
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 02.03.2016 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Žiadosti o dotáciu, kritériá hodnotenia v zmysle VZN č. 7/2012. 

3. Rôzne. 

4. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Ospravedlnil Mgr. Forgáča. Program bol prijatý bezo 

zmeny. 

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Mgr. Kršáková – informovala členov komisie o prijatých žiadostiach o dotáciu – spolu 17, všetky doručené v termíne, 

niektorým chýba potvrdenie MV SR o registrácii ( dodávajú ho priebežne), úroveň projektov rôznorodá. Požiadala 

o ohodnotenie projektov podľa kritérií VZN 7/2012, príloha č. 5, článok 3. Do pripravenej tabuľky vpísať pridelené body, 

tabuľku odovzdať mailom do 11.03.2016 Mgr. Kršákovej. 

p. Andelová – MŠ Šafárikova si tiež podala projekt, navrhuje nehodnotiť „svoj“ projekt. 

Mgr. Vojtek – mohli by nastať problémy pri výpočte bodov, verí v serióznosť pri hodnotení.  

Žák, BSBA – v budúcom roku by sme mali žiadať zasielanie žiadostí o dotácie s popisom projektu aj v elektronickej, aj 

v písomnej podobe. Ďalej navrhuje požiadať právny útvar o stanovisko, či je zo zákona potrebné predkladanie potvrdení 

z Ministerstva vnútra SR o registrácii nie starší ako 3 mesiace. Požiadavka vyplýva z časových, ale aj finančných 

komplikácií pri podávaní žiadostí.  

Členovia komisie školstva podporili pripomienky P. Žáka. 

Komisia školstva žiada právny útvar o stanovisko, či je zo zákona potrebné predkladanie potvrdení z Ministerstva 

vnútra SR o registrácii nie starší ako 3 mesiace.  

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0       
3. Mgr. Plachká – požiadala poslancov o podporu prehodnotenia Smernice primátora č. 30/2001, vo veci zvýšenia spodnej 

hranice pri verejnom obstarávaní z 1000,-€ na 2500,-€. Riaditelia sú nútení „často“ žiadať o povolenie výnimky na 

obstarávanie, z dôvodu zabezpečenia rovnakého nákupu školského nábytku, internetových tabúľ, softvérových licencií 

pre vzdelávacie inštitúcie, vzdelávacie programy, IT servis, učebné pomôcky, atď. 

Mgr. Baláž – podporil požiadavku, súčasne informoval členov komisie, že s takouto požiadavkou sa na neho obrátili aj 

ostatní riaditelia s konkrétnou požiadavkou upraviť čl. 2 ods. 11 písm. e).  Riaditeľom ide o to, že ak kupujú napr. školský 

nábytok, alebo interaktívne tabule,  aby ich mali v každej triede rovnaké od toho istého výrobcu, čím bude zabezpečená 

kompatibilita a servis zariadenia. 

Komisia školstva žiada o úpravu limitu výšky na verejné obstarávanie z 1000,-€ na 2500,-€. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0       

   Mgr. Baláž – informoval o pracovnom stretnutí s riaditeľom Konštrukta Industry Ing. Plškom, ktorý ho oboznámil 

s projektom spolupráce medzi základnými školami, strednými školami a strojárenskými firmami blízkeho okolia 

Trenčína. Hovoril o spoločnom stretnutí riaditeľov ZŠ a výchovných poradcov spolu s riaditeľmi SOŠ, ich spoločnou 

témou by bola profesná orientácia žiakov ZŠ na profesie strojárenských odvetví. 

   Mgr. Plachká – v základných školách boli dielne zrušené, žiaci nemajú v ZŠ vytvorené podmienky na rozvoj 

praktických zručností. Spoluprácou so strojárenskými podnikmi by sa mohol deficit technického vybavenia škôl 

čiastočne eliminovať.  

   Žák, BSBA – v prípade, že sa projekt vydarí, bolo by dobré spracovať nejaký výstup – pozitíva, prínos,..., ktorý by sa 

dal zverejniť prostredníctvom hovorkyne primátora, INFA ap. 

   Mgr. Baláž – informoval o podaní 5 projektov na rekonštrukciu telocviční ZŠ, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Východná, 

L. Novomeského, Kubranská – odoslané včera. 

   Žák, BSBA – aká je spoluúčasť mesta? 

   Mgr. Baláž – 20% - 66 000,-€.  

   Mgr. Vojtek – pripomenul, že 2 materské školy sú zaradené do projektov, a to MŠ Šafárikova a Opatovská. 

4. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude v stredu 06.04.2016 o 14.30 hod. 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 04.02.2016 

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

predseda komisie školstva 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 3/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 02.03.2016 

 

 

 

 

 Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

 

Komisia žiada: 

 

- právny útvar o stanovisko, či je zo zákona potrebné predkladanie potvrdení z Ministerstva vnútra 

SR o registrácii nie starší ako 3 mesiace. 

 

- o prehodnotenie Smernice primátora č. 30/2001 vo veci zvýšenia spodnej hranice pri verejnom 

obstarávaní z 1000,-€ na 2500,-€.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 


