
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 04.05.2016 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Výberové konanie na riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ. 

3. Výsledky zápisu prvákov. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Ospravedlnil Mgr. Plachkú. Navrhol doplniť program 

rokovania o bod č. 4 - Prerokovanie Návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 

roky 2016 - 2022, s výhľadom do roku 2040.  

Mgr. Forgáč navrhol doplniť bod č. 5 – návrh spolupráce so školami a p. Brecíka v oblasti vodáctva a cyklistiky. 

Komisia školstva súhlasí s doplneným programom rokovania o body č. 4 a č. 5. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Mgr. Baláž – informoval o výberových konaniach na riaditeľa ZŠ, Východná (riaditeľka odchádza do starobného 

dôchodku) – 6 kandidáti, otvorenie obálok, dožiadanie chýbajúcich dokladov.  

„Nové“ výberové konania – ZUŠ K. Pádivého ( odchod riaditeľky do dôchodku), ZŠ, Bezručova a MŠ, Kubranská – 

koniec funkčného obdobia riaditeľom obidvoch škôl. Útvar školstva plánuje ukončiť všetky výberové konania do 

30.06.2016. 

  Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberových konaniach v ZŠ, Východná, Bezručova, ZUŠ K. 

Pádivého, MŠ, Kubranská.   

3. Mgr. Baláž – informoval o zápise prvákov pre šk. r. 2016/2017 – viď priložená tabuľka. 

   Žák, BSBA – sa opýtal na termín zápisu do materských škôl. 

   Mgr. Baláž – zápisy práve prebiehajú (3.- 4.5.); riaditeľka MŠ, Legionárska bude vydávať oznámenia o prijatí detí až 

po skolaudovaní nových tried – dodržanie termínu. 

   Mgr. Forgáč – harmonogram prác stavby je od začiatku prázdnin, malo by sa všetko stihnúť do začiatku šk. roku. 

   Mgr. Vojtek – opýtal sa na prevádzku Cirkevnej materskej školy sv. Svorada a Benedikta. 

   Mgr. Baláž –od mesta dostanú  dotáciu 7000,-€ na činnosť, oficiálne by mali začať činnosť od 01.09.2016. Inú 

informáciu nemá. Doplnil ešte informáciu o MŠ, 28. októbra, kde po kontrole regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva musia upraviť počty detí od 1. 9. 2017 v závislosti od priestorových noriem na dieťa MŠ. Od  1.9.2016 

majú znížiť počet detí o 2.  

  Komisia školstva berie na vedomie informáciu o zápisoch v základných školách.   

4. Mgr. Baláž prezentoval požiadavku Mgr. Kaščákovej prerokovať návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, s výhľadom do r. 2040 a prerokovanie návrhu Implementačného programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho k Programu rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, s výhľadom do r. 2040 – 

doručená členom mailom. Materiály obsahujú plán rozvoja a budovania materských škôl a odborných učební 

v základných školách.  

5. Mgr. Vojtek –rekonštrukcia MŠ na Šafárikovej a Opatovskej nie je z programu EUROP 

Mgr. Forgáč vysvetlil postup mesta pri tvorbe dokumentu, jeho koncepciu do r. 2022, zriadenie implementačnej rady, 

ktorá rozhoduje o konkrétnych projektoch pri rozvoji mesta. 

Komisia školstva odporúča schváliť návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín na roky 2016 – 2022, s výhľadom do r. 2040. 

Za: 4               zdržal sa: 0                      proti: 0      

Komisia školstva odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie predložený návrh Implementačného 

programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho k Programu rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, 

s výhľadom do r. 2040. 

6. Mgr. Forgáč oslovil ho p. Brecík – nadviazať spoluprácu so školami na území mesta, venovať viac pozornosti rozvoju 

vodáctva a cyklistiky v rámci vzdelávacích programov. 

Mgr. Baláž – v minulosti s p. Brecíkom rokoval, išlo o „presadenie“ názoru, aby žiaci v rámci telesnej výchovy 

splavovali Váh. P. Baláž vtedy  argumentoval  štátnym a školským vzdelávacím programom, ktorý neumožňuje 

zavedenie vodáctva do školského vzdelávacieho programu, navyše je tento šport z hľadiska bezpečnosti rizikový. 

Odporučil p. Brecíkovi rokovať s riaditeľmi jednotlivých škôl, dohodnúť sa na krúžkovej činnosti a pod 

Mgr. Vojtek – pamätá si, že navštívil aj Piaristické gymnázium, ale bol neúspešný. Myslí si, že aktivity p. Brecíka sú 

komerčného charakteru a preto by odporúčal krúžkovú alebo klubovú činnosť. 

Komisia školstva sa oboznámila s návrhom p. Brecíka a prijíma uznesenie: 



Navrhované aktivity nie je možné realizovať prostredníctvom školských vzdelávacích programov. Uvedené 

športové aktivity navrhuje realizovať prostredníctvom vlastných aktivít p. Brecíka – letná prázdninová činnosť, 

záujmové krúžky a podobne. 

Za: 4                            zdržal sa: 0                      proti: 0      
7. Žák, MBA – na rade ZŠ, L. Novomeského riešili zlý technický stav plaveckého bazéna a potreby oplotenia školského 

areálu.  

