
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 05.04.2017 

 

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

Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková; Mgr. Eva Kulhánková - hosť  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, L. Novomeského 11, Trenčín. 

3. Žiadosť o súhlas so zaradením ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne do sústavy škôl a školských 

zariadení MŠVVaŠ SR. 

4. Schvaľovanie dotácií na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania na r. 2017. 

5. Rôzne. 

6. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol doplnený o bod č. 5 – Žiadosť 

o vydanie súhlasu na zmenu zriaďovateľa Súkromnej umeleckej školy, Stromová 1, Trenčín. Doplnený bod bol 

schválený.  

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu rokovania. 

Za: 5                       zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Vojtek uviedol žiadosť Petra Bebjaka ( príloha č. 1), zriaďovateľa S ZUŠ, Novomeského 11 o zriadenie 

elokovaného pracoviska v Kultúrnom stredisku HVIEZDA, Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín od šk. r. 2017/2018. Žiadosť 

zdôvodňuje otvorením literárno-dramatického odboru – LDO, pre ktoré je najvhodnejším prostredím divadelné pódium 

s auditóriom. Zároveň privítal riaditeľku ZUŠ K. Pádivého Mgr. Evu Kulhánkovú, ktorá prítomných informovala 

o situácii v umeleckom školstve SR, náraste súkromných umeleckých škôl ( ďalej SZUŠ), ale najmä elokovaných 

pracovísk patriacich SZUŠ, ktoré sa zväčša nachádzajú v prenajímaných priestoroch, často v budovách „štátnych“ škôl. 

Pritom v ZUŠ platia prísne materiálno-technologické podmienky. ZUŠ K. Pádivého v uplynulých rokoch vybudovalo 3 

špeciálne učebne pre literárno-dramatický odbor ( LDO), aby tak splnil podmienky v zmysle legislatívy, nehovoriac 

o nemalých finančných nákladoch, ktoré do rekonštrukcie investovali. Taktiež zdôraznila potrebu javiska k vyučovaniu 

LDO, ktoré je len v Kultúrnom stredisku Hviezda. Riaditeľstvo ZUŠ K. Pádivého preto požiadalo primátora o prenájom 

javiska vo Hviezde, povolil 64 hodín v tomto roku. Napriek tomu má škola veľký problém dostať sa do Hviezdy, nakoľko 

sa tam nachádza elokované pracovisko ARS ACADEMY SZUŠ Veľké Uherce, priestory využíva aj SZUŠ, 

Novomeského 11 a ďalšie tanečné či divadelné súbory a zoskupenia z Trenčína a blízkeho okolia. Ak by Mesto Trenčín 

povolilo zriadenie ďalšieho elokovaného pracoviska v priestoroch Hviezdy, situácia, ktorá je už dnes zlá, by sa ešte 

zhoršila a ona ako riaditeľka ZUŠ K. Pádivého by nedokázala zabezpečiť plnenie učebných osnov LDO. Príloha č. 2 – 

vyjadrenie riaditeľky ZUŠ K. Pádivého k zriadeniu elokovaného pracoviska SZUŠ, Novomeského 11. 

Mgr. Baláž – pred rokom 2014 mohli vznikať elokované pracoviská bez vyjadrení obcí, preto je ich tak veľa. Zaniknúť 

môžu len vyradením školy zo siete škôl a školských zariadení. 

Mgr. Kršáková – mesto by sa malo v 1. rade postarať o školy, ktorých je zriaďovateľom.  

Mgr. Plachká – SZUŠ, Novomeského 11 má viac elokovaných pracovísk, ktoré môžu využívať na výuku LDO 

a priestory Hviezdy – javisko si príležitostne prenajímať. 

Komisia školstva nesúhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Novomeského 11, Trenčín. Mesto Trenčín potrebuje priestory Kultúrneho strediska Hviezda pre činnosť 

vlastných zariadení, ktorých je zriaďovateľom. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

3. Mgr. Baláž predložil žiadosť Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta o súhlas so zaradením ZŠ s MŠ sv. 

Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne do sústavy škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 1.9.2017 – príloha č. 3.  

