
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 01.02.2017 

 

Prítomní: Mgr. Ján Vojtek; Mgr. Ján Forgáč, Patrik Žák, BSBA; Mgr. Anna Plachká; Nadežda Andelová; Mgr. Jozef 

Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková 

Hostia: Mgr. Tatiana Hribová – riaditeľka ZŠ, Východná 9 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Testovanie T5 – 2016 – informácia. 

3. Prerokovanie finančných pásiem na potraviny v školských jedálňach. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, privítal Mgr. T. Hribovú, riaditeľku ZŠ, Východná 9. 

Program komisie bol schválený.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                          zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž komentoval výsledkovú tabuľku testovania 5 – 2016 ( zaslaná emailom). Opravil údaj ZŠ, Kubranská – v 

SJLV dosiahnutá úspešnosť 80%. Výsledky škôl vyhodnotené na riaditeľskej porade.  

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch testovania T5 2016.    

3. Mgr. Baláž predstavil návrh na úpravu finančných pásiem pre klasické a diétne stravovanie. Finančné pásma v našich 

školských jedálňach ( ŠJ) sa nemenili od r. 2011, hoci požiadavky na kvalitu jedál, rast cien potravín, sprísnené opatrenia 

MŠVVaŠ SR týkajúce sa materiálno-spotrebných noriem neustále narastajú. Z uvedených dôvodov navrhujeme preradiť 

náklady na potraviny z II. finančného pásma ( FP) do III. FP pri „bežnom“ stravovaní, pri diétnom stravovaní preradiť 

deti materských škôl z I. FP do II. FP a žiakov základných škôl z II. FP do III. FP. Náklady na potraviny pri 20 pracovných 

dňoch, pre zákonných zástupcov detí MŠ by sa mierne zvýšili – mesačne cca o 1,40€; žiakov I. stupňa o 1,20€ mesačne; 

žiakov II. stupňa o 1,60€ mesačne. Náklady pri diétnom stravovaní by stúpli o 1,60€ pre deti MŠ; o 1,60€ pre žiaka I. 

stupňa a 1,40€ pre žiaka II. stupňa. Preradenie nákladov na nákup potravín z II. FP do III. FP navrhujeme od  1. septembra 

2017. 

Ďalej navrhujeme upraviť režijné náklady na prípravu jedného obeda. Režijné náklady sa nemenili od r. 2008, pričom 

rástli ceny energií, náklady na údržbu strojov a zariadení, menilo sa zariadenie šk. kuchýň, rástli náklady na mzdy 

zamestnancov. Na základe prepočtu režijných nákladov na 1 obed v MŠ a ZŠ navrhujeme zvýšiť režijné náklady z 1,01€ 

na 1,10€, čo pri 20 pracovných dňoch, činí viac o 1,80€ mesačne. Režijné náklady hradia len cudzí stravníci, nie 

zamestnanci. Na základe záverov z pracovných porád vedúcich ŠJ navrhujeme, aby režijné náklady, ktoré platí cudzí 

stravník, zostávali v rozpočte ŠJ ako bonus – využitie na odmenu za „nadprácu“ pre cudzích stravníkov, obmena 

a inovácia inventáru ŠJ, skvalitnenie pracovného prostredia. Uvedený návrh navrhujeme realizovať od 01.01.2018. 

Mgr, Vojtek – finančné pásma stanovuje MŠVVaŠ SR, slúžia na nákup potravín, ktoré stravník „dostane“ na tanier. 

Mgr. Forgáč – nemá námietky, aby režijné náklady boli príjmom školskej jedálne. 

Mgr. Baláž - za jednotlivé ŠJ spracujeme ročný prehľad o celkovej výške príjmu  režijných nákladov od cudzích 

stravníkov. 

Komisia školstva súhlasí s preradením nákladov na potraviny z II. finančného pásma do III. Finančného pásma 

pri „bežnom“ stravovaní, pri diétnom stravovaní preradiť deti materských škôl z I. finančného pásma do II. 

finančného pásma a žiakov základných škôl z II. finančného pásma do III. finančného pásma. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0       

Komisia školstva poveruje Mgr. Baláža spracovaním ročného prehľadu o celkovej výške príjmu režijných 

nákladov od cudzích stravníkov.     

4. Rôzne 

Mgr. Hribová – pri rekonštrukcii telocvične ZŠ, Východná – po odstránení ochrannej siete zo stropu sa odhalil nie veľmi 

estetický strop – holý betón bez omietky či farby. Po rokovaní s Ing. Sádeckým – odporučil kazetový strop, sa prišla 

poradiť, ako postupovať ďalej, keďže škola na rekonštrukciu peniaze nemá. 

P. Žák, Mgr. Baláž – upozornili na bezpečnosť žiakov – kazetový strop nie je bezpečný ( nárazy lôpt). 

Mgr. Forgáč – pýta sa, či Ing. Lisáček ponúkol cenníky možných opráv. 

Mgr. Hribová – nie, o cenových ponukách nevie. S opravou osvetlenia telocvične sú veľmi spokojní, za čo ďakuje.  

Mgr. Forgáč – prikláňa sa za náter stropu, je to najbezpečnejšie. Preverí, aké by boli cenové náklady.  



Komisia školstva poveruje Mgr. Forgáča zistiť, aké cenové náklady budú potrebné na náter stropu telocvične ZŠ, 

Východná 9. 

P. Andelová – pochválila mediáciu projektu LIDL – Žihadielko. 

Mgr. Baláž – informoval o havárii na sídlisku JUH – prerušená dodávka tepla. Prerušená prevádzka ZŠ, Východná – 

riaditeľské voľno 02.02.2017. Materská škola, Šafárikova – elokované pracovisko – bude v prevádzke. 

Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 01.03.2017. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 06.02.2017 

 

 

............................................................ 

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 2/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01.02.2017 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

- s preradením nákladov na potraviny z II. finančného pásma do III. Finančného pásma pri 

„bežnom“ stravovaní, pri diétnom stravovaní preradiť deti materských škôl z I. finančného pásma 

do II. finančného pásma a žiakov základných škôl z II. finančného pásma do III. finančného pásma. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o výsledkoch testovania T5 2016.    

 

 

Komisia školstva poveruje: 

 

- Mgr. Baláža spracovaním ročného prehľadu o celkovej výške príjmu režijných nákladov od cudzích 

stravníkov.     

 

- Mgr. Forgáča zistiť, aké cenové náklady budú potrebné na náter stropu telocvične ZŠ, Východná. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 



 


