
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 11.01.2017 

 

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

Kršáková 

Neprítomný: Mgr. Ján Forgáč 

Hostia: Ján Hovana - občan 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Návrh VZN č. 1/2017, 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. Vyjadrenie sa k požiadavke rodičov OZ Motýlik. 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2015/2016. 

5. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Trenčíne. 

6. Vyhlásenie dotačného kola na oblasť školstva v r. 2017. 

7. Rôzne –zúčtovanie dotácií r. 2016, zmluvy s neštátnymi subjektami na r. 2017, ... 

8. 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                                                     

2. Mgr. Vojtek uviedol návrh VZN – v súlade s legislatívou, zákon č. 596/2003 Z.z. – povinnosť obcí prijať VZN, ktorým 

sa určuje pre zriaďovateľov cirkevnej MŠ, cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľov súkromnej ZUŠ, súkromnej 

jazykovej školy, súkromnej MŠ, súkromného školského zariadenia a základné umelecké školy, jazykové školy, materské 

školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, výška finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ alebo školského stravovania na kalendárny rok 2017. 

Porovnaním s minulým rokom sa sumy zväčša zvýšili, okrem jednej. 

Mgr. Baláž – všetky sumy sú zvýšené, okrem výšky príspevku na žiaka ZUŠ v skupinovej forme. Znížil sa koeficient 

pre skupinovú formu vzdelávania, ale súčasne sa zvýšil koeficient pre individuálnu formu vzdelávania. Dôvodom tejto 

zmeny je zmena pomeru nákladov na mzdy v prospech individuálnej formy vzdelávania v ZUŠ. Prepočítaním 

jednotlivých kategórií sme vypočítali výšku príspevku na žiaka tak, ako je uvedené v tabuľke – príloha č. 1. 

Komisia školstva odporúča schváliť Návrh VZN č. 1/2017, 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: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0    
3. Mgr. Vojtek – hovoril s prednostom, stanovisko tlmočil prítomným – MŠ, 28. októbra s dvoma triedami bude pre budúci 

šk. rok 2017/2018 zachovaná s úpravou počtu detí od 01.09.2017, počet detí sa zníži podľa legislatívy. Predseda komisie 

navrhuje pôvodné uznesenie KŠ č. 8/2016 zrušiť a nahradiť novým – prijímať deti podľa platných legislatívnych 

predpisov.      

p. Hovana – občianske združenie Motýlik čaká na kroky mesta a podľa toho bude konať. Je spokojný s postojom komisie 

školstva aj Mesta Trenčín. 

Komisia školstva ruší uznesenie č. 8/2016 z 09.11.2016.  

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0    

Komisia školstva odporúča prijímať deti do Materskej školy, 28. októbra 3, Trenčín pre budúci školský rok 

2017/2018 podľa platných predpisov.  

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

4. Mgr. Kršáková v stručnosti informovala o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2015/2016 - správa bude zverejnená na webe 

mesta.  



Komisia školstva berie na vedomie informáciu o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2015/2016. 

5. Mgr. Baláž informoval o novele Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Trenčíne – materiál poslaný mailom členom 

komisie školstva. Zmeny sa týkajú vystúpenia občana na zasadnutí komisie. 

Komisia školstva berie na vedomie novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Trenčíne. 

6. Mgr. Baláž informoval o dotačnom kole na aktivity v oblasti školstva na rok 2017. Výška sumy na dotácie činí          10 

000,-€. Vysvetlil výhodnosť vyhlásenia dotačného kola v skoršom termíne – žiadatelia majú širšiu možnosť čerpať 

dotácie aj podľa zamerania ( jarné, letné aktivity), aj podľa termínu realizácie. Navrhuje dĺžku doby prijímania žiadostí 

na 3 týždne. Najväčší problém mávajú žiadatelia s povinnou prílohou – potvrdenie o registrácii na MV SR, ktoré môže 

byť nahradené potvrdením Pošty alebo úradne potvrdeným výpisom z registra občianskych združení. Žiadatelia, 

v prípade potreby, môžu doplniť povinné prílohy do doby podpisovania zmluvy.  

