
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 05.09.2018 

 

Prítomní :  Mgr. Ján Vojtek;  Patrik Žák, B.S.B.A.; Mgr. Anna Plachká; Mgr. Ľubica Kršáková;  

Mgr. Darina Drusová 

Ospravedlnení :  Mgr. Ján  Forgáč; Nadežda Andelová 

Hostia: Ing. Rastislav Masaryk, riaditeľ Školských zariadení Mesta Trenčín 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Návrh na zmenu rozpočtu materských škôl. 

3. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl. 

4. Informácia o zaradení elokovaného pracoviska SZUŠ, Omšenie do siete MŠVVaŠ SR. 

5. Informácie k začiatku školského roku 2018/2019. 

6. Rôzne.  

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril Mgr. Ján Vojtek, privítal prítomných i hostí a ospravedlnil Mgr. Forgáča  a p. 

Andelovú,. Skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná. Program komisie bol schválený. 

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

2. Ing. Masaryk predniesol návrh na zmenu rozpočtu materských škôl z 22.08.2018 – príloha č.1. Zmeny sa 

uskutočňujú v rámci rozpočtu jednotlivých materských škôl – nezasahujú do rozpočtu mesta.  

Mgr. Vojtek sa spýtal na rekonštrukčné práce v MŠ, Opatovská a MŠ, Šafárikova. 

Riaditeľ ŠZTN informoval o tom, že obe zariadenia sú od 3.9.2018 v prevádzke, okolie sa bude 

upravovať priebežne. V MŠ, Šafárikova bude vzduchotechnické zariadenie nainštalované v októbri. 

V MŠ, Halašu sa počas prázdnin vymaľovali všetky priestory. Pán poslanec Filo prisľúbil, že z VMČ Juh 

prispeje čiastkou 5 000 €. Zatiaľ táto finančná čiastka nie je uhradená.  

Mgr. Kršáková doplnila návrh na zmenu rozpočtu súvisiacu s mimoriadnymi odmenami pre 

zamestnancov MŠ, Opatovská a MŠ, Šafárikova – príloha č. 3. V týchto zariadeniach boli počas prázdnin 

realizované rekonštrukčné práce a v tejto súvislosti museli pracovníci uvedených zariadení vyvinúť 

zvýšené pracovné úsilie.  

Pre MŠ, Šafárikova  je navrhnutých 1960,-€ na mzdy, 690,-€ na poistné; do ŠJ 740,-€ na mzdy, 260,-€ na 

poistné. 

Pre MŠ, Opatovská je navrhnutých 1260,-€ na mzdy, 460,-€ na poistné. 

Komisia školstva súhlasí s návrhom na zmenu rozpočtu materských škôl a odporúča MsZ schváliť. 

Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

3. Mgr. Kršáková informovala o návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl – príloha č. 2. Väčšina z nich 

sa týka presunov v rámci vlastného rozpočtu. 

Ďalšia zmena sa týkala rezervy základných škôl, ktorá predstavovala 4 800,-€. K nej bola  pridaná čiastka 

5000,-€  zo ZŠ, Na dolinách, odkiaľ  boli vrátené finančné prostriedky za mzdy na špeciálneho pedagóga. 

Z nadobudnutej čiastky 9 800,-€ bolo 4 100,-€ pridelených ZŠ, Kubranská na odchodné pre pedagogickú 

zamestnankyňu odchádzajúcu do invalidného dôchodku a 5 700,-€ bolo poskytnutých ZŠ, Východná na 

riešenie havarijnej situácie prasknutia vodovodného potrubia. 

Komisia školstva súhlasí s návrhom na zmenu rozpočtu základných škôl a odporúča MsZ schváliť. 

Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

4. Mgr. Kršáková členov komisie školstva informovala o výsledku  korešpondenčného hlasovania 

o zriadení elokovaného pracoviska SZUŠ, Omšenie v Kultúrnom stredisku Opatová s predpokladaným 

dátumom 1.9.2018. Všetci členovia sa vyjadrili kladne. Žiadosť bude predložená na zasadnutí FMK dnes. 

Informovala tiež o uzavretí zmluvy medzi Mestom Trenčín a p. Ďatelinkom o prenájme priestorov KS 

Opatová pre účely SZUŠ, Omšenie – 1 miestnosť. Predpokladaný dátum otvorenia elokovaného 

pracoviska bude aktualizovaný. 

