
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 06.12.2017 

 

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

Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Hostia: p. Vladimír Ďatelinka, Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta, Richard Pavlikovský 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prerokovanie návrhu zmeny Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 

3. Prerokovanie Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018. 

4. Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej MŠ Slimáčik a Súkromnej ZUŠ Omšenie. 

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2016/2017. 

6. Rôzne 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol doplnený o bod č. 3 – Riešenie 

kapacity MŠ, 28. októbra a o bod 6 – Misia hokej Trenčín. Ostatné body sa posunú.        

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu zasadnutia o bod č. 3 – Riešenie kapacity MŠ, 28. októbra 

a o bod č. 6 – Misia hokej Trenčín.         

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                                                                  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž – na základe odporúčania FMK predkladáme na rokovanie Komisie školstva pozmeňujúci návrh k Návrhu 

Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. Z 15 návrhov sa zmeny sa týkajú materských škôl a školských 

jedální pri MŠ – 13, dva návrhy sa týkajú ZŠ. L. Novomeského a ZŠ Na dolinách.  Príloha č. 1. 

   Komisia školstva odporúča schváliť návrh zmeny Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                    . 

3. Ing. Pagáč – na základe dohody s Radou školy pri MŠ, 28. októbra a stanoviskom riaditeľstva Sociálnych služieb 

Mesta Trenčín, m.r.o. sa Mesto Trenčín začalo zaoberať riešením kapacity v priestoroch detských jaslí a MŠ. Poukázal 

na zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ -  r. 2015 – 24 žiadostí, 2016 – 17 žiadostí, 2017 -16 žiadostí, 

naopak, kapacita jaslí nie je naplnená. Objekt má 5 pavilónov, z toho 1 hospodársky, jeden využíva MŠ, ostatné jasle. 

Mesto má v pláne prerozdeliť priestor tak, aby po dva pavilóny využívali aj DJ, aj MŠ ( po dve triedy). Hospodársky 

pavilón by zostal bez zmeny –kuchyňa by varila pre deti DJ aj pre MŠ. Mesto Trenčín prihlási objekt detských jasieľ 

a materskej školy do pripravovanej výzvy – areál sa v rámci výzvy upraví ako celok, ale každú časť by zabezpečoval 

iný dodávateľ. Prednosta chce poznať názor členov komisie na predložený návrh riešenia kapacity MŠ 28. októbra ešte 

pred zasadaním MsZ. 

Mgr. Vojtek -  komisia školstva v minulosti riešila zvýšený záujem rodičov o MŠ, 28. októbra, problém nie je nový. 

Myslí si, že mesto zvolilo racionálne riešenie tejto situácie. 

Komisia školstva odporúča prednostovi MsÚ realizovať ním navrhovaný postup rekonštrukcie Detských jasieľ 

a Materskej školy, 28. októbra 3, Trenčín. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     
4.  Mgr. Baláž – v  Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 boli realizované všetky požiadavky 

riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sme počítali pri ŠKD s koeficientom zariadenia 1,6 ak však 

v nariadení vlády 668/2004 Z.z. dôjde k zmene od 1.1.2018 a koeficient zariadenia sa zvýši na hodnotu 6, taktiež sa 

zmení počet detí v školskom klube, kde sa budú započítavať len žiaci nultého až piateho ročníka navštevujúci ŠKD. 

Ďalej dôjde aj k zmene - zvýšeniu hodnoty prepočítaného bodu, s akým sme počítali pre zostavovaní rozpočtu. 

Z uvedených dôvodov musíme v januári 2018 prepočítať rozpočty, urobiť  zmenu rozpočtov na rok 2018 

u  súkromných a cirkevných zriaďovateľov a následne predložený na rokovanie KŠ, FMK a MsZ návrh VZN so 

zapracovanými aktuálnymi prepočtami. 

Mgr. Vojtek – poslanci materiál poznajú, nemá pripomienky. 

   Komisia školstva odporúča schváliť Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     



5. Mgr. Baláž – na poslednom zasadnutí KŠ sme informovali o 2 žiadostiach o zriadenie elokovaného pracoviska – S MŠ 

Slimáčik a S ZUŠ Omšenie. Obidvaja žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie žiadostí o chýbajúce údaje - zabezpečenie 

priestorov elokovaného pracoviska. S MŠ Slimáčik žiadosť doplnila, čím splnila podmienky na schválenie žiadosti 

o zaradenie elokovaného pracoviska do siete – príloha č. 2. 

Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť Súkromnej MŠ Slimáčik o súhlas so zriadením elokovaného 

pracoviska a jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

Mgr. Baláž – zriaďovateľ S ZUŠ Omšenie doplnil žiadosť, doklad o zabezpečení priestorov tvorí potvrdenie 

o poskytnutí priestorov KS Opatová, avšak len na obdobie šk. r. 2017/2018.  

Mgr. Vojtek vyzval prítomného p. Ďatelinku, aby sa vyjadril. 

Mgr. Ďatelinka – bol oslovený obyvateľmi časti Opatová, aby ich deti – v počte 20 mohli navštevovať S ZUŠ 

Omšenie v mieste bydliska. Riaditeľka ZŠ, Potočná bola po prvom stretnutí ochotná spolupracovať. Našiel priestory v 

KS Opatová, občania sú naklonení rekonštruovať ich na vlastné náklady. Mesto mu pri zabezpečovaní priestorov 

nebolo nápomocné, hoci žiaci sú občania mesta. Taktiež útvar školstva mu na žiadosť dlhšie neodpovedal. V Opatovej 

vyučuje od septembra 2017, žiada mesto o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska.  

