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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 06.06.2019 v KS Opatová 

 
 

Prítomní poslanci: Mgr. Miloslav Baco, Ing. Ladislav Matejka, Ing, Miloš Mičega, Martin Trepáč, Mgr. 
Kamil Bystrický 
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Martin Petrík 
 
Prítomná: Monika Kobzová –garant VMČ Sever 
Hostia: Mgr. Zdenko Marousek– MsP, Ing. Gabriela Vanková – útvar majetku, Patrik Žák B.S.B.A – druhý 
zástupca primátora, Mgr. Ľubica Kršáková – vedúca útvaru školstva 
 
 
PROGRAM 
1. Úvod  
2. Situácia ohľadne otvorenia, neotvorenia prvého ročníka ZŠ Potočná 
3. Majetkové prevody 
4. Nové požiadavky  
5. Diskusia 
6. Záver 
 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie VMČ Sever otvoril Mgr. Miloslav Baco – predseda VMČ Sever a privítal prítomných poslancov 
a hostí a predstavil členov petičného výboru p. Novotného, p. Lišku, p. Liškovú, p. Sokola, p. Sokolovu, p. 
Dackovu. Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov z VMČ Sever a informoval o tom, že v priebehu 
zasadnutia sa dostaví poslanec JUDr. Martin Smolka a výbor je uznášaniaschopný. Mgr. Miloslav Baco 
oboznámil všetkých s programom. Mgr. Baco oboznámil prítomných s históriou školy v Opatovej a o jej 
súčasnom fungovaní. Poprosil, aby kompetentní upustili od zrušenia školy. 
  
Mgr. Miloslav Baco – otvoril diskusiu. 
 
Obyvateľ Opatovej – existuje nejaké oficiálne stanovisko o tom, kto rozhodol o zrušení školy? Existuje 
nejaký písomný návrh o neotvorení prvého ročníka? 
 
Mgr. Miloslav Baco – za VMČ Sever môžem povedať, že nikto nebol o takomto dokumente informovaný 
a ani na školskú radu takýto dokument nebol poslaný. Za školskú komisiu poprosím p. Mičegu 
o vyjadrenie. 
 
Ing. Miloš Mičega – za dobu, čo som v školskej rade, takáto téma nebola otvorená. Poprosím vedenie 
mesta, aby sa vyjadrili.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – dobrý deň. Na začiatku roka sme mali stretnutie s všetkými poslancami, kde sme sa 
rozprávali, aké sú problémy v meste a čo všetko nás čaká. Jedným z tém bola aj problematika klesajúceho 
počtu detí v škole na Potočnej. Pätnásť detí odchádza zo štvrtého ročníka a je otázne, koľko detí bude 
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zapísaných do prvého ročníka. V roku 2018 bola otvorená trieda, kde bolo 10 detí, pretože škola mala 
ako tak 49 detí. V roku 2016 bola otvorená prvá trieda s 8-mi deťmi, keď v škole bolo 54 žiakov. Dva roky 
predtým bolo 74 žiakov. V tejto mestskej časti je 18 predškolákov, no iba 9 sa zapísalo do tejto školy.  
 
Pani Závodská – veď dajte deti z mesta do našej školy. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – ako chcete donútiť niekoho, aby dával sem deti? Rozhodnutie o otvorení alebo 
neotvorení prvého ročníka je v kompetencii zriaďovateľa, ktorým je mesto Trenčín respektíve školský 
úrad a v konečnom dôsledku to podpisuje pán primátor. Takže odpoveď, či je rozhodnutie o neotvorení 
prvého ročníka na papieri je nie, nie je to na papieri. Pretože na papieri by malo byť práve rozhodnutie 
o otvorení prvého ročníka. Je tu aj iný problém. Na tejto škole nie je riaditeľka. Aktuálnej pani riaditeľke 
skončilo funkčné obdobie. Vypísali sme dve výberové konania, do ktorých sa nikto neprihlásil. Takže pani 
riaditeľka odchádza a klesá počet pedagogických pracovníkov. Budúci rok bude 12 predškolákov, ďalší 
rok 9.  
 
Ing. Ladislav Matejka – ospravedlňujem sa ,no mám dohodnutú prezentáciu a musím ísť, no hneď ako 
budem môcť sa vrátim. To, že tu nieje riaditeľka, povedzme si úprimne, ktorá by sem chcela ísť, keď sa 
hovorí o zrušení školy. Ja za zrušenie školy nezahlasujem.  
 
Obyvateľka Opatovej – chcem sa opýtať, kedy bolo vyhlásené druhé výberové konanie a kde bolo 
zverejnené. 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – Dobrý deň. Priniesla som obe výberové konania. Je tu pečiatka, kedy boli 
vyvesené na vývesnej tabuli mestského úradu v Trenčíne.  Pani riaditeľka ich dostala aj do mailovej pošty. 
Jej úlohou bolo ich vytlačiť a zverejniť v priestoroch školy. Čiže pani učiteľky vedeli o výberovom konaní. 
 
