
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 03.03.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Vyjadrenie sa k zaradeniu Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície do siete škôl a školských 

zariadení – doplnený o vyjadrenie sa k zaradeniu Cirkevnej materskej školy sv. Andreja-

Svorada a Benedikta do siete škôl a školských zariadení. 

3. Oceňovanie pedagógov primátorom mesta, výber kandidátov. 

4. Výška štátnej dotácie na žiaka pre rok 2015. 

5. Informácia o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2015. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

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

odborníkov – plnoprávnych členov komisie školstva ( KŠ) p. Andelovú a PhDr. Řádeka. Mgr. Baláž 

požiadal o doplnenie programu - do bodu č. 2 doplniť - žiadosť o súhlas so zriadením Materskej 

školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta ( doručená dnes 03.03.2015).   

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu rokovania. 

Za: 4                              zdržal sa: 1                       proti: 0                               

Komisia školstva schvaľuje program v upravenej podobe. 

Za: 5                              zdržal sa: 0                       proti: 0                               

2. Mgr. Jozef Baláž oboznámil členov komisie so žiadosťou Kongregácie sestier služobníc 

Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom v Prešove o zaradenie Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície 

do siete škôl a školských zariadení - prerokovaný vo finančnej komisii; celodenná prevádzka od 

01.09.2015, počet tried 2, detí 48, kvalifikované učiteľky 4, adresa – Olbrachtova 28, od mesta budú 

požadovať finančné prostriedky až od 01.01.2016 ( z podielových daní) – príloha 1. 

Mgr. Vojtek – neovplyvní to rozpočet mesta?  

Žák, BSBA – iný princíp prijímania detí? 

PhDr. Řádek – pýta sa na prílohy listu, ktoré pisatelia nedodali – bod č. 11,12. 

Mgr. Baláž – Rozpočet mesta prevádzka MŠ neovplyvní. Pre mesto bude Cirkevná materská škola     

( CMŠ) bl. Tarzície prínosom, vykryje lokalitu centra mesta, kde je permanentný nedostatok miest. 

Do materských škôl sa nám hlási cca o 100 detí viac. Prijímanie detí – zákonní zástupcovia musia 

akceptovať školský vzdelávací program. Prílohy  ( bod 11 a 12) k listu budú doručené priebežne. 

Komisia školstva súhlasí so zriadením Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície a jej zaradením 

do siete škôl a školských zariadení.  

za: 5                         zdržal sa: 0                  proti: 0 

Mgr. Baláž informoval o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Trenčín o zriadenie Materskej 

školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne od 01.09.2016 – príloha 2. Sídlo MŠ bude 

v budove na Braneckého ulici, súčasná Stredná zdravotnícka škola, predpokladaná kapacita 40 detí, 

2 triedy, 4 učitelia. Finančné prostriedky budú od mesta požadovať až od 01.01.2017. Žiadosti 

odporúča vyhovieť – vykrytie nedostatku miest v centre mesta. 

p. Andelová – MŠ zaradené v sieti škôl a šk. zariadení musia mať vypracovaný školský vzdelávací 

program. 

Komisia školstva súhlasí so zriadením Materskej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta a jej 

zaradením do siete škôl a školských zariadení.  

za: 5                         zdržal sa: 0                    proti: 0 

 



  

3. Mgr. Kršáková oboznámila prítomných s tradíciou oceňovania úspešných pedagógov primátorom 

mesta. Jedná sa o morálne ocenenie 12 pedagógov s prihliadnutím na dosiahnuté profesijné úspechy. 

Jednotlivé návrhy podali riaditelia MŠ, ZŠ, ZUŠ, ale aj útvar školstva – 2 riaditeľky. Počet 

navrhnutých pedagógov je 13, zo ZŠ Kubranská - riaditeľka Mgr. Kákošová (návrh útvaru školstva) 

a PaedDr. Glončáková ( návrh riaditeľky ZŠ) – príloha č.3. Kršáková doplnila, že asi polovica 

z kandidátok odchádza do dôchodku, a je to teda posledná možnosť na ich ocenenie. Požiadala 

prítomných o vyjadrenie. Zároveň pozvala členov KŠ na slávnostné oceňovanie pedagógov–

27.03.2015 o 10.30 h v sobášnej sieni – pozvánku doručia dodatočne. 