Dodal, že po dohode s MŠVVaŠ SR, sú žiaci riadne zaevidovaní v štatistických výkazoch MŠVVaŠ SR, finančné 

prostriedky sú využívané účelovo. MŠVVaŠ mu sľúbilo udelenie výnimky čo sa týka zriadenia elokovaného pracoviska 

a následné zaradenie do siete. 

Mgr. Baláž – nechce ovplyvňovať hlasovanie členov KŠ, ale poukazuje na skutočnosť, že p. Ďatelinka nedodržiava 

postup pri zriaďovaní elokovaného pracoviska – žiadosť sa podáva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza 

roku, v ktorom má byť elokované pracovisko zriadené so všetkými dokladmi uvedenými v zákone 596/2003 Z.z. 

Ministerstvo vydáva súhlas s prevádzkou elokovaného pracoviska od septembra následného šk. roku, teda v tomto 

prípade až od septembra 2019. Žiadosť o vyjadrenie súhlasného stanoviska so zriadením elokovaného pracoviska bola 

doručená na útvar  27.9.2017. Útvar školstva nemohol odpovedať na žiadosť p. Ďatelinku skôr, keďže viac ako mesiac 

čakal na doplnenie žiadosti, ktorú sme dostali na útvar 20.11.2017. V doplnenej žiadosti predpokladá dátum zriadenia 

elokovaného pracoviska 1.1.2018, ale z predloženého dokladu o poskytnutí priestorov KS Opatová, vyplýva, že tieto 

priestory pre výučbu svojich žiakov využíva už od začiatku školského roku 2017/2018. P. Ďatelinka koná v rozpore so 

zákonom. 

Mgr. Kršáková – upozornila, že zabezpečenie priestorov na zriadenie elokovaného pracoviska je jedna zo základných 

podmienok. Z predložených dokladov vyplýva, že prenájom v KS Opatová je len na obdobie šk. r. 2017/2018. Pýta sa 

p. Ďatelinku, čo bude potom. 

Ing. Forgáč – zhoduje sa s otázkou, čo bude nasledovať po vypršaní zmluvy o prenájme priestorov KS Opatová.  

Mgr. Vojtek – upozornil p. Ďatelinku, že členovia KŠ musia byť zodpovední a nemôžu mesto zaviazať povinnosťou 

hľadania náhradných priestorov pre S ZUŠ po uplynutí doby prenájmu priestorov. 

P. Žák – to znamená, že KS Opatová využívate ako nelegálne pracovisko. 

Komisia školstva sa zdržala hlasovania k žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska S ZUŠ Omšenie. 

Za: 0                                    zdržal sa: 5                      proti: 0                                                     
6. R. Pavlikovský – idea projektu – dostať deti k hraniu hokeja, pohybu, formovanie vôľových vlastností, zvládanie 

záťažových situácií; súčasťou projektu je získanie / preškolenie ľudí na učiteľa voľnočasových aktivít ( PF M. Bela – 

eurofondy). Projekt má 3 úrovne – miestna, regionálna, národná. Integrácia hokeja do spoločnosti – podpora rozvoja 

cestovného ruchu, návšteva kultúry, historických pamiatok.  

Mgr. Baláž – v Trenčíne máme „mestské“ aj krajské CVČ, ktoré by mohlo byť nápomocné pri realizácii projektu 

   Mgr. Vojtek – členovia KŠ podporujú ideu p. Pavlikovského 

Komisia školstva odporúča podporiť projekt Misia hokej Trenčín  a odporúča Mestu Trenčín participovať na 

projekte. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0 

7. Mgr. Kršáková – prezentovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2016/2017 – zhrnutie informácií všetkých škôl 

a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Trenčín, prílohu tvorí správa ŠZTN, m.r.o. za materské školy. Správa po jej 

schválení bude zverejnená na web stránke mesta. 

Mgr. Vojtek – správu sme si mali možnosť preštudovať, s obsahom správy súhlasí. 

Komisia školstva berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2016/2017.                                                     

8. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť, poprial príjemné vianočné sviatky. Najbližšie stretnutie sa uskutoční  

10.01.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 14.12.2017 

 

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

predseda komisie školstva 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 10/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 06.12.2017 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programu zasadnutia o bod č. 3 – Riešenie kapacity MŠ, 28. októbra a o bod č. 6 – 

Misia hokej Trenčín. 

                                                                                                 

- s programom rokovania.  

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- návrh zmeny Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 

 

- Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018. 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- prednostovi MsÚ realizovať ním navrhovaný postup rekonštrukcie Detských jasieľ a Materskej 

školy, 28. októbra 3, Trenčín. 

 

- podporiť projekt Misia hokej Trenčín  a odporúča Mestu Trenčín participovať na projekte. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2016/2017.  

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

                                                    

- so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej MŠ Slimáčik a jeho zaradením do siete škôl 

a školských zariadení. 

 

 

Komisia školstva sa zdržala hlasovania: 

 

- k žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska S ZUŠ Omšenie. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 


