
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 04.04.2018 

 

Prítomní: Mgr. Ján Vojtek; Patrik Žák, BSBA; Nadežda Andelová; Mgr. Anna Plachká; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Ospravedlnený: Mgr. Ján Forgáč 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Schvaľovanie dotácií na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania na r. 2018. 

3. Schválenie zmeny rozpočtu – finančný dar oceneným pedagógom ku Dňu učiteľov. 

4. Výberové konania na riaditeľov MŠ, Šafárikova 11 a CVČ, Východná 9. 

5. Rôzne – zabezpečovanie bezpečnosti DI v školských areáloch, vykonanie zápisov do katastra nehnuteľností, 

Testovanie 9-2018, zápisy v ZŠ, inklúzia – projekty EÚ,... 

6. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril Mgr. Ján Vojtek, ospravedlnil z neprítomnosti Mgr. J. Forgáča. Skonštatoval, že komisia 

školstva je uznášaniaschopná. Program komisie bol schválený bezo zmien.                                                                                                                                

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Kršáková na základe podkladov od členov KŠ spracovala tabuľku hodnotenia projektov na r. 2018 – príloha č. 1, 

tri projekty nezískali potrebných 60 bodov ( VZN 7/2012) – z 21 projektov prešlo výberom 18. Zo získaných bodov 

bola vypočítaná hodnota 1 bodu = 7,3. Na základe hodnoty bodu bola vypočítaná výška dotácie pre jednotlivé projekty. 

Výška dotácie na školstvo, výchovu a vzdelávanie na r. 2018 činí 10000,-€. V prvom kole členovia KŠ rozdelili 8862,-

€, zostatok vo výške 1138,-€ bol v druhom kole rozpočítaný tak, aby boli rozdelené fin. prostriedky bezo zvyšku. Viď 

príloha č. 1. 

P. Žák, BSBA – pýta sa, či predkladatelia pri podávaní žiadostí o projektoch konzultovali. Úroveň niektorých sa mu 

zdá po obsahovej stránke slabšia. 

Mgr. Kršáková – konzultovali len niektorí, asi tretina. 

Komisia školstva schvaľuje navrhované dotácie podľa predloženej tabuľky. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

3. Mgr. Kršáková požiadala KŠ o schválenie zmeny rozpočtu z dôvodu  - finančný dar vo výške 60,-€ pre ocenených 

pedagógov ku Dňu učiteľov – schválený v rozpočte Mesta Trenčín na r. 2018 vo výške 600,-€. Zmena sa týka presunu 

odmien na materské alebo základné školy, v ktorých sú ocenení pedagógovia zamestnaní. Príloha č. 2. 

Komisia školstva odporúča schváliť zmenu rozpočtu – finančný dar k oceneniu pedagógov ku Dňu učiteľov. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

4. Mgr. Kršáková oboznámila KŠ o pláne vypísania výberových konaní v treťom aprílovom týždni na riaditeľa MŠ, 

Šafárikova. P. Mráziková je poverená od januára 2018 – poverenie na pol roka, v júni by mal byť proces výberového 

konania ukončený. Proces výberového konania bude trvať asi 2 mesiace.  

Výberové konanie v CVČ plánuje vypísať rovnako – tretí aprílový týždeň, v júni by mohol byť zvolený riaditeľ a mal 

by čas na prevzatie agendy a príprav nového šk. roku. Poverená Mgr. Kašičková dala CVČ do poriadku, starý nábytok 

odvezený, krúžková činnosť CVČ prebieha bez problémov, organizujú súťaže a aktivity podľa harmonogramu. 

Poverená riaditeľka plynule nadviazala na výchovno-vzdelávací program CVČ, kolektív zamestnancov ju prijal bez 

výhrad, atmosféra na pracovisku sa upokojila. 