Mgr. Forgáč – výber z kandidátok, ktorých nepoznáme, je ťažké. Navrhuje, aby bol počet 12 

výnimočne zmenený na 13 ocenených a bolo tak vyhovené všetkým. Návrh p. Forgáča bol 

podporený aj p. Žákom a Vojtekom. 

Komisia školstva súhlasí, aby počet ocenených pedagógov za r. 2015 bol upravený z 12 na 13. 

za: 5                         zdržal sa: 0                    proti: 0 

Komisia školstva súhlasí s kandidátmi na ocenenie primátorom mesta. 

za: 5                         zdržal sa: 0                    proti: 0 

4. Mgr. Baláž informoval o výške štátnej dotácie na žiaka základnej školy ( ZŠ) uverejnenej na 

webovom sídle MŠVVaŠ SR, jej výška na rok 2015 je stanovená v sume 1.125,09 € na žiaka. 

Súčasne komisiu informoval o rozpise finančných prostriedkov na rok 2015 pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Celková výška štátnej dotácie je 5.939.670,00 € - 

príloha č. 4. 

Komisia školstva berie na vedomie výšku štátnej dotácie na žiaka na r. 2015. 

5. Mgr. Baláž informoval o pripravovanom návrhu na zmenu rozpočtu v programe 7 Školstvo, ktorý 

bude predložený na rokovanie  MsZ v Trenčíne.  

Prvá zmena sa bude týkať  úpravy  rozpočtovanej štátnej dotácie  pre ZŠ a jej zosúladenie so 

skutočne pridelenou dotáciou z ministerstva na úroveň 5. 939.670,00 €. Súčasne dôjde 

k prerozdeleniu medzi ZŠ rozpočtovanej  rezervy štátnej dotácie vo výške 275.005,00 €. Táto 

rezerva bola vytvorená na  5%-né navýšenie mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov 

a 1% a 1,5%-né navýšenie nepedagogických zamestnancov ZŠ, ktoré boli schválené nariadením 

vlády č.393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancom pri výkone 

prác vo verejnom záujme.  

Druhá zmena sa týka riešenia havarijného stavu kúpeľne v MŠ, 28. októbra. Došlo k prasknutiu 

vodovodného potrubia, následkom čoho bola premočená stena v susednej miestnosti –v sklade boli 

znehodnotené skrine. Z tohto dôvodu žiadame presunúť z rezervy  pre materské školy sumu 2.200 € 

na odstránenie havarijného stavu v kúpeľne a 1.300 € na výmenu plesnivého nábytku. 

Komisia školstva súhlasí s návrhom na zmenu rozpočtu na r. 2015. 

za: 5                         zdržal sa: 0                    proti: 0 

6. Rôzne 

Mgr. Vojtek  - zúčastnil sa zasadnutia rady školy (RŠ), kde riaditeľka MŠ prejavila nespokojnosť 

s odstraňovaním nahlásených závad údržbármi Školských zariadení mesta Trenčín (ŠZTN) – zdĺhavá 

výmena žiariviek – trvá niekoľko dní. Závada – nefunkčná časť poplašného zariadenia prerástla do 

celkovej nefunkčnosti. 

p. Andelová – nevidí problém fungovania, doteraz nemala žiadny problém pri odstraňovaní závady.  

Mgr. Baláž – od septembra je poverený riadením ŠZTN; o 16 MŠ sa starajú 3 údržbári, z toho 1 je 

dlhodobo PN, prijali 1 údržbára na dohodu. Každý týždeň v mesiaci sú v 1 mestskom obvode. 

V prípade havarijného stavu konajú ihneď. Nakoľko majú ŠZTN nízky rozpočet, nie je možné 

vytvoriť skladové zásoby – preto sa musia komponenty na odstraňovanie závad podľa potreby denne  

nakupovať.  

