  že ste nám dnes poskytli priestor na pár slov. Chceme sa vyjadriť vecne -  k téme  - 
rozhodnutia MsZ o schválení návrhu na vyradenie našej školy a jej súčastí zo siete ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BB a hlavne Vám chceme vysvetliť, prečo my rodičia, vedenie 
našej školy ani široká verejnosť ku dnešnému dňu v počte vyše 9.470 ľudí nesúhlasí s týmto Vašim 
rozhodnutím. 
 
         Vzhľadom na krátkosť času, dovolím si prejsť priamo k jednotlivým bodom nášho príspevku :  
 
1./     Jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý došlo k schváleniu predmetného návrhu bol argument 
p. primátora, že náklady na žiaka v našej ZŠ v roku 2013 predstavovali sumu 2400,-€. Vzhľadom 
na skutočnosť, že metodiku, na základe ktorej vedenie mesta dospelo k uvedenej sume sme nemali 
a  ani po oficiálnej žiadosti o jej poskytnutie, ktorá bola doručená mestskému úradu, ju dispozícii  - 
nemáme, rodičia zabezpečili vypracovanie kompletnej ekonomickej analýzy ( zdôrazňujem, že 
odborne spôsobilou osobou), pričom podkladom na jej vypracovanie boli nielen údaje z účtovnej 
evidencie našej školy, ale aj údaje zverejnené priamo MŠ SR.  Výsledkom tejto analýzy bolo 
zistenie, že náklady na žiaka našej ZŠ v roku 2013 predstavovali sumu 1897,22 € a to okrem iného 
aj z dôvodu, že MŠ SR eviduje našu školu ako školu s počtom žiakov 305 a nie 252. Táto skutočnosť 
vyplýva z faktu, že naša škola má až 10% integrovaných žiakov ( čo je najväčší počet zo všetkých 
porovnateľných mestských ZŠ) a tomu musí byť v zmysle normatívov MŠ SR - prispôsobené aj 
financovanie našej školy. Teda, náklady na žiaka našej školy predstavujú sumu 1897,22 € čo je 
o 500 € menej ako bolo dlhodobo prezentované v médiách. 
 
2./   Ďalším z dôvodov, ktorý mal podporiť opodstatnenosť návrhu na  vyradenie našej školy zo 
siete ZŠ bol p. primátorom tvrdený dlhodobý pokles žiakov na našej škole. Ani tento argument nie 
je pravdivý, čo potvrdzujú relevantné štatistické údaje školskej inšpekcie, z ktorých vyplýva, že aj 
napriek nepriaznivému demografickému vývoju, na našej škole  od roku 2012 stúpol počet žiakov 
o 28 detí. Stúpajúci počet žiakov na našej ZŠ možno reálne predpokladať aj v blízkej  budúcnosti, čo 
potvrdzujú aj autori  návrhu nového územného plánu Mesta BB, v ktorom sa počíta pre centrálnu  
časť mesta a jej spádové oblasti nárast počtu obyvateľstva o 6033 obyvateľov. Tento predpoklad 
vychádza z rozsiahlej výstavby bytových jednotiek ( Bakossova, Kačica, Jesenský vŕšok, Horná 
strieborná, Kostiviarska), pričom je nesporné, že nové bytové jednotky v rámci urbanizmu 
preferujú najmä mladé rodiny.   Naša škola je jedinou mestskou školou v centre mesta a spádovou 
školou pre široké okolie. Myslíte si, táto oblasť nepotrebuje a ani v blízkej budúcnosti nebude 
potrebovať mestskú základnú školu a mestskú materskú školu ? 
 
3./   Ďalším dôvodom mala byť p. primátorom tvrdená nízka obsaditeľnosť našej školy,  t.j. že naša 
škola má v triedach v prieme len 18 žiakov... Ani táto informácia nie je pravdivá, a to z dôvodu, že 
ako som už vyššie uviedla, naša škola má až 10% integrovaných žiakov ( t.j. počtom 25 ), pričom 
podľa normatív stanovených priamo MŠ SR sa 1 integrované dieťa počíta ako 3 zdravé deti, 
nakoľko v prípade integrovaných detí je potrebné zabezpečiť im osobitný prístup a tieto deti si  
vyžadujú zvýšené nároky aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Jednoduchým výpočtom 
potom dospejeme k záveru, že na našej škole je v 14. triedach v priemere 21,7 žiaka. 
 
