
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 03.02.2016 

 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Vyjadrenie k žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl. 

3. Testovanie 5-2015 – informácia. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Informoval členov komisie, ž v priebehu 

rokovania komisie príde Patrik Žák B.S.B.A. Program bol prijatý bezo zmeny. 

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Mgr. Baláž – analyzoval žiadosť p. Evy Hráčovej o vyjadrenie sa k zriadeniu Súkromnej základnej umeleckej 

školy, Stromová ul. do siete MŠVVaŠ SR – 3 oddelenia – tanečný, výtvarný, hudobný; 55 žiakov; v školskom 

vzdelávacom programe sa zamerajú na málo známe techniky – animácia, animovaný film; najväčší odbor bude 

tanečný, v ktorom majú už niekoľkoročnú tradíciu. Pozitívom je, že škola by bola v jednej budove, v učebniach 

upravených na vyučovací proces – zrkadlová tanečná sála, učebňa s výpočtovou technikou a pod. Budova 

školy sa nachádza v mestskej časti s výbornou dostupnosťou verejnej aj súkromnej dopravy. Žiadosť spĺňa 

všetky podmienky a útvar školstva ako aj riaditeľka ZUŠ K. Pádivého, ktorú sme požiadali o vyjadrenie, 

podporujú vznik takto orientovanej súkromnej umeleckej školy na území mesta.  

Mgr. Vojtek – je rád, že útvar školstva požiadal riaditeľku ZUŠ K. Pádivého o vyjadrenie. 

Mgr. Plachká – nebudú mať časom problémy s prenájmom priestorov? 

Mgr. Baláž -  nie, tieto priestory využívajú už dlhšie na tanečné kurzy, veľký záujem verejnosti, problémy nie 

sú žiadne. P. Hráčová sa písomne zaviazala, že financie na zabezpečenie prevádzky bude od mesta požadovať 

až od nového rozpočtového roka, ktorý nasleduje po zaradení SZUŠ do siete.  

Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť o zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy do siete 

škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0       
3. Mgr. Baláž oboznámil členov KŠ s výsledkami testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl v pôsobnosti 

Mesta Trenčín. V porovnaní s výsledkami SR napísali trenčianski piataci testy lepšie – matematiku o 6,65% 

a slovenský jazyk o 5,59%. Vyzdvihol najúspešnejšie školy – Dlhé Hony a Kubranská. 

Mgr. Plachká – načasovanie testovania piatakov malo byť na konci školského roka, keďže sa testovali 

vedomosti primárneho vzdelávania – 1. – 4. ročník, vtedy by boli výsledky objektívnejšie, nie až s 5-

mesačným odstupom. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch Testovanie 5 – 2015 v základných školách 

Mesta Trenčín. 

4. Mgr. Vojtek – nakoľko nie je ešte schválené VZN č.1/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ alebo školského zariadenia, ktoré 

sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok, bude sa s uzatváraním zmlúv a posielaním fin. 

prostriedkov čakať pokým  VZN nebude platné? 

Mgr. Baláž – nie, zmluvy už sú aj podpísané – okrem zriaďovateľa ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Do 

zmluvy sa dala suma, aká bola schválená v rozpočte, subjektom sa bude posielať 1/12. Podmienkou je, aby 

zmluva bola podpísaná.  

Žák, BSBA – zaujíma sa, ktoré materské školy štrajkujú. 

Mgr. Baláž – z materských škôl sa do štrajku zapojili MŠ Považská – 3 dni minulý týždeň; MŠ, Šmidkeho – 2. 

– 3. 2.; MŠ Stromová – 5. a 8. 2.; zo základných škôl sa zapojili: ZŠ Bezručova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ 

Hodžova a ZŠ Na dolinách. Prehlásil, že útvar školstva ani riaditelia škôl nezasahovali do rozhodnutí 

zamestnancov štrajkovať. Informácie sme museli od riaditeľov zisťovať kvôli štatistikám, ktoré si každý deň 

pýtal OÚ – odbor školstva. 

Mgr. Plachká – sa pýta Mgr. Forgáča, v akom štádiu je prevod majetku Detského mestečka na Mesto Trenčín. 

Všetky práce na sfunkčnení prevádzky telocvične sú pozastavené. 



Mgr. Forgáč – situáciu riešia spolu s prednostom, nakontaktovali sa na Ministerstvo práce sociálnych vecí a 

rodiny , ktoré prisľúbilo pomoc pri promptnom riešení prevodu majetku. Je reálne, že sa tak stane do mesiaca. 

Mgr. Kršáková informovala o využívaní školských športových areálov za r. 2015. Na základe mesačných 

hlásení základných škôl vedie evidenciu návštevnosti športových areálov obyvateľmi mesta, ktorá je 

zverejnená aj na web stránkach mesta. Za rok 2015 záujem obyvateľov poklesol cca o 68 142 návštevníkov – 

výmena trávnika na Novomeského, horúce leto???  Najvyššiu návštevnosť evidujú v areáli pri ZŠ, Hodžova – 

60 258. 

Mgr. Vojtek sa pochvalne vyjadril o športov-relaxačných možnostiach občanov v areáloch škôl. 

Mgr. Baláž – evidenciu návštevnosti vedú správcovia areálov. 

5. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude v stredu 02.03.2016 o 14.30 hod. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

   Trenčín 04.02.2016 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 2/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 03.02.2016 

 

 

 

 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- schváliť žiadosť o zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl 

a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

 

 

 

 Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o výsledkoch Testovania 5 – 2015 v základných školách Mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 