Mgr. Vojtek – je to logické, aby školy jedného zriaďovateľa a takmer na jednej adrese mali jedno riaditeľstvo.  

Mgr. Baláž – je to len technická záležitosť. V MŠ je v súčasnosti 34 detí v dvoch triedach. Nevylučuje, že ich tento rok 

bude viac. 

Komisia školstva súhlasí so zaradením Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta do 

siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 01.09.2017. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

 



 

4. Mgr. Baláž – skôr, ako sa bude hlasovať o výške financií jednotlivým projektom, informuje, že projekt Kytica z tónov 

uvitá – Rada rodičov pri ZŠ, Hodžova nemožno realizovať podľa plánu, nakoľko divadelná sála ODA-y je 

v nevyhovujúcom technickom stave a nie je možné v nej realizovať projekt. Rada rodičov v spolupráci so ŠKD program 

pre mamičky ku Dňu matiek realizovať chce, a to v priestoroch ZŠ, Hodžova.  Preto žiada členov KŠ o možnosť upraviť 

rozpočet projektu tak, že vynechajú z neho položku na prenájom priestorov v ODA, čo činí 250,-€. 

Komisia školstva súhlasí so zmenou rozpočtu v projekte RR pri ZŠ, Hodžova – Kytica z tónov uvitá. 
Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0       

Mgr. Vojtek – navrhol, aby sa zvyšné peniaze rozdelili medzi žiadateľov, s čím ostatní súhlasili. Príloha č. 4 tabuľka 

dotácií. 

Komisia školstva odporúča schváliť výšku dotácií na rok 2017. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0             

5. Mgr. Baláž – informoval o žiadosti zriaďovateľa Súkromnej umeleckej školy, Stromová 1, Trenčín – p. Evy Hírešovej 

o vydanie súhlasu na zmenu zriaďovateľa. Novým zriaďovateľom by bolo občianske združenie MS DANCE, Stromová 

1, Trenčín. Opäť sa jedná len o technickú záležitosť. 

Ostatní členovia KŠ nemali námietky. 

Komisia školstva súhlasí so zmenou zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Stromová 1, Trenčín – 

p. Evy Hírešovej – na občianske združenie MS DANCE, Stromová 1, Trenčín. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0             

6. Rôzne 

p. Andelová – pýta sa na „nové“ informácie týkajúce sa rekonštrukcie MŠ, Šafárikova a Opatovská. 

Mgr. Forgáč – rekonštrukcie sú v procese príprav, mali by byť realizované do konca letných prázdnin. 

Mgr. Plachká – informuje o prerábke šatní v ZŠ, Na dolinách, hotové do konca apríla. Dozvedela sa o návrhu zapísať 

areál Detského mestečka do programu UNESCO ako kultúrnu pamiatku. V prípade, že by sa návrh realizoval, vidí len 

komplikácie. 

Mgr. Forgáč – akékoľvek opravy alebo zmeny budú komplikovanejšie... 

7.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 03.05.2017. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 07.04.2017 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 4/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 05.04.2017 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

-    s doplneným programom rokovania. 

 

-  so zaradením Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta do siete škôl     

a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 01.09.2017. 

 

-   so zmenou rozpočtu v projekte RR pri ZŠ, Hodžova – Kytica z tónov uvitá. 

 

- so zmenou zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Stromová 1, Trenčín – p. Evy 

Hírešovej – na občianske združenie MS DANCE, Stromová 1, Trenčín. 

 

 

Komisia školstva nesúhlasí: 

 

- so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Novomeského 11, 

Trenčín. Mesto Trenčín potrebuje priestory Kultúrneho strediska Hviezda pre činnosť vlastných 

zariadení, ktorých je zriaďovateľom. 

 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- výšku dotácií na rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


