
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 02.04.2019 

Prítomní:  Patrik Žák, B.S.B.A.; Mgr. Ján Vojtek;  Mgr. Jozef Baláž;  Mgr. Ľubica Kršáková; Mgr. Darina Drusová  
Ospravedlnený: Ing. Miloš Mičega 
Hostia: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ Školských zariadení Mesta Trenčín; Nadežda Andelová – metodik 
Školských zariadení Mesta Trenčín  

  

Program:  

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  
2. Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019, ktorým sa ruší VZN Mesta Trenčín č.18/2008 
o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa ZUŠ, MŠ a CVČ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín. 
4. Informácie o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 
5. Rôzne.  
6. Uznesenie, záver.  
  
1. Rokovanie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A., privítal prítomných i hostí a ospravedlnil z neúčasti Ing. 

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

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0  

2.  Patrik Žák, B.S.B.A. informoval o dotáciách v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Celkovo zhodnotil 
obsahovú i štrukturálnu úroveň predložených projektov; poukázal na nedostatočnú úroveň niektorých 
z nich. S poslancami MsZ  v tejto veci rokuje, na budúci rok chce požiadať o navýšenie dotácie na projekty 
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, chce dať jasný signál, aby sa zvýšila kvalita predkladaných 
projektov; bolo by vhodné zakúpiť elektronický softvér. 
Mgr. Baláž: Niektoré predložené projekty tematicky nepatria do školstva. 
Mgr. Drusová predložila tabuľku hodnotenia projektov – z 26 predložených projektov požadovaný počet 
bodov získalo 19 z nich v celkovej hodnote 8 407,- €; hodnota bodu - 4,99. Keďže poskytnutá dotácia 
predstavuje 10 000,- €, zostávajúca suma činí 1 593,- €. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Zostávajúcu sumu je možné: 1. prerozdeliť medzi podporené projekty podľa počtu 
bodov váženým aritmetickým priemerom; 2. poskytnúť žiackej školskej rade alebo 3. ponechať v depozite 
útvaru školstva. 
Mgr. Baláž: Ďalšou možnosťou použitia zostávajúcich projektových finančných prostriedkov je vyhlásenie 2. 
dotačného kola. 
Mgr. Kršáková: Subjekty s touto možnosťou už nebudú počítať. Vzhľadom na potrebu skvalitnenia 
projektov odporúča neprerozdeľovať zostávajúce finančné prostriedky, ale túto čiastku ponechať v depozite 
útvaru školstva.                                                                                                                               
 
Komisia školstva odporúča primátorovi mesta schváliť návrh na podporenie projektov v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania. 
 
3. Ing. Masaryk predložil návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa ruší  VZN Mesta Trenčín č. 18/2008 o rozhodovaní 
o opravných  prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy 
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
Svoj návrh odôvodnil tým, že predložený dokument je zosúladením právneho stavu a pôvodné VZN 
prekročilo svoju normotvornú právomoc v zmysle článku 65 Ústavy SR – v súčasnosti môže byť nahradené 
interným dokumentom. 
Mgr. Baláž priblížil  genézu vzniku VZN č. 18/2008. Keďže sa nejedná  o rozhodovanie v rámci správneho 
konania, dôvodom na jeho vytvorenie bolo svojvoľné  rozhodovanie niektorých  riaditeliek MŠ o prijímaní 
detí do MŠ a narastajúci počet sťažností od rodičov primátorovi mesta. Uskutočnila sa aj kontrola zo strany 
prokuratúry vtedajších odvolaní a VZN , ktoré sa týkali školstva. Nebol od nich pokyn na inováciu VZN alebo 



