
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 09.05.2018 

 

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

Kršáková;  

Hostia: Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta, Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ ŠZTN 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Priestorové problémy v ZŠ, Na dolinách, Trenčín. 

3. Informácie k stavebným prácam v materských školách do začiatku šk. roka a prevádzka materských škôl počas 

letných prázdnin. 

4. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017. 

5. Návrh na zmeny rozpočtu – ZŠ, Veľkomoravská; ZŠ, Na dolinách, Trenčín. 

6. Stanovisko k žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ K. Pádivého, Trenčín. 

7. Stanovisko k žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska S ZUŠ, Gagarinova 7, Trenčín. 

8. Stanovisko k žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti využívanej S MŠ Štvorlístok. 

9. Informácia o výsledkoch zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2018/2019. 

10. Rôzne – informácia z porady riaditeľov a vedúcich ŠJ,... 

11. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril Mgr. Ján Vojtek, privítal hostí. Skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná. 

Program komisie bol schválený bezo zmien.                                                                                                                                

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                      zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Ing. Pagáč informoval KŠ o návšteve v ZŠ, Na dolinách, ktorej sa zúčastnil spolu s P. Žákom a Ľ. Kršákovou za 

účelom prezretia priestorov SZŠ FUTURUM a ZŠ, Na dolinách a riešenia priestorových problémov. ZŠ prenajíma 

priestory nielen SZŠ FUTURUM, ale aj SZŠ AUTIS a materskej škole. V budúcom šk. roku bude mať ZŠ o jednu 

triedu viac – odíde 9. ročník a pribudnú 2 prvé triedy, potreba ZŠ v budúcom šk. roku je o jednu triedu viac. Po 

prehliadke ZŠ navrhuje dve alternatívy – v učebni ŠKD vytvoriť triedu, kde by sa dopoludnia vyučovalo alebo 

stavebnými úpravami vytvoriť triedu v priestoroch bývalých dielní alebo v priestore respíria. Jednoduchšie je 1. 

riešenie.  

Akonáhle prebehne odpredaj priestorov na Kožušníckej ul. a priestory budú upravené pre potreby školy, FUTURUM 

prenajaté priestory v ZŠ, Na dolinách uvoľní. Zatiaľ to vyzerá tak, že ešte 1 školský rok by boli v prenájme ZŠ, Na 

dolinách.  

Mgr. Forgáč – mesto navrhovalo priamy odpredaj budovy na Kožušníckej, FMK nesúhlasila a navrhla verejno-

predajnú súťaž, ktorej proces je zdĺhavý. Nemyslí si, že by sa prevod majetku dal stihnúť do júnového zasadnutia MsZ. 

Mgr. Vojtek – nezmení FMK komisia názor? Chápe p. riaditeľku, obhajuje práva svojich žiakov a zamestnancov. 

Ing. Pagáč – môžeme sa pokúsiť o znovupredloženie žiadosti – materiály sú pripravené. Pani riaditeľka Plachká na 

stretnutí spomenula kompenzáciu strát zisku fin prostriedkov z prenájmu, FUTURUM využíva priestory za symbolické 

1€ za kalendárny rok. Preto je ochotný podporiť, aby sa pre ZŠ, Na dolinách zakúpila interaktívna tabuľa alebo iná 

učebná pomôcka podľa potreby školy. 

Mgr. Plachká – chápe situáciu, ale ako riaditeľka chce žiakom aj učiteľom školy zabezpečiť čo najlepšie podmienky 

na vzdelávanie. Vyjadrila, že pri dobrej vôli situáciu zvládnu, riešenie má pripravené. Privítala ponuku na 

kompenzáciu, keďže musí vytvoriť novú triedu, bude potrebovať lavice a stoličky pre žiakov. 

P. Žák – oceňuje postoj p. riaditeľky aj ochotu, s akou ich prijala v ZŠ, poukazovala priestory školy.  

   Komisia školstva súhlasí, aby po úspešnom majetkovom prevode medzi FUTURUM a Mestom Trenčín 

riaditeľka ZŠ, Na dolinách 27 mohla zrušiť zmluvu o prenájme so Súkromnou ZŠ FUTURUM. 

Zriaďovateľ bude ZŠ, Na dolinách vzniknuté obmedzenia kompenzovať doplnením potrebného vybavenia. 

Za: 5                       zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

3. Ing. Masaryk -  informoval o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin, prehľad – príloha č. 1, tabuľka je 

odoslaná aj pani Erike Ságovej a zverejnená vo všetkých materských školách. 

Tabuľka o pripravovaných rekonštrukčných a maliarskych prácach v materských školách počas letných prázdnin, ktoré 

vyplývajú najmä z kontrolnej činnosti a záverov z kontrol RÚVZ – opravy v 8 materských školách. Rozpočet na 

odstraňovanie toľkých závad nebol pripravený. 

