
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 13.01.2015 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Prerokovanie návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 – 2017. 

3. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčín do rád škôl, školských 

zariadení a mestskej školskej rady. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

 

1. Rokovanie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Konštatoval, že 

komisia je uznášaniaschopná, program bol schválený. Mgr. Ján Forgáč neúčasť na komisii 

ospravedlnil a súčasne elektronicky poslal svoje súhlasné stanovisko k návrhu Programového rozpočtu 

a k návrhu delegovaných zástupcov mesta do rád škôl. 

2. Mgr. Jozef Baláž oboznámil členov komisie s metodikou tvorby rozpočtu. Kapitálové výdavky 

budú použité najmä na vybavenie školských jedální pri MŠ aj ZŠ; Mesto zo svojho rozpočtu hradí 

napr.: 

- mzdy 4 sociálnych pedagógov, od 1.1.2015 aj špeciálneho pedagóga a školského psychológa; 

- dofinancovanie APROGEN; 

- údržba športovísk pri ZŠ; 

- príspevok na mzdu futbalového trénera športových tried; 

- kosačka. 

   Vysvetlil tiež financovanie školských zariadení iných zriaďovateľov – 88% z nákladov na žiaka. 

Mgr. Vojtek – zaujímal sa o rozdiel príjmov základných škôl pri porovnávaní plnenia za rok 2014 

a rozpočet 2015.  

Mgr. Baláž – pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z plánovaných príjmov ZŠ v roku 2014. Do 

príjmov školy sa započítavajú aj dobropisy za predchádzajúci rok, ďalej granty, dary a iné príjmy ktoré 

v roku 2014 tvorili  cca 39.000 €. Tieto príjmy sa však v nasledujúcom roku nemusia uskutočniť, 

z tohto dôvodu ich ani nerozpočtujeme.  

Ak škole vrátia preplatky napr. z energií ( a to sa nedá predvídať), ktoré sú hradené z prenesených 

kompetencií, tak ich ponechávame škole na hradenie nákladov podľa potreby školy. 

Mgr. Vojtek -  vyjadril spokojnosť s prezentáciou vedúceho ÚŠ a s návrhom rozpočtu súhlasí. 

Komisia školstva súhlasí s návrhom Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 – 2017. 

za: 2                    zdržal sa: 0                proti: 0 

3. Mgr. Vojtek uviedol návrh na delegovanie poslancov do rád škôl. Vyslovil sa, že materiál bol 

pripravený dôsledne a korektne. Postup výmeny poslancov v radách škôl je zrozumiteľné, nemá žiadne 

pripomienky. 

Mgr. Baláž doplnil výmenu poslankyne Bírošovej a poslanca Kanabu na základe ich vzájomnej 

dohody v ZŠ Bezručova a Dlhé Hony. 

Žák, B.S.B.A – nemá k materiálu žiadne pripomienky. 

Komisia školstva súhlasí s návrhom na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčín do 

rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady. 

za: 2                    zdržal sa: 0                  proti: 0 

4. Rôzne 

Mgr. Baláž – informoval o pripravovanom zápise detí do ZŠ na území mesta.  

Mgr. Vojtek – koľko detí očakávame?  



Mgr. Baláž – zápisu sa zúčastňuje okolo 500 – 550 detí, z toho asi 80 požiada o odklad školskej 

dochádzky. V septembri nastúpi do 500 prvákov. 

p. Žák, BSBA – zaujíma sa o dôvody toľkých odkladov a čo spôsobujú mestu. 

Mgr. Baláž – počet odkladov stúpa, niektoré sú aj neopodstatnené. Odložením povinnej školskej 

dochádzky zostávajú 5-ročné deti v MŠ o rok dlhšie, čím sa znižuje kapacita prijímania 3-ročných 

detí. Aj to je príčina nedostatku voľných miest v MŠ Mesta Trenčín. 

p. Žák, BSBA – akú naplnenosť očakávajú ZŠ po zápise prvákov? 

Mgr. Baláž – zásadné zmeny neočakávame, demografický vývin je ustálený. Očakávame približne 

470 – 500 prvákov. Najviac majú záujem rodičia o ZŠ na Dlhých Honoch, Hodžovej, L. 

Novomeského. Dlhšie trvajúce problémy má ZŠ Východná, kde v podvedomí obyvateľov pretrváva 

informácia o rušení školy spred 6-8 rokov.  

Mgr. Vojtek – akú „životnosť“ má projekt APROGEN? 

Mgr. Baláž – v triedach je priemerne 8 – 10 detí, Mesto Trenčín projekt dofinancováva, nakoľko 

normatív zo štátu naň nepostačuje. Žiaci 4. / 5. ročníkov odchádzajú  študovať na 8-ročné gymnáziá. 

Mgr. Vojtek  - poďakoval za účasť na rokovaní komisie. 

Najbližšie zasadnutie komisie bude 03.02.2015 o 15.00 hod. v zasadačke na Farskej 10. 

 

 

 

 

  Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

Trenčín 16.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 1/2015 

 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 13.01.2015 

 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

-  s návrhom Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 – 2017. 

 

- s návrhom na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčín do rád škôl, školských 

zariadení a mestskej školskej rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 15.01.2015 


