
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.04.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Dotácie na oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie – hodnotenie žiadostí, VZN č.7/2012 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. 

3. Testovanie 9 – 2015 – informácia o zabezpečení testovania deviatakov a krížovej kontroly. 

4. Informácia o výsledkoch zápisu detí do materských škôl. 

5. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club. 

6. Žiadosť o prenájom AUTIS – priestory ZŠ, Na dolinách. 

7. Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska S ZUŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín v ZŠ, 

Veľkomoravská. 

8. Návrh novej organizačnej formy usporiadania materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín – pracovný materiál. 

9. Zmena rozpočtu – MŠ, Stromová a ŠJ pri MŠ, Soblahovská. 

10. Rôzne. 

11. Uznesenie, záver. 

 

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

požiadal o doplnenie programu – zmena rozpočtu týkajúca sa MŠ, Stromová a ŠJ pri MŠ, Soblahovská.   

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu rokovania. 

Za: 5                              zdržal sa: 0                      proti: 0                               
2. Mgr. Kršáková oboznámila prítomných, že všetci 11 žiadatelia o dotáciu splnili podmienky VZN 

7/2012, žiadosti obsahujú povinné prílohy. Členom komisie pripravila materiál – žiadosti o dotáciu 

a popisy projektov, ktoré budú členovia KŠ hodnotiť podľa kritérií určených VZN a tabuľku 

hodnotenia jednotlivých projektov. Požiadala, aby hodnotenie prebehlo do 13.04.2015 – odovzdať 

hodnotiace tabuľky Kršákovej.  

Mgr. Vojtek – aký bude ďalší postup? 

Mgr. Kršáková – body od členov KŠ sa spriemerujú, úspešný projekt musí dosiahnuť najmenej 60 

bodov. Hodnota bodu sa vypočíta z objemu fin. prostriedkov – 4 500,-€ - vydelením súčtom 

priemerných bodov pridelených jednotlivým projektom. Výška fin. dotácie sa vypočíta tak, že 

priemerný počet sa násobí hodnotou bodu.  

  Komisia školstva berie na vedomie informáciu o hodnotení projektov. Súhlasí, že do 13.04.2015 

odovzdá hodnotiace hárky Mgr. Kršákovej – e-mailom alebo do podateľne. 

3. Mgr. Kršáková informovala o zabezpečení testovania deviatakov a krížovej kontroly v ZŠ Mesta 

Trenčín, ktoré sa bude konať 15.04.2015. Osobne sa zúčastní kontroly na niektorej ZŠ.  

Komisia školstva  berie na vedomie informáciu o testovaní deviatakov a krížovej kontrole. 

4. Mgr. Baláž informoval prítomných o súčasnom stave prijatých detí do materských škôl, situácia sa 

každým dňom mení, preto výsledky nie sú konečné: prijatých detí 432, neprijatých 162, z toho 94 

nesplnilo kritériá. K dnešnému dňu máme 6 voľných miest. 

Zákonní zástupcovia sa môžu do 08.04.2015 odvolať ( lehota 30 dní). Navyše, primátor sľúbil 

rozšírenie kapacity o cca 15 miest v MŠ, Stromová, takže v odvolacom konaní sa dá počítať s týmito 

miestami. 

Mgr. Vojtek – ktoré deti nespĺňajú kritériá? 

Mgr. Baláž – zo zákona si riaditeľky určujú kritériá na prijímanie detí do materskej školy, okrem 

zákonných požiadaviek si určujú aj vlastné kritériá. Môžu to byť napríklad tie, ktoré majú trvalý pobyt 

mimo Trenčín, ktoré nedosiahli vek 3 roky a iné. 

Žák, BSBA – koľko detí splnilo kritériá a neboli prijaté? 



Mgr. Baláž – budeme presne informovať po 08.04. – dátume možného odvolania sa a doplnenia 

voľných miest. Momentálne proces prijímania nie je ukončený. 