   Mgr. Forgáč – 3 položky – cca 100 00,-€ je technológie, vyfóliovanie 14 000,-€, stavebné práce - neboli nacenené, 

Mgr. Baláž - riaditeľa školy som požiadal, aby dal naceniť, koľko by stála rekonštrukciu bazéna. Firma z Piešťan 

nacenila opravu technológie vo výške 92 990,-€ bez DPH. V tejto cene sa počíta aj s vyfóliovaním bazéna v celkovej 

sume 14 500,-€. V cenovej ponuke nie sú zahrnuté stavebné práce. Súčasne aj Ing. Lisáček dal naceniť opravu 

rekonštrukcie a technológie by bola cca 11 000,-€ bez DPH. V tejto cenovej ponuke sa uvažuje s využitím niektorých aj 

pôvodných dielov, preto je cena nižšia. 

   Mgr. Baláž zdôraznil využívanie tohto bazéna základnými aj materskými školami. V minulosti mesto platilo 

odborného pedagóga plávania zo svojho rozpočtu. V súčasnosti je táto služba zrušená. Plavecký kurz môže viesť len 

osoba na to oprávnená – certifikát. 

p. Andelová materské školy, ak nemajú učiteľa plávania, čo má máloktorá MŠ, využívajú služby o.z. PENQUIN, dobré 

skúsenosti. 

Mgr. Vojtek – stálo by za zamyslenie, či by si mesto nemohlo dovoliť platiť učiteľa plávania. 

Komisia školstva musí zistiť náklady na prevádzkovanie plaveckého výcviku základných a materských škôl. 

Komisia školstva odporúča posúdiť návrhy a cenové náklady na opravu bazénu. 

Komisia školstva žiada posúdiť rekonštrukciu bazénu z pohľadu rozsahu rekonštrukcie, predmetu, finančných 

nákladov. 

Mgr. Baláž prezentoval žiadosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS so sídlom 

v Lúke o presídlenie do Trenčína. Ďalej informoval, že v Trenčíne poskytujú služby už  3 takéto zariadenia – Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ( CPPPaP), Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a 

elokované pracoviská Súkromného pedagogického centra Bánovce nad Bebravou. Riaditeľka SCŠPPP Lúka uzatvorila 

zmluvu so ZŠ, Východná. Riaditeľka školy zmluvu so SCŠPP Lúka uzatvorila, avšak porušila tým VZN č. 12/2011 

o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – čl. 5a, ods. 2 ( 

neschválené finančnou a majetkovou komisiou MsZ), preto je zmluva neplatná a musí zmluvu zrušiť. Ďalej informoval, 

že je dosť neštandardné, aby riaditeľka ZŠ ktorá odchádza do dôchodku k 30.6.2016, podpísala zmluvu 12. 4.2016 

súčinnosťou od 1.9.2016. Mesto z podielových daní takéto zariadenie doteraz nefinancovalo a boli problematické určiť 

výšku normatívu na jeho financovanie. 

Mgr. Kršáková doplnila, že v meste Trenčín súčasné poradenské zariadenia postačujú, klienti – základné aj materské 

školy majú k dispozícii okrem trenčianskych zariadení aj súkromné v Dubnici nad Váhom.  

p. Andelová sa pozitívne vyjadrila k spolupráci so C ŠPP pri ŠZŠ V. Predmerského v súvislosti s depistážou detí 

a ostatnými službami. Nemyslí si, že je na území mesta nedostatok takýchto zariadení. 

Mgr. Vojtek – skonštatoval, že vzhľadom na uvedené skutočnosti nevidí potrebu pôsobenia ďaľšieho poradenského 

zariadenia v Trenčíne. 

Komisia školstva nesúhlasí so zmenou sídla Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-

DYS so sídlom v Lúke. 

Za: 4                            zdržal sa: 0                      proti: 0      
8. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude v stredu 01.06.2016 o 14.30 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 10.05.2016 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 5/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 04.05.2016 

 

 

 

 Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplneným programom rokovania o body č. 4 a č. 5. 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o výberových konaniach v ZŠ, Východná, Bezručova, ZUŠ K. Pádivého, MŠ, 

Kubranská.   

 

- informáciu o zápisoch v základných školách.   

 

Komisia školstva nesúhlasí: 

 

- so zmenou sídla Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS so sídlom 

v Lúke. 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- schváliť návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 

2016 – 2022, s výhľadom do r. 2040. 

 

- mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie predložený návrh Implementačného programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho k Programu rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, 

s výhľadom do r. 2040. 

 

- posúdiť návrhy a cenové náklady na opravu bazénu. 

 

Komisia žiada: 

 

- posúdiť rekonštrukciu bazénu z pohľadu rozsahu rekonštrukcie, predmetu, finančných nákladov. 

 

- zistiť náklady na prevádzkovanie plaveckého výcviku základných a materských škôl. 

 

 

Komisia školstva sa oboznámila s návrhom p. Brecíka a prijíma uznesenie: 

Navrhované aktivity nie je možné realizovať prostredníctvom školských vzdelávacích programov. 

Uvedené športové aktivity navrhuje realizovať prostredníctvom vlastných aktivít p. Brecíka – letná 

prázdninová činnosť, záujmové krúžky a podobne. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