Obyvateľka Opatovej – prečo to nebolo zverejnené v tlači?   
 
Mgr. Ľubica Kršáková – Máme deväť škôl, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Všade 
prebiehajú výberové konania a nikde sme nemali požiadavku, aby boli výberové konania zverejnené 
v masovokomunikačných prostriedkoch. Výberové konania sú zverejnené na webovej stránke mesta 
Trenčín a na verejnej tabuli, ako nám to káže zákon.  
 
Ing. Miloš Mičega – bola jasne položená otázka. Kedy, kde a akým spôsobom sa dá dočítať kde kto 
spomínal o zrušení školy. To, že ubúdajú žiaci vieme. No nikto nepovedal, že sa bude rušiť školy. Ak sme 
v prvom kole nenašli riaditeľa cez úradnú tabuľu, v druhom kole ho budem hľadať aj inak. Dám výberové 
konanie na tabuľu, na facebook. Nebudem účastný na tom, aby sa zrušila škola, ktorá začala učiť v roku 
1789, no budem účastný toho, aby sa našli prostriedky na prevádzku školy 
 
Obyvateľ Opatovej – gratulujem Vám. Ste tabuľkový zamestnanci. Počet detí klesá, ideme zrušiť školu. 
Hovoríte, že je tu menej detí. Z akého dôvodu? Dokážete naplniť škôlku a školu nie? Tak, ako deti 
z Opatovej dokážu cestovať do mesta, dokážu aj neumiestnené deti z mesta cestovať do Opatovej. 
Pozrite si územný plán. Stavajú sa tu nájomné byty, je tu individuálna výstavba. Všetky tieto deti chcete 
voziť do mesta?  
 
Obyvateľka Opatovej – ako nám chcete zabezpečiť bezpečnosť detí, keď budú dochádzať do školy mimo 
Opatovej? 
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Patrik Žák B.S.B.A – zástavka autobusu je pri škole. Na rodičovskom združení padla pripomienka, že 
autobus občas mešká, čo sme zariadili a od 01.09. je odchod autobusu posunutý.  
 
Obyvateľka Opatovej – po vyučovaní musia deti chodiť na zástavku k Bille.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – my sme chceli rozširovať možnosti na stavanie v územnom pláne, no niektorým 
poslancom sa to nepozdávalo. Argumentovalo sa tým,že Opatová chce zostať Opatovou. Bavíme sa 
o priestore okolo Araveru, kde mala byť individuálna bytová výstavba. 
 
Mgr. Miloslav Baco – čo sa týka územného plánu, táto otázka bola smerovaná priamo mne a možno 
Milošovi Mičegovi. Je pravda, že som bol proti tomu, aby sa nad Araverom začala výstavba. To preto, že 
je otázne, ako tam niekto nadobudol 70000m2 v reštitúcii. K týmto pozemkom nie je  prístupová cesta.  
 
Pani Závodská – pozreli ste sa, aké kapacity má 7. ZŠ a ZŠ Kubranska? 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – po plenárnom združení, ktoré bolo pred troma týždňami, som oslovila riaditeľov 
oboch škôl. Pani riaditeľka zistila predbežný záujem u rodičov, do ktorých škôl chcú dať svoje deti 
a v týchto školách sú miesta zabezpečené. Čo sa týka prehovárania rodičov z Trenčína, aby dali svoje deti 
do školy v Opatovej, to nie je v našej kompetencii. Poukazujeme na zníženie počtu detí, ktoré je aj mimo 
legislatívu. Mám pripravený školský zákon, ktorý hovorí o minimálnych počtoch detí v triedach. Žiaľ, dve 
triedy, druháci a štvrtáci sú pod limit. A aj prváci, ktorých malo nastúpiť jedenásť, už ich jedenásť nie je. 
Nikdy som o rušení školy nehovorila. Hovorila som iba o prvom ročníku. 
 
Obyvateľka Opatovej – aký je zámer s budovou školy? 
 
Patrik Žák B.S.B.A – pán poslanec Mičega je v komisii školstva, kde sme sa o tom opakovane rozprávali. 
Zápisy boli v apríli, kde záverom bolo, že treba počkať na zápis prvákov. Čo sa týka územného plánovania. 
Ak sa Vám nepáči, kto tu má stavať, tak radšej nech sa nestavia  a nech sa tu nebudujú domy.  
 
Obyvateľ Opatovej – pani Kršáková, koľko je školských normatív na prijatie detí do prvého ročníka.  
 
Mgr. Ľubica Kršáková – 11 žiakov. 
 
