
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 06.09.2017 

 

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. Informácie k začiatku šk. r. 2017/2018. 

3. Zmena zriaďovacej listiny ZŠ, Na dolinách 27. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

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

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Kršáková informovala o novelizovaných zákonoch 596/2003, 245/2008.  

Mgr. Baláž – podal bližšie informácie o zmene v zákone 597/2003 – zmena nastala vo financovaní súkromných 

a cirkevných zriaďovateľov z podielových daní.  Na základe tejto zmeny bude obec určovať vo VZN výšku príspevku na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia(CVČ,ŠKD) zriadeného obcou alebo štátom uznanou cirkvou alebo 

náboženskou spoločnosťou a inou právnickou 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, najmenej vo výške 88%  zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ďalšou zmenou je, že 

do počtov detí SZUŠ sa započítavajú deti od 5 do 15 rokov veku; a do počtov detí ŠKD sa započítavajú žiaci 1. – 5. 

ročníka. 

Mgr. Vojtek  vláda navýšila minimálnu mzdu. Pýta sa, či má mesto na dorovnanie platov zamestnancov škôl. 

Mgr. Baláž – rozpočet 2017sme navýšili o 8%, školy by mali vyjsť. V prípade, že im bude chýbať, požiadajú o navýšenie  

rozpočtu.  

Mgr. Forgáč – informoval sa na výsledky ZŠ, Východná, či sú skôr náhodné alebo tradičné. 

Mgr. Kršáková – výsledky ZŠ, Východná korešpondujú s hodnotením žiakov na polroku, kde priemerná známka z M 

aj SJ bola 3,5.   

Komisia školstva berie na vedomie informáciu k začiatku školského roku 2017/2018. 

3. Mgr. Baláž – Mesto Trenčín resp. ZŠ, Na dolinách dostala do majetku telocvičňu, školskú jedáleň, čím vzrástla aj 

hodnota nehnuteľností. Nakoľko zriaďovacia listina má už 4 dodatky, táto by bola piata, navrhuje schváliť aj  úplné 

znenie zriaďovacej listiny.  

Komisia školstva odporúča schváliť zmenu zriaďovacej listiny ZŠ, Na dolinách 27.  

Za: 5                                   proti: 0                                    zdržal sa: 0 

4. Mgr. Baláž – informoval o zrušení poverenia bývalej riaditeľky Viery Pietrikovej riadením MŠ, Medňanského z dôvodu 

uplynutia polročnej lehoty. Na obdobie do skončenia výberového konania bola poverená Zuzana Chrastinová. Výberové 

konanie bolo vyhlásené 30.08.2017, ukončené by malo byť do konca októbra. 

Útvaru školstva bolo doručené rozhodnutie MŠVVaŠ o zaradení elokovaného pracoviska SZUŠ, L. Novomeského 11 

v KS Hviezda do siete škôl a školských zariadení. 

V súčasnosti pripravujeme kontrolu žiakov všetkých ZUŠ na území mesta v zmysle výkazu 40-01.  

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberovom konaní MŠ, Medňanského. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o zaradení elokovaného pracoviska SZUŠ, L. Novomeského 11 do 

siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o kontrole žiakov základných umeleckých škôl na území mesta 

v šk. r. 2017/2018. 

Mgr. Vojtek – informoval o výmene okien v MŠ, Šmidkeho, ktorá začne 11.09.2017. 

5.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 04.10.2017 o 14.30 hod. 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 13.09.2017 

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

predseda komisie školstva 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 7/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 06.09.2017 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu k začiatku školského roku 2017/2018. 

- informáciu o výberovom konaní MŠ, Medňanského. 

- informáciu o zaradení elokovaného pracoviska SZUŠ, L. Novomeského 11 do siete škôl 

a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

- informáciu o kontrole žiakov základných umeleckých škôl na území mesta v šk. r. 2017/2018. 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zmenu zriaďovacej listiny ZŠ, Na dolinách 27.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


