
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.12.2016 

 

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

Kršáková 

Neprítomní: Mgr. Ján Forgáč 

Hostia: Mgr. Martin Petrík – poslanec, Ján Hovana - občan 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prerokovanie Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 

3. Rôzne. 

4. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, ospravedlnil Mgr. J. Forgáča. Program komisie bol 

schválený.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

Mgr. Baláž informoval prítomných o postupe pri tvorbe rozpočtu – návrhy riaditeľov, zapracovanie požiadaviek 

riaditeľov, zakomponovanie príspevku na plavecký výcvik pre predškolákov MŠ a žiakov 3. ročníkov všetkých ZŠ na 

území mesta, požiadavky ŠZMT na 30 000,-€ rezervy na riešenie havarijných situácií MŠ, činnosť školského úradu, 

oceňovanie detskej osobnosti, úspešných pedagógov. Kapitálové výdavky – ZŠ, Východná – rekonštrukcia ihriska; ZŠ, 

Veľkomoravská – rekonštrukcia školskej jedálne; v troch MŠ výmena okien; ZŠ, Kubranská – výmena okien v 1 triede; 

Na dolinách – projekt na rekonštrukciu školskej plavárne, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični. 

Materským aj základným školám mesta pomôže dotácia 16,-€ na žiaka a dieťa ZŠ a MŠ; 8,-€ na dieťa a žiaka CVČ 

a ZUŠ ( použitie je v kompetencii riaditeľa školy) na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Mrzí ho, že žiadne investičné aktivity sa nedostali do školských jedální, je treba investovať do elektrospotrebičov – 

HCCP normy. 

Mgr. Vojtek – poslanci vyrokovali o ½ viac na kapitálové výdavky ako bolo v pôvodnom návrhu rozpočtu, nejde 

všetko naraz. Zároveň sa spýtal na situáciu s eurofondami. 

Andelová – po prvom vyraďovacom kole naše MŠ postúpili do ďalšieho rozhodovacieho kola. Za všetky investičné 

akcie sú MŠ mestu vďačné, skvalitnili sa podmienky deťom aj pedagógom. 

Mgr. Baláž – problematické vidí vykurovanie telocvične a jedálne v ZŠ Na dolinách – budovy sú už majetkom mesta, 

ale vykurovanie je naďalej napojené na Detský domov, v minulosti sme platili vysoké poplatky. Kotolňa v ZŠ, Na 

dolinách je technicky pripravená na vykurovanie týchto objektov, treba len systém napojiť. 

Komisia školstva odporúča schváliť Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017. 

   Za: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Rôzne 

Mgr. Petrík – oslovený občanmi z MČ Stred, ktorí žiadajú zachovať MŠ, 28. októbra ako 2-triednu materskú školu. 

Mgr. Vojtek – prednosta MsÚ na komisii školstva 9.11.2016 predložil potrebu riešiť situáciu MŠ, 28. októbra – 

požiadavka RÚVZ na zníženie počtu detí v zmysle vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z.; komisia sa uzniesla, že 

v nasledujúcom šk. roku neprijme MŠ, 28. októbra žiadne dieťa, predškoláci odídu do školy a v MŠ zostane 1 trieda. 

Okolité MŠ majú dostatočnú kapacitu a nemal by byť problém s umiestnením detí. 

Mgr. Baláž -  doplnil Mgr. Vojteka – RÚVZ dlhodobo upozorňuje mesto na nedodržiavanie vyhlášky o priestorovom 

usporiadaní a členení vnútorných priestorov – 1 dieťa / 4m² plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne aj 

spálne; ak je spálňa stavebne oddelená, má 1dieťa / 3 m2 plochy v herni a na 1 ležadlo v spálni musí byť najmenej 1,7 

m²; taktiež musí byť dodržaný počet sociálnych zariadení, umývadiel na počet detí. Neplnenie parametrov RÚNZ dlho 

toleroval, v súčasnosti má mesto 1 rok na vyriešenie situácie. V neďalekej MŠ na Legionárskej je nová prístavba 

s kapacitou 2 tried, v rámci mesta sú voľné miesta v materských školách aj teraz ( podľa tabuľky prednostu 90 voľných 

miest). KŠ neprijala uznesenie o zrušení MŠ, 28. októbra, ale že sa v nej neuskutoční zápis a prirodzeným odchodom 

predškolákov sa z nej stane 1-triedna MŠ. Nevieme, ako sa táto informácia interpretuje verejnosti. Jediný problém, 

ktorý by mohol nastať, je umiestnenie 2 pedagogických zamestnankýň – pokiaľ by sa v ostatných materských školách 

neuvoľnilo žiadne miesto, stali by sa nadbytočnými. 