ich zrušenie.   Ak sa navrhuje nejaký predpis zrušiť, je to preto, že je v rozpore so zákonom alebo prestal 
plniť svoj účel. Interný predpis nemá takú váhu ako VZN; riaditeľky MŠ ho nemusia presne dodržiavať, nie je 
pre ne až taký záväzný. VZN musí byť zverejnené na webovej stránke mesta, interný predpis je iba pre 
zamestnancov. 
Ak sa zruší VZN č.18/2008, je potrebné ho nahradiť interným predpisom. Keď nie je pripravený návrh 
interného predpisu, odporúča sa odložiť hlasovanie o návrhu  VZN č.6/2019 na nasledujúce zasadnutie 
komisie školstva. 
Mgr. Vojtek:  Kto by mal vypracovať interný predpis? 
Ing. Masaryk: Útvar právny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Patrik Žák, B.S.B.A.: Môže byť vydaná aj smernica primátora; keby nebola smernica alebo VZN, ako by sa 
postupovalo? 
p. Andelová: Riaditeľka MŠ rozhoduje o prijatí/neprijatí  dieťaťa do MŠ; na jej rozhodnutie sa nevzťahuje 
zákon o správnom konaní. 
Mgr. Kršáková: Útvar školstva riešil sťažnosti rodičov, že ich dieťa nebolo prijaté do MŠ. Pri riešení odvolaní 
proti rozhodnutiu riaditeľa sa častokrát zistilo, že v MŠ ešte boli voľné kapacity. Keďže útvar školstva mal 
možnosť zistiť skutkový stav, riaditeľka MŠ zrušila svoje rozhodnutie a dieťa prijala.  
Mgr. Vojtek: Existuje nejaký zákon, sú pokyny z MŠVVaŠ? 
p. Andelová: Daná problematika je analyzovaná v dokumente Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 
v MŠ. 
Podľa zákona 596/2003 Z.z., § 5, ods. 14 je rozhodnutie riaditeľky MŠ konečné. 
Mgr. Baláž: Vydané usmernenie MŠVVaŠ nemá právnu silu, nie je to podľa zákona 71/1967 Z. z. Ako Mesto 
zareaguje na reakcie nespokojných rodičov?  Keď príde primátorovi mesta sťažnosť, postúpi sa Školským 
zariadeniam Mesta Trenčín. 
p. Andelová: Daná situácia sa môže riešiť ako sťažnosť, nie ako odvolanie. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Proti rozhodnutiu riaditeľky MŠ môžu rodičia podať protest, sťažnosť. 
Mgr. Kršáková: VZN by mal nahradiť interný predpis. 
Mgr. Baláž: Interný predpis by mohol obsahovať podmienky prijímania detí; mohol by sa nazývať smernica 
o prijímaní detí do MŠ. Pri jej nedodržaní sa prijmú opatrenia. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Pripraviť legitímny spôsob, ako postupovať v prípade neprijatia dieťaťa do MŠ, aká je 
možná právna úprava. 
Mgr. Vojtek: Rodičia, ktorí dostanú rozhodnutie o neprijatí svojho dieťaťa do MŠ, by mali dostať 
usmernenie, aké sú ich ďalšie možnosti. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: V MŠ by mali byť zverejnené podmienky prijímania detí do MŠ; odporúča sa, aby rodič 
mohol podať žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľky MŠ v prípade neprijatia dieťaťa.  
Patrik Žák, B.S.B.A. navrhuje, aby Školské zariadenia Mesta Trenčín požiadali o vyjadrenie k danej 
problematike  advokátsku kanceláriu GPL. 
 
Komisia školstva odporúča MsZ zrušiť VZN č.18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti 
rozhodnutiam riaditeľa ZUŠ, MŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0  

Komisia školstva odporúča vypracovať interný predpis o prehodnotení rozhodnutia riaditeľa materskej 
školy o neprijatí dieťaťa do MŠ. 
Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0  

