
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 09.01.2019 

Prítomní :  Patrik Žák, B.S.B.A.; Ing. Miloš Mičega – príchod neskôr; Mgr. Ján Vojtek; Mgr. Jozef Baláž;   

Mgr. Ľubica Kršáková; Mgr. Darina Drusová 

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

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka  

ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo šk. zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Trenčín  

na kalendárny rok. 

     3.    Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ K. Pádivého. 

     4. Schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl  

a školských zariadení za šk. rok 2017/2018. 

     5.    Informácie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná a MŠ, Na dolinách. 

     6.    Informácie o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

     7.    Rôzne.  

     8.    Uznesenie, záver. 

 

1.      Rokovanie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A., privítal prítomných i hostí. Skonštatoval, že  

          komisia školstva je uznášaniaschopná. Program komisie bol schválený. 

     Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

     Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

2.    Mgr. Kršáková predniesla návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa  MŠ alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území 

mesta Trenčín na kalendárny rok.  

      Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ukladá povinnosť obciam 

prijať VZN, ktorým sa určuje pre iných cirkevných a súkromných zriaďovateľov výška finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka. Finančné prostriedky sú školám a školským 

zariadeniam vypočítavané  z podielových daní. 

     Návrh VZN bude prezentovaný na zasadnutí finančnej komisie 24.1.2019 a následne bude 

14.2.2019 predložený na schválenie MsZ.                                                                      /príloha č.1/ 

          Komisia školstva odporúča MsZ schváliť návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa  MŠ alebo 

školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok.  

     Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

3. Mgr. Kršáková informovala o návrhu na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ K. Pádivého. 

MŠVVaŠ SR svojím rozhodnutím  na základe žiadosti Mesta Trenčín, zriaďovateľa ZUŠ Karola 

Pádivého Trenčín, zaradilo elokované pracovisko, Kubranská 80, Trenčín ako súčasť ZUŠ Karola 

Pádivého Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1. novembra 2018.                                  

/príloha č.2/          

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ K. 

Pádivého. 

     Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

4. Mgr. Drusová prezentovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti 

škôl  a školských zariadení za šk. rok 2017/2018. Informovala o štruktúre a obsahu daného 

dokumentu. 

          Prílohu tvorí  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti materských škôl 

Mesta Trenčín za šk. rok 2017/2018. Správa bude po schválení členmi komisie školstva zverejnená 

na webovej stránke Mesta Trenčín. 

Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval o projekte Hokej do škôl.  

Mgr. Kršáková  sa pochvalne vyjadrila o danom projekte – o práci ambasádorov i o korčuliarskom     

kurze. Riaditelia štvrťročne hodnotia prácu ambasádorov – hodnotenia sú veľmi pozitívne. 

          Mgr. Vojtek sa informoval, koľko odborných zamestnancov pracuje v ZŠ, zaujímal sa najmä 

o počty školských psychológov. 



          Mgr. Kršáková uviedla, že v ZŠ, Na dolinách – z projektu „V základnej škole úspešnejší“. Okrem 

školských psychológov sú členmi odborného tímu aj špeciálny pedagóg a 3 asistenti učiteľa. 

Projekt trvá 3 roky. Mesto Trenčín financuje 2 úväzky školských psychológov – 1 v ZŠ L. 

Novomeského, po ½ úväzku v ZŠ, Kubranská a Východná. V každej ZŠ pracuje sociálny pedagóg,  

taktiež sú financovaní Mestom Trenčín. Vyzdvihla ich odbornú a poradenskú činnosť. 

          Komisia školstva súhlasí s predloženou Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok 2017/2018. 

     Za: 4                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

5.       Mgr. Kršáková členov komisie školstva informovala o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa 

MŠ, Na dolinách a ZŠ, Potočná. 

          1. výberové konanie do MŠ, Na dolinách bolo neúspešné – uchádzačka nezískala požadovaný počet 

hlasov. 30.11.2018 bolo vyhlásené 2.výberové konanie, ktoré je momentálne v štádiu riešenia - 

10.1.2019 sa uskutoční otváranie obálok.          