Obyvateľ Opatovej -  koľko bolo detí na zápise? 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – na zápise bolo 13 detí, z toho jeden odklad, jedno dievčatko bolo zapísané 
duálne a rodičia sa rozhodli pre ZŠ Hodžova. A jedno dieťa individuálne vzdelávanie. Takže do prvého 
ročníka by nastúpilo desať detí. Je mi naozaj ľúto celej situácie, ktorá vznikla. To, čo pani Hricková za 
posledné roky v škole vybudovala, klobúk dole. Vážim si jej prácu, ale bohužiaľ. Každá škola potrebuje 
deti. Upozornila som, že je potrebné sa zamerať na zápis do prvého ročníka. V materskej škole na Nive je 
16 predškolákov a iba desať pôjde do prvého ročníka do ZŠ v Opatovej. 
 
Mgr. Miloslav Baco – vo februári sa konal výbor mestskej časti, kde bola pozvaná aj pani Hricková. 
Vytvorili sme maximálnu agitáciu, aby sa prvý ročník otvoril. Vedeli sme,že počet detí klesá a aj napriek 
tomu sa nám podarilo obsadiť spodnú hranicu, aby sa prvý ročník otvoril. V roku 2006 sa do prvého 
ročníka v Kubre prihlásili traja žiaci. Aj tak bol ročník otvorený.  



 

 

4 

 
Ing. Miloš Mičega – dám jednu otázku a poprosím pána viceprimátora o odpoveď. Povedzte z pozície 
vedenia mesta, čo treba urobiť, aby sme naplnili ročník a škola zostane. Treba spraviť propagáciu, dáme 
nejaký benefit deťom, ktoré tu zostanú, navrhneme nejakú odmenu každému prváčikovi, ktorý tu 
zostane? Môže byť autobus zadarmo, ktorý bude chodiť z Trenčína sem.  
 
Mgr. Ľubica Kršáková – plno organizovaná veľká škola vie ponúknuť deťom oveľa viac. Takáto škola má 
odborné učebne, majú telesnú výchovu v telocvični, majú športový areál, sú vybavené odbornými 
zamestnancami. Každá z týchto škôl má sociálneho pedagóga, školského psychológa, špeciálneho 
pedagóga. Žiaľ, narastá počet detí, ktoré takúto pomoc potrebujú. Na plenárnom stretnutí sa nejaká 
maminka pýtala na fungovanie školského klubu detí. V ZŠ Hodžova je školský klub od 06:00 do 16:30. 
V ZŠ v Kubre od 06:00 do 17:00. Obe školy ponúkajú bohatú krúžkovú činnosť, mimoškolskú činnosť. 
Zúčastňujú sa exkurzií, škôl v prírode, 7. ZŠ ponúka letné tábory, denné aj pobytové.  
 
Obyvatelia Opatovej – vyjadrili nesúhlas s tvrdením pani Kršákovej. Odborné učebne chémie a fyziky na 
základnej škole, kde sú ročníky 1-4 súzbytočné. Viete nám povedať výšku príspevku na jedného žiaka? 
Koľko dostáva škola v Opatovej, koľko dostáva škola na Saratovskej, koľko dostáva 7. ZŠ ? 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – každá škola dostáva štátny normatív. Je tu pani riaditeľka Hricková, nech Vám 
povie, či dostáva krátené príspevky.  
 
Obyvateľ Opatovej – čo sa týka ekonomiky, odviezť odtiaľto 10 detí je nákladnejšie, ako priviesť sem 
jedno dieťa. Je tu veľa nových domov a veľa mamičiek s kočíkmi. Ak o tri štyri roky bude dvadsať 
prváčikov, otvoríte prvý ročník? 
 
 Patrik Žák B.S.B.A – čo sa týka ekonomiky, školu sa dopláca cez 55 000 € ročne. Na otázku pána Mičegu, 
čo je treba aby sa škola zachovala. Je treba deti. Aj keď tu je viac detí, ako treba na otvorenie ročníka, 
rodičia ich sem nedali. 
 
Obyvatelia Opatovej – kto konkrétne rozhodol o zrušenie školy. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – pán primátor, pán Forgáč ako prvý viceprimátor a ja ako druhý viceprimátor. 
 
Obyvateľ Opatovej – koľko sa dopláca na ZŠ Východná?  
 
Patrik Žák B.S.B.A – na všetky školy sa dopláca. Bol deň otvorených dverí u pána primátora, kde boli 
štyria členovia petičnej komisie a pán Baco. Diskusia bola vecná a na úrovni a trvala asi hodinu. Tam ste 
priznali, že si uvedomujete klesajúci počet detí.  
 
Obyvateľ Opatovej – povedzte mi relevantnosť investície 55 000 do školy, ktorú sa rozhodnete zatvoriť. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – nie je to iba o peniazoch. Je to hlavne o klesajúcom počte detí. Ide hlavne o to, že 
keď budúci rok sem príde šesť detí a budeme to riešiť bude zle. 
 