Rekonštrukcie prebiehajú v MŠ Šafárikova a Opatovská, mali by byť dokončené do konca júla 2018. Pripravuje sa 

rekonštrukcia MŠ Kubranská od 1.7.2018. V MŠ Pri parku je nutná rekonštrukcia sociálnych zariadení, navýšenie 



počtu umývadiel a toaliet a rozšírenie priestoru na spálňu pre deti. V MŠ 28. októbra je nutná rekonštrukcia sociálnych 

zariadení v pavilóne jaslí, ktorý bude patriť materskej škole. V materských školách na ul. Halašu, Šmidkeho, Švermova 

a Medňanského budú prebiehať maliarske práce. V MŠ Medňanského bude prebiehať výmena okien.  

Informácie o zápise do materských škôl, ktorý prebehol dňa 2.5.2018 a 3.5.2018 – príloha č.2. 

Predpoklad prijatia detí: 436 

- prevzaté žiadosti: 621 

- z toho viacnásobne podané: 117 

- reálny počet žiadostí: 504 

- rozhodnutia o prijatí či neprijatí do materskej školy riaditeľky MŠ vydajú do 24.5.2018. 

Komisia školstva berie na vedomie informácie k stavebným prácam v materských školách do začiatku šk. roka, 

prevádzke materských škôl počas letných prázdnin a k zápisu detí do materských škôl. 

4. Mgr. Vojtek – návrh záverečného účtu dostal každý člen KŠ e-mailom, preštudoval si Program 7: Vzdelávanie, nemá 

žiadne pripomienky. Vyzval aj ostatných, aby sa vyjadrili – bez pripomienok. 

Komisia školstva odporúča schváliť Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

5. Mgr. Kršáková predložila návrh na zmenu rozpočtu z rezervy školstvo: 

- ZŠ, Veľkomoravská + 7 900,-€ na zakúpenie veľkokapacitného krájača na zeleninu do ŠJ. Starý krájač má 30 

rokov, začína ohrozovať život a zdravie personálu ŠJ. 

- ZŠ, Na dolinách + 2500,-€ zvýšenie ceny na prerábku kuchyne o žľaby, ktoré sú súčasťou podlahy a nespĺňajú 

hygienické normy. V pôvodnej žiadosti nebola vedomosť o tejto prerábke. 

Mgr. Plachká – doplnila, že cena prerábky podlahy v ŠJ pri ZŠ, Na dolinách sa opäť zvýšila, a to o montáž a demontáž 

kuchynského zariadenia spojenú s odstávkou plynu, elektriny, vody, ktorá bola prieskumom trhu vyčíslená na 4164,40€ 

-  príloha č.3. Celková suma prerábky podlahy je vyčíslená na sumu 43 852,44 €, riaditeľke chýba 10 000,-€, ktoré 

nevie, kde získa. Pokúšala sa o splátkový kalendár, oslovila poslancov VMČ. 

Mgr. Forgáč – navrhuje uvoľniť 10 000,-€ z rezervy školstva a v prípade havarijného stavu v niektorej ZŠ mesto 

finančne pomôže. 

Komisia školstva odporúča schváliť zmenu rozpočtu v prospech ZŠ, Veľkomoravská + 7 900,-€; v prospech ZŠ, 

Na dolinách + 2 500,-€ a 10 000,-€. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

6. Mgr. Kršáková oboznámila KŠ so žiadosťou riaditeľky ZUŠ K. Pádivého o súhlas so zriadením elokovaného 

pracoviska v priestoroch ZŠ, Kubranská od 01.09.2018. Jedná sa o 3 triedy pre hudobný, tanečný a literárnp-

dramatický odbor. Zriadenie elokovaného pracoviska vyplynulo z požiadavky zákonných zástupcov a riaditeľa ZŠ, 

Kubranská. K žiadosti je priložený písomný súhlas riaditeľa ZŠ, Kubranská - Mgr. Milana Martona. 

Mgr. Vojtek podporil žiadosť ZUŠ K. Pádivého, nemá námietky, aby bolo zriadené elokované pracovisko v ZŠ, 

Kubranská. Ostatní členovia nemali pripomienky. 

   Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ K. Pádivého, Trenčín v ZŠ, Kubranská. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0             

7. Mgr. Kršáková oboznámila KŠ so žiadosťou zriaďovateľky S ZUŠ, Gagarinova 7 o súhlas so zriadením elokovaných 

pracovísk v priestoroch ZŠ, Kubranská a ZŠ, Ul. L. Novomeského 11 od 01.09.2018. V ZŠ Kubranská vyučujú 

výtvarný odbor – 1 trieda s kabinetom cca 80 detí; v ZŠ, L. Novomeského hudobný odbor – 1 trieda cca 16 detí. 