          Do ZŠ, Potočná boli 11.12.2018 vyhlásené dve výberové konania, do 1. ani do 2. výberového 

konania sa neprihlásil žiaden uchádzač. Mgr. Hrickovej 31.12.2018 skončilo funkčné obdobie. Od 

01.01.2019 je poverená riadením ZŠ, Potočná Mgr. Zdenka Hricková do úspešného výberového 

konania.  

          Mgr. Baláž vzhľadom na skutočnosť, že sa do výberového konania po druhý raz nikto neprihlásil 

navrhol, aby bolo nasledovné výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná vyhlásené až po 

zápise detí do 1. ročníka – apríl 2019. 

          Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval, aké sú aktuálne počty žiakov v ZŠ, Potočná a aká je vízia do 

budúcnosti. Zdôraznil potrebu sledovať vývoj situácie v spojitosti s touto školou. 

          Mgr. Kršáková  uviedla, že oproti minulému školskému roku nastal pokles o 10 žiakov; v tomto 

šk. roku odíde 15 žiakov 4. ročníka. 

          Ing. Masaryk – pokles žiakov v tomto školskom zariadení negatívne vplýva na motiváciu 

pedagogických zamestnancov ZŠ, Potočná. 

          Mgr. Baláž odporúča zachovať ZŠ, Potočná aj v nasledujúcich rokoch – škola rodinného typu, 

lokalizácia v prírodnom prostredí, individuálny prístup k žiakom, nižší počet žiakov v triedach. 

          Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa 

MŠ, Na dolinách a ZŠ, Potočná. 
6.      Mgr. Kršáková  informovala o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa. Od 01.01.2019 sa dotácia poskytuje deťom posledného ročníka MŠ. Deťom MŠ vo veku 2 

-5 rokov a žiakom ZŠ žijúcim v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej 

príjem je najviac vo výške životného minima. Od 01.09.2019 bude uvedená dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom poskytovaná všetkým žiakom ZŠ. 

        Útvar školstva do 10.01.2019  predložil ÚPSVaR Trenčín žiadosť o poskytnutie dotácie a príslušnú 

dokumentáciu za Mesto Trenčín. 

        Patrik Žák, B.S.B.A. požiadal o zistenie predbežného záujmu žiakov ZŠ o stravovanie v ŠJ od 

01.09.2019 a taktiež o preverenie obsahovej náplne prevádzkových poriadkov ŠJ. 

        Ing. Mičega upozornil na potrebu dodržiavania hygienických noriem v ŠJ pri náraste počtu 

stravníkov. 

       Komisia školstva berie na vedomie informácie o poskytovaní dotácií na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa. 

7.       Mgr. Kršáková predniesla informáciu o zapojení sa žiakov 3. ročníka zo ZŠ, L. Novomeského do 

projektu „Záchrana som ja“. Prípravou súťažného projektu sa škola zaradila k 50 víťazom 

a v rámci výhry škola získala zážitkový kurz 1. pomoci a automatický externý defibrilátor. 

        ZŠ, Veľkomoravská zvíťazila v zbere kartónových obalov. Od spoločnosti Envipak získali 2 500 €. 

       Okrem víťaznej ZŠ sa do projektu zapojila aj ZŠ, Hodžova a ZŠ, Východná. 

        Na zasadnutiach VMČ, ktoré sa v tomto období uskutočňujú, sa poslanci MsZ rozhodnú, v ktorých 

radách škôl a školských zariadení majú záujem pracovať. 

       Ing. Mičega požiadal o zmenu termínov konania zasadnutí komisie školstva z pracovných dôvodov 

– požiadal, aby dňom konania zasadnutí nebola streda. 

8.      Patrik Žák, B.S.B.A. poďakoval prítomným za účasť.  

 

   Zapísala: Mgr. Darina Drusová 

   Trenčín 10.01.2019                                                       

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A. 

                              predseda komisie školstva 

                                                                 



                                                                                

UZNESENIE Č. 1/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 09.01.2019 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

- s predloženou Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl  

        a školských zariadení za šk. rok 2017/2018. 

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa  materskej školy alebo školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Trenčín na kalendárny rok.  

 

- návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ K. Pádivého. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informácie o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách a ZŠ, Potočná. 

 

- informácie o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Patrik Žák, B.S.B.A. 

        predseda komisie školstva 

 

 