4. Mgr. Kršáková informovala o jej stretnutí s riaditeľmi, ekonómkami a vedúcimi ŠJ trenčianskych 
základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 27.3.2019. Cieľom rokovania bola úprava a racionalizácia požiadaviek 
na materiálno-technické vybavenie ŠJ na základe navýšenia počtu stravníkov od 1.9.2019. Celkové náklady 
na uvedený účel predstavujú 56 700,-€. MsZ  bude návrh na zmenu rozpočtu v súvislosti s uvedenou 
problematikou riešiť na zasadnutí v máji 2019. 
Mgr. Kršáková členov komisie školstva oboznámila s odpoveďou MPSVaR na e-mail útvaru školstva 
týkajúceho sa personálneho a materiálno-technického zabezpečenia ŠJ od 1.9.2019 v súvislosti s obedmi 
zadarmo. 
K danej problematike sa vyjadril pracovník sekcie služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení na 
trhu práce, ktorý informoval o pripravovanom národnom projekte „Pracuj v školskej jedálni“ –  bude doň 
zapojených 1 000 uchádzačov o zamestnanie; v rámci vytvorených pracovných miest budú obsadzované 
pracovné pozície kuchár/ka a pomocná sila do kuchyne. Projekt bude trvať od septembra 2019 do júna 
2020. Príspevky sa budú poskytovať na: úhradu časti mzdy; na mentorovanie prijatého zamestnanca počas 



1 mesiaca; na získanie osvedčenia na hygienické minimum; na zaplatenie zdravotného preukazu a na 
jednorazový finančný príspevok pre zamestnávateľa na úhradu nevyhnutných nákladov. 
Mgr. Kršáková informovala o ponuke Bc. Čachovej – útvar životného prostredia, na zabezpečenie 
kontajnerov na separovaný odpad pre ZŠ. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Kontajnery budú poskytnuté bezplatne, pretože odpad zo ŠJ je klasifikovaný ako odpad 
od občanov, nie ako odpad z prevádzok. 
 
Komisia školstva berie na vedomie informácie o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa. 
 
 5. Mgr. Kršáková informovala:  

 -      o možnostiach uskutočnenia  testu zameraného na zistenie klímy školy v ZŠ; 
 -     o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách. Dokument o vyhlásení výberového konania   

bude predložený primátorovi mesta na podpis 8.4.2019;  
 -   o žiadosti  Spojenej školy internátnej Vladimíra Predmerského Trenčín o zaradenie CVČ pri tomto  

školskom zariadení do siete škôl. Vzhľadom na termín predloženia uvedeného dokumentu príslušným 
orgánom do 31.3.2019,  primátor mesta vyjadril  k danej žiadosti súhlasné stanovisko pred termínom 
zasadnutia komisie školstva. 

-     o poskytnutí finančných prostriedkov v hodnote 10 000,- € školskej jedálni pri ZŠ, Kubranská na kúpu 
konvektomatu z  rozpočtu útvaru školstva – obedy zadarmo; 

-    o zápise detí do 1. ročníka základných škôl. Zápis sa uskutoční v dňoch 8. – 9. 4.; v ZŠ, Východná aj  
10.4.2019; 

-       o Testovaní 9- 2019 dňa 3.4.2019; 

-       o aprílovej párty v ZŠ, Východná; 

-       o koncerte pedagógov ZUŠ Karola Pádivého. 

Mgr. Drusová informovala:  

-        o akcii Robotický deň, na ktorej sa žiaci trenčianskych ZŠ zúčastnia 4.4.2019; 

-        o prieskume záujmu ZŠ o vzdelávací projekt eduScrum; 

-        o narastajúcich žiadostiach zákonných zástupcov alebo odborných zamestnancov špecializovaných  

          pracovísk o umiestnenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ alebo ZŠ. 

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

 

 Zapísala: Mgr. Darina Drusová       

 Trenčín 02.04.2019                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 4/2019 

  

            zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 02.04.2019 

  

  Komisia školstva súhlasí:  

- s programom rokovania.  

  Komisia školstva odporúča: 

 - primátorovi mesta schváliť návrh na podporenie projektov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. 

 - MsZ zrušiť VZN č.18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa ZUŠ, MŠ 

a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

-  vypracovať interný predpis o prehodnotení rozhodnutia riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa do 

MŠ. 

Komisia školstva berie na vedomie:  

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

 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                                                                predseda komisie školstva  

 