 



 

 

Komisia školstva prijala informáciu o vývoji situácie týkajúcej sa zriadenia elokovaného pracoviska 

SZUŠ, Omšenie v Kultúrnom stredisku Opatová. 

5. Mgr. Kršáková predniesla informácie súvisiace so začiatkom školského roku 2018/2019: 

 počet prvákov v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, je 

k 03.09.2018  528. 

 schválenie projektov na odborné učebne pre ZŠ, Dlhé Hony; ZŠ, Hodžova; ZŠ, Novomeského; ZŠ, 

Veľkomoravská. 

 rekonštrukčné práce počas letných prázdnin v ZŠ, Veľkomoravská /rozširovali sa 3 učebne/; v ZŠ, 

Kubranská /prerába sa spojovacia chodba, rekonštrukcia pokračuje, je zabezpečený náhradný vstup do 

pavilónu, kde je ŠJ a ŠKD/; v ZŠ, Na dolinách / vymieňala sa podlaha v školskej kuchyni/. 

 schválenie pedagogických asistentov pre základné školy od 1.9. do 31.12.2018. Celkový počet 

pracovných úväzkov je 9. Oproti predchádzajúcemu obdobiu  navýšenie o 2,5 úväzku - ZŠ, 

Veľkomoravská  o 1; ZŠ, Hodžova o 0,5; ZŠ, Bezručova o 1 pracovný úväzok. 

 projekt Hokej do škôl pre žiakov 2. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín. Trvanie projektu - od 10. septembra 2018 do 29. marca 2019. Útvar školstva vypracoval pre 

jednotlivé školy časový harmonogram. Do  projektu budú zapojení 4 ambasádori, ktorí sa 

v dopoludňajších hodinách budú žiakom venovať 2 hodiny na ľadovej ploche a popoludní budú 2 hodiny 

vykonávať voľnočasové aktivity v ZŠ, Veľkomoravská; ZŠ, Dlhé Hony; ZŠ, Kubranská a v ZŠ, Na 

dolinách. 

        Mesto Trenčín hradí prepravné zo základných škôl na Zimný štadión Pavla Demitru. Prepravné 

predstavuje 7 942 €. Mzdy pre ambasádorov za september až november predstavujú čiastku 10 600 €. 

 V priebehu mesiaca september budú riaditelia základných škôl a školských zariadení odovzdávať 

štatistické výkazy. 

 Doručenie súhlasného stanoviska MŠVVaŠ SR so zriadením SMŠ, Slimáčik a SMŠ, Gagarinova. 

Komisia školstva berie na vedomie informácie súvisiace so začiatkom školského roku   

2018/2019. 

6. Členovia komisie školstva sa zaujímali o aktuálnu situáciu v CVČ. Mgr. Kršáková prítomných   

informovala o trvaní PN bývalej riaditeľky zariadenia, Mgr. Žilkovej. Menovaná bola z funkcie 

odvolaná, no vzhľadom na jej PN, nemôže byť pracovný pomer ukončený. 

Situácia v CVČ je stabilná, uskutočnila sa inventarizácia. Do funkcie riaditeľky CVČ bola menovaná 

Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová. 

Mgr. Vojtek  sa informoval o problematike separácie odpadu školách.  

Mgr. Plachká sa vyjadrila, že v ZŠ, Na dolinách sa zapájajú do projektových aktivít s touto tematikou 

a v priestoroch školy majú nádoby na separovaný odpad. 

Mgr. Kršáková  doplnila informáciu, že aj ostatné základné školy v meste venujú tejto problematike 

náležitú pozornosť, zapájajú sa do projektov a separujú odpad. 

Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 

03.10.2018 o 14.30 hod. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Darina Drusová 

Trenčín 06.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 7/2018 

 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 05.09.2018 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

 

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- návrh na zmenu rozpočtu materských škôl. 

 

- návrh na zmenu rozpočtu základných škôl. 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informácie súvisiace so začiatkom školského roku 2018/2019. 

 

- informáciu o situácii týkajúcej sa   zriadenia  elokovaného pracoviska  SZUŠ, Omšenie 

  

        v Kultúrnom stredisku Opatová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Ján Vojtek 

        predseda komisie školstva 

 

 


