
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.09.2016 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. 

3. Návrh na zmenu rozpočtu na r. 2016. 

4. Návrh rozpočtu na r. 2017 - informácia. 

5. Informácia o pripravovaných výberových konaniach. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol schválený bezo zmien.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Mgr. Baláž – komentoval návrh na zmeny vo VZN č. 7/2012, ktoré iniciovala komisia kultúry. Navrhované zmeny 

komentoval nasledovne:  

- v článku 3 - zátvorku vypustiť  - na web stránke mesta uvádzať všetky dotácie nad 3 500,- EUR vrátane, menovite 

v rozpočte z dôvodu transparentnosti  

- v článku 4 ods. 1 - vypustiť časti viet „ voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta“  

Zdôvodnenie: Žiadateľ by musel predložiť vyjadrenie zo 14 organizácií ( 9 ZŠ,1 ZUŠ, 1 CVČ, ŠZTN, SSmT, 

MHSL,) preukazovanie by bolo časovo náročné pre subjekty žiadajúce dotáciu v priebehu roka, kedy sa ťažko 

preukazujú vyrovnané záväzky – týka sa to hlavne športu. 

- V článku 4, ods. 10 – výšku dotácie mesta ponechať maximálne 70%, projekt = viaczdrojové financovanie 

- V článku 5, ods. 4 - doplnenie možnosti overenia fotokópií garantom 

    Zdôvodnenie – znížia sa náklady žiadateľov, žiadame o doplnenie tejto možnosti, nakoľko veľa žiadateľov   

    využívalo tú možnosť, že predložili originály len na nahliadnutie garantovi a ušetrili tým na poplatkoch za  

    overovanie 

- v poslednej vete jej časť „..rozhodne primátor mesta.“ nahradiť „..rozhodne príslušná komisia“ 

    Zdôvodnenie: V predchádzajúcich obdobia mala túto právomoc mali príslušné komisie, ktoré rozdeľovali  

    dotácie. V konečnom dôsledku návrh komisie nie je pre primátora záväzný a rozdelenie financií môže    

    primátor zmeniť. 

Komisia školstva odporúča schváliť zmeny VZN č. 7/2012 v nasledujúcich bodoch – v článku 3, článku 4 – ods. 1 

a ods. 10, článku 5 ods. 4. 

  Za: 5                            zdržal sa: 0                      proti: 0    

3. Mgr. Baláž – odôvodnil potrebu zmeny rozpočtu na r. 2016 o 30 000,-€ - zvýšenie platov pedagogických 

zamestnancov o 6% od 01.09.2016, odchod do dôchodku, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, dohody za vedenie 

krúžkov .... 

Komisia školstva odporúča schváliť zmenu rozpočtu na r. 2016. 

Za: 5                            zdržal sa: 0                      proti: 0    
4. Mgr. Baláž – informoval o prebehnutom 1. kole návrhu rozpočtu na r. 2017. počíta s výškou 6 240 000,-€ celkom, 

z toho 1 029 000,-€ pre cirkevné školy,739 000,-€ pre ŠKD. 

Počítali sme so zaradením súkromnej ZUŠ, Stromová ul. do siete škôl a školských zariadení. Doteraz sme z MŠVVaŠ 

SR nedostali, v rozpočte zostalo 27 000,-€. Navrhuje, aby sa tieto peniaze „podržali“ v položke rezerva a použili sa 

v prípade havárií počas roka. 

p. Žák, BSBA – počíta sa v rozpočte so mzdou na učiteľa plávania? 

Mgr. Plachká – učiteľ plávania je potrebný. 

Mgr. Forgáč – bol by potrebný na plný úväzok alebo na dohodu? Navrhuje – škola by dostala peniaze na dohodára. 

Podotkol, že plaváreň na Juhu je do konca októbra mimo prevádzky. 

Mgr. Baláž – učiteľ plávania v rozpočte nie je, na porade riaditeľov zistíme, či by bol vyťažený na plný úväzok alebo 

na dohodu. 

p. Andelová – materské školy využívajú ponuku PENGUIN, o.z., sú s nimi veľmi spokojní, deti sa za týždeň naučia 

plávať. Rodičia si kurzy platia sami.  Kurzy sa realizujú v ZŠ, Trenčianske Teplice. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o návrhu na rozpočet na rok 2017. 

Komisia školstva ukladá útvaru školstva zistiť potrebu pozície plavčík na plavárni ZŠ, Ul. L. Novomeského pre 

budúci rozpočet.   



5. Mgr. Baláž informoval o pripravovaných výberových konaniach – MŠ, Opatovská a CVČ. Oboznámil s novelou 

zákona o povinnosti riaditeliek MŠ absolvovať k 01.01.2017 atestáciu. Riaditeľky, ktoré ju neabsolvujú, plánujú 

poveriť do 30.06.2017 a súčasne vypísať výberové konanie. Má informáciu, že sa to týka S na Medňanského ul. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o pripravovaných výberových konaniach. 
6. Mgr. Plachká sa informuje, či Mesto Trenčín neuvažuje v budúcnosti s vybudovaním dopravného ihriska. Školy majú 

dopravnú výchovu v školskom vzdelávacom programe a nemajú kde učiť praktickú časť. 

Mgr. Forgáč – opýta sa architekta, či má mesto víziu budovať dopravné ihrisko. 

Mgr. Baláž – preveríme, ako školy riešia výuku dopravnej výchovy v súčasnosti. 

p. Andelová – informuje sa na eurofondy pre materské školy; požiadala o pomoc pri rekonštrukcii 3 sociálnych 

zariadení, v lete prebiehala rekonštrukcia 3 soc. zariadení, po rekonštrukcii sa uvoľňujú kamene a hrdza, ktoré upcháva 

vymenené potrubie, každý deň volá vodoinštalatéra na odstránenie poruchy. V rozpočte na rekonštrukciu MŠ, 

Šafárikova mali peniaze na opravu strechy, okien a soc. zariadení. Pýta sa, či môže investovať do ostatných 3 soc. 

zariadení a opraviť zatekajúcu strechu a okná by vymenila podľa zvyšku peňazí. 

Mgr. Vojtek – pokiaľ by sa nenavyšoval daný rozpočet, nemal by byť problém. Bola by škoda, aby sa pokazilo 

vymenené zariadenie. 

Mgr. Plachká – informovala o majetkových prevodoch, ZŠ Na dolinách vlastní budovy školskej jedálne aj telocvične. 

V súčasnosti sa opravujú elektrické rozvody a svietidlá v telocvični. 

Mgr. Forgáč – sľúbil pomôcť riaditeľke CVČ, ktorá ho požiadala o pomoc pri dotácii na opravu dverí 1 700,-€ 

a podlahy 1 800,-€, spolu 3 500,-€. 

7. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 5.10.2016. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 13.09.2016 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 7/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.09.2016 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o návrhu na rozpočet na rok 2017. 

- informáciu o pripravovaných výberových konaniach. 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zmeny VZN č. 7/2012 v nasledujúcich bodoch – v článku 3, článku 4 – ods. 1 a ods. 10, článku 5 

ods. 4. 

- zmenu rozpočtu na r. 2016. 

 

 

 

Komisia školstva ukladá útvaru školstva zistiť potrebu pozície plavčík na plavárni ZŠ, Ul. L. 

Novomeského pre budúci rozpočet.   

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


