
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.03.2018 

 

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

Ospravedlnený: Mgr. Ján Vojtek 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Zápis prvákov do základnej školy – VZN 16/2008. 

3. Hodnotenie žiadostí o dotáciu na školstvo, výchovu a vzdelávanie. 

4. Rôzne – oceňovanie pedagógov primátorom mesta; výsledky ŠŠI; odstránenie nedostatkov v ŠJ pri ZŠ, Na  

dolinách – riešenie; aktuality zo škôl. 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril Mgr. Ján Forgáč ( poverený predsedom), ospravedlnil z neprítomnosti Mgr. J. Vojteka. 

Skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná. Program komisie bol upravený nasledovne – bod č. 4 - 

Odstránenie nedostatkov v ŠJ pri ZŠ, Na dolinách – návrh na zmenu rozpočtu; bod č. 5 – Kontrola RÚVZ v MŠ, Pri 

parku – odstránenie nedostatkov, riešenie; bod č. 6 – Rôzne; bod č. 7 - Uznesenie, záver.                                                                                          

Komisia školstva súhlasí s doplnením a úpravou programu o bod č. 4 - Odstránenie nedostatkov v ŠJ pri ZŠ, Na 

dolinách – návrh na zmenu rozpočtu; bod č. 5 – Kontrola RÚVZ v MŠ, Pri parku – odstránenie nedostatkov, 

riešenie; bod č. 6 – Rôzne; bod č. 7 - Uznesenie, záver.                                                                                          

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Kršáková oboznámila prítomných so schválenými termínmi zápisov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín v zmysle VZN 16/2008. Väčšina ZŠ vykoná zápis pre šk. r. 2018/2019 v termíne od 9.4. do 

11.4.2018 od 14. – 17.00 v priestoroch školy. Oznam podpísaný primátorom je vo výveske mesta, je uverejnený na web 

stránke mesta, bude oznam aj v INFE.  

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o zápise prvákov do základnej školy pre šk. r. 2018/2019. 

3. Mgr. Kršáková informovala o prijatých žiadostiach o dotáciu – prišlo 22 žiadostí, z toho 1 po termíne, platných 

žiadostí je 21. Výška žiadaných finančných prostriedkov je 15592,-€, komisia školstva môže rozdeliť sumu vo výške 

10000,-€. Niektorí žiadatelia konzultovali o projekte, s povinnými prílohami nebol zásadný problém, neúplné alebo 

chybné údaje boli doplnené či opravené. Požiadala členov komisie, aby si určili termín, do ktorého ohodnotia projekty 

podľa kritérií VZN 7/2012 do priloženej tabuľky – kritériá aj tabuľku sľúbila poslať emailom. 

Žák, BSBA – navrhol termín odovzdania hodnotení do 26.03.2018. Ostatní prítomní súhlasili s termínom. 

Komisia školstva prijala informáciu o žiadostiach na dotáciu v oblasti školstvo, výchova a vzdelávanie. 

Komisia školstva súhlasí s termínom vyhodnotenia projektov do 26.03.2018. 

4. Mgr. Kršáková informovala o spôsobe odstránenia nedostatkov v ŠJ pri ZŠ Na dolinách, ktoré zistil RÚVZ pri 

kontrole. Riaditeľka Mgr. Plachká dala vypracovať odhad na opravu poškodenej podlahy, ktorá činí 30 000,-€. 

Prehodnotením rozpočtu školy realizovala úpravy, a to presun z položky energie ZŠ a ŠJ vo výške 20 000,-€. 

Nevykrytých zostáva 5 000,-€. Navrhujem, aby sa z rezervy školstva presunulo ZŠ, Na dolinách 5 000,-€. 

Mgr. Forgáč – informoval sa na ostatné závady a spôsob ich odstránenia. 

Mgr. Plachká – opravu stien – odhad na 3000,.€ - si zabezpečí škola z vlastných prostriedkov. Opäť požiadala mesto 

o pomoc pri verejnom obstarávaní. 

Mgr. Kršáková – prisľúbila p. Plachkej pomoc pri skontaktovaní sa s JUDr. Mrázovou za účelom dohodnutia VO 

mestom. 

