
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01. 10. 2019 

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

                  

Program:  

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu; predstavenie novej vedúcej útvaru  
       školstva. 

                 2.    Návrh VZN, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  
                        nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
                        pôsobnosti Mesta Trenčín.  

3. Návrhy na zmenu rozpočtu základných škôl. 
4. Štatistické výkazy na školský rok 2019/2020. 
5. Aktuálne informácie o materských školách Mesta Trenčín. 
6. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí – aktuálne informácie. 
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. 
Predseda komisie školstva, Patrik Žák, B.S.B.A., členom komisie školstva predstavil Ing. Ľubicu 
Horňáčkovú, poverenú vedením útvaru školstva od 01. 09. 2019. 
 
Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 
Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 

2.        Ing. Horňáčková predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška 
           mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
           v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín (príloha č. 1). 
           Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval, aká je aktuálna mesačná výška poplatku v MŠ. 
           Ing. Masaryk: Aktuálna výška poplatku je 14,39 €. Aktuálne platný zákon, ktorý bol novelizovaný, ešte  

do 1. 1. 2021 umožňuje vyberať tieto poplatky diferencovaným spôsobom, preto sa Školské 
zariadenia Mesta Trenčín rozhodli na 1 rok využiť túto možnosť a rozdeliť deti do 3 skupín: deti do 3 
rokov; deti s trvalým bydliskom v Trenčíne a mimo Trenčína.  

            Do MŠ by mali byť primárne prijímané deti od 3 rokov. Na deti do 3 rokov rodičia stále poberajú 
rodičovský príspevok, preto ak prijímajú MŠ deti mladšie ako 3 roky, je to komfort, ktorý poskytujú 
rodičom, z toho dôvodu je stanovená suma 100,- €. Diferencujú aj poplatok pre rodičov, ktorí sú 
občanmi Mesta Trenčín = 25,- €/mesiac; tí, ktorí nie sú občanmi Trenčína platia 50,- €/mesiac. Okrem 
toho, že rodičia dostávajú na deti do 3 rokov rodičovský príspevok, ktorý bol zvýšený na 370,- 
€/mesiac, môžu si požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 270,- €/mesačne. To rodičia 
robia, aj keď dávajú  deti do jaslí a celý ten poplatok im štát uhradí. 

            Patrik Žák, B.S.B.A.: Nie je nejaká administratívna prekážka, kto požiada o príspevok, ten ho aj 
dostane? 

            Mgr. Baláž: Zo zákona majú rodičia na príspevok nárok. 
            p. Andelová: Rodič sa však musí rozhodnúť, ktorý z príspevkov bude poberať, nemôže poberať oba. 
            Patrik Žák, B.S.B.A.: Je možné v MŠ znížiť, resp. odpustiť zákonným zástupcom poplatok za MŠ? 
            p. Andelová: Po predložení príslušného dokladu z ÚPSVaR je možné odpustiť, resp. znížiť poplatok 

rodičom v hmotnej núdzi alebo na hranici životného minima. 
            Patrik Žák, B.S.B.A.: Aký je v trenčianskych MŠ počet detí do 3 rokov? 
            p. Andelová: Evidujú 63 detí. 



            Patrik Žák, B.S.B.A.: Je potrebné, aby riaditeľky MŠ  upozornili rodičov detí do 3 rokov na výšku 
poplatku 100,- €/mesiac od 1. 1. 2020. 

            Ing. Masaryk: Deťom, prijatým do MŠ do veku 3 rokov, sa po dovŕšení 3 rokov zmení výška poplatku. 
            p. Andelová: Výška poplatku pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Trenčíne,  môže byť pre rodičov aj 

motiváciou, aby sa prihlásili     k trvalému pobytu v Trenčíne. 
            Mgr. Baláž: Pre rodičov detí do 3 rokov je finančne výhodnejšie umiestniť dieťa v MŠ, pretože tu 

zaplatí iba 100, - €/mesačne, pokiaľ čo v jasliach zaplatí 270,- €/mesačne. 
            
           Komisia školstva odporúča MsZ schváliť návrh VZN, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku  
           na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
           pôsobnosti Mesta Trenčín.  
           Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
3.       Mgr. Drusová  informovala o žiadosti ZŠ, Bezručova o navýšenie dotácie na materiálno-technické 
           vybavenie školskej jedálne z dôvodu navýšenia bežných výdavkov na zakúpenie detergentov do umývačky,   

na úpravu podlahy, na nákup košov na príbory a na taniere do umývačky, na úpravu rozvodov 
k novým strojom a na odpojenie starých strojov. Celková suma predstavuje 2 250,- €. Navrhuje sa 
tieto finančné prostriedky čerpať zo zostatku 19 019,- € z celkovej sumy 130 000,- €, určeného na 
materiálno-technické vybavenie školských jedální v súvislosti s dotáciou na podporu výchovy 
k stravovacím návykom detí. 
Ing. Horňáčková informovala o protidrogovom predstavení, na ktorom sa zúčastnia žiaci základných 
škôl Mesta Trenčín. Navrhuje sa, aby divadelné predstavenie vo výške 1 200,- € bolo uhradené zo 
zostatku finančných prostriedkov z dotácie na oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie. Zostatok 
predstavuje 1 593,-€. 
 