Mgr. Miloslav Baco –  skúsim využiť príležitosť, že je tu aj novozvolená riaditeľka materskej školy, pani 
Šeptáková. Koľko máme predškolákov? 
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Mgr. Alena Šeptáková – máme štrnásť detí, z toho jedenásť bolo na zápise v Opatovej.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – hovorili sme, že je treba, aby detí na zápis prišlo čo najviac. Napriek tomu ich prišlo 
jedenásť. 
 
Obyvateľka Opatovej – prečo ste nezvolali takéto stretnutie pred zápisom a nepovedali im, že je treba, 
aby čo najviac prvákov prišlo na zápis. Rodičia boli v neistote. Nevedeli, či bude otvorený prvý ročník 
a tak reagovali tak, ako reagovali.  
 
Mgr. Ľubica Kršáková – v januári som upozorňovala na klesajúci počet detí. 
 
Obyvateľ Opatovej – koho ste upozorňovali? 
 
Patrik Žák B.S.B.A – na stretnutí na začiatku roka s všetkými poslancami. Páni poslanci, ktorí tu dnes 
sedia to môžu potvrdiť. Máme prezentáciu, ktorá tam bola a tam to je jedným z bodov 
 
Ing. Miloš Mičega – v januári, na stretnutí, bol snaha zvolať všetkých poslancov. Mali sme pracovné 
stretnutie v Papradne, kde sme sa mohli prvýkrát stretnúť. Bolo to neformálne stretnutie a je možné, že 
jedným z bodov bola aj táto téma. Bolo to neformálne stretnutie a z neho nie je zápis. Tiež som tam 
predniesol požiadavku o defibrilátor pre mestskú časť sever, ktorá bola zamietnutá. Čo treba urobiť, aby 
sa škola zachovala? Koľko sa dopláca na žiaka? Koľko sa dopláca za 7. ZŠ a koľko na ZŠ L. Novomeského. 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – 7. ZŠ je sebestačná, pretože je naplnená dostatočným počtom žiakov. Tam sa 
dopláca iba na odborných zamestnancov.  
 
Ing. Miloš Mičega – a na ZŠ Novomeského? 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – prepáčte, no túto štatistiku tu nemám. 
 
Ing. Miloš Mičega – tak dajme rodičom finančný stimul, aby deti prišli sem na zápis. Čo vieme my, ako 
poslanci urobiť preto, aby škola zostala. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – máme tu aj pani Vankovú, ktorá je vedúcou útvaru majetku a ja ju poprosím, aby 
zodpovedala otázku ohľadne budovy, ktorá tu bola povedaná. A čo sa týka otázky pána poslanca, čo 
všetko sa má alebo nemá spraviť, aby bola škola zachovaná, Nie je iba naša chyba, že sa s touto situáciou 
nič nerobilo. Keby pán poslanec chodil na komisiu školstva, tak by sa o to dozvedel.  
 
Obyvateľ Opatovej – čo ste spravili vy, zo školstva, pre propagáciu školy, lebo škola urobila dosť.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – potrebujeme riaditeľa školy, ktorého nemáme. 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – pani riaditeľka Hricková urobila kroky tým, že zorganizovala deň otvorených 
dverí v škole. Ale ja, čo mám informácie, tak veľký záujem zo strany občanov nebol. 
 
Obyvateľ Opatovej – v roku 2003, keď bola snaha o zrušenie školy, bol zákon, kde niečo také muselo mať 
postup. Pýtam sa, existuje niečo také? Musela to navrhnúť, vtedy, mestská školská rada písomne, spolu 
s udaním dôvodov. To išlo na radu školy v Opatovej a do VMČ sever.  
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Mgr. Ľubica Kršáková – ale mi nejdeme tento proces robiť. Nejdeme školu vyraďovať. My len 
neotvoríme prvý ročník. O vyradení školy zo siete škôl Ministerstva školstva. Tým, že neotvoríme prvý 
ročník, neznamená, že škola zanikne.  
 
Obyvateľ Opatovej -  v malej škole majú učitelia viac času sa venovať žiakom. Tým, že našej škole je málo 
žiakov, učiteľka sa môže individuálne venovať každému žiakovi. Mladým ľuďom treba vytvoriť podmienky 
na to, aby si kúpili tu pozemky a postavili si tu domy. Prečo sa v Opatovej nemôžu stavať domy? 
 
Obyvateľka Opatovej – pán Žák, mohli by ste sa vyjadriť? Aké stanovisku zaujmete po tejto situácii, ktorá 
tu je? Ako budete postupovať, keď vidíte, že škola je srdečná záležitosť nás obyvateľov? Ako sa vyjadríte?  
 
Patrik Žák B.S.B.A – padlo toho viacero, tak skúsim aspoň na niečo odpovedať. Čo sa týka rozvoja. 
V iných mestách sa platí poplatok za rozvoj samospráve, ktorý my ako jedny z mála nemáme. Toto môže 
pomôcť k výstavbe domov. Detí, do prvého ročníka môže pribudnúť o päť – šesť rokov, no zlá situácia je 
teraz. Pani, ktorá sa pýtala na naše pocity. Naše pocity, už týždeň je to zlé, pretože si uvedomujem, že sa 
nebude otvárať prvý ročník. 
 
