
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 10.01.2018 

 

Prítomní: Mgr. Ján Forgáč; Patrik Žák, BSBA; Nadežda Andelová; Mgr. Jozef Baláž; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Ospravedlnení: Mgr. Ján Vojtek, Mgr. Anna Plachká 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ alebo školského zariadenia, ktoré sú 

zriadené na území mesta Trenčín, na kalendárny rok. 

3. Vyhlásenie dotačného kola na oblasť školstva na rok 2018. 

4. Rôzne – návrh zmeny rozpočtu pre neštátne zariadenia,... 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril Mgr. Ján Forgáč ( poverený predsedom p. Vojtekom), ospravedlnil z neprítomnosti Mgr. 

Jána Vojteka a Mgr. Annu Plachkú. Skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná. Program komisie bol 

schválený.                                                                                                       

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 3                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž – prezentoval návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ alebo školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín, na kalendárny rok 2018.  Meniť sa bude príloha č. 1. Na základe 

zákona č. 564/2004 Z.z. obec má za povinnosť poskytnúť na žiaka/dieťa cirkevnej alebo súkromnej MŠ, ZUŠ, CVČ, 

ŠJ, jazykovej školy finančný prostriedok vo výške najmenej 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku žiaka/dieťa 

MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ a jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

V rozpočte na r. 2017 sme počítali s hodnotou bodu 83,70, na základe schváleného štátneho rozpočtu bola hodnota 

bodu zvýšená na 84,17. Z tohto dôvodu budeme musieť uskutočniť úpravu rozpočtu súkromným a cirkevným 

zriaďovateľom o cca 32 000,-€, o túto sumu by sa mal navýšiť príjem z podielových daní v rozpočte na tento rok – 

navýšenie príjmov bolo dohodnuté pri rokovaní o rozpočte s prednostom a vedúcou ekonomického útvaru. Mgr. Baláž 

požiadal, aby sa pri úprave rozpočtu nesiahlo na položku havárie ( 30 000,-€), ako to bolo minulý rok, keďže následne 

chýbali peniaze na odstraňovanie havárií – požiar Hodžova, havária vody Veľkomoravská – súvisí s bodom programu 

č. 4. 

   Komisia školstva odporúča schváliť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky    

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ 

alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín, na kalendárny rok. 

Za: 3                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

Komisia školstva schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu mesta vyplývajúcu zo zvýšenia hodnoty bodu na žiaka                             

z podielových daní. 

Za: 3                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

3. Mgr. Kršáková predložila návrh oznámenia o dotačnom kole na oblasť školstva na r. 2018. Vyzvala prítomných, aby 

sa vyjadrili k termínu odovzdávania žiadostí. Pôvodný navrhnutý termín 09.02.2018 posunuli na návrh P. Žáka na 

19.02.2018. 

Komisia školstva schvaľuje termín ukončenia dotačného kola 19.02.2018. 

Za: 3                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

4.  Mgr. Kršáková informovala o prijatej žiadosti p. Nadeždy Andelovej o ukončení pracovného pomeru z dôvodu 

odchodu do starobného dôchodku k 31.01.2018 s ktorým súvisí aj ukončenie funkcie riaditeľky MŠ, Šafárikova 11, 

Trenčín. Na základe dohody bude do 30.06.2018 poverená funkciou riaditeľky Jarmila Mráziková, v súčasnosti 

učiteľka MŠ.  

Komisia školstva berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky p. Nadeždy Andelovej z dôvodu odchodu do 

starobného dôchodku k 31.01.2018. 

Komisia školstva berie na vedomie poverenie funkciou riaditeľky MŠ, Šafárikova 11 p. Jarmilu Mrázikovú. 



p. Andelová – oboznámila členov, že od 01.02.2018 bude na dohodu vykonávať metodičku ŠZTN.                                              

P. Žák, BSBA – informoval o situácii v MŠ, J. Halašu – výpoveď hlavnej kuchárky, nezhody medzi vedúcou ŠJ 

a riaditeľkou Mgr. Koprivňanskou. 

Mgr. Baláž – o probléme vieme, hovoril s Ing. Masarykom, dohodli sa na preverení situácie, zrealizujú sa kontroly, na 

základe zistených skutočností budú prijaté opatrenia a pravidlá, ktoré budú musieť rešpektovať obidve strany. Pri 

riešení bude už aj p. Andelová. 

 

5. Mgr. Forgáč poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční  07.02.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 15.01.2018 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 1/2018 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 10.01.2018 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

                                                                                                 

- s programom rokovania.  

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky    finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ alebo 

školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín, na kalendárny rok. 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- vzdanie sa funkcie riaditeľky p. Nadeždy Andelovej z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 

k 31.01.2018. 

 

- poverenie funkciou riaditeľky MŠ, Šafárikova 11 p. Jarmilu Mrázikovú. 

 

 

Komisia školstva schvaľuje: 

                                                    

- návrh na zmenu rozpočtu mesta vyplývajúcu zo zvýšenia hodnoty bodu na žiaka.                              

 

- termín ukončenia dotačného kola 19.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 