   p. Hovana – dnes podalo OZ Motýlik žiadosť Komisii školstva o zrušenie uznesenia 8/2016 – KŠ odporúča „aby sa od   

nového školského roku 2017/2018 neprijímali deti do Materskej školy, 28.októbra 3“. Ako manažér podniku by 

postupoval tak isto. Ako rodičia majú právo na informácie, ktoré nemali, nikto im to takto nevysvetlil. Rodičia tejto MŠ 

tvoria skupinu, ktorá sa stretáva na kultúrnych podujatiach, ale aj brigádach organizovaných MŠ. Sú spokojní s prácou 

učiteliek ako aj s prístupom k deťom, je to škôlka rodinného typu a považujú ju za najlepšiu. V danej lokalite, ktorá je 

vyhľadávaná, žije veľa mladých rodín s malými deťmi, potreba MŠ je vysoká. OZ Motýlik sa stretli s prednostom 

MsÚ, údaje v tabuľke, ktorú im predložil, sú podľa nich nepresné. Rodičia si robili sami prieskum, v tabuľke sú 

uvedené iné čísla. Prednosta sľúbil, že si preverí údaje v tabuľke. Zároveň rodičom navrhol niekoľko riešení, s ktorými 

p. Hovana nechcel KŠ zdržovať. 
Mgr. Petrík – kapacitne MŠ 28. októbra nestačí. Ako sa to dá do budúcna riešiť. 

Mgr. Vojtek – prístavba MŠ nie je možná – mesto peniaze nemá, čerpanie eurofondov neprichádza do úvahy, nakoľko 

mesto má voľné kapacity v ostatných MŠ. Tabuľku prednostu by nespochybňoval. 

Mgr. Kršáková – prednosta by si nedovolil predkladať tabuľku s nesprávnymi alebo neoverenými údajmi. 

Mgr. Baláž - m² uvádzané v tabuľke sú zaručene správne a určenie počtu detí vyplývajúce z tohto údaja sú taktiež 

správne. Otázne je, či riaditeľky MŠ prijali toľko detí do MŠ, koľko im technické parametre a školský zákon č. 

245/2008 Z.z. umožňujú. 

p. Andelová – školský zákon umožňuje riaditeľke MŠ zobrať k uvedenému počtu detí 3 navyše. Avšak prax ukazuje, 

že nie každá riaditeľka je to ochotná aj spraviť – považuje to za zaťažujúce pre seba a svoje kolegyne, navyše, príjmy 

MŠ sa tým nezmenia. 

Komisia školstva preštuduje žiadosť rodičov OZ Motýlik. 

Komisia školstva si vyžiada stanovisko prednostu MsÚ a na januárovom zasadnutí prijme stanovisko. 

Za: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0   

   Mgr. Petrík – predstavil prítomným projekt Partnerské mestá ( Francúzsko, Taliansko, Škótsko, Slovensko) – 3 

projekty, pri ktorých žiada o súčinnosť, prenos informácií do škôl ako spätnú väzbu. 

a) V júli 2017 sa uskutoční výmenný 7-dňový pobyt v Taliansku – 8 žiakov alebo študentov zo Slovenska – 250,-

€/ 1 osoba. Spolupráca so ZŠ Mesta Trenčín. 

b) Fotografická súťaž – pohľad občana na svoje mesto – mediálna podpora. 

c) Propagácia 3 koncertov zborového spevu – PaedDr. J. Vakoš. 

Komisia školstva berie na vedomie informácie o projekte Partnerské mestá. 

3. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 11.01.2017. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 12.12.2016 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 9/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.12.2016 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

-  informácie o projekte Partnerské mestá. 

 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- schváliť Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017. 

 

 

 

Komisia školstva preštuduje žiadosť rodičov OZ Motýlik. 

Komisia školstva si vyžiada stanovisko prednostu MsÚ a na januárovom zasadnutí prijme stanovisko. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