Obyvateľka Opatovej – prečo idete zatvárať prvý ročník, keď sme splnili všetky požiadavky?  
 
Patrik Žák B.S.B.A – teraz na tie limity. Aj v minulosti sme otvárali menšie ročníky, ktoré sa následne 
stávajú úplne pod limitom. V prvom ročníku je limit 11 žiakov. V druhom, treťom sa štvrtok ročníku, je 
limit 13 detí.  
 
Mgr. Miloslav Baco – opýtam sa, či po tomto stretnutí, vy dvaja zmeníte stanovisko. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – určite sa o tom budeme rozprávať aj s pánom primátorom. V tomto momente vám 
na to neviem odpovedať.  
 
Obyvateľ Opatovej – vy konkrétne ste za zrušenie školy?  
 
Patrik Žák B.S.B.A – áno, no budeme sa ešte o tom rozprávať. 
 
Obyvateľka Opatovej – prečo ste školu prerobili za 50 000 a teraz ju idete brať? 
 
 Patrik Žák B.S.B.A – o prerábke hlasuje mestské zastupiteľstvo. Práve preto, aby sa škola podporila, 
preto sa dala urobiť prerábka.  
 
Obyvateľka Opatovej – deti musíme voziť na krúžky autom, pretože  nemôžme pustiť malé detí 
autobusom. Na Sihoti je problém s parkovacími miestami. Kde budú rodičia parkovať, keď zavezú deti na 
krúžky? Pretrhajú sa sociálne väzby medzi deťmi.   
 
Patrik Žák B.S.B.A – ako som povedal, ranný autobus sa posunie, aby deti nemeškali do školy. 
V septembri sa zistí, ako to je s vyučovacími hodinami a bude zapracovaný autobusový spoj. 
 
Obyvateľ Opatovej – čo treba, aby táto škola zostala funkčná a koľko sú náklady na jedno dieťa?  
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Obyvateľ Opatovej – máte prehľad o kvalite vedomostí detí z Opatovskej školy? Percentuálne prijatie 
žiakov zo 7. ZŠ je 7%. Z Opatovej 39% 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – nemali sme dôvod špeciálne monitorovať deti z Opatovej. Nepovedala som, že 
kvalita výuky v Opatovej je nízka, len som povedala, čo poskytuje plnohodnotná škola. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – chýbajú nám tu deti a riaditeľka školy.  
 
Mgr. Miloslav Baco – zriaďovateľom materských škôl a základných škôl je mesto. Nie je povinnosťou 
zriaďovateľa, aby obsadil post riaditeľky?    
 
Patrik Žák B.S.B.A – padli tu veci ohľadne propagácii. Inzeráty sa zverejňujú aj v Infe. Ako máme niekoho 
prinútiť ísť robiť riaditeľa, keď máme problém nájsť aj riaditeľa na škôlky, ktoré fungujú a majú 
dostatočný počet žiakov. 
 
Učiteľka zo základnej školy – mali sme vyvesený papier o prvom výberovom konaní, že nebol nikto 
zvolený sme nevedeli a takisto sme nevedeli o druhom výberovom konaní. Viete povedať, kedy bolo 
druhé kolo?  
 
Mgr. Ľubica Kršáková – prvé bolo vyhlásené 05.11.2018, keďže pani riaditeľke končilo funkčné obdobie 
30.12.2018 a druhé 06.12.2018 bolo písané a 11.12. bolo vyvesené, nakoľko na prvé kolo nikto 
nezareagoval.  Keďže pani riaditeľke skončilo funkčné obdobie a nikto sa neprihlásil, je od 01.01.2019 
poverená vedením školy.   
 
Učiteľka zo základnej školy – a kde bolo zverejnené?  
 
Mgr. Ľubica Kršáková – pani riaditeľka ho dostala mailom a mala ho vyvesiť v škole a bolo zverejnené na 
webovej stránke mesta a na úradnej tabuli. 
 
Ing. Miloš Mičega – tento mesiac zasadne komisia školstva v inom termíne ako má. Keďže som 
zamestnanec úradu v Trenčianskych Tepliciach a pani primátorka Trenčianskych Teplíc zvolala zasadnutie 
s obyvateľmi, nemôžem sa zúčastniť zasadnutia komisie školstva. Videl som ale pozvánku a v tej nie je ani 
jeden bod o škole v Opatovej.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – mali sme komisiu školstva, kde jedným z bodov bola aj ZŠ Opatová. Na tejto komisii 
bol aj Miloslav Baco, kde sme sa o tom rozprávali. Následne pán Žák prečítal bod 5 zo zápisnice komisie 
školstva z januára, o neúspešnom výberovom konaní. 
 
