
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 10.06.2019 

Prítomní:  Patrik Žák, B.S.B.A.;  Mgr. Jozef Baláž; Ing. Miloš Mičega (odchod zo zasadnutia po 3. bode 
rokovania);  Mgr. Ľubica Kršáková; Mgr. Darina Drusová  
Ospravedlnený: Mgr. Ján Vojtek 
Hostia: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ Školských zariadení Mesta Trenčín; p. Nadežda Andelová – metodik 
Školských zariadení Mesta Trenčín; p. Matej Vánik; p. Daniel Sokol – občania Trenčína - Opatová 

  

Program:  

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  
2. Návrhy na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019. 
3. Príprava  Všeobecne záväzného nariadenia o školských poplatkoch, finančných pásmach a o poskytovaní    
    dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 
4. Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľov materských škôl a základných škôl. 
5. Detská osobnosť 2019. 
6. Rôzne.  
7. Uznesenie, záver.  
  
1. Rokovanie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A., privítal prítomných i hostí a ospravedlnil z neúčasti Mgr. 
Vojteka. Skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná. Pôvodný program komisie bol na základe 
požiadavky Ing. Mičegu doplnený o 1 bod – ZŠ, Potočná, informácie o aktuálnom stave. Tento bod bol 
prerokovaný ako 2. v poradí. Doplnený a upravený program bol schválený. 
Komisia školstva súhlasí s doplneným a upraveným programom rokovania.  
Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0  

2. Patrik Žák, B.S.B.A. poskytol informácie o výsledkoch zápisu v ZŠ, Potočná. Na zápise sa zúčastnilo 13 detí. 
Z toho má 1 dieťa odklad povinnej školskej dochádzky; 2 deti sú z Trenčianskej Teplej a 1 dieťa má 
individuálny výchovno-vzdelávací program. V 4. ročníku je v tomto šk. roku 15 detí; v MŠ, Niva je 9 
predškolákov. Počet žiakov v ZŠ, Potočná dlhodobo klesá, najvýraznejší pokles bol pred 2 rokmi. V ZŠ, Potočná 
boli 2 neúspešné výberové konania na pozíciu riaditeľa školy. V tomto šk. roku Mesto Trenčín na ZŠ, Potočná 
+ ŠKD dopláca 77 000,- €. 
Na matričnom úrade je evidovaných 18 detí predškolského veku s trvalým pobytom Trenčín, časť Opatová; 
z tohto počtu na zápis prišlo 9 detí. Demografické údaje ukazujú, koľko detí predškolského veku bude 
v Opatovej v nasledujúcich rokoch: rok 2020 – 12; rok 2021 – 12; rok 2022 – 8 detí.  
Ing. Mičega sa informoval, či má ZŠ, Potočná právnu subjektivitu. 
Mgr. Kršáková: ZŠ, Potočná nemá právnu subjektivitu, spadá pod m. r. o. Školské zariadenia Mesta Trenčín.  
Ing. Mičega konštatoval, že Mesto Trenčín malo podniknúť všetky kroky na zachovanie ZŠ, Potočná; nehľadieť 
iba na finančnú stránku, cez tabuľky. Škola má dlhodobú tradíciu, vyučovať sa v nej začalo v roku 1789. Po 
neotvorení 1. ročníka by žiaci mali problém s dopravou do niektorej z ďalších trenčianskych základných škôl. 
Mgr. Kršáková: Predpokladalo sa, že do 1. ročníka sa zapíše viac detí. Školy sú financované na základe počtu 
žiakov, pričom nikto nespochybňuje pozitívne stránky tejto školy. MŠVVaŠ SR odporúča zachovať ZŠ s nižším 
počtom žiakov v prípade, ak je znížená dostupnosť žiakov do školy. Za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa 
považuje dĺžka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 
kilometrov. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Nepriaznivá situácia ohľadom počtu žiakov v ZŠ, Potočná nie je z roka na rok, ide 
o dlhodobý jav. 
Ing. Mičega: Počet žiakov v ZŠ, Potočná by sa mohol zvýšiť napr. ponúknutím motivačných balíčkov pre 
žiakov a iných benefitov. 
Mgr. Baláž: Čo môže Mesto ponúknuť na zvýšenie počtu žiakov v ZŠ, Potočná? V ostatných ZŠ Mesta 
Trenčín sa žiaci učia anglický jazyk, majú materiálno-technické vybavenie a pod., aké iné podmienky by 
v ZŠ, Potočná malo Mesto vytvoriť? 