Informoval o zámere mesta zrušiť ŠZTN, v úvahe sú 3 alternatívy: 

- Zrušiť ŠZTN – časť prac. činností spolu so zamestnancami presunúť pod mesto, MŠ ponechať 

bez zmeny 

- Zrušiť ŠZTN, z materských škôl vytvoriť právne subjekty, obslužné činnosti presunúť na MHSL 

alebo interné služby 

- Materské školy pričleniť k základným školám, čo znamená realizovať procesy vyraďovania škôl 

zo siete a následné zaraďovanie – proces trvá cca 1 rok 



Žák, BSBA – pýtal sa na organizačnú štruktúru ŠZTN 

Mgr. Vojtek – požiadal Mgr. Baláža o predloženie alternatívnych návrhov komisii školstva 

Mgr. Forgáč – hlavnou ideou zmeny by malo byť zachovanie odbornosti a kvality. Navrhuje pozvať 

na komisiu prednostu MsÚ. 

Mgr. Vojtek – súhlasí s prizvaním prednostu na apríl. Informuje sa na ďalšie vzdelávanie učiteliek 

MŠ – kontinuálne vzdelávanie.  

Mgr. Baláž – nakoľko sa záujem o kontinuálne vzdelávanie zvýšil natoľko, že zasahuje rozpočet pre 

MŠ, boli sme ho nútení regulovať. Z každej MŠ zaradíme do ročného plánu kontinuálneho 

vzdelávania jedného pedagóga, ktorého vyberá riaditeľka MŠ. Po dosiahnutí 30 alebo 60 kreditov 

mu bude vyplácaný kreditový  príplatok . Ostatní pedagógovia sa môžu vzdelávať, ale nebudú im 

priznané kreditové príplatky, pretože neboli zaradení do plánu kontinuálneho vzdelávania.  V zmysle 

zákona 317/2009 ročný plán kontinuálneho vzdelávania schvaľuje zriaďovateľ. 

Mgr. Vojtek – považuje pravidlá kontinuálneho vzdelávania za transparentné.  

Mgr. Baláž – informoval sa na kotolňu ZŠ, Na dolinách – údajne stále nie je skolaudovaná. Škola 

má tiež problémy s telocvičňou, konkrétne s osvetlením a elektrorozvodmi. 

Mgr. Forgáč – nie je pravda, v kotolni bola realizovaná skúšobná prevádzka, revízne správy sú 

hotové. O telocvičňu malo mesto záujem, štát ju ponúkol za trhovú cenu, čo je veľa. Nová telocvičňa 

rovnako drahá ako kúpa starej. Mesto nemôže investovať do opravy cudzieho majetku. 

Mgr. Baláž – informoval komisiu o ponuke fa BORO na zhotovenie diela – stavbu, prístavbu alebo 

nadstavbu priestorov pre potrebu materských škôl, šk. jedální alebo výdajne stravy. Ponuka sa viaže 

k výzve MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít MŠ – príloha č. 5. Táto ponuka bola  odoslaná e-

mailovou poštou kolegom z investičného. 

7. Uznesenie, záver 

Mgr. Vojtek poďakoval za účasť na rokovaní komisie. 

Najbližšie zasadnutie komisie bude 07.04.2015 o 15.00 hod. v zasadačke na Farskej 10. 

 

 

  Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

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

predseda komisie školstva 

Trenčín 05.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 3/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 03.03.2015 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programu rokovania. 

 

- so zriadením Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície a jej zaradením do siete škôl 

a školských zariadení.  

 

- so zriadením Materskej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta a jej zaradením do siete 

škôl a školských zariadení.  

 

- s upraveným počtom ocenených pedagógov za r. 2015 z 12 na 13. 

 

- s kandidátmi na ocenenie primátorom mesta. 

 

- s návrhom na zmenu rozpočtu na r. 2015. 

 

 

Komisia školstva schvaľuje: 

 

- program v upravenej podobe. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- výšku štátnej dotácie na žiaka na r. 2015. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 05.03.2015 

 

 


