
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 09.05.2017 

 

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

Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková; PhDr. Mária Orichová, Peter Bebjak - hostia 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016. 

3. Zriaďovanie elokovaných pracovísk na účely vzdelávania v budovách, ktoré sú majetkom mesta. 

4. Prerokovanie priestorov prenajímaných SZŠ FUTURUM a SZŠ PRO AUTIS v ZŠ, Na dolinách 27. 

5. Prerokovanie odvolania k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, L. 

Novomeského 11, Trenčín. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol doplnený o bod č. 6 – Návrh VZN 

Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Doplnený bod bol schválený.  

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu rokovania o bod 6 - Návrh VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje 

výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

Za: 5                       zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž vyhodnotil stanovisko členov komisie školstva, ktoré kvôli dodržaniu termínu ( do 9.5.2017) realizovali 

prostredníctvom e-mailu. Všetci členovia prijali záverečný účet so súhlasom a bez pripomienok. 

Komisia školstva súhlasí so záverečným účtom Mesta Trenčín za rok 2016. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                            

3. Mgr. Baláž – navrhuje prijať uznesenie: Mesto Trenčín nemá záujem povoľovať zriaďovanie elokovaných pracovísk na 

účely vzdelávania v budovách, ktorých je vlastníkom, iným zriaďovateľom škôl a školských zariadení.  

Vo svojom návrhu upozorňuje členov komisie na  úskalia spojené so zvyšujúcim sa nárastom záujmu so zriaďovaním 

elokovaných pracovísk inými zriaďovateľmi v budovách patriacich do majetku Mesta Trenčín. Ak mesto povolí vznik 

elokovaného pracoviska vo svojej budove, elokované pracovisko získa právo pôsobenia v meste/budove na dobu 

„neučitú“, a mesto tak stráca možnosti rozhodovania o vlastných priestoroch. Situáciu s elokovaným pracoviskom je 

oprávnený riešiť len jeho zriaďovateľ, a to za predpokladu, že by chcel „svoje“ školské zariadenie vyradiť zo siete.  

V prípade, ak bude chcieť zriaďovateľ elokované pracovisko vyradiť zo siete, zákon 596/2003 Z.z. ukladá zriaďovateľovi 

uviesť, ako a kde bude zabezpečené vzdelávanie detí po jeho zrušení. Prax ukázala, že súkromný zriaďovateľ osloví 

mesto, aby mu zabezpečilo alebo poskytlo náhradné priestory ( Gymnázium FUTURUM, ZŠ FUTURUM, MŠ 

Orechovská ). Svoju povinnosť často prenáša na Mesto Trenčín, pričom využíva aj rôzne formy tlaku. P. Baláž podotkol, 

že týmto návrhom nebráni mestu ani riaditeľom škôl prenajímať svoje priestory na vzdelávanie a voľnočasové aktivity, 

tak, ako to robili doteraz.  

Mgr. Plachká, Mgr. Vojtek – prijatím tohto uznesenia by sme si mohli zavrieť „dvere“ pred činnosťami, o ktoré mesto 

bude mať záujem. Mesto by si mohlo zablokovať cestu – priestor pre úspešný subjekt. 

Žák, BSBA – posudzovalo by sa individuálne. 

Výsledok hlasovania o predloženom návrhu: 

Za: 0                                    proti: 0                                    zdržal sa: 5 

Komisia školstva neschvaľuje predložený návrh. 

4. Mgr. Plachká – informovala členov o počte zapísaných prvákov – 42, od 1.9.2017 bude teda potrebovať dve triedy. 

V budove ZŠ, Na dolinách je v prenájme Súkromná ZŠ FUTURUM, majiteľka - p. Gazdová sa sprostredkovane 

dozvedela, že ZŠ bude potrebovať o triedu viac. Odmietla však s p. Plachkou o tom komunikovať, vraj nie je pre ňu 

partner a spojí sa s p. primátorom. Pritom v zmluve uzavretej medzi SZŠ Futurum a riaditeľkou ZŠ, Na dolinách sa píše, 

že v prípade potreby priestorov sa nájom ruší. Po rozhovore s prednostom sa p. Plachká rozhodla vyriešiť situáciu tak, 

žiaci sa budú v jednej triede dopoludnia učiť a poobede tam bude ŠKD. V prípade, že v šk. r. 2018/2019 bude detí naďalej 

pribúdať – v danej lokalite sa stavia veľa bytov a očakáva sa nárast obyvateľstva – bude potrebné, aby SZŠ FUTURUM 

priestory v ZŠ Na dolinách uvoľnila úplne.  



Komisia školstva súhlasí s prenájmom priestorov ZŠ, Na dolinách 27 Súkromnej ZŠ FUTURUM na šk. r. 

2017/2018, v prípade nárastu počtu detí po zápise do 1. ročníka pre šk. r. 2018/2019 treba v súlade so zmluvou dať  

S ZŠ FUTURUM výpoveď. 

Za: 4                                      proti: 0                               zdržal sa: 1 

5. Mgr. Vojtek – členovia komisie dostali žiadosť o prehodnotenie uznesenia z 05.04.2017  - viď príloha č. 1. Vyzval p. 

Orichovú o opis súčasného stavu. 

PhDr. Orichová – Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, odbor literárno-dramatický odbor má 40 žiakov, vyučuje ho Mgr. 

Mišáková, predtým učiteľka ZUŠ K. Pádivého, od septembra 2017 je učiteľkou S ZUŠ, Novomeského. Vyučovanie LDO  

musia prebiehať aj na javisku, okrem toho nacvičujú v zasadačke KS Hviezda. Doteraz nikdy problém nemali, vždy sa 

so správcom KS Hviezda p. Potočným dohodli. 