Komisia školstva berie na vedomie priebežnú informáciu o zápise detí do materských škôl. 

5. Mgr. Baláž prezentoval žiadosť n.o. Best Friends Kids Club o stanovisko mesta k zaradeniu 

Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

od 01.09.2015. Svoju žiadosť odôvodňuje nedostatkom miest v MŠ v meste Trenčín. SMŠ bude mať 

3 triedy s kapacitou 38 detí, 3 kvalifikované učiteľky, vzdelávanie bude v zmysle štátneho a školského 

vzdelávacieho programu. Žiadateľ sa zaväzuje, že financie na zabezpečenie prevádzky z podielových 

daní bude od mesta požadovať až od 01.01.2016 (nenaruší rozpočet 2015). 

p. Andelová – poukazuje na nesúlad počtu detí, tried a učiteliek. Podľa školského zákona v 1 triede 

troj- až šesťročných detí je kapacita 21 detí, v troch triedach 62 detí. V každej triede sa musia striedať 

po 2 učiteľky, t.z. 6 učiteliek na 3 triedy. 

Komisia školstva odporúča schváliť zaradenie Súkromnej materskej školy Best Friends Kids 

Club do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

Za: 5                          proti: 0                    zdržal sa: 0 

6. Mgr. Baláž prítomným prezentoval žiadosť o.z. AUTIS o zníženie nájmu v ZŠ, Na dolinách. V čase 

uzatvárania zmluvy medzi AUTIS a ZŠ, Na dolinách boli dohodnuté podmienky nájmu v zmysle VZN 

č. 12/2011, čo činí ročný príjem 1857,-€. Riaditeľstvo ZŠ, Na dolinách plánovalo využiť tieto 

prostriedky na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. Žiadosťou AUTISu sú prekvapení. 

Baláž nevidí dôvod na zmenu dohodnutých podmienok, ktoré sú pre ZŠ nevýhodné – priestor by sa 

dal využiť na špeciálne učebne, prípadne prenajať inému subjektu, ktorý by rešpektoval dohodnuté 

podmienky v zmysle VZN.  

Mgr. Forgáč – čo bude s priestormi, keď odíde AUTIS? Zostanú prázdne? 

p. Andelová – mala by platiť pôvodná zmluva. 

Mgr. Vojtek – je to súkromné zariadenie, na svoju činnosť môže získať fin. prostriedky aj od rodičov.  

Mgr. Kršáková – keďže sú zaradení v sieti škôl, od štátu budú dostávať normatív na žiaka ( zdravotne 

znevýhodneného), ktorý je vyšší ako pre bežných žiakov. 

Mgr. Baláž – konkrétne nevie, ako by využila riaditeľka priestory školy, keď by ich neprenajímala 

AUTISu, ale môžeme si riaditeľku pozvať na zasadnutie KŠ. 

Komisia školstva zaujme stanovisko k žiadosti AUTISu o zníženie nájmu po doplnení ďalších 

informácií. 

7. Mgr. Baláž – prezentoval žiadosť zriaďovateľa S ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín o zriadenie 

elokovaného pracoviska v ZŠ na Veľkomoravskej 12, Trenčín od 01.09.2016. Otvorené by mali byť 

dva odbory – hudobný ( 10 žiakov) a tanečný ( 20 žiakov). Zaviazali sa, že finančné prostriedky budú 

požadovať až od 01.01.2017 tak, aby nezaťažili rozpočet mesta. Podnet na vznik elokovaných tried 

vyšiel od rodičov žiakov ZŠ, Veľkomoravská a riaditeľ školy nemá námietky. 

Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej umeleckej školy, 

Novomeského 11, Trenčín a zaradením do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

   Za: 5                          proti: 0                    zdržal sa: 0 

8. Mgr. Baláž poslal na preštudovanie členom KŠ „Návrh novej organizačnej formy usporiadania MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín“ – pracovný materiál, v ktorom analyzoval súčasný stav 

ŠZTN m.r.o. a jeho činnosti, školské jedálne pri MŠ, možné organizačné formy riadenia materských 

škôl, jej pozitíva a negatíva. 

