
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 06.06.2018 

 

Prítomní: Mgr. Ján Vojtek; Mgr. Ján Forgáč,; Nadežda Andelová; Mgr. Anna Plachká; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Ospravedlnený: Patrik Žák, BSBA 

Hostia: Ing. Janka Salo Koníková, SMŠ Slimáčik; p. Iveta Mišáková, SMŠ Slimáčik 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Návrh na zmenu rozpočtu – ZŠ, L. Novomeského. 

3. Detská osobnosť Mesta Trenčín 2018 – informácia. 

4. Výberové konania na riaditeľa MŠ, Šafárikova a CVČ – informácia. 

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

6. Uznesenie, záver. 

 

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

uznášaniaschopná. Program komisie bol schválený.                                                                                                                                

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                      zdržal sa: 0                      proti: 0  

Mgr. Kršáková požiadala o doplnenie programu o žiadosť SMŠ Slimáčik o súhlas so zriadením elokovaného 

pracoviska SMŠ Slimáčik a o zmenu rozpočtu originálnych kompetencií základných a materských škôl.   

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu rokovania, SMŠ Slimáčik budú zaradení ako bod č. 1, ostatné 

body sa posunú. 

Za: 4                      zdržal sa: 0                      proti: 0                                                   

2. Mgr. Kršáková oboznámila členov so žiadosťou Ing. Salo o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska SMŠ Slimáčik 

v priestoroch DOMUS PETRA. Zdôraznila, že komisia školstva v decembri 2017 už súhlasné stanovisko vydala, avšak 

pre nedodané doklady na MŠ VVaŠ SR zo strany SMŠ Slimáčik bolo rozhodovacie konanie zastavené, preto sa musí 

proces schvaľovania zopakovať. 

Ing. Salo Koníková SMŠ Slimáčik začínala svoju činnosť v priestoroch DOMUS PETRA, nakoľko záujem rodičov bol 

veľký, presťahovali sa do priestorov na Ul. M. Turkovej. V súčasnosti by radi prevádzkovali aj pôvodné priestory – 

konkrétne pre 15 detí / 1 trieda od 01.09.2018. K žiadosti doložili požadované doklady – zabezpečenie priestorov, 

doklady príslušných orgánov štátnej správy ( RUVZ, BOZP) a tiež prehlásenie, že si nebudú nárokovať dotáciu 

z rozpočtu mesta Trenčín na obdobie od septembra do decembra 2018, ale až od 01.01.2019. 

Mgr. Forgáč – nevidí dôvod, prečo by nepodporil žiadosť SMŠ Slimáčik, komisia sa vyjadrila kladne už v decembri 

2017. 

   Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska SMŠ Slimáčik v priestoroch DOMUS PETRA, Pod 

Sokolice 1C/6673, Trenčín od 01.09.2018. 

Za: 4                       zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

3. Mgr. Forgáč predniesol návrh na zmenu rozpočtu ZŠ, Ul. L. Novomeského – príloha č. 1, ktorá vyplýva z navýšenia 

finančných prostriedkov na stráženie športového areálu z dôvodu zmeny zákona o príplatkoch za prácu vo sviatok, sobotu 

a nedeľu o 2850,-€ a 4 714,-€ na prevádzku ďalšieho oddelenia ŠKD v šk. r. 2018/2019 vzhľadom k nárastu detí v ŠKD 

o 30. Finančné prostriedky sú určené na mzdu a odvody vychovávateľky ŠKD. Návrh zmeny rozpočtu odkonzultoval 

s Ing. Capovou, ktorá prisľúbila presun finančných prostriedkov na požadovaný účel. 

