
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 08.09.2015 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Školský rok 2015/2016, počty prvákov. 

3. Informácia o ŠZTN, m.r.o. 

4. Hodnotenie základných škôl INEKOm. 

5. Pridelenie služobného bytu v ZŠ, L. Novomeského. 

6. Zatekanie strechy v MŠ, Kubranská.  Požiadavka na riešenie havarijných situácií a pieskovísk.  

7. Doplnenie odborníka do komisie školstva. 

8. Rôzne. 

9. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, privítal prítomných, ospravedlnený P. Žák.  

Mgr. Baláž požiadal o zmenu programu – bod 5 zrušiť a bod 6 premenovať na Požiadavka na riešenie 

havarijných situácií a pieskovísk.   

Komisia školstva súhlasí s úpravou programu rokovania. 

Za: 3                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               
2. Mgr. Baláž informoval o počte prvákov k 7.9.2015, porovnal počty jednotlivých ZŠ s uplynulým šk. rokom – 

celkový počet 541, nárast o 54 prvákov. Do materských škôl nastúpilo 1560 detí, uspokojení všetci žiadatelia, 

aj tí, ktorí sa odvolali, voľné miesta sú v MŠ, Opatovská, Kubranská, Orechovská.  

Zaradené do siete sú všetky materské školy iných zriaďovateľov – cirkevná na Olbrachtovej, M2 na 

Záhumenskej ul., Best Friends Kids Club. Otvorená je aj Súkromná ZŠ AUTIS – 10 detí. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o začiatku šk. r. 2015/2016 a počte prvákov. 

3. Mgr. Baláž predstavil inovovaný organizačný poriadok ŠZTN, do ktorého zapracoval aj niektoré – 

akceptovateľné požiadavky p. riaditeliek materských škôl.  

Mgr. Vojtek – aký bude ďalší postup? 

Mgr. Baláž – sumarizuje dokumentáciu, zapracováva pripomienky, pracuje na štruktúre ŠZTN – regulácia 

prac. miest, presun zamestnancov údržby pod mesto – interné služby. Organizačný poriadok schvaľuje 

primátor.  

Komisia školstva sa oboznámila s organizačným poriadkom ŠZTN.  

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o aktuálnych zmenách v ŠZTN. 

Vedúci útvaru dopracuje materiál o ŠZTN do konečnej podoby. 

4. Mgr. Baláž informoval o vysoko pozitívnom hodnotení kvality základných škôl INEKOm - mimovládna 

nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky 

dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. V rámci SR ( hodnotených 833 ZŠ) 

skončili ZŠ Dlhé Hony 5., Kubranská 9., Bezručova 25., v rámci Trenčianskeho kraja – Dlhé Hony 1., 

Kubranská 3., Bezručova 8., Hodžova 13. Výsledky trenčianskych ZŠ považujeme za výborné. 

Mgr. Kršáková upozornila na dlhodobý nezáujem rodičov o ZŠ, Východná, hoci jej výsledky sú  veľmi dobré.  

Mgr. Vojtek – je v rade školy ZŠ, Východná, pozná výsledky školy, pekná výzdoba interiéru – chodieb – 

maľby školníka. Možno by prospela investícia do fasády budovy – pôsobí zanedbane. 

p. Andelová – spýtala sa, či bude mesto reagovať na nejaké výzvy. 

Mgr. Forgáč – mesto reagovalo na výzvu 400 tis.€ na 4 materské školy; budúci rok je pripravené reagovať na 

eurofondovú výzvu vo výške 800 tis. €. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o pozitívnych výchovno-vyučovacích výsledkoch 

trenčianskych základných škôl. 

Komisie školstva konštatuje potešiteľné výsledky základných škôl Mesta Trenčín. 

5. Mgr. Baláž – predložil požiadavku na zmenu rozpočtu z dôvodu havarijných situácií a revitalizáciu 

pieskovísk. Informoval o potrebe opravy zatekajúcej strechy v Materskej škole na Kubranskej – v minulosti už 

lepená, opravy chodníkov v areáli Základnej školy, Kubranská. V rozpočte ŠZTN zostalo 3000€, z 

kapitálových výdavkov pre základné školy zostalo 11.500,-€, ZŠ Na dolinách ušetrila 9.500,€. Zmenou 

rozpočtu by sa z týchto prostriedkov mohla uhradiť spomínaná strecha alebo oprava chodníkov v ZŠ. 