Škola je na opačnom konci mesta Trenčín; je na rozhodnutí obyvateľov, ktorú školu  si pre svoje dieťa zvolia. 
V predchádzajúcom období poslanci MsZ sľúbili, že urobia agitáciu na zvýšenie počtu žiakov v ZŠ, Potočná. 
Pokles žiakov narastá, čo môže viesť k zániku. Na udržanie málotriednej školy je potrebných minimálne 30 
žiakov. Postupne klesá záujem rodičov o danú školu. 
Ing. Mičega: Rodičov detí z Opatovej ovplyvnili signály o možnom zrušení školy; problém nastal po rozdelení 
Opatovej železnicou. Došlo k pochybeniu samosprávy ako zriaďovateľa ZŠ, Potočná. 
Ing. Mičega poukázal na podľa neho nezákonnosť v konaní vedenia mesta a na podľa neho vedomé aktívne 
kroky smerujúce k zániku školy. 
p. Sokol – zástupca Občianskeho združenia pri ZŠ, Potočná: Občianske združenie pri ZŠ, Potočná sa snaží 
pomáhať škole, zatiaľ v spolupráci nebol žiaden problém. Podnikatelia na vlastné náklady v škole uskutočnili 
viac investičných akcií.  
Jedným z benefitov tejto školy je aj menší počet žiakov v triedach, čo je vyhovujúce najmä pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
Mgr. Kršáková: Termín na vydanie rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka je 15. jún, dovtedy je potrebné 
problematiku uzavrieť. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: S riaditeľkou školy, Mgr. Hrickovou, sa má stretnúť pán primátor. 3 rozhodnutia o prijatí 
žiakov do 1. ročníka už boli vydané v iných trenčianskych školách. Z celkového počtu 11 zapísaných žiakov do 
ZŠ, Potočná už ubudli títo 3 žiaci + 2 žiaci z Trenčianskej Teplej. 
Klesajúci trend počtu žiakov v ZŠ, Potočná nie je krátkodobý. Problém je aj v personálnej oblasti.  
2 výberové konania na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná boli neúspešné. 
Ing. Mičega: Zabezpečiť pracovníkov školy je povinnosťou zriaďovateľa. 
Mgr. Baláž: Zriaďovateľ nie je zodpovedný za zabezpečenie riaditeľa školy. Ak sa do výberového konania nikto 
neprihlási, zriaďovateľ môže niekoho zo zamestnancov poveriť riadením do úspešného výberového konania. 
Zriaďovateľ nemôže nikoho nútiť, aby sa prihlásil do výberového konania. 
Mgr. Kršáková: Riaditeľka školy, Mgr. Hricková, vyzvala kolegyne, aby sa prihlásili do výberového konania, 
mali voľný priestor – nemajú však záujem. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Kroky na zachovanie ZŠ, Potočná mohla podniknúť aj rada školy a obec Opatová. 
Ing. Mičega: Signály o klesajúcom počte žiakov v ZŠ, Potočná boli, ale nie od zriaďovateľa. Ing. Mičega tlmočí 
názory ľudí, členom komisie školstva je ako poslanec, zrušenie školy je bez predchádzajúcej snahy o jej 
zachovanie z jeho pohľadu poslanca MsZ neprijateľné. 
Táto škola napomáha aj dlhoročnému fungovaniu Dobrovoľného hasičského zboru v Opatovej. Mnohí žiaci 
tejto školy sa stávajú jeho členmi. Zrušenie školy by mohlo viesť aj k zrušeniu dobrovoľného hasičského zboru. 
 
