
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.11.2017 

 

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

Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Hostia: p. Peter Bebjak, PhDr. Mária Orichová 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska. 

3. Prerokovanie požiadaviek RŠ pri ZŠ, Východná. 

4. Rôzne – činnosť ÚŠ – výberové konania, testovanie 5-2017, správa o činnosti škôl za šk. r. 2016/2017.... 

5. Uznesenie, záver. 

 

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

o bod 4 – doplnenie zriaďovacích listín.         

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu zasadnutia o bod č. 4 – doplnenie zriaďovacích listín. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                                                                  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž informoval o žiadosti OZ Slimáčik, zriaďovateľa MŠ Slimáčik o súhlas so zriadením elokovaného 

pracoviska v priestoroch DOMUS PETRA, Pod Sokolice. Útvar školstva požiadal o doplnenie žiadosti – zabezpečenie 

priestorov elokovaného pracoviska, odpoveď zatiaľ neprišla. 

  Komisia školstva zaujme stanovisko po predložení dokladov o zabezpečení priestorov elokovaného pracoviska. 

3. Mgr. Baláž sa vyjadril k požiadavkám rady školy pri ZŠ, Východná – rekonštrukcia striech pavilónov B a C sa môže 

zaradiť do rozpočtu na r. 2018, ZŠ, Východná nemá v rozpočte dostatok financií na správcu ihriska. Riaditeľka požaduje 

do areálu ihriska doplniť odpadkové koše a 3 lavičky, tabule s organizačným poriadkom a piktogramy zabezpečí škola 

vo vlastnej réžii.   

Mgr. Vojtek areál sa nedá uzavrieť, je priechodný, areál ihriska treba zabezpečiť kontrolou mestskej polície, prípadne 

kamerovým systémom. Rozpočet na r. 2018 sa ešte tvorí, požiadavky na rekonštrukciu striech sa dajú doňho 

zakomponovať. 

Mgr. Forgáč – požiadavku riaditeľky na osadenie odpadkových košov a lavičiek navrhuje riešiť prostredníctvom rezervy 

útvaru školstva na bežné výdavky. 

Komisia školstva odporúča riešiť požiadavku Rady školy pri ZŠ, Východná – oprava striech pavilónov B a C 

v rozpočte mesta na r. 2018. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

4. Mgr. Baláž - na základe vykonanej kontroly zriaďovacích listín škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín je potrebné vykonať zmeny a doplnky v zriaďovacích listinách ZŠ, Hodžova, Dlhé Hony, L. 

Novomeského, Východná a CVČ. Jedná sa o zmenu a doplnenie identifikačného čísla zriaďovateľa a školy a 

prečíslovanie bodov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o piaty, prípadne šiesty dodatok k zriaďovacím listinám, uvádzame 

aj úplné znenie zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia. 

Komisia školstva odporúča schváliť zmeny v zriaďovacích listinách ZŠ, Hodžova, Dlhé Hony, L. Novomeského, 

Východná a CVČ. 

5. Mgr. Baláž – oboznámil s výberovými konaniami – uskutočnené v MŠ, Medňanského, riaditeľku Vieru Pietrikovú 

nahradila Mgr. Martina Brúsilová. Vyhlásené je výberové konanie na riaditeľku MŠ, Stromová, zatiaľ neprišla žiadna 

žiadosť, termín do 10.11.2017.  

Informoval, že záujem o projekt VRÁŤ MA prejavili záujem 2 riaditelia. 

Opýtal sa na výsledok požiadavky komisie školstva, v ktorej 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)“.  

Mgr. Forgáč – VZN č. 1/2015 ostáva v pôvodnom znení. Komisia školstva predložila zmenu so zámerom nezapočítavať 

program 7 do výšky rozpočtového opatrenia primátora, týmto návrhom  nežiadala o zmenu výšky limitu primátora. Návrh 

VZN upravený Finančnou a majetkovou komisiou do MsZ predkladať nebude. 

Mgr. Plachká – informovala o potrebe priestorov školy – 4 triedy a 5 kabinetov, ktoré využíva FUTURUM na základe 

zmluvy o prenájme, ktorá je vypovedateľná. V budúcom šk. roku bude potrebovať triedy aj kabinety, dôvod, pribudnú 



triedy, školský klub detí. Škole schválili projekt na školských asistentov, školského psychológa aj špeciálneho pedagóga. 

Mgr. Plachká nemá dobré skúsenosti so zriaďovateľkou FUTURA, pre ktorú nie je partnerom. Potrebovala by poznať 

stanovisko komisie, prípadne mesta, či ju pri riešení výpovede z prenájmu FUTURA podporia. 

Mgr. Forgáč – zorganizuje stretnutie s primátorom, prednostom za účelom otvorenej komunikácie. V piatok zavolá.  

Komisia školstva odporúča navrhované stretnutie vedenia mesta a riaditeľky ZŠ, Na dolinách.  

Mgr. Baláž – oboznámil KŠ o odchode do dôchodku k 01.01.2018. 

Mgr. Forgáč – uviedol zriaďovateľa SZUŠ, L. Novomeského a vysvetlil dôvod jeho účasti na KŠ - od budúceho roka sa 

menia podmienky financovania škôl iných zriaďovateľov. Mesto chce tým zriaďovateľom, ktorým klesne dotácia štátu, 

vyrovnať rozdiel medzi minulým a budúcim rokom.  

Mgr. Baláž - uznesenie z KŠ, konanej dňa 4.10.2017 ma zaviazalo, aby som upravil dotáciu na žiaka v ŠKD 

a potenciálneho stravníka v ŠJ tak, aby dotácia na žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ neklesla pod úroveň roku 

2017. Urobil som prepočet a úpravu rozpočtu  uskutočníme až po zverejnení skutočnej hodnoty prepočítaného bodu  

ministerstvom financií, čo bude až po schválení štátneho rozpočtu. V súčasnosti útvar školstva pri návrhu rozpočtu 

vychádzal zo sumy 83,70 € za prepočítaný bod. Prepočet budeme musieť urobiť pri všetkých zariadeniach    z toho 

dôvodu, že výška prepočítaného bodu, podľa vyjadrenia z ministerstva školstva, bude vyššia ako sme rozpočtovali. 

O tento rozdiel upravíme príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.   

  

5.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 06.12.2017 o 14.30 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 10.11.2017 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 9/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.11.2017 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programu zasadnutia o bod č. 4 – doplnenie zriaďovacích listín. 

                                                                                                 

- s programom rokovania.  

 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zmeny v zriaďovacích listinách ZŠ, Hodžova, Dlhé Hony, L. Novomeského, Východná a CVČ. 

 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- riešiť požiadavku Rady školy pri ZŠ, Východná – oprava striech pavilónov B a C v rozpočte mesta 

na r. 2018. 

 

- navrhované stretnutie vedenia mesta a riaditeľky ZŠ, Na dolinách.  

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