Mgr. Vojtek – pochválil precízny prístup pri spracovaní „návrhu“, necíti sa natoľko odborníkom, aby 

jednoznačne vyjadril, ktorá alternatíva je najlepšia, najviac sa mu pozdáva 2b), určite by nebolo 

vhodné spojenie ZŠ s MŠ. 

p. Andelová – primátor sľúbil stretnutie s riaditeľkami MŠ. Osobne je za právnu subjektivitu MŠ, 

riaditeľky nechcú stratiť právomoci. 

PhDr. Řádek – prečo vznikol tento materiál, aké zámery má mesto. 

Mgr. Forgáč – požiadame mesto, aby sa vyjadrilo, s akou stratégiou počíta. Navrhuje pozvať 

prednostu, vytvoriť pracovnú skupinu. 

Mgr. Baláž – dôležitá informácia je aj termín, odkedy chce zriaďovateľ uskutočniť zmenu – procesy 

zlučovania trvajú aj vyše roka. Navrhuje stretnutie „mesta“ s riaditeľmi MŠ aj ZŠ. 

Komisia školstva žiada Mestský úrad o informáciu, či plánuje zmenu Školských zariadení m.r.o. 

a k akému termínu. 



V prípade zmeny navrhuje diskusiu s reprezentantmi MÚ, komisie školstva a riaditeliek 

materských škôl. 

9.     Mgr. Baláž – predložil návrh na zmenu rozpočtu týkajúcej zvýšenia kapacity  MŠ, Stromová o 15 detí 

od 1. 9. 2015 a zmenu rozpočtu ŠJ pri MŠ, Soblahovská – odchod zamestnanca do predčasného 

dôchodku, s touto položkou  sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo. Úprava rozpočtov by sa 

zabezpečila presunom z položky rezervy.  

Mgr. Vojtek – návrh pôjde cez finančnú komisiu 

Komisia školstva odporúča schváliť zmenu rozpočtu MŠ Stromová a ŠJ pri MŠ Soblahovská. 

  Za: 5                          proti: 0                    zdržal sa: 0 

10. Rôzne 

Mgr. Baláž – riaditeľke ZŠ, Kubranská, Mgr. Kákošovej končí funkčné obdobie 31.05.2015. Útvar 

školstva by ju chcel poveriť riadením do 30.06.2015 – ukončenie školského roku. Súbežne by sme 

vypísali výberové konanie na riaditeľa ZŠ, Kubranská s nástupom od 01.07.2015. 

Komisia školstva súhlasí s poverením riadenia ZŠ, Kubranská Mgr. Kákošovej do 30.06.2015. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

 

   Trenčín 09.04.2015 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č. 4/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.04.2015 

 

 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zaradenie Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club do siete škôl a školských 

zariadení MŠVVaŠ SR. 

- zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej umeleckej školy, Novomeského 11, Trenčín 

a zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

- zmenu rozpočtu MŠ Stromová a ŠJ pri MŠ Soblahovská. 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programu rokovania. 

- s poverením riadenia ZŠ, Kubranská Mgr. Kákošovej do 30.06.2015. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o hodnotení projektov. Súhlasí, že do 13.04.2015 odovzdá hodnotiace hárky Mgr. 

Kršákovej – e-mailom alebo do podateľne. 

- informáciu o testovaní deviatakov a krížovej kontrole. 

- priebežnú informáciu o zápise detí do materských škôl. 

 

 

 

Komisia školstva žiada: 

 

Mestský úrad o informáciu, či plánuje zmenu Školských zariadení m.r.o. a k akému termínu. 

V prípade zmeny navrhuje diskusiu s reprezentantmi MÚ, komisie školstva a riaditeliek 

materských škôl. 

 

 

Komisia školstva zaujme stanovisko k žiadosti AUTISu o zníženie nájmu po doplnení ďalších 

informácií. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 07.04.2015 

 