Ing. Mičega predložil návrh na uznesenie: 
Komisia školstva odporúča zriaďovateľovi vykonať všetky kroky k tomu, aby k 15.6.2019 boli vydané 
rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka v ZŠ, Potočná.  
Za: 1 - Ing. Mičega                    Proti: 1 - Patrik Žák, B.S.B.A.                           Zdržal sa: 1 – Mgr. Baláž 
 
3.Mgr.Kršáková informovala o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
             S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudol platnosť zákon č.375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. V súvislosti s dotáciou na stravu pre deti posledného ročníka 
materských škôl a žiakov základných škôl vznikli pre zriaďovateľa nové povinnosti, a to personálne 
zabezpečenie aj materiálno-technické vybavenie. Z uvedených dôvodov pristúpil zriaďovateľ k úprave 
školských poplatkov súvisiacich so školským stravovaním.  
             Po konzultácii s vedúcimi školských jedální pri ZŠ Mesta Trenčín je navrhované 1. finančné pásmo na 
nákup potravín. Pre žiakov 1. stupňa táto hodnota predstavuje 1,08 €/deň ; pre 2. stupeň 1,16/deň. Zvyšok 
do výšky dotácie – 1,20 € môžu školské jedálne použiť na dovybavenie školských jedální. Nárok na poskytnutie 
dotácie 1,20 € má od 1.9.2019 žiak základnej školy za každý stravovací deň, v ktorom sa  zúčastnil 
vzdelávacieho procesu  a súčasne odobral obed. 
Diétne stravovanie – 1. pásmo na nákup potravín; 1. stupeň – 1,30 €/deň; 2. stupeň – 1,39 €/deň. Rozdiel 
medzi dotáciou a skutočnou hodnotou si rodič musí doplatiť sám. 
Doteraz si rodič platil len náklady na nákup potravín, po zavedení zákona o dotáciách na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa do praxe od 1.9.2019 sa navrhuje, aby rodič platil režijné náklady vo výške 8, 
- € mesačne. 



V minulom období boli ŠJ pri ZŠ Mesta Trenčín v 2. pásme z 5. Rodičia žiakov 1. stupňa hradili 1,01 €/deň; 
rodičia žiakov 2. stupňa 1,09 €/deň. 
Zaradenie do 1. finančného pásma na nákup potravín 1.9.2019  bolo určené na základe vyjadrenia vedúcich 
ŠJ. V prípade, že by bol evidentný nárast cien potravín, je možné zmeniť finančné pásmo a určiť výšku 
príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni. 
Výhoda zaradenia ŠJ do 1.finančného pásma na nákup potravín – ŠJ nemusia od rodičov vyberať finančné 
prostriedky na nákup potravín, iba režijné náklady. 
Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval, do akého finančného pásma na nákup potravín budú od 1.9.2019 zaradené 
materské školy. 
Ing. Masaryk: Materská škola zabezpečuje pre deti celodennú stravu. Doteraz boli MŠ v 3. finančnom pásme 
– rodičia platili 1,19 €/deň; od 1.9.2019 navrhujú MŠ zaradiť do 2. finančného pásma. Zákonný zástupca 
dieťaťa MŠ bude uhrádzať výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 
v hodnote 1,45 €/deň. Navrhovaná výška režijných nákladov – 6,- € mesačne. 
Rodiny v hmotnej núdzi alebo na hranici životného minima môžu mať po predložení príslušného dokladu 
znížený alebo odpustený príspevok na úhradu režijných nákladov.  
 
Komisia školstva odporúča MsZ schváliť návrh pripravovaného Všeobecne záväzného nariadenia 
o školských poplatkoch, finančných pásmach a o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa. 
Za:3                                 Proti:0                            Zdržal sa:0 

 
Vzhľadom na odchod Ing. Mičegu zo zasadnutia komisie školstva z pracovných dôvodov po 3. bode rokovania, 
komisia školstva v ďalšej časti už nebola uznášaniaschopná, preto zápisnica už ďalej nepokračuje. 
 
4. Patrik Žák, B.S.B.A. poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúce zasadnutie komisie školstva sa uskutoční  
9.júla 2019. 
 

 Zapísala: Mgr. Darina Drusová       

 Trenčín 10.06.2019                                                        

Zápisnica bola doplnená 21.06.2019 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Patrik Žák, B.S.B.A.        
                                                                                                                                        predseda komisie školstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UZNESENIE Č. 5/2019 

  
            zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 10.06.2019 

  

  Komisia školstva súhlasí:  

- s doplneným a upraveným programom rokovania.  

  Komisia školstva odporúča: 

 - schváliť návrh pripravovaného Všeobecne záväzného nariadenia o školských poplatkoch, finančných 

pásmach a o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

Komisia školstva berie na vedomie:  

- informácie o aktuálnom stave v ZŠ, Potočná.  

 

  

  

  

  
  
                                                                                                                                                 Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                                                                predseda komisie školstva  
 


