
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 04.10.2017 

 

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

Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Štatistické výkazy na šk. r. 2017/2018. 

3. Zmena vo financovaní z podielových daní súkromných ZUŠ, CVČ, MŠ... 

4. Vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2016/2017. 

5. Aktuálny stav požiadavky Komisie školstva MsZ k uzneseniu č.30/2017 ( VZN č. 1/2015). 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol na návrh P. Žáka doplnený 

o projekt VRAT MA – bod č. 6.         

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu zasadnutia o bod č. 6 – VRAT MA – projekt. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                                                                  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Kršáková informovala o štatistických výkazoch 3-01 a EDUZBERu, porovnávala počty žiakov s uplynulým šk. 

rokom, počty integrovaných – začlenených žiakov, školy s najvyšším počtom žiakov (Hodžova, Novomeského, 

Veľkomoravská), zvýšený záujem rodičov o služby ŠKD o 109 miest, počty žiakov projektu APROGEN – 90. Príloha 

č. 1. 

Mgr. Baláž doplnil informácie z výkazu 40-01, v ktorom sú údaje aj cirkevných a súkromných zriaďovateľov MŠ, 

ZUŠ, CVČ, ŠJ – financovanie z podielových daní. 

Komisia školstva prijala informáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení na území mesta Trenčín 

na šk. rok 2017/2018. 

3. Mgr. Baláž oboznámil prítomných so zmenou vo financovaní z podielových daní súkromných zriaďovateľov – zmenu    

inicioval ZMOS. Dôvodom tejto zmeny je, že vznikajú situácie, keď obci nestačia na prevádzku  finančné prostriedky 

z podielových daní a preto musí prispievať z vlastných príjmov, čím sa potom zvyšuje objem finančných prostriedkov, 

z ktorých sa vypočítava 88%. 

 Navrhovanou zmenou sa bližšie špecifikuje zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa financujú neštátne ZUŠ, MŠ 

a školské zariadenia a z ktorého obec v súlade s prijatým VZN určuje 88% pre tieto školy a školské zariadenia zo sumy 

určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia zriadeného obcou. Na základe tejto 

zmeny bude obec určovať vo VZN výšku príspevku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia zriadeného obcou 

alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou a inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou len  

z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nie 

je tým dotknutá možnosť obce dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj 

z iných vlastných príjmov.  

Mgr. Forgáč – Aký dosah by to malo na rozpočet, keby mesto dorovnalo finančné prostriedky tým zriaďovateľom, 

ktorých sa táto zmena dotkne negatívne? Všetky deti v týchto školách a školských zariadeniach sú občanmi Trenčína. 

Mgr. Vojtek – koľko zariadení dostane menej v porovnaní s minulým rokom? Upozornil na rozdiel financovania 

súkromných škôl a školských zariadení a SZŠ AUTIS, ktorá je financovaná z viacerých zdrojov. 

Mgr. Baláž – Prepočtom finančných prostriedkov podľa nových pravidiel vychádza nižšia dotácia v roku 2018, 

z podielových daní na  žiaka v školskom klube detí a potenciálneho stravníka ŠJ. V prípade  ZUŠ v individuálnej forme 

vzdelávania sa predpokladá vyšší nárast na žiaka, ale v skupinovej forme ide o mierny pokles, takže v rámci ZUŠ  ide 

o celkový nárast.  V materských školách a CVČ v porovnaní s tohoročným rozpočtom dochádza k zvýšeniu finančných 

prostriedkov na žiaka. 

Komisia školstva berie na vedomie zmenu financovania z podielových daní súkromných ZUŠ, ŠKD, CVČ, MŠ, 

ŠJ. 

Komisia školstva žiada, aby dotácia na žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ neklesol pod úroveň r. 2017. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     



4. Mgr. Kršáková vyhodnotila činnosť špeciálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2016/2017. 

V priloženej tabuľke vyčíslila jednotlivé druhy činností každého odborného zamestnanca zvlášť – viď príloha č. 2. 

Vyzdvihla ich pôsobenie v ZŠ – pomoc žiakom, pedagógom, rodičom. Za negatívum považuje 50% úväzky 2 

psychológov v ZŠ na Východnej a Kubranskej ul., čoho dôsledkom je ich fluktuácia – na Kubranskej sa od februára 

2015 vystriedali traja psychológovia, na Východnej dvaja. 

Mgr. Baláž – mesto by malo do budúcnosti finančne podporiť pozíciu školských psychológov. 