Mgr. Miloslav Baco – prečo o neúspešnom hlasovaní nebola informovaná rada školstva, ktorej som 
členom? 
 
Patrik Žák B.S.B.A – neviem, prečo rada školy nebola informovaná.Pani riaditeľka viete na toto 
odpovedať?  
 
Mgr. Zdenka Hricková – 11.12.2018 bolo zaslané druhé výberové konanie a na nástenke viselo od 
12.12.2018. To, že by nebol niekto informovaný, to neberiem.  
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Mgr. Ľubica Kršáková – každé jedno výberové konanie, ako sa týka MŠ, posielame do všetkých 
materských škôl v meste Trenčín a takisto aj výberové konanie pre ZŠ posielame do všetkých základných 
škôl v meste Trenčín a požiadame riaditeľov, aby sprístupnili oznámenie v zborovni, kde sa stretávajú 
učitelia. Je tu pani Šeptáková, ktorá môže moje slová potvrdiť. 
 
Mgr. Alena Šeptáková – áno, je to tak 
 
Obyvateľ Opatovej – pani Kršáková, pred troma rokmi, keď sa robilo výberové na pozíciu riaditeľky MŠ 
Opatová, bol zverejnený inzerát v Pardone. Prečo ste to aj teraz tak neurobili. 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – do Pardonu nedávame inzeráty.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – myslím si, že sa nám tie témy opakujú. Máte petíciu, ktorú predpokladám, chcete 
nejako dokončiť a odovzdať. Na podateľni mestského úradu vašu petíciu príjmu. Povedali sme si fakty, 
klesajúci počet žiakov, chýbajúca riaditeľka, na základe ktorých sa rozhoduje o otvorení, neotvorení 
prvého ročníka. Tu klesá záujem o túto školu. Chcem Vás poprosiť, podajte čo najskôr petíciu. 
 
Obyvateľ Opatovej – prečo ste zakázali pani riaditeľke vydať rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka? 
 
Mgr. Zdenka Hricková – nikto mi nezakázal vydať rozhodnutia. Dohodli sme sa, že ich vydávať zatiaľ 
nebudeme. Nebudeme dávať rozhodnutia, keď je tu návrh na neotvorenie prvého ročníka. Našla som 
Kvalitnú silu na poverenie vedením školy. 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – bolo dohodnuté, že bude poverená Zdenka Hricková vedením školy do 
30.06.2019. Tým, že sa stále rokuje o ďalšej stratégii, čo sa týka ZŠ Potočná, tak nebudeme zatiaľ 
vyhlasovať ďalšie výberové konanie. Keď sa vyrieši situácia, bude vyhlásené aj výberové konanie. 
 
Obyvateľ Opatovej – takže máme riaditeľku. Čo ďalšie treba, aby sa ročník otvoril. Koľko sú náklady na 
jedno dieťa. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – tým, že v škole sú traja pedagógovia, keďže pani riaditeľka odchádza a máme málo 
detí, museli by byť triedy pospájané.  
 
Ing. Miloš Mičega – teraz som to narýchlo vyrátal. Bežné náklady na jeden rok na žiaka vychádzajú 
približne 3200 €. Každý jeden žiak, ktorý pribudne, klesajú náklady na neho. Je to ale iba hrubý prepočet. 
Bežné náklady sú 150 000 € / počet žiakov. Sú to iba investície, aby škola mohla fungovať. Sú to iba bežné 
náklady. Časť peňazí sú normatívy, ktoré prichádzajú od štátu. Takže keď to očistím, tak náklady môžu 
byť 1000 €. 
 
Obyvateľka Opatovej – peši môžeme posielať deti iba do školy v Opatovej a šesťročné deti predsa 
nebudeme posielať autobusom. 
 
Patrik Žák B.S.B.A – na Zámostí chodia deti autobusom do školy Na Dolinách. 
 
Obyvateľ Opatovej – o tom, či bude škola v Opatovej, budú hlasovať poslanci zo Závažia? Veď im je to 
jedno. Myslíte si, že sa nájde 13 poslancov, ktorí zahlasujú za Opatovskú školu?  
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Mgr. Ľubica Kršáková – som zamestnancom mesta, no nebol na mňa vyvíjaný žiadny nátlak, aby som 
bola za zrušenie školy. Denne cestuje autobusom z Juhu do práce a vidím, koľko malých detí cestuje 
autobusom do škôl.  
 
Mgr. Kamil Bystrický – som členom kultúrnej komisii. Rád by som sa vyjadril k tejto téme. Je mi z toho 
smutno. Tento zásah do zrušenia školy mi príde vrcholne nekultúrny. Nepodporím toto zrušenie a budem 
robiť maximum spolu s kolegami, s ktorými nájdeme nejakú vôľu, aby sme stopli toto nešťastné riešenie.  
 
Obyvateľka Opatovej – môže sa pán Trepáč vyjadriť, či bude hlasovať za zrušenie školy alebo proti? 
 