            Komisia školstva odporúča MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu na: 
-  materiálno-technické vybavenie školskej jedálne v ZŠ, Bezručova z dôvodu navýšenia bežných 

výdavkov vo výške 2 250,-€. 
-  protidrogové predstavenie pre žiakov ZŠ Mesta Trenčín vo výške 1 200,-€. 
Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 

4.      Mgr. Drusová informovala o štatistických výkazoch 3-01, 40-01 a EDUZBER, porovnávala počty     
žiakov s uplynulým šk. rokom. V tomto školskom roku  navštevuje základné školy 4 372 žiakov, čo 
je o 35 viac ako vlani. ŠKD navštevuje 1768 detí, o 26 viac ako vlani. Počet integrovaných žiakov – 
172, ich počet stúpol o 28 detí.  Pokles o 48 detí bol  zaznamenaný v CVČ. Dôvodom je lokalizácia 
zariadenia a návšteva záujmových útvarov žiakmi v školách. Počet ponúkaných záujmových útvarov 
v CVČ nepoklesol. Počet žiakov v ZUŠ Karola Pádivého – 1 120, pokles o 8 žiakov oproti vlaňajšku. 
Základné školy s najvyšším počtom žiakov - Hodžova, L. Novomeského, Veľkomoravská. V tomto šk. 
roku: ZŠ, Bezručova – nárast o 21 žiakov; ZŠ, Dlhé Hony - nárast o 1 žiaka;  ZŠ, Hodžova – rovnaký 
počet žiakov ako vlani;  ZŠ, Kubranská – nárast o 21 žiakov; ZŠ, Na dolinách – nárast o 8 žiakov; ZŠ, 
Novomeského – pokles o 27 žiakov; ZŠ, Potočná - pokles o 6 žiakov; ZŠ, Veľkomoravská – nárast o 32 
žiakov; ZŠ, Východná – nárast o 3 žiakov. Priemerná naplnenosť tried je ekonomicky na dobrej úrovni, 
sú rentabilné, ekonomicky vyrovnané (príloha č. 2). 
Mgr. Drusová doplnila informácie z výkazu 40-01, v ktorom sú údaje aj cirkevných a súkromných 
zriaďovateľov MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ – financovanie z podielových daní. 
Počet detí MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín: 1 492, z toho 502 predškolákov; počet 
detí MŠ súkromného zriaďovateľa: 207, z toho 60 predškolákov; počet detí MŠ cirkevného 
zriaďovateľa: 106, z toho 36 predškolákov. Počet žiakov v ZUŠ Karola Pádivého: 1 104; súkromná ZUŠ, 
Novomeského: 685; súkromná ZUŠ, Gagarinova: 319; súkromná ZUŠ, Stromová: 55. 
Potenciálni stravníci – základné školy Mesta Trenčín: 4 372 žiakov; Piaristické gymnázium Jozefa 
Braneckého: 134; Súkromná základná škola Futurum: 124; Súkromná základná škola Autis: 15; 
Súkromné gymnázium Futurum: 73; ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta: 169. 
Počet žiakov v ŠKD – základné školy Mesta Trenčín: 1 768 žiakov; ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada 
a Benedikta: 61; Súkromná základná škola Futurum: 85; Súkromná základná škola Autis: 12. 
Počet žiakov v CVČ, Východná: 546 žiakov; CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta: 59; CVČ 
pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého: 55. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Najvýraznejší pokles počtu žiakov pozorujeme v ZŠ, Novomeského. 



Mgr. Baláž: Mnohí žiaci žijúci na sídlisku Juh navštevujú ZŠ, Bezručova – praktickejšie pre rodičov.  
  
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o štatistických výkazoch na šk. rok 2019/2020. 
 

5.       Ing. Masaryk: K 15. 9. 2019 je v MŠ Mesta Trenčín evidovaných 1 492 detí, resp. 1 493 (jedno dieťa je    
v striedavej starostlivosti). Kmeňová škola, ktorá si uplatní na dieťa v striedavej starostlivosti  nárok, 
je vo finančnej výhode. Do výkazu ho môže zaradiť iba 1 MŠ, hoci chodí aj do 2. MŠ, tá nedostane 
finančné prostriedky. 