4./  V ďalšom uvádzame, že aj napriek vysokému počtu integrovaných detí, naša škola dosahuje 
výborné výsledky aj v rámci  výchovno-vzdelávacieho procesu, o čom svedčí skutočnosť, že v roku 
2013 sa umiestnila na 2. mieste ( z 12 mestských škôl) pokiaľ ide o počet absolventov, ktorí sa 
umiestnili na stredných školách s maturitou. Zároveň - naša škola ako prvá ZŠ v Banskej Bystrici 
spustila program na rozvoj jazykových schopností metódy CLIL v anglickom jazyku. 
 
5./   MsZ schválilo návrh na vyradenie našej školy a jej súčastí zo siete ZŠ pričom vôbec nemalo 
predstavu o tom, akým spôsobom zabezpečí umiestnenie žiakov našej školy na iné školy, o čom 
svedčí fakt, že dňa 20.05.2014 bol schválený návrh a až 23.05.2014 vedenie mesta dožiadalo 
riaditeľov ostatných mestských ZŠ o zaslanie informácie, aké sú voľné kapacity na ostatných ZŠ.  



 

 

V danej súvislosti musím tiež zdôrazniť, že rodičia žiakov našej školy sa sťažujú na manipuláciu 
s rozhodnutiami o umiestnení našich žiakov na iné ZŠ – a o tejto manipulácii máme  dôkazy, 
o ktorých  budeme informovať aj MŠ SR. Ide o to, že rodičom sú doručované oznámenia o prijatí 
ich detí na iné ZŠ bez toho, aby o takéto umiestnenie písomne požiadali, čo je v zjavnom rozpore 
s ustanoveniami  školského zákona. 
 
         Je pravdou, že rodičia našich žiakov po tom, ako získali aktuálne ale hlavne pravdivé 
informácie o stave našej školy – nesúhlasia s tým, aby boli ich deti umiestnené v školách iných.  
 
5./    Rovnako je zarážajúce, že ku dňu schválenia návrhu na vyradenie našej školy a jej súčastí zo 
siete ZŠ mesto nemalo vysporiadané ani pracovno-právne vzťahy so zamestnancami našej školy, 
pričom pre prípad zrušenia našej školy k dátumu 31.08.2014 - mesto ( a teda my všetci) zaplatí 
v zmysle platných pracovných zmlúv a kolektívnej zmluvy - na osobných nákladoch sumu vo výške 
292.513,33 €.  Rovnako netreba opomenúť fakt, že vzhľadom na načasovanie schválenia tohto 
návrhu ( 40 kalendárnych dní pred koncom školského roka) – mnohí pedagogickí aj nepedagogickí 
zamestnanci našej školy zostanú bez práce - na úrade práce. 
 
6./     MsZ schválilo návrh na vyradenie našej školy a jej súčastí zo siete ZŠ  - t.j. aj návrh na 
vyradenie našej školskej jedálne – ktorá ako jediná v meste je prispôsobená a má vyškolený 
personál na poskytovanie  diétneho stravovania pre deti s diagnózou diabetes, celiakia ako aj pre 
deti postihnuté inými alergiami na stravu. P. primátor síce prisľúbil, že po zrušení našej školy ( a 
teda aj našej jedálne) bude diétne stravovanie zabezpečovať ZŠ SNP 20 – ale pre tento účel bude 
potrebné do jedálne na uvedenej škole investovať nemalé finančné prostriedky. Toto je to šetrenie 
o ktorom hovoríte ?  
 