Mgr. Vojtek sa zhoduje s argumentmi a poveruje útvar školstva prípravou dotačného kola. 

P. Žák – zaujíma sa, či tri týždne nie je krátky čas pre záujemcov o dotáciu. 

Komisia školstva poveruje útvar školstva prípravou výzvy na dotačné kolo na r. 2017 a prípravou materiálov pre 

členov komisie školstva.           

7. Rôzne 

Mgr. Baláž – oboznámil členov KŠ s činnosťami útvaru školstva – dotácie na r. 2016 boli riadne zúčtované,  nevyčerpané 

finančné prostriedky je možné presunúť do r. 2017 a minúť do 30.03.2017. V súčasnosti sa podpisujú zmluvy 

s neštátnymi subjektami – MŠ, ZUŠ.  

P. Žák – predstavil projekt LIDL – Ihrisko Žihadielko - súťaž o vybudovanie detského ihriska. Hlasovaním za svoje  

mesto, denne až 2x, sa získavajú body, víťaz je ten, kto dosiahne najviac bodov. Požiadal o propagáciu projektu medzi 

riaditeľmi materských aj základných škôl, aby pomohli prostredníctvom detí/žiakov a ich rodičov získať čo najviac bodov 

a pomohli tak k získaniu detského ihriska v Trenčíne.  

Mgr. Baláž, Plachká, Andelová ponúkli pomoc pri propagácii projektu. 

Mgr. Vojtek – oboznámil prítomných s rekonštrukciou 2 materských škôl – Šafárikova a Opatovská. Mestu Trenčín bola 

schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na obnovu MŠ. Jedná sa o sumu 2 mil. €, ktorá sa 

použije na zateplenie, výmenu okien, modernizáciu vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky. 

P. Andelová ďakuje touto cestou všetkým, ktorí sa pričinili o inováciu MŠ. Praje mestu ďalšie úspechy v podobných 

projektoch, MŠ si to zaslúžia. Zároveň informovala o dopravnej výchove, ktorú absolvovali deti MŠ Šafárikova 

v Južanke. Za prítomnosti príslušníkov dopravnej polície deti jazdili na autíčkach po autodráhe vybavenej dopravnými 

značkami.  

Mgr. Baláž – informoval o rekonštrukcii telocvične ZŠ, Východná – po odstránení ochrannej siete zo stropu sa odhalil 

nie veľmi estetický strop – holý betón bez omietky či farby. Riaditeľka školy ho požiadala o pomoc pri riešení vzniknutej 

situácie. V rozpočte školstva nie sú finančné prostriedky na riešenie tejto situácie. 

Mgr. Vojtek navrhuje p riaditeľke prísť na výbor MČ JUH aj na budúce zasadnutie komisie školstva. 

Mgr. Baláž – informoval o hodnotení základných škôl INEKOm. V rámci SR sa umiestnili v prvej päťdesiatke tieto 

školy: ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova, ZŠ L. Novomeského a ZŠ Kubranská. V Trenčianskom kraji sa v prvej desiatke 

umiestnila ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova a ZŠ L. Novomeského. Najúspešnejšou školou je ZŠ Dlhé Hony, ktorá je  v rámci 

SR na 7. mieste a v Trenčianskom kraji na 3. mieste. 

Mgr. Kršáková – informovala o využití športových areálov pri základných školách za rok 2016 – viď prílohu. Areály 

využilo 128413 Trenčanov, o 12988 viac ako v r. 2015. Najviac navštevovaný bol areál pri ZŠ, Hodžova – 54659. 

Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 01.02.2017. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 17.01.2017 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 1/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 11.01.2017 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v šk. r. 2015/2016. 

 

- novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Trenčíne. 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- schváliť Návrh VZN č. 1/2017, 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. 

 

- prijímať deti do Materskej školy, 28. októbra 3, Trenčín pre budúci školský rok 2017/2018 podľa 

platných predpisov.  

 

 

Komisia školstva ruší: 

- uznesenie č. 8/2016 z 09.11.2016. 

 

Komisia školstva poveruje útvar školstva prípravou výzvy na dotačné kolo na r. 2017 a prípravou 

materiálov pre členov komisie školstva.           

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