Žiadosť je doplnená súhlasom s poskytnutím priestorov od riaditeľov obidvoch ZŠ. SZUŠ o súhlas so zriadením 

elokovaného pracoviska v zmysle zákona 596/2003 Z.z. doposiaľ nepožiadali, túto zákonnú povinnosť chcú napraviť 

a preto žiadajú o súhlas komisiu školstva.  

Členovia KŠ sa zhodli, že zákonnú povinnosť SZUŠ má mať splnenú, preto ich žiadosť o zaradenie elokovaného  

pracoviska do siete škôl podporili. 

Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska S ZUŠ, Gagarinova 7, Trenčín v ZŠ, Kubranská 

80 a ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0             

8. Mgr. Kršáková prezentovala žiadosť z útvaru majetku mesta o vyjadrenie sa k žiadosti Ing. Vladimíra Jurgu 

o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Orechové, ktoré v súčasnosti využíva Súkromná MŠ Štvorlístok. Žiadateľ sa zaviazal 

užívať túto nehnuteľnosť za účelom súčasnej materskej školy a zároveň postaviť ďalšiu budovu pre potreby tejto 

materskej školy. Súčasný stav nespĺňa požiadavky na prevádzkovanie MŠ. 

Mgr. Forgáč – podporil žiadosť s prihliadnutím na skutočnosť, že žiadateľ je ochotný aj po rekonštrukcii a prístavbe 

ponechať účel využívania tejto nehnuteľnosti. Mesto v najbližšej budúcnosti záujem o rekonštrukciu budovy nemá. 

Mgr. Plachká – MŠ navštevovali vnuci, je o ňu záujem, dosahujú dobré výsledky. 

   Komisia školstva odporúča schváliť žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Orechové, Orechovská č. 14, 

Trenčín,   využívané Súkromnou materskou školou Štvorlístok. 

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0             

9. Mgr. Kršáková informovala o výsledkoch zápisu prvákov – viď príloha č. 4. Upozornila na silný záujem o ZŠ 

nachádzajúce sa vo VMČ Stred ( bytová výstavba na Olbrachtovej ul.), ktorý odhaduje aj v ďalších cca 10 – 15 rokov. 

Pri zápise detí treba dbať na prijímanie detí bývajúcich v školskom obvode Trenčín. Zdôraznila narastajúci počet 

žiadostí o odklad povinnej školskej dochádzky – o 23 viac ako vlani, spolu 91 odkladov! Tieto deti „zaberajú“ miesta 

v materských školách. 



Mgr. Vojtek – počet odkladov narastá, žiaľ, pedagogicko-psychologické poradne pri posudzovaní školskej zrelosti 

vyhovujú často želaniam rodičov.  

   Komisia školstva prijala informáciu o výsledkoch zápisu žiakov do žiakov 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2018/2019. 

10. Rôzne 
Mgr. Kršáková – z porady riaditeľov ZŠ informovala o probléme fluktuácie a následnom probléme s hľadaním 

zamestnancov školských jedální. Problém súvisí s nízkym platovým ohodnotením a tiež fyzicky náročnou prácou tejto 

kategórie zamestnancov. 

Mgr. Vojtek – situácia by sa mohla zlepšiť po zmene platových tabuliek verejnej správy. 

11. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční  06.06.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 11.05.2018 

 

 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 5/2018 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 09.05.2018 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

- aby po úspešnom majetkovom prevode medzi FUTURUM a Mestom Trenčín riaditeľka ZŠ, Na 

dolinách 27 mohla zrušiť zmluvu o prenájme so Súkromnou ZŠ FUTURUM. Zriaďovateľ bude 

ZŠ, Na dolinách vzniknuté obmedzenia kompenzovať doplnením potrebného vybavenia. 

 

- so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ K. Pádivého, Trenčín v ZŠ, Kubranská. 

 

- so zriadením elokovaného pracoviska S ZUŠ, Gagarinova 7, Trenčín v ZŠ, Kubranská 80 a ZŠ, Ul. 

L. Novomeského 11, Trenčín. 

 

- so zriadením elokovaného pracoviska S ZUŠ, Gagarinova 7, Trenčín. 

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017. 

 

- zmenu rozpočtu v prospech ZŠ, Veľkomoravská + 7 900,-€; v prospech ZŠ, Na dolinách + 2 500,-€ 

a 10 000,-€. 

 

- žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Orechové, Orechovská č. 14, Trenčín,   využívané 

Súkromnou materskou školou Štvorlístok. 

 

 



Komisia školstva berie na vedomie: 

 

                                                    

- informácie k stavebným prácam v materských školách do začiatku šk. roka, prevádzke 

materských škôl počas letných prázdnin a k zápisu detí do materských škôl. 

 

- informáciu o výsledkoch zápisu žiakov do žiakov 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2018/2019. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 