Žák, BSBA – má mesto v rozpočte fin. prostriedky na školských psychológov? 

Mgr. Baláž – na jedného psychológa by sme potrebovali zaokrúhlene 1300,-€, 800,-€ bez odvodov. 

Mgr. Plachká – informovala o zapojení sa ZŠ, Na dolinách do projektu MŠVVaŠ na asistentov učiteľa, špeciálneho 

pedagóga a školského psychológa, momentálne však projekt „spí“, nakoľko sa na ministerstve udiali personálne zmeny. 

Ich projekt bol úspešný, odborných zamestnancov má vybraných, čaká na vyjadrenie novej ministerky. 

Komisia školstva berie na vedomie vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 

2016/2017. 

5. Mgr. Baláž – na základe kontroly HK bolo v niektorých školách zistené porušenie finančných zásad, na základe čoho 

vzišla  požiadavka z komisie školstva z 01.03.2017, v ktorej komisia žiada „útvar ekonomický o úpravu VZN č. 1/2015 

bod 7 čl. 6 tak, aby výška rozpočtového opatrenia týkajúceho sa programu 7 nebola započítavaná do celkovej výšky 

limitu primátora určeného v bode 7 písm. a)“. Dodnes nemáme žiadnu oficiálnu odpoveď. 

Mgr. Forgáč – návrh aj požiadavku KŠ preveríme. 

Komisia školstva poveruje viceprimátora Mgr. Forgáča, o preverenie požiadavky Komisie školstva.  

6. Žák, BSBA – prezentoval projekt VRAT MA, ktorého poslaním je vytvoriť komplexný slovenský systém strát 

a nálezov. Mesto je ochotné projekt podporiť dotáciou nákupu čipov pre každého žiaka ZŠ výškou 10,-€. 

Mgr. Vojtek – bolo by dobré prezentovať projekt medzi riaditeľmi škôl. 

Mgr. Plachká – navrhuje kúpiť čipy pre žiakov od 5., prípadne 4. ročníka. 

Komisia školstva súhlasí, aby bol projekt VRAT MA prezentovaný na pracovnej porade riaditeľov základných 

škôl. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

7. Mgr. Vojtek – informoval o výmene okien v MŠ, Šmidkeho, pýta sa, či sa nezabudlo na žalúzie. Tiež ho zaujíma 

rekonštrukcia v MŠ, Šafárikova a Opatovská. 

Žák, BSBA – žalúzie sa dorábajú. 

P. Andelová – stretla sa so zástupcom firmy, ktorá bude rekonštrukciu realizovať, doplnila požiadavky, ktoré 

v pôvodnom pláne chýbali. Informovala o závadných zvodoch – 1 je opravený, 2 ešte treba urobiť. 

Mgr. Forgáč – uskutočnili sa dve stretnutia, dodatky boli vyhodnotené na 130 000,-€ pre obidve MŠ. 

Mgr. Baláž – informoval o žiadosti Mgr. Ďatelinku – žiadosť o súhlas so zriadení elokovaného pracoviska SZUŽ 

Omšenie v priestoroch KS Opatová. Žiadateľa vyzveme o doplnenie údajov. Budeme informovať na budúcej komisii. 

 - ponuka p. Lenča  - výstava fotografií v termíne 27.11.- 01.12.2017. Navrhujeme priestory MsÚ na Farskej. 

Žák, BSBA – navrhuje ako vhodné priestory kina Metro a zabezpečí ich na prezentáciu výstavy. 

Mgr. Baláž – útvar školstva zabezpečí distribúciu pozvánok na školy. 

5.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 08.11.2017 o 14.30 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 10.10.2017 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 8/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 04.10.2017 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programu zasadnutia o bod č. 6 – VRAT MA – projekt. 

 

- s doplneným programom rokovania.  

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení na území mesta Trenčín na šk. rok 

2017/2018. 

 

- zmenu financovania z podielových daní súkromných ZUŠ, ŠKD, CVČ, MŠ, ŠJ. 

 

- vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2016/2017. 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- aby bol projekt VRAT MA prezentovaný na pracovnej porade riaditeľov základných škôl. 

 

 

Komisia školstva žiada: 

 

- aby dotácia na žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ neklesol pod úroveň r. 2017. 

 

 

 

Komisia školstva poveruje: 

 

- viceprimátora Mgr. Forgáča, o preverenie požiadavky Komisie školstva.   

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


