
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 15.10.2015 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu – október 2015. 

3. Príprava rozpočtu na r. 2016. 

4. Počty detí a žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

5. Vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2014/2015. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, privítal prítomných, zvlášť novú odborníčku 

Mgr. Annu Plachkú, ospravedlnili sa Ján Forgáč a Patrik Žák. Program bol schválený bezo zmeny. 

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 3                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               
2. Mgr. Baláž prezentoval návrhy na zmenu programového rozpočtu - 1. zmena - oprava strechy MŠ, Kubranská 

a výmena dverí MŠ, Šmidkeho; 2. zmena – oprava spojovacej chodby v MŠ, M. Turkovej a preplotenia 

pozemku medzi MŠ, Považská a Centrom seniorov; 3. zmena – rekonštrukcia MŠ, Stromová (vybudovanie 

triedy) a zakúpenie práčky do MŠ, Kubranská ( perie pre viacero MŠ).  

Mgr. Vojtek – zmenu rozpočtu na opravy školských budov podporuje. 

Komisia školstva odporúča schváliť návrhy na zmenu programového rozpočtu na rok 2015. 

Za: 3                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               
3. Mgr. Baláž informoval o príprave rozpočtu na r. 2016, program školstvo je navýšený cca o 400 000€ oproti r. 

2015. Počíta sa v ňom so zvýšením platov pedagogických zamestnancov, kreditových príplatkoch, zvýšil sa 

počet súkromných materských škôl - nárast počtu detí o 84, pribudlo 110 detí a žiakov v súkromných 

umeleckých školách. Mgr. Baláž ďalej informoval o počtoch detí a žiakov v iných školských zariadeniach 

iných zriaďovateľov, kde sú počty žiakov CVČ či stravníkov školských jedální porovnateľné s minulým šk. 

rokom. 

Mgr. Vojtek – postačujú finančné prostriedky na kvalitnú stravu, V ktorom stravovacom pásme sa „nachádza“ 

Trenčín? 

Mgr. Baláž – my sme v 3. stravovacom pásme, nemali sme pripomienky, že by financie nepostačovali na 

kvalitnú prípravu stravy pre deti MŠ aj žiakov ZŠ.  

p. Andelová – strava v MŠ, Šafárikova je výborná, kvalitná, peniaze postačujú. 

Mgr. Baláž – bol by rád, keby sa v rozpočte mesta našli peniaze na rekonštrukciu kuchýň a jedální – zastarané 

rozvody, zariadenie a vybavenie kuchýň. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu na r. 2016. 

4. Mgr. Vojtek vyhodnotil štatistiku počtu detí a žiakov materských škôl, základných škôl, ZUŠ K. Pádivého 

a CVČ Mesta Trenčín – tabuľka zaslaná členom KŠ. Pochvalne sa vyjadril k nárastu žiakov – 540 prvákov, 

o 42 viac ako vlani; medzi odchádzajúcimi deviatakmi a prvákmi je rozdiel 152, čo je pozitívne. 

Mgr. Baláž sa vyjadril k nárastu súkromných MŠ, všetky deti sú umiestnené, v MŠ, Kubranská a Opatová je 

ešte pár miest voľných.  

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o počtoch detí a žiakov v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín. 

5. Mgr. Kršáková informovala o činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov trenčianskych ZŠ za 

uplynulý šk. rok. Vyzdvihla užitočnosť a vysoký prínos ich práce najmä vo vzťahu dieťa, rodič, ich pomoc 

oceňujú aj pedagógovia. Od 01.02.2015 pribudli k 4 úväzkom soc. pedagógov 2 úväzky školských 

psychológov – ZŠ L. Novomeského – 1, Východná - ½, Kubranská - ½. Mesto Trenčín je v tomto projekte 

jedinečné, čo sa odzrkadľuje na nízkom až nulovom zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.  

Mgr. Plachká – potvrdila cenný prínos činnosti sociálnej pedagogičky u nich na škole, ktorá je často nad 

rámec povinností. 

Mgr. Baláž – vo výbere sociálnych pedagógov mali riaditelia šťastnú ruku, sú to ľudia na správnom mieste. 

Mgr. Vojtek – sa k činnosti soc. pedagógov vyjadril pozitívne. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov 

za šk. rok 2014/2015.  



6. Rôzne 

Mgr. Vojtek – ako vyzerá situácia so ŠZTN. 

Mgr. Baláž – 27.10. je naplánované stretnutie primátora s riaditeľkami MŠ; od 01.11. má prejsť údržba pod 

mesto – útvar interných služieb; pracovník BOZP prepustený – bude zabezpečovať mesto; organizačný 

poriadok pripravený, na riaditeľky bude presunutá kompetencia rozhodovania  o „svojom“ rozpočte – každá 

riaditeľka bude mať preddavok ( aj vedúca ŠJ), ktorý následne vydokladuje. P. Baláž poverený do konca roka 

2015, od 01.01.2016 má byť nový riaditeľ ŠZTN. 

Komisia školstva berie na vedomie aktuálnu informáciu o ŠZTN, m.r.o.   
Mgr. Plachká – Detský domov Zlatovce predáva telocvičňu a jedáleň, ktoré škola využíva na vzdelávací 

proces a stravovanie žiakov. Mesto má záujem získať tieto objekty – je v rokovaní s MPSVaR SR. Doteraz 

škola hradila všetky revízie aj opravy, keďže chcela priestory využívať. Škole aj mestu by prospelo, keby sa 

situácia s budovami vyriešila.  

Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude 03.11.2015 o 14.30 hod. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

   Trenčín 19.10.2015 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č. 8/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 15.10.2015 

 

 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- návrhy na zmenu programového rozpočtu na rok 2015. 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o príprave rozpočtu na r. 2016. 

- informáciu o počtoch detí a žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín. 

- informáciu o činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. rok 

2014/2015.  

- aktuálnu informáciu o ŠZTN, m.r.o.   

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 19.10.2015 

 