Mgr. Forgáč – stretnutie s p. Potočným, ktorý ho informoval, že ku kolízii pri prenájme KS Hviezda nedochádza a je 

schopný uspokojiť viac subjektov. 

Mgr. Kršáková – upozornila na ponuku termínu KS Hviezda ZUŠ K. Pádivého v čase zimných prázdnin, ktorý, 

samozrejme, nevyužili. Termíny musia byť v čase vyučovania, zosúladené rozvrhom hodín. 

Mgr. Vojtek – dôležité je, aby bol p. Potočný schopný zosúladiť harmonogram všetkých subjektov. 

Mgr. Forgáč – aby to bolo spravodlivé a priestor dostala ZUŠ K. Pádivého podľa jej potrieb. Správca je zamestnancom 

mesta a musí plniť povinnosti s tým spojené. 

Komisia školstva vyhovuje odvolaniu S ZUŠ, Novomeského 11 a ruší predchádzajúce uznesenie č. 4/2017 

z 05.04.2017. 

Správca KS Hviezda zabezpečí, aby prenájom pre elokované pracoviská garantoval priestor pre ZUŠ K. Pádivého 

podľa jej potrieb a v objeme garantovaných hodín mestom. 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť zriadenie elokovaného pracoviska v KS Hviezda pre S ZUŠ 

Novomeského 11, Trenčín. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                            

6. Mgr. Baláž – informoval členov o návrhu VZN, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Uvedené VZN 

sa týka úpravy výšky finančného príspevku za stravovanie – neustále zvyšovanie cien potravín, sprísnených materiálno-

spotrebných noriem, kvality jedál, zavádzanie nových druhov potravín ap. Navrhujeme preradiť náklady na nákup 

potravín z 2. do 3. finančného pásma, pri diétnom stravovaní detí MŠ z 1. finančného pásma do 2. a žiakov ZŠ z 2. do 3. 

finančného pásma. 

Tiež navrhujeme upraviť režijné náklady na prípravu jedného obeda, ktoré sa nemenili od r. 2008, napriek tomu, že 

vzrastali ceny energií, náklady na údržbu strojov a zariadení, príp. ich výmena, ale aj mzdy zamestnancov v ŠJ. 

Z uvedeného dôvodu sme prepočítali režijné náklady na jeden vydaný obed v MŠ a ZŠ a dospeli k navýšeniu sumy 

z 1,01, na 1,10€, ktorú chceme zaviesť od 1.9.2017. 

Počet cudzích stravníkov každoročne narastá. Školské jedálne ako aj samotní jej zamestnanci však zo zvyšujúceho počtu  

vydaných obedov nemajú žiaden prospech, časové aj režijné náklady na výrobu a vydanie obedov sú náročnejšie, počet 

zamestnancov a finančné ohodnotenie ostáva na úrovni, ako keby cudzích stravníkov nemali, stráca sa motivácia 

zabezpečovať stravu pre cudzích stravníkov. Navrhujeme, aby režijné náklady  na jeden obed od cudzích stravníkov 

zostávali príjmom ŠJ, a to od 1.1.2018. Takto získané prostriedky budú použité na nákup inventáru, zlepšenie pracovného 

prostredia alebo úhradu mzdy na ďalšiu kuchárku. 

Mgr. Vojtek – hovorili sme o tom už v minulosti – zvýšenie fin. pásma aj ponechanie zisku za cudzích stravníkov – 

využitie na skvalitňovanie pracovísk, zamestnanie ďalšej pracovnej sily, motivačný prvok. 

Mgr. Forgáč – prispejú zmeny ku kvalite stravy? 

Mgr. Baláž – zmeny prospejú aj ku kvalite, aj k vyššej spokojnosti zamestnancov. 

Mgr. Forgáč – problém na MŠ, J. Halašu medzi vedúcou ŠJ a riaditeľkou? 

Mgr. Baláž – asi osobnostný problém, vyrieši ho RÚVZ 

Komisia školstva odporúča schváliť návrh VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                            

7. Rôzne 

Mgr. Plachká – informuje o dokončovaní investičnej akcie v telocvični ZŠ, Na dolinách. Informuje, že v bunkách 

Detského mestečka sú umiestnení utečenci. Vie o tom mesto? 

p. Andelová a Mgr. Kršáková podali informáciu o zápise detí a žiakov do MŠ a ZŠ. 

7.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 07.06.2017. 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 15.05.2017 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 



UZNESENIE Č. 5/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 09.05.2017 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

-    s doplnením programu rokovania o bod 6 - Návrh VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška       

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských  

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

 

-    s doplneným programom rokovania. 

 

- so záverečným účtom Mesta Trenčín za rok 2016. 

 

- súhlasí s prenájmom priestorov ZŠ, Na dolinách 27 Súkromnej ZŠ FUTURUM na šk. r. 2017/2018, 

v prípade nárastu počtu detí po zápise do 1. ročníka pre šk. r. 2018/2019 treba v súlade so zmluvou 

dať  S ZŠ FUTURUM výpoveď. 

 

 

Komisia školstva neschvaľuje: 

 

- návrh na nezriaďovanie elokovaných pracovísk na účely vzdelávania v budovách, ktoré sú 

majetkom Mesta Trenčín. 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zriadenie elokovaného pracoviska v KS Hviezda pre S ZUŠ Novomeského 11, Trenčín. 

 

- návrh VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín.  

 

 

Komisia školstva ruší: 

 

- predchádzajúce uznesenie č. 4/2017 z 05.04.2017. 

 

Komisia školstva ukladá: 

 

- správca KS Hviezda zabezpečí, aby prenájom pre elokované pracoviská garantoval priestor pre 

ZUŠ K. Pádivého podľa jej potrieb a v objeme garantovaných hodín mestom. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