O pieskoviská v materských školách sa starajú ŠZTN, m.r.o., pričom ŠZTN nemajú na túto činnosť strojové 

ani personálne zabezpečenie. V súčasnosti sa zabezpečuje výmena na základe dobrých vzťahov s vedením 



MHSL. Či by nebolo vhodné opätovne túto činnosť  dať do kompetencie MHSL a v rozpočte im na to vyčleniť 

finančné prostriedky? 

Mgr. Forgáč – obrátila sa naňho riaditeľka MŠ, Šmidkeho so žiadosťou o výmenu vonkajších vchodových 

dverí a opravy terasy. Súhlasí, aby ušetrené prostriedky boli použité na opravy v materských a základných 

školách. 

p. Andelová – informovala, že aj v MŠ na Šafárikovej ul. tečie strecha, primátor im sľúbil opraviť dva zvody 

a zalepiť strechu. 

Mgr. Vojtek – súhlasí s návrhom, aby sa ušetrené finančné prostriedky použili na odstránenie havárií 

v materských a základných školách, nemal by byť problém so zmenou rozpočtu, pokiaľ to neovplyvňuje jeho 

výšku. 

Komisia školstva odporúča schváliť zmenu rozpočtu, ktorá nebude mať vplyv na výšku celkového 

rozpočtu mesta na r. 2015 - odporúča presunúť ušetrené kapitálové výdavky programu 7 na odstránenie 

havárie strechy na MŠ, Kubranská,  opravu strechy a zvodov v MŠ, Šafárikova,  výmenu vstupných 

dverí v MŠ, Šmidkeho alebo opravu chodníkov v ZŠ, Kubranská.  

6. Mgr. Vojtek – v júni odstúpil z postu odborníka komisie školstva PhDr. Miroslav Řádek, je namieste voľba, 

resp. znovuzvolenie Mgr. Anny Plachkej na pozíciu odborníčky.  

Mgr. Baláž – materiál do MsZ je už pripravený.  

Komisia školstva berie na vedomie odstúpenie PhDr. Miroslava Řádeka z pozície odborníka komisie 

školstva. 

Komisia školstva odporúča schváliť za odborníka komisie školstva Mgr. Annu Plachkú. 

Za: 3                     proti: 0                  zdržal sa: 0 

7. Rôzne 

Mgr. Baláž – tlmočil záujem o separovaný zber, konkrétne MŠ, Soblahovská má záujem o nádobu na 

bioodpad, MŠ, Opatovská o nádoby na papier a plast. 

Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude 15.10.2015 o 14.30 hod. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

   Trenčín 14.09.2015 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 7/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 08.09.2015 

 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o začiatku šk. r. 2015/2016 a počte prvákov. 

- informáciu o aktuálnych zmenách v ŠZTN. 

- informáciu o pozitívnych výchovno-vyučovacích výsledkoch trenčianskych základných škôl. 

- odstúpenie PhDr. Miroslava Řádeka z pozície odborníka komisie školstva. 
 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zmenu rozpočtu, ktorá nebude mať vplyv na výšku celkového rozpočtu mesta na r. 2015 - odporúča 

presunúť ušetrené kapitálové výdavky programu 7 na odstránenie havárie strechy na MŠ, 

Kubranská, opravu strechy a zvodov v MŠ, Šafárikova,  výmenu vstupných dverí v MŠ, Šmidkeho 
alebo opravu chodníkov v ZŠ, Kubranská.  

  

- za odborníka komisie školstva Mgr. Annu Plachkú. 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s úpravou programu rokovania. 

 

Komisia školstva sa oboznámila: 

 

- s organizačným poriadkom ŠZTN.  

 

 

Komisie školstva konštatuje: 

 

- potešiteľné výsledky základných škôl Mesta Trenčín. 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 14.09.2015 

 