7./    Ďalej – budova našej školy  z hľadiska svojej polohy a rozlohy areálu, ktorý k nech prislúcha je 
ideálnym miestom na zriadenie mestskej materskej školy, ktorá by sa mohla zlúčiť s našou 
základnou školou – čo je model, ktorý MŠ SR dlhodobo preferuje. Vedenie našej školy dokonca 
s odborom školstva konzultovalo projekt, ktorý rieši práve možnosti umiestnenia materskej školy 
v budove našej školy. Týmto by sa vyriešila jednak veľmi zlá situácia pokiaľ ide o nedostatok  
mestských materských škôl, jednak otázka zlepšenia hospodárskych výsledkov našej školy a tiež 
otázka zlepšenia využitia budovy našej školy. Predkladáme aj ďalšie alternatívy úspor v školstve : 
presunutie centra voľného času do priestorov našej školy, spojenie základnej školy Jána Bakossa so 
ZŠ Slobodného slovenského vysielača, kedy by sa rovnako  ušetrili prevádzkové náklady na budovu 
a hlavne by sa zlepšili priestorové podmienky vyučovania... Prečo mesto neuvažuje týmto smerom ?  
 
8./ Ako sme už uvádzali, naša škola má krásny a obrovský areál – pre jeho lepšie využitie aj na 
komerčné účely, škola vypracovala kompletný projekt na vybudovanie dopravného ihriska – ktoré 
v BB – chýba. Týmto krokom by sa naša škola nesporne zviditeľnila a rovnako by mohla získať aj 
finančné prostriedky do svojho rozpočtu. Rovnako rodičia pripravujú projekt na vybudovanie 
Náučného chodníka a majú tiež rôzne iné nápady, ako efektívne využiť potenciál našej školy. 
 
9./ P. primátor  tvrdí, že musí zrušiť aj našu  ZŠ  nakoľko  potrebuje zrekonštruovať 7 ostatných ZŠ. 
Dovoľujeme si touto cestou vysloviť hlboké pochybnosti o pravdivosti tohto tvrdenia, a to z dôvodu 
že  projekt rekonštrukcie škôl ( resp. výmeny okien na školách)  a jeho financovanie bol spracovaný 
dávno  pred predložením návrhu p. primátora na zrušenie našej školy, čo znamená, že s finančnými 
prostriedkami pre prípad zrušenia našej školy – sa vôbec v danom prípade ani nemohlo  počítať. 
 
Navyše, nedá mi opäť nepoukázať na fakt, že práve vinou vedenia mesta - BB prišla o možnosť 
zrekonštruovať mestské ZŠ s eurofondov z ktorých sme mohli čerpať až cca 4 mil. € a dnes má na 
takúto chybu – navyše bez akýchkoľvek relevantných argumentov - doplatiť naša škola, t.j. žiaci, 
rodičia žiakov, personál školy ale aj ostatní obyvatelia centra mesta a jeho spádovej oblasti. 
 
10./Navyše, nekoncepčné rušenie mestských ZŠ a s tým spojený neustály presun detí zo školy na 
školu – veľmi negatívne vníma veľké množstvo dotknutých rodičov o čom svedčí fakt, že v prípade 



 

 

zrušenia našej školy – mnoho rodičov vážne uvažuje o umiestnení svojich detí na iných ako 
mestských ZŠ... Toto sme chceli ?   
 
11./ Zrejme - na základe všetkých vyššie uvedených skutočností  petíciu za záchranu našej školy, 
podporila široká verejnosť -  do dnešného dňa  v počte vyše 9.470 hlasmi  -  je nesporné, že v tejto 
skupine ľudí sú aj Vaši voliči ...  ( pričom ide o viac  ako 10% obyvateľov nášho mesta). V danej 
súvislosti by sme sa chceli tiež informovať – akým spôsobom sa mesto s predmetnou petíciou 
vyporiadalo.... 
 
Na záver – vážený pán primátor, vážení  pani poslanci. Na základe obsahu tohto príspevku -  
údajov a predovšetkým čísel, ktoré sú aktuálne ale najmä pravdivé, naliehavo na Vás apelujeme, 
aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie o vyradení našej školy zo siete ZŠ. Dajte šancu našej škole, 
aby Vám dokázala, že je kvalitnou, perspektívnou školou -  a nie stratovým podnikom pre Mesto 
BB. 
 
 
 Ďakujem všetkým prítomným za pozornosť. 
 
 