            Mgr. Baláž: Dieťa môže byť financované iba 1 školou a normatív sa nedá rozdeliť. 
            p. Andelová: Riaditeľkám MŠ, ktoré evidujú deti v striedavej starostlivosti poradili, aby pri zápise 

dieťaťa do MŠ dali rodičom podpísať čestné prehlásenie o tom, že daná MŠ bude kmeňovou. 
            Mgr. Baláž: To isté pravidlo je potrebné uplatňovať aj pri ZŠ. 
            Ing. Masaryk doplnil: 2. 9. 2019 nastúpilo do MŠ o 20 detí menej ako bolo zapísaných z dôvodu 

odsťahovania, nástupu do súkromnej MŠ alebo to bolo dieťa do 3 rokov, kedy rodičia prehodnotili 
svoje rozhodnutie. Momentálne je v trenčianskych MŠ ešte niekoľko voľných miest. Viac zaťažené 
záujmom rodičov sú MŠ v Zámostí. Tento rok sa Školským zariadeniam podarilo uspokojiť záujem 
rodičov a umiestniť deti v MŠ, Medňanského a Na dolinách. Nevie sa odhadnúť záujem v budúcich 
rokoch vzhľadom na výstavbu v tejto oblasti. Je však možné ponúknuť voľné kapacity v iných MŠ. 

            p. Andelová: Najvyťaženejšou MŠ je Medňanského, tam je najväčší záujem. 
            Ing. Masaryk: Do budúcnosti je potrebné uvažovať nad priestorom pre potreby MŠ, Medňanského 

v kultúrnom centre, kde sa t. č. stretávajú seniori.  
            p. Andelová: Seniori sa v týchto priestoroch stretávajú 1-2 x do týždňa v počte 7 – 10. Vyšli by tu 2 

triedy, čím by sa situácia vyriešila. 
            Patrik Žák, B.S.B.A. požiadal o preverenie problémov s kanalizáciou v MŠ, Na dolinách, či nejde 

o havarijný stav. 
            Mgr. Baláž: Mesto neuvažuje nad výstavbou novej MŠ v tejto oblasti? 
            Patrik Žák, B.S.B.A. informoval, že pravdepodobne súkromná MŠ, Best friends v tejto oblasti     

 vybuduje elokované pracovisko. 
 
            Komisia školstva berie na vedomie informáciu o materských školách v zriaďovateľskej   pôsobnosti      
            Mesta Trenčín. 
 
6.        Mgr. Drusová poskytla aktuálne informácie  o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom  

detí. Útvar školstva Mestského úradu Trenčín predložil ÚPSVaR Trenčín žiadosť o dotáciu od 1.9.2019  
pre 3 829 žiakov. Diétne stravovanie si vyžaduje  49 žiakov. Počet stravujúcich sa učiteľov je 384; 
počet cudzích stravníkov – 386. 

            V mesiacoch august a september sa uskutočnila pracovná porada s vedúcimi školských jedální pri ZŠ, 
na ktorých sa zúčastnila  Ing. Horňáčková a Mgr. Suliková.  

            Ing. Horňáčková: Situácia v ŠJ je zatiaľ stabilizovaná; od 1. 11. 2019 sa mení finančné pásmo a výška 
doplatku rodičmi; režijné náklady ostávajú vo výške 8,- €/mesiac.  

            Mgr. Baláž: Ak sa zvýši počet stravníkov v priebehu nasledujúcich mesiacov, kto doplatí chýbajúce 
finančné prostriedky?  

            Ing. Masaryk: ÚPSVaR poskytuje dotáciu na všetky pracovné dni vrátane prázdnin, čiže školy dostanú 
finančné prostriedky naviac. Do konca marca 2020 je potrebné urobiť vyúčtovanie. 

            Mgr. Drusová: V prípade potreby ÚPSVaR chýbajúce finančné prostriedky školám doplatí. 
 
            Komisia školstva berie na vedomie informáciu o dotácii na podporu výchovy k stravovacím  
            návykom detí. 
 
 7.     Ing. Horňáčková informovala o uskutočnení platovej inventúry v školách a školských zariadeniach   

Mesta Trenčín po zvýšení platov pedagogickým zamestnancom od 1. 9. 2019, podľa stavu k 15. 9. Po 
zaúčtovaní mesiaca september sa bude na školách zisťovať stav čerpania finančných prostriedkov 
s predpokladaným čerpaním do konca kalendárneho roka. Školám budú doručené tabuľky, po 
vyplnení ktorých Útvar školstva zhodnotí čerpanie bežných výdavkov za 1. - 9. mesiac a očakávané 
predpokladané čerpanie do decembra 2019. Cieľom je získať prehľad, ako na tom školy finančne sú a 
ako hospodária. Úprava rozpočtov škôl nastane po ukončení EDUZBER-u – po prehodnotení 
finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR. 