   Komisia školstva súhlasí s vypísaním výberových konaní na riaditeľa Materskej školy, Šafárikova 11 a Centra 

voľného času, Východná 9 v Trenčíne. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

5. Rôzne 
Mgr. Kršáková – informovala členov o aktuálnych činnostiach na útvare školstva – zisťovanie zabezpečovania 

bezpečnosti detských ihrísk v areáloch základných škôl, odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou, 

konkrétne vykonaním zápisov nehnuteľností do katastra, kontrola priebehu Testovania 9 – 2018 v ZŠ, Kubranská, 

informácie o zapojení sa základných škôl do projektu ESF „Inklúzia v ZŠ“ zamerané na kvalitné vzdelávanie 

začlenených žiakov. 

Mgr. Plachká -  na základe projektu získala škola finančné prostriedky na pôsobenie 3 asistentov učiteľa, 1 

špeciálneho pedagóga a 1 školského psychológa. Títo odborní zamestnanci pracujú v škole od decembra, sú veľmi 

nápomocní pri riešení vzdelávacích aj výchovných problémov začlenených žiakov, pre pedagógov aj rodičov žiakov sú 

odbornými poradcami. 

P. Žák, BSBA – pýtal sa na aktuálny počet odborných zamestnancov v základných školách.  



Mgr. Kršáková – štatistika odborných zamestnancov je v správe o výsledkoch škôl Mesta Trenčín – celkom 12 odb. 

zamestnancov, Mesto Trenčín finančne dotuje 4 sociálnych pedagógov a 2 školských psychológov, v ZŠ pôsobí 6 

asistentov učiteľa – financovaní štátom a činnosť špeciálneho pedagóga si financujú ZŠ Dlhé Hony, Hodžova, 

Kubranská a tento šk. rok aj Veľkomoravská z vlastných prostriedkov. 

Mgr. Plachká – predložila prítomným plán ZŠ Na dolinách, konkrétne pavilónu, v ktorom časť priestoru prenajíma 

SZŠ FUTURUM. Vzhľadom k tomu, že riaditeľka ZŠ Na dolinách počíta s nárastom tried v budúcom šk. roku, 

plánovala ukončiť zmluvu o nájme so SZŠ FUTURUM. Prostredníctvom p. Kršákovej ju prednosta MsÚ informuje, že 

FUTURUM sa z časového aj technického dôvodu nepodarí uvoľniť priestory ZŠ, Na dolinách, nakoľko prípravu 

nových priestorov na Kožušníckej ul. FUTURUM do nového šk. roku nezvládne. P. Plachká túto situáciu považuje za 

komplikovanú, znižuje komfort pre žiakov, ale aj pedagógov. Poukázala na skutočnosť, že v prenajímanom pavilóne 

SZŠ FUTURUM nie sú optimálne využívané kabinety a 1 učebňa, ktoré by ona potrebovala na individuálnu prácu so 

začlenenými žiakmi a odbornými pracovníkmi, ktorých získala škola v projekte Inklúzia v ZŠ. Požiadala členov KŠ, 

aby jej pomohli vyriešiť opísanú situáciu. 

Mgr. Vojtek – o projekte Inklúzia sa vyjadril pozitívne, pre začlenených žiakov má veľký význam. Odporúča 

prehodnotiť situáciu v ZŠ, Na dolinách, aby získali potrebné priestory. 

Komisia školstva odporúča prehodnotiť situáciu v Základnej škole Na dolinách 27, aby dostala viac priestorov 

na úkor SZŠ FUTURUM. 

6. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční  02.05.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 10.04.2018 

 

 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 4/2018 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 04.04.2018 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

- s vypísaním výberových konaní na riaditeľa Materskej školy, Šafárikova 11 a Centra voľného 

času, Východná 9 v Trenčíne. 

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- navrhované dotácie podľa predloženej tabuľky. 

 

- zmenu rozpočtu – finančný dar k oceneniu pedagógov ku Dňu učiteľov. 

 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- prehodnotiť situáciu v Základnej škole Na dolinách 27, aby dostala viac priestorov na úkor SZŠ 

FUTURUM. 

                                                    

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 