Martin Trepáč – rešpektuje aj vás a beriem aj argumenty. Nie je to tak, že nie sú pravdivé. Rešpektujem 
aj druhú stranu, ako vedenie mesta. Bol som na tej strane, ktorá je za zrušenie školy, ale tešil som sa na 
toto stretnutie, že tu budete vy, občania. Budeme o tejto téme diskutovať. 
 
Ing. Miloš Mičega – ja som už svoj názor predtým povedal. Garantujem Vám. že tá škola nebude zrušená. 
Petíciu treba podať. Poviem Vám, prečo nebude zrušená. Povedali ste, pán Nébus, že pán Rybníček má 
veľmi dobrý vzťah k Opatovej. On ho má dobrý a nie iba pred voľbami ale aj po voľbách. Je to situácia, 
ako keď dáte dieťaťu facku a potom ho začnem hladkať. To je ako tu. Najskôr dám do éteru, čo to spraví  
uvidím a potom príde a poviem, ja som ten, čo to zachránil. Nedajte sa oklamať. Za mestskú časť sever, 
máte 4 zo 7 poslancov. Ja, Laco Matejka, Miloslav Baco a Kamil Bystrický budeme proti zrušeniu školy. 
 
Obyvateľka Opatovej – a pán Trepáč? 
 
Martin Trepáč – povedal som vám, že som rád, že sme sa stretli, no nemám definitívne stanovisko.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – zareagoval by som na pána poslanca Mičegu. Pomáhame tu hasičom, chceme kúpiť 
kultúrny dom. Prosím, neprekrúcaj to tak, že tu ideme robiť problém, aby sme ho potom riešili. 
 
Mgr. Ľubica Kršáková – Mesto nemalo záujem neotvoriť prvý ročník. Čakalo sa na zápis. Vedeli sme, 
koľko je predškolákov v škole a predpokladali sme, že väčšina príde na zápis do Opatovej. Nestalo sa. Na 
základe tohto sa začalo riešiť neotvorenie prvého ročníka. 
 
Mgr. Zdenka Hricková – som na tejto škole 23 rokov, z toho 11 v pozícii riaditeľky. Pred 10 rokmi mi zo 
dňa na deň odišli učiteľky. Nebyť pána Nébusa, tak tu nie som. Oba on zdvihol telefón a pýtal sa, čo má 
robiť. Našli sme učiteľky a myslela som, že pôjde všetko hladko. Nevedela som, že moje osobné 
rozhodnutie spustí takú lavínu. Za desať rokov sme urobili veľmi veľa. Spolupracovali sme aj s materskou 
škôlkou. A príde deň zápisu a príde iba pár detí. Máme 16 predškolákov a na zápis príde iba 13. 
 
Mgr. Miloslav Baco – môže pani riaditeľka vydať rozhodnutia?  
 
Patrik Žák B.S.B.A – nikomu sa nevyhrážame a ani nerobíme nátlak. Požiadal som riaditeľku, aby 
nevydala rozhodnutia. 
 
Ing. Miloš Mičega – môj názor je, že pán viceprimátor nemá oprávnenie na to, aby akéhokoľvek riaditeľa 
požiadal, aby nevydal rozhodnutia. V kompetencii riaditeľa je vydať rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí 
do prvého ročníka. 
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Mgr. Miloslav Baco – Patrik, vieme teraz zrušiť tvoju požiadavku na pani riaditeľku, aby nevydala 
rozhodnutia?  
 
Patrik Žák B.S.B.A – žiadna odpoveď nie je čierno – biela. Neviem teraz zrušiť svoju požiadavku. 
 
Ing. Miloš Mičega – je iba v kompetencii riaditeľa vydať rozhodnutie. Teraz chcem vyzvať pani riaditeľku, 
pokiaľ nie je žiadny zákonný dôvod na nevydanie rozhodnutia, aby ich vydala.  
 
Patrik Žák B.S.B.A – chcel som pani riaditeľku vťahovať do tejto témy čo najmenej.  
 
Mgr. Kamil Bystrický – musím z rodinných dôvodov odísť a tak nebudeme uznášaniaschopný. Preto 
chcem poprosiť predsedu, aby naformuloval uznesenie.    
 