Ing. Horňáčková informovala o schválení VZN Mestským zastupiteľstvom Trenčín 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. VZN bude 
účinné od 1. 11. 2019. 
Ing. Horňáčková informovala  o situácii v MŠ, Na dolinách, kde je poverená  riadením Ing. Silvia 
Javorská. Je  nevyhnutné, aby uvedená riaditeľka MŠ čo najskôr vykonala 1. atestáciu. Útvar školstva 
bude danú situáciu intenzívne monitorovať a trvá na čo najrýchlejšom doriešení.  
Patrik Žák, B.S.B.A.: Ak riaditeľka MŠ, Na dolinách v najbližšom období nezíska 1. atestáciu,  bude 
vyhlásené výberové konanie a bude potrebné hľadať kandidátov na obsadenie uvedenej pozície aj 
v iných radoch. 
Mgr. Drusová členov komisie školstva informovala o aktuálnom počte pridelených asistentov učiteľa 
do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. S narastajúcim počtom integrovaných žiakov 
narastá aj potreba asistentov učiteľa. Namiesto 25,17 žiadaných asistentov učiteľa MŠVVaŠ pridelilo 
trenčianskym školám na aktuálny školský rok iba 11,43 asistentov.(tabuľka č.3) 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Aká je situácia v MŠ? Aká je realita? 
Ing. Masaryk: V MŠ nemajú asistentov učiteľa, momentálne nemajú nárok, zákon to neumožňuje. 
p. Andelová: V MŠ je možné situáciu riešiť prostredníctvom asistenta dieťaťa – väčšinou je to rodič. 
Učiteľky MŠ bojujú s problémami. Ťažšia je diagnostika, problém bude od 1. 1. 2021, kedy bude 
v poslednom ročníku MŠ povinná školská dochádzka. O problémoch mnohých detí v MŠ vedia; 
v mnohých prípadoch rodičia zatiaľ nič neriešia. 
Mgr. Drusová oboznámila členov komisie školstva so žiadosťou matky žiaka 1. ročníka v ZŠ, Na 
dolinách o pridelenie asistenta učiteľa jej synovi vzhľadom na jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby. Pán primátor vyhovel matkinej žiadosti. Útvar školstva MsÚ Trenčín predložil v tejto 
záležitosti Okresnému úradu Trenčín žiadosť o dohodovacie konanie. Jeho výsledok bude známy až 
v novembri 2019, z toho dôvodu  finančné prostriedky na mzdy a odvody pre asistenta učiteľa na 
obdobie september – december 2019 poskytne ZŠ, Na dolinách z vlastných finančných zdrojov. 
Mgr. Drusová prítomných oboznámila s projektom Bc. Veroniky Sučanskej, koordinátorky práce 
s mládežou, ktorý je zameraný na separáciu odpadu. Na základe podporenia projektu TSK – 
vyhlasovateľom grantu, boli do trenčianskych ZŠ distribuované plastové nádoby na triedený odpad. 
Dôležitou súčasťou projektu je aj edukácia žiakov v triedení odpadu. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: TSK v rámci tohto projektu Zelené oči prispel sumou 2 000.- €. Zástupcovia 
žiackych  školských rád mali stretnutie na MsÚ, nadobudli teoretické vedomosti o tejto problematike, 
ktoré budú tlmočiť žiakom 1. stupňa.  
 

8.        Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie školstva ukončil. 
 
 

 
 

           Zapísala: Mgr. Darina Drusová       

           Trenčín,  01. 10. 2019                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                               Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                                                                        predseda komisie školstva  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č. 6/2019 

  

            zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 01.10.2019 

  

  Komisia školstva súhlasí:  

- s programom rokovania.  

  Komisia školstva odporúča MsZ: 

 - schváliť návrh VZN, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

   spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.  

 

- schváliť návrh na zmenu rozpočtu na: 

  1.  materiálno-technické vybavenie školskej jedálne v ZŠ, Bezručova z dôvodu navýšenia bežných    

        výdavkov vo výške 2 250,-€. 

  2.   protidrogové predstavenie pre žiakov ZŠ Mesta Trenčín vo výške 1 200,-€. 

 

Komisia školstva berie na vedomie:  

- informáciu o štatistických výkazoch na šk. rok 2019/2020. 

- aktuálne informácie o materských školách Mesta Trenčín. 

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

 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                                                                predseda komisie školstva  

 

 


