
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 05.10.2016 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Štatistické ukazovatele v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ v pôsobnosti Mesta Trenčín. 

3. Úprava rozpočtu na r. 2017 pre neštátne zariadenia. 

4. Rôzne – plavčík, dopravné ihrisko,... 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol schválený bezo zmien.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Mgr. Kršáková komentovala štatistickú tabuľku  - počty žiakov a detí v ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín – porovnala niektoré údaje s minulým školským rokom, upozornila na nový ukazovateľ – deti 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tabuľka tvorí prílohu zápisnice č. 1.  

Mgr. Plachká – doplnila, že počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa môže zmeniť, nakoľko k zaradeniu 

dieťaťa do tejto kategórie predchádza proces posudzovania odbornými inštitúciami. 

  Komisia školstva berie na vedomie štatistické ukazovatele v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ v pôsobnosti Mesta Trenčín. 

3. Mgr. Baláž – zdôvodnil potrebu úpravy rozpočtu pre neštátne školské zariadenia na r. 2017 po odovzdaní výkazu 40-

01. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo z predpokladaného počtu žiakov v jednotlivých položkách 

(ŠKD, ZUŠ, CVČ, ŠJ a MŠ); bolo potrebné upraviť tieto počty podľa skutočného stavu,  ktorý zriaďovatelia uviedli vo 

výkaze 40-01. Následne sa musela upraviť aj celková výška dotácie pre jednotlivých zriaďovateľov.   

Ďalej informoval o zmene pomeru financovania individuálnej a skupinovej formy vzdelávania v základnej umeleckej 

škole. Od roku 2007 sa individuálna a skupinová forma financovala v pomere 7: 6. Vzhľadom k tomu, že tento pomer 

bol stanovený pred deviatimi rokmi a dochádza k zvyšovaniu nákladov na mzdy, tak sme v spolupráci s ekonómkou 

ZUŠ K. Pádivého prepočítali súčasné náklady na individuálnu a skupinovú formu vyučovania. Nový  pomer  pre 

výpočet dotácie   v individuálnej a skupinovej forme je 7 : 4. V takomto pomere boli vypočítané príspevky pre základné 

umelecké školy. 

Mgr. Vojtek – budú tieto zmeny zapracované vo VZN? 

Mgr. Baláž -  po schválení rozpočtu sa upraví príloha č.1 VZN č. 12/2012. 

Mgr. Plachká – žiada komisiu školstva o presun finančných prostriedkov z kapitoly energie na kapitolu materiál. 

Zdôvodnenie - z nevyčerpanej dotácie na žiaka za minulý šk. rok sa uhradili v tomto kalendárnom roku za mesiac 

január  energie vo výške  8 000,-€. Tieto ušetrené finančné prostriedky sa použijú na nákup nového nábytku do tried 

a kancelárií, školských tabúľ a skriniek, ktoré sú už v neopraviteľnom dezolátnom stave. 

Nakoľko sa tento rok telocvičňa nevyužívala, pretože bola v havarijnom stave, boli znížené náklady na jej prevádzku 

odhadom vo výške 9 990€.  

Počas letných prázdnin ZŠ, Na dolinách získala budovu telocvične a školskej jedálne, ktoré musí škola udržiavať – 

veľké priestory v interiéri a pozemky okolo budov ( kosenie trávy, odhŕňanie snehu). Riaditeľka by z ušetrenej sumy na 

prevádzku telocvične zakúpila kosačku a čistiaci stroj na údržbu obidvoch budov. Z uvedených dôvodov žiada komisiu 

školstva o preklasifikovanie  bežných prostriedkov na kapitálové – výška 9 990,-€. 

P. Žák, BSBA. – pokiaľ sú to ušetrené peniaze, požiadavku riaditeľky podporí. Zároveň sa pýta, či sú materské 

a základné školy schopné riešiť úsporu energie. 

Mgr. Baláž – niektoré áno, nie všetci vedia šetriť. 

Komisia školstva berie na vedomie úpravu rozpočtu na r. 2017 pre neštátne zariadenia. 

Komisia školstva odporúča schváliť preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v ZŠ, Na dolinách 27, 

Trenčín. 

Za: 5                          zdržal sa: 0                      proti: 0    
4. Rôzne 

Mgr. Baláž – informoval o prieskume využitia pracovnej pozície plavčík na plavárni ZŠ, L. Novomeského ostatnými 

školami v meste. Prieskumom zistil, že plavčík by bol využitý len časť roka, t.z. nebol by pre mesto rentabilný. Veľká 

väčšina ZŠ si zabezpečuje plavčíka z radov učiteľov telesnej výchovy. 

Mgr. Vojtek – komisii školstvo išlo o to, aby bol bazén školami čo najviac využitý. Ako to vyzerá s jeho využitím, 

Mgr. Baláž – po rozhovore s riaditeľom Mgr. Hrnčárom, bazén je plne využitý počas školského roku okrem júna, vtedy 

už školy o bazén nejavia záujem. Bazén využívajú ZŠ a MŠ z okolia školy a prenajímajú si ho ZŠ z Tr. Turnej, 

Stankoviec, Soblahova. 



P. Žák, BSBA – idea komisie bola podporiť plaveckú gramotnosť detí aj žiakov prostredníctvom financovania pozície 

plavčíka. 

p. Andelová – navrhuje podporou mesta dotovať konkrétne deti mesta Trenčín – predškolákov MŠ a žiakov 3. ročníka 

ZŠ napríklad sumou 5,-€.  

Návrh p. Andelovej sa prítomným páčil, ale keďže nastala diskusia, či podporu mesta dostanú aj deti a žiaci iných 

zriaďovateľov ( súkromné a cirkevné školy a zariadenia), záver diskusie odložili na budúce rokovanie. 

Mgr. Vojtek navrhol zaradiť tento bod do programu novembrového zasadania komisie školstva – 9.11.2017.   

Mgr. Baláž tlmočil požiadavku riaditeľov ZŠ smerom k vybudovaniu dopravného ihriska na území mesta, majú záujem 

o pevnú plochu dopravného ihriska. Dopravná výchova je v školskom vzdelávacom programe žiakov 3. ročníka. Doteraz 

ju školy zabezpečovali mobilnými dopravnými značkami prostredníctvom rôznych vzdelávacích agentúr. 

Mgr. Forgáč – navrhuje osloviť záujemcu, ktorý by mali záujem vybudovať dopravné ihrisko v meste s tým, že by ho 

využívali aj školy ( v dopoludňajšom čase), aj on na komerčné účely. 

5. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 9.11.2016. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 06.10.2016 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 7/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 05.10.2016 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- štatistické ukazovatele v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ v pôsobnosti Mesta Trenčín. 

 

- úpravu rozpočtu na r. 2017 pre neštátne zariadenia. 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín. 

 

 

Mgr. Vojtek navrhol zaradiť do programu novembrového zasadania komisie školstva tému dotácie 

Mesta Trenčín na plavecký kurz – 9.11.2017.   

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


