
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 03.11.2015 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Všeobecné informácie o činnosti útvaru školstva a školského úradu. 

3. Rôzne. 

4. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, ospravedlnil Mgr. Jána Forgáča. Program bol 

schválený bezo zmeny. 

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               
2. Mgr. Baláž informoval o aktuálnej situácii na útvare školstva: 

- Odchod Mgr. Novotnej na starobný dôchodok – február 2016. Hľadáme nového zamestnanca – podľa § 7 

zákona č. 596/2003 Z.z. musí spĺňať osobitné kvalifikačné  predpoklady pre príslušný druh a typ školy 

a minimálne päťročnú pedagogická prax. Dodal, že p. Novotná, hoci je zamestnancom školského úradu, 

vykonávala aj činnosti spojené so športom, pripravovala verejné obstarávanie, čo spôsobovalo, že mnohé 

z činností sa vykonávali  len za cenu dodržania termínu. Mgr. Baláž zdôraznil potrebu zamestnať referenta 

pre oblasť športu, aby zamestnanec školského úradu mohol plnohodnotne vykonávať činnosti vyplývajúce 

z úloh školského úradu. 

- Počet stravníkov v školských jedálňach narastá – okrem žiakov školy aj tzv. „cudzí“ stravníci, personálne 

obsadenie ŠJ nestačí na prípravu zvýšeného počtu obedov. ŠJ strácajú záujem stravovať cudzích 

stravníkov, keď zisky musia odovzdávať mestu, čo v minulosti nebolo – zisky zostávali škole napr. na 

odmenu za nadprácu. Ak sa situácia nezmení, budeme musieť upravovať rozpočet na viac zamestnancov 

alebo prestať poskytovať obedy cudzím stravníkom – dôchodcovia, zamestnanci pracujúci v blízkosti 

školy ( TNUAD, zdravotnícky personál). Podobná situácia je aj v školských kluboch detí – vzrastá záujem 

o nové oddelenia.  

- Školské zariadenia Mesta Trenčín, m.r.o. – 28.10. sa konalo stretnutie primátora a riaditeliek materských 

škôl, oboznámené boli s novým štatútom, organizačným poriadkom – bez námietok. Personálny presun 

„údržby“ na MsÚ – útvar interných služieb od nového rozpočtového roka – 01.01.2016. Poverený 

riadením bude Ing. Rastislav Masaryk. 

- Do pondelka 16.11.2015 uskutočniť zoznam potravín aj s ich opismi kvôli verejnému obstarávaniu, úlohu 

realizuje Mgr. Novotná v spolupráci s vedúcimi školských jedální. 

- Upozornil na havarijný stav spojovacej chodby v ZŠ, Kubranská.  

- Schválený projekt „kontajnerovej“ MŠ, Legionárska. 

- Navrhol poradie dôležitosti investičných aktivít. 

Mgr. Vojtek – počíta sa s tým v rozpočte na r. 2016? Poskytovanie stravy „cudzím“ stravníkom je užitočná 

činnosť, bola by škoda, ak by zanikla. Aké je riešenie tejto situácie? 

Mgr. Baláž – v rozpočte sa počíta iba s riešením v školských jedálňach. Riešenie vidí v zmene VZN Mesta 

Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín tak, aby zisky ŠJ zostali 

škole, aby sa nemuseli odovzdávať mestu.  

Mgr. Vojtek poďakoval Mgr. Balážovi za dôkladnú prípravu dokumentov potrebných pri „revitalizácii“ 

ŠZTN, m.r.o. 

Mgr. Kršáková informovala o  

- testovaní piatakov a príprave krížovej kontroly, 

- príprave súhrnnej správy školského úradu, 

- príprave Trenčianskych hodín – regionálnej súťaže v speve ľud. piesní, 

- prieskume o využití časopisu Mladý záchranár. 

Komisia školstva odporúča, aby „nový“ zamestnanec školského úradu vykonával výlučne činnosti 

školského úradu vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 Z.z. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0     

Komisia školstva berie na vedomie  informácie o činnosti útvaru školstva a školského úradu.                          



3. Mgr. Plachká informovala o zlom technickom stave školských budov, spomenula na nedávnu haváriu 

prasknutého potrubia v ZŠ, Na dolinách, veľkého úniku vody a komplikácií so zabezpečením riadneho 

vyučovania. 

Mgr. Baláž – mesto by malo prijať filozofiu postupnej komplexnej rekonštrukcie školských budov, je to síce 

finančne náročné, ale vzhľadom na vek budov potrebné. 

4. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude 01.12.2015 o 14.30 hod. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

   Trenčín 09.11.2015 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 9/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 03.11.2015 

 

 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- aby „nový“ zamestnanec školského úradu vykonával výlučne činnosti školského úradu 

vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 Z.z. 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

-  informácie o činnosti útvaru školstva a školského úradu.                          

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 09.11.2015 

 