   Komisia školstva odporúča schváliť návrh zmenu rozpočtu vo výške 5000,-€ z rezervy školstvo na odstránenie 

nedostatkov v priestoroch ŠJ pri ZŠ, Na dolinách 27, zistených kontrolou RÚVZ. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

5. P. Andelová informovala o kontrole RÚVZ v MŠ, Pri parku, kde kontrolou zistili o 12 detí viac, ako dovoľuje 

priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov – spoločná herňa + spálňa. Namiesto 30 detí 

navštevuje MŠ 42 detí. Podľa RÚVZ je nedostatočný počet umývadiel a toaliet – po 5, namiesto po 7 kusov. RÚNZ 

nariadil odstránenie nedostatkov do 31.08.2018, čo by znamenalo pri odchode 14 predškolákov neprijať pre šk. r. 

2018/2019 ani jedno dieťa do MŠ. ŠZTN navrhuje vybudovať samostatnú spálňu na poschodí budovy MŠ, kde sú 



sklady a odkladacie miestnosti. Je však potrebná investícia. Navrhujú použiť rezervu z rozpočtu mesta určenú pre 

materské školy na nákup toaliet a umývadiel. 

Mgr. Forgáč – podporuje rekonštrukciu priestorov, vybudovanie samostatnej spálne, ako aj úpravu umyvárky a toaliet 

tak, aby MŠ, Pri parku mala kapacitu pre najmenej 35 detí a viac. 

Komisia školstva žiada z rezervy Materské školy vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu Materskej 

školy, Pri parku, Trenčín. 

Komisia školstva požaduje, aby sa v Materskej škole, Pri parku ešte v tomto roku doplnil počet umývadiel 

a toaliet z 5 na 7. 

Za: 4                              zdržal sa: 0                      proti: 0                    

6. Rôzne 
Mgr. Kršáková – oznámila dátum oceňovania pedagógov primátorom mesta – 27.3.2018 o 10.00 hod. Zároveň pozýva 

členov komisie na slávnostný obrad. 

Ďalej informovala o správe ŠŠI, ktorá kontrolovala čitateľskú gramotnosť v ZŠ, Východná – výsledok správy je 

pozitívny, pochvalne sa vyjadrila k práci p. riaditeľky, ale aj ostatných pedagógov.  

P. Andelová – informovala o príprave plaveckého kurzu materských škôl, ktorý absolvuje väčšina predškolákov 

v bazéne ZŠ, L. Novomeského v čase od marca do mája 2018. Poďakovala mestu za skvelú investíciu – plavecká 

gramotnosť – 5,-€ na každého predškoláka. Cena kurzu na dieťa je 16,-€ (22,-€ s dopravou) rodičia doplácajú 11,-€ 

rozdiel v cene.  

Ďalej informovala, že vedúca ŠJ pri Materskej škole, J. Halašu 11 požiadala o uvoľnenie z pracovného pomeru. 

Kontrolou z RÚVZ v MŠ bolo nájdených 7 druhov potravín po záručnej lehote. 

Mgr. Forgáč – vyjadril očakávanie, že sa situácia v MŠ upokojí a rodičia aj deti budú spokojní. 

 

7. Mgr. Forgáč poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční  04.04.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 13.03.2018 

 

 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 3/2018 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.03.2018 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením a úpravou programu o bod č. 4 - Odstránenie nedostatkov v ŠJ pri ZŠ, Na dolinách – 

návrh na zmenu rozpočtu; bod č. 5 – Kontrola RÚVZ v MŠ, Pri parku – odstránenie nedostatkov, 

riešenie; bod č. 6 – Rôzne; bod č. 7 - Uznesenie, záver.                                                                                          

                                                   

- s programom rokovania.  

 

- s termínom vyhodnotenia projektov do 26.03.2018. 

 



 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- návrh zmenu rozpočtu vo výške 5000,-€ z rezervy školstvo na odstránenie nedostatkov 

v priestoroch ŠJ pri ZŠ, Na dolinách 27, zistených kontrolou RÚVZ. 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o zápise prvákov do základnej školy pre šk. r. 2018/2019. 

 

- informáciu o žiadostiach na dotáciu v oblasti školstvo, výchova a vzdelávanie. 

 

Komisia školstva žiada: 

 

- z rozpočtu mesta Program 7 - Vzdelávanie z rezervy Materské školy vyčleniť finančné prostriedky 

na rekonštrukciu Materskej školy, Pri parku, Trenčín. 

- aby sa v Materskej škole, Pri parku ešte v tomto roku doplnil počet umývadiel a toaliet z 5 na 7 

kusov. 

                                                    

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 


