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Doc. Ing. Oto Barborák CSc.      
Člšn MsR                   
                                                                                   Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
                                                                                    
                                                                                   s ú h l a s í 
  
                                                                                   so zriadením Súkromnej materskej školy                    
                                                                                      Oriešok od 1.9.2015 na území Mesta Trenčín  
                                                                                             
 
 
Spracoval: 
 
Mgr. Jozef Baláž      
vedúci útvaru školstva  
 
Stanovisko Komisie školstva zo dňa 8.4.2014: 
Komisia súhlasí so zriadením súkromnej materskej školy Oriešok od 1.9.2015 na území Mesta 
Trenčín.     
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie zo dňa 5.5.2014: 
Komisia súhlasí so zriadením súkromnej materskej školy Oriešok od 1.9.2015 na území Mesta 
Trenčín. 
Stanovisko Mestskej rady: bude tlmočené na zasadnutí 
 
 
 
V Trenčíne 12.5.2014 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Konateľ spoločnosti 2M s.r.o. Legionárska 28, 911 71 Trenčín, MUDr. Michal Paška, ako budúci 
zriaďovateľ súkromnej materskej školy Oriešok, sa obrátil na Mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie 
sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Oriešok so sídlom na Záhumenskej ulici č. 7 v Trenčíne do 
siete škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 2015. Mesto Trenčín v zmysle § 16 ods. 1 písm. 
k je povinné vydať svoje stanovisko k tejto žiadosti. 
 
Komisia školstva na svojom zasadnutí 8. 4. 2014 prerokovala túto žiadosť, zoznámila sa so školským 
vzdelávacím programom, personálnym zabezpečením a predbežným rozpočtom. Predpokladaná  
maximálna kapacita podľa vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  Trenčíne je 22 
detí. Materská škola bude umiestnená v rekonštruovaných priestoroch na Záhumenskej ulici č. 7, 
ktoré sú majetkom spoločnosti 2M s.r.o. Legionárska 28, Trenčín.  
 
Žiadateľ sa vo svojej žiadosti zaviazal, že v prípade kladného posúdenia žiadosti sa zaväzuje, že 
financovanie z prostriedkov podielových daní bude požadovať až od 1.1.2016.  
 
Činnosť materskej školy budú zabezpečovať traja pedagogický zamestnanci z ktorých dvaja budú mať 
kvalifikáciu učiteľ predprimárneho vzdelávania a jeden kvalifikáciu v odbore špeciálna pedagogika. 
Vzdelávanie detí bude prebiehať v súlade so štátnym a  školským vzdelávacím programom v 
slovenskom jazyku. Deti budú oboznamovať aj s anglickým jazykom, ktorý im bude sprístupnený veku 
primeranou formou.  
 
Komisia na základe uvedeného konštatovala, že novovzniknutá materská škola neovplyvní 
naplnenosť našich materských škôl v tejto mestskej časti, financovanie jej činnosti bude zabezpečené 
z podielových daní, ktoré mesto dostane na počet detí tejto materskej školy a odporučila vydať súhlas 
na zriadenie súkromnej materskej školy Oriešok od 1.9.2015 na území Mesta Trenčín.     
 
 
Komisia školstva a finančná a majetková komisia odporučila vydať súhlas na zriadenie súkromnej 
materskej školy Oriešok od 1. 9. 2015 na území Mesta Trenčín. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne súhlasí so zradením súkromnej materskej školy Oriešok od 1. 9. 
2015 na území mesta Trenčín 
 
 
 
 
 

 


