
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 23.12.2014 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. r. 2013/2014. 

3. Návrh hlavných úloh Komisie školstva na r. 2015. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

 

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

že komisia je uznášaniaschopná, členovia komisie odsúhlasili program. 

2. Mgr. Jozef Baláž oboznámil členov komisie so „Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za školský rok 2013/2014. 

Vzhľadom k tomu, že členovia komisie dostali „Správu“ v dostatočnom predstihu, oboznámil ich 

len s najdôležitejšími bodmi:  

- činnosť školského úradu a útvaru školstva, 

- metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, 

- základné štatistické údaje o predprimárnom a primárnom vzdelávaní, 

- charakteristika ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ – personálne zabezpečenie, počty a kvalifikovanosť   

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, odbornosť vyučovania v jednotlivých 

predmetoch, prospech a správanie žiakov, stravovanie žiakov, 

- činnosť sociálnych pedagógov, 

- súťaže, olympiády a detská osobnosť, 

- rozhodovacie konania a výberové konania na riaditeľov základných a materských škôl. 

Súčasťou správy je aj správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v 

materských školách. 

Mgr. Vojtek – pozitívne hodnotil správu, konštatoval, že bola vypracovaná na základe osnovy 

určenej ministerstvom školstva a poskytuje celkový prehľad o činnosti školského úradu základných 

a materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času.  

p. Žák, B.S.B.A.- sa zaujímal naplnenosťou tried v materských školách a vyslovil                           

požiadavku do budúcnosti, aby sa v správe uvádzal počet podaných žiadostí do  materských škôl 

a koľko bolo z toho prijatých detí, čím získame predstavu o tom, o koľko miest musíme zvýšiť 

kapacitu našich materských škôl.   

Mgr. Baláž – informoval členov komisie, že v predchádzajúcom období bola správa  

prerokovávaná na MsZ, či sa bude v tomto duchu pokračovať aj v nasledujúcom  období? 

Mgr. Vojtek – konštatoval, že správa bude zverejnená na webovom sídle mesta  a tým prístupná 

verejnosti a nevidí dôvod ju predkladať na rokovanie MsZ. 

Komisia školstva schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. r. 2013/2014. 

za: 3                zdržal sa: 0               proti: 0 

3. Návrh hlavných úloh komisie školstva na rok 2015. 

       Mgr. Baláž – predložil plán hlavných úloh komisie , ktorý bol  vypracovaný v spolupráci s Mgr. 

Kršákovou. Plán má dvanásť bodov, predstavuje činnosti, ktoré bude komisia riešiť alebo k nim 

zaujímať stanovisko. Plán hlavných úloh bude tvoriť prílohu k zápisnici z rokovania tejto komisie. 



 Mgr. Vojtek – konštatoval, že plán nie je uzavretý a v priebehu roka je ho možné dopĺňať a meniť 

podľa aktuálnych potrieb. Informoval sa na činnosti sociálnych pedagógov, školského psychológa 

a pedagóga. 

Mgr. Baláž – poukázal na potrebu týchto pedagogických zamestnancov na školách a poukázal na 

výsledky ich práce, ktoré sú zhodnotené v správe. Ďalej informoval, že pozície sociálnych 

pedagógov sú hradené z rozpočtu mesta. 

Mgr. Forgáč a Žák, B.S.B.A – vyslovili záujem zúčastniť sa na rokovaniach o novom 

organizačnom usporiadaní materských škôl. 

Komisia školstva schvaľuje Plán hlavných úloh Komisie školstva pri Mestskom 

zastupiteľstve v Trenčíne na rok 2015. 

za: 3                    zdržal sa: 0                  proti: 0 

4. Rôzne 

Mgr. Vojtek navrhol, aby dňom zasadania komisie bol prvý utorok v mesiaci o 15.00 hodine, 

miesto rokovania bude upresnené v pozvánke. Ďalej navrhol, aby sa členovia komisie postupne 

oboznámili so všetkými školami a aby sa komisie uskutočňovali aj v priestoroch týchto škôl. 

Komisia školstva schvaľuje plán zasadnutí na prvý utorok v mesiaci o 15.00 hodine. 

za: 3                    zdržali sa: 0                      proti: 0 

Mgr. Vojtek – požiadal o vysvetlenie kreovania rozpočtu na rok 2015. 

Mgr. Baláž – informoval o postupe zostavenia rozpočtu na rok 2015, upozornil na osobitosti 

rozpočtu pre školstvo – rozpočtovaná a skutočná dotácia na žiaka, zmeny počtu žiakov po 

EDUZBERE a ich vplyv na výšku a úpravy rozpočtu, financovanie súkromných a cirkevných škôl. 

5. Záver 

Mgr. Vojtek  - poďakoval za účasť na rokovaní komisie a zaželal členom šťastné a veselé Vianoce 

a úspešný nový rok 2015. 

Členovia komisie sa dohodli, že komisia v mesiaci január 2015 sa uskutoční 13.1.2015 o 15.00 hod. 

v priestoroch veľkej zasadačky. 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Jozef Baláž 

 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

Trenčín 05.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 7/2014 

 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 23.12.2014 

 

 

 

Komisia školstva schvaľuje: 

 

- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. r. 2013/2014. 

 

- Plán hlavných úloh Komisie školstva pri  Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne na rok 

2015. 

 

- plán zasadnutí Komisie školstva na prvý utorok v mesiaci o 15.00 hodine. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda Komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 05.01.2015 