Mgr. Miloslav Baco – Uznesenie bude mať štyri body. Výbor mestskej časti odporúča vedeniu mesta 
Trenčín:  
a) prijať žiakov prvého ročníka do základnej školy Potočná. 
b) Vykonať všetky účinné kroky, aby kola obsadená funkcia riaditeľa základnej školy 
c) odporúča využiť všetky masovokomunikačné prostriedky, k tomu, aby bol naplnený stav detí do 
prvého ročníka  
d) odporúča zvážiť stimulovanie rodičov žiakov prvého ročníka 
Dám hlasovať za takéto uznesenie, ako bolo teraz prečítané. Traja poslanci za, jeden sa zdržal. 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 
Uznesenie na požiadavku pána Nébusa: 
Výbor mestskej časti sever konštatuje, že k dnešnému dňu 06.06.2019 nebol členom výboru mestskej 
časti sever ani členom školskej rady ZŠ Potočná, ani prítomným občanom na rokovaní mestskej časti 
sever predložený žiadny relevantný písomný doklad, ktorý by zakladal povinnosť neprijať žiakov do 
prvého ročníka ZŠ Potočná 
Dám hlasovať za takéto uznesenie, ako bolo teraz prečítané. Traja poslanci za, jeden sa zdržal. 
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 
 
2. Majetkové prevody. 
 
Žiadame Vás o vyjadrenie sa k žiadosti Gabriely Sedilekovej, ktorá požiadala o výpožičku nebytových 
priestorov Č. 142 o celkovej výmere 13,2 m2 a Č. 146 o celkovej výmere 6,1 m2, nachádzajúcich sa v časti 
"C" v objekte Denného centra na Ul. Osvienčimská 1720/3 v Trenčíne. Ide o priestory, v ktorých má 
žiadateľka záujem vytvoriť klub keramikárov, fungujúci už od roku 2013. Klub navštevujú prevažne starší 
Ľudia, ktorým klub vypĺňa voľný čas a tým rozvíja kultúrne a spoločenské potreby 
starších ľudí, a tým posilňuje aj ich spoločenský život. Zároveň nimi vytvorený výrobok dáva ich snaženiu 
zmysel, nakoľko je výsledkom ich vlastnej tvorivej aktivity a sebarealizácie, ktorá je pre ľudí vo vyššom 
veku veľmi potrebná. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 03.04.2019 výpožičku 
predmetných nebytových priestorov odporučila. 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť výpožičku tak, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 4 ZA odporučili prenájom 
pozemku. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 
 
 
Žiadame Vás o vyjadrenie sa k žiadosti občianskeho združenia Rotary club Trenčín Laugarico, ktoré 



 

 

11 

požiadalo o výpožičku nebytového priestoru Č. 144 o celkovej výmere 10,4 m2, nachádzajúceho sa v časti 
"C" v objekte Denného centra na Ul. Osvienčimská 1720/3 v Trenčíne. Ide o priestor, v ktorom má 
občianske združenie záujem vytvoriť chránenú dielňu - malú prevádzku, v ktorej budú zamestnaní 
prednostne ľudia S mentálnym znevýhodnením pod dohľadom pracovných asistentov 
v dvojzmennej prevádzke a budú ručne baliť do malých bio balíčkov potraviny typu káva, kokosový cukor, 
koreniny. Ide o malé zákazky vedúce k rozvoju manuálnych zručností a predovšetkým k inklúzii mladých 
ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 03.04.2019 výpožičku predmetného nebytového 
priestoru odporučila. 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť výpožičku tak, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 4 ZA odporučili prenájom 
pozemku. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 
 
 
Žiadame Vás o vyjadrenie sa k žiadosti Dušana Dobiaša, ktorý požiadal o výpožičku nebytových 
priestorov Č. 122 o celkovej výmere 1,2 m2 a Č. 126 o celkovej výmere 12,6 m2, nachádzajúcich sa v časti 
"B" v objekte Denného centra na Ul. Osvienčimská 1720/3 v Trenčíne. Ide o priestory, v ktorých má žiadateľ záujem 
vytvoriť cvičné, výchovné a kultúrno-spoločenské záujmové zariadenie otvoreného a dobrovoľného charakteru; 
menší priestor by bol využívaný ako príručný sklad na uskladnenie hudobných nástrojov. Vzhľadom na jeho 
vzdelanie a povolanie, by žiadatel' v priestore denného centra vytvoril hudobné združenie pre deti so záujmom o 
hudbu, ktoré sa z rôznych dôvodov nedostali, resp. nechceli navštevovať Základnú umeleckú školu. Na základe 
metódy výučby žiadateľa majú deti možnosť sa už od počiatku výučby prakticky hrať a za týmto účelom bol aj 
založený Detský súbor Fistulatoris (Píšťalkári). Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 03.04.2019 
výpožičku predmetných nebytových priestorov odporučila. 

Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť výpožičku tak, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 4 ZA odporučili prenájom 
pozemku. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 
 

 
3. ZÁVER 
Na záver Mgr. Miloslav Baco poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a teší sa na ďalšiu 
spoluprácu. Najbližší termín zasadnutia VMČ SEVER bude 04.07.2019 vo štvrtok o 16,00 hod. v KS Kubrici. 
 
 
Zapísala: Monika Kobzová 
v Trenčíne dňa 10.06.2019 
 
Začiatok VMČ: 16:05 hod. 
Ukončenie VMČ: 19:25 hod. 
 
 
         

Mgr. Miloslav Baco   
 predseda VMČ SEVER 