Komisia školstva odporúča schváliť Návrh zmeny rozpočtu pre ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

4. Mgr. Kršáková informovala o pripravovanej akcii Oceňovanie detskej osobnosti 2018 primátorom mesta, ktorá sa 

uskutoční 20.06.2018 o 10.00 hod v sobášnej sieni MsÚ. Ocenených bude 25 žiakov a kolektívov, za popredné 

umiestnenie v krajských alebo vyšších úrovniach súťaží – predmetových, umeleckých, športových. Ocenení žiaci dostanú 

od primátora mesta plaketu a ďakovný list. Pozýva všetkých členov komisie, pozvánku pošle dodatočne. 

   Komisia školstva berie na vedomie informáciu o Detskej osobnosti Mesta Trenčín 2018. 

5. Mgr. Kršáková informovala o výsledkoch výberových konaní na riaditeľa – CVČ, konané 31.05.2018, 1 kandidát – 

Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová získala nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, výberová komisia ju navrhla 

vymenovať za riaditeľku CVČ od 01.06.2018. Výberové konanie v MŠ, Šafárikova sa konalo 04.06.2018, kandidátka 

Mgr. Zlata Muráriková získala nadpolovičnú väčšinu hlasov a je navrhnutá na vymenovanie za riaditeľa od 01.07.2018. 

Informovala tiež o úmrtí riaditeľky MŠ, Na dolinách a s nutnosťou poveriť riadením MŠ Ing. Javorskú, doterajšiu 

zástupkyňu. 

   Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch výberových konaní v MŠ, Šafárikova a v CVČ.  



6. Mgr. Kršáková oboznámila KŠ s návrhom na zmenu rozpočtu originálnych kompetencií základných a materských 

škôl – ZŠ, Veľkomoravská; Bezručova; Východná; Kubranská; Hodžova; Novomeského; Na dolinách; Dlhé Hony; 

CVČ; MŠ, Opatovská a MŠ, Šafárikova. Prečítala dôvod na zmenu rozpočtu, ani jedna zmena si nevyžaduje dotáciu, 

všetky zmeny súvisia s presunom v rámci rozpočtu organizácie – príloha č. 2. 

   Komisia školstva odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu originálnych kompetencií základných a materských 

škôl podľa   návrhu. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0             

7. Rôzne 
Mgr. Kršáková informovala o havárii vodovodného potrubia v ZŠ, Východná, v areáli školy za telocvičňou, veľký únik 

vody, cca 30m³/ 1 deň. Pravdepodobne budú žiadať o zmenu rozpočtu. V piatok by sa mala havária odstraňovať, 

riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ, oznam aj pre rodičov elokovaných tried MŠ, Šafárikova, zamestnancom CVČ. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o havárii vodovodného potrubia v ZŠ, Východná. 
p. Andelová – zápis detí do materských škôl ukončený, riaditeľky vydali rozhodnutia, nikto sa proti rozhodnutiu zatiaľ 

neodvolal. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o ukončení procesu vydávania rozhodnutí riaditeliek materských 

škôl o prijatí / neprijatí detí do materskej školy od 01.09.2018. 
Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie komisie počas prázdnin podľa potreby, inak sa stretnutie 

uskutoční  05.09.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 08.06.2018 

 

 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 6/2018 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 06.06.2018 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

- s doplnením programu rokovania, SMŠ Slimáčik budú zaradení ako bod č. 1, ostatné body sa posunú. 

 

- so zriadením elokovaného pracoviska SMŠ Slimáčik v priestoroch DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1C/6673, 

Trenčín od 01.09.2018. 

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- Návrh zmeny rozpočtu pre ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín. 

 

- Návrh zmeny rozpočtu originálnych kompetencií základných a materských škôl podľa   návrhu. 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o Detskej osobnosti Mesta Trenčín 2018. 

                                                    

- informáciu o výsledkoch výberových konaní v MŠ, Šafárikova a v CVČ.  

 

- informáciu o havárii vodovodného potrubia v ZŠ, Východná. 

 

- informáciu o ukončení procesu vydávania rozhodnutí riaditeliek materských škôl o prijatí / neprijatí detí do 

materskej školy od 01.09.2018. 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 


