
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 03.  12.  2019 

 

Prítomní:  Patrik Žák, B.S.B.A.; Ing. Miloš Mičega; Mgr. Jozef Baláž; Bc. Veronika Sučanská; Ing.   
Ľubica Horňáčková; Mgr. Darina Drusová 

 
Hostia: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín; Ing. Mária Capová 

– vedúca ekonomického útvaru; Mgr. Iveta Plešová -  špecialista pre legislatívu, 
útvar právny 

  
Program:  

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu; predstavenie novej členky komisie  
školstva a mládeže – Bc. Veroniky Sučanskej. 

2. Koncepcia práce s mládežou. 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín, ktorým sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií  
z rozpočtu mesta Trenčín. 

4. Návrh zmien kompetencií, Rokovacieho poriadku Komisie školstva a mládeže pri  
MsZ Trenčín a Štatútu mesta Trenčín. 

5. Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020. 
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských  

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín za školský rok 2018/2019.  
7. Žiadosť obce Dežerice o vytvorenie  školského obvodu. 
8. Aktuálne informácie o materských školách mesta Trenčín. 
9. Rôzne. 
10. Uznesenie, záver. 
 
1. Rokovanie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A. privítal prítomných i hostí. Skonštatoval, 

že komisia školstva a mládeže je uznášaniaschopná. Pôvodný program komisie bol 
upravený upravilo sa poradie jednotlivých bodov programu. Pôvodný bod č. 2 bol 
prerokovaný  

        ako 5.; pôvodný bod č. 5 ako 2. v poradí. Upravený program komisie školstva a mládeže 
bol schválený. 

        Predseda komisie školstva a mládeže, Patrik Žák, B.S.B.A., členom komisie predstavil 
novú členku komisie školstva a mládeže – Bc. Veroniku Sučanskú. 

 
        Komisia školstva a mládeže súhlasí s upraveným  programom  rokovania. 
        Za: 4                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
2. Ing. Capová, vedúca ekonomického útvaru, oboznámila členov komisie školstva a 

mládeže  s  návrhom Programového rozpočtu mesta  Trenčín na rok 2020, ktorý bude 
schvaľovaný na zasadnutí MsZ Trenčín 11. 12. 2019. 

       Rozpočet mesta Trenčín na rok 2020 je zostavený tak, že príjmy a výdavky sú vo výške 
62,2 mil. €, prebytok bežného rozpočtu je vo výške 2,9 mil. €. €. V príjmovej časti 
rozpočtu na rok 2020 došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmenám. 

        Bol prijatý zákon, ktorým sa zvýšila nezdaniteľná výška dane z príjmov fyzických osôb, čo 
všetkým mestám v rámci Slovenskej republiky spôsobilo predpokladaný výpadok na dani 
z príjmov fyzických osôb pre budúci rok. Mesto Trenčín postupovalo pri určení 



predpokladaného podielu na dani z príjmov fyzických osôb tak, že sa zohľadnila 
prognóza rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tiež odporúčania Ministerstva financií SR. 

        V porovnaní s tým rozpočtom, ktorý bol zverejnený v roku 2019 ako viacročný sa 
očakáva, že príjem na dani z príjmov fyzických osôb bude v budúcom roku nižší o 1,1 
mil., ako bola v roku 2019 predpokladaná skutočnosť.  

        V porovnaní s inými rokmi dochádza k veľkému poklesu tohto príjmu; v budúcom roku 
sa tento príjem rozpočtuje len vo výške 2 %. V minulých rokoch to bolo 8 %, 9 %, 12 %. 
Keďže pokles tohto príjmu je zásadný, preto sa navrhla úprava sadzieb dane 
z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad. Tieto príjmy spolu tvoria 2,1 mil. 
naviac. Predpokladaných príjmov sa týka aj úprava, ktorá nesúvisí s úpravou dane 
z príjmov fyzických osôb, ale súvisí s celkovými nákladmi mesta na jednotlivé služby. 
Navrhnuté sú úpravy  a niektoré sú už aj schválené – poplatky za školské jedálne – 
vyberajú sa režijné náklady; poplatky za MŠ, ZUŠ, ŠKD a ZUŠ. 

        Príjmová časť rozpočtu v časti bežných príjmov bola zostavená týmto spôsobom. 
Ostatné bežné príjmy sa v zásade nemenia. Kapitálové príjmy sa narozpočtovali vo výške 
200 tis. €; tie kapitálové príjmy, ktoré budú z predaja pozemkov, budov, drobných vecí 
majetku mesta, ktoré prídu v priebehu roka. 35 tis. € sa presúva z roku 2019 a to súvisí 
s predajom kanalizácie Opatová, ktorú mesto Trenčín vybuduje, a spoločnosť TVK ju kúpi 
v tej istej výške. 

        Kapitálové príjmy sú tvorené príjmami z grantov a transferov na realizáciu investičných 
akcií mesta. Bežné príjmy spolu tvoria 51,5 mil. €; bežné výdavky sú narozpočtované vo 
výške 48,7 mil. €. 

        Najväčšiu časť tvorí program Vzdelávanie, kde na bežné výdavky pôjde 22,9 mil. €. Tu sú 
zahrnuté výdavky na MŠ, ZŠ, ŠKD, ZUŠ, ŠJ, školský úrad a na dotácie činnosti v oblasti 
vzdelávania. Kapitálové výdavky sú narozpočtované vo výške 11,3 mil. €; z tejto čiastky 
1,8 prechádza z roku 2019. 

        Cez fondy a dotácie by mali byť zrealizované kapitálové výdavky vo výške 5,3 mil. €, 
splátky z minulých rokov sú 83 380,- €. 

        Nové kapitálové výdavky sú vo výške 4,2 mil. €. Najväčším kapitálovým výdavkom je 
dobudovanie učební v ZŠ, Dlhé Hony za 430 000,- €. 

        V rámci príjmových finančných operácií rozpočtujeme prevod predpokladaného 
hospodárskeho výsledku vo výške 3,7 mil. € a prijatie dlhodobého investičného úveru vo 
výške 1,6 mil. €.  Výdavkové finančné operácie sú narozpočtované vo výške 2,14 mil. €. 
Tento rozpočet je navrhnutý tak, aby prijatím tohto nového úveru vo výške 1,6 mil. € bol 
predpokladaný dlh na konci roku 2020 vo výške 16,7 mil. €, čo by malo byť menej, ako je 
predpokladaný celkový dlh na konci roku 2019 a dlh, ktorý je definovaný Zákonom o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde sa počítajú len bankové úvery alebo 
investičné dodávateľské úvery vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho 
rozpočtového roku. Tento dlh by mal byť vo výške  26,7% bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roku. 

        Patrik Žák, B.S.B.A sa informoval, aký je rozpočet pre nasledujúci rok pre Školské 
zariadenia mesta Trenčín. 

        Ing. Capová: V rámci kapitálových výdavkov na materské školy mesta Trenčín nie sú  
narozpočtované žiadne výdavky; v rámci bežných výdavkov – na údržbu, rekreačné 
poukazy (bez školských jedální – tie sú rozpočtované samostatne) vychádza 3,6 mil. €.  

 
       Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť návrh Programového rozpočtu   

mesta Trenčín na rok 2020. 
Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A., Mgr. Baláž, Bc. Sučanská        zdržal sa: 1 - Ing. Mičega                                 
proti: 0 
 



3. Mgr. Plešová – útvar právny -  informovala o  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Trenčín, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 
7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. 

        Novelizácia VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín obsahuje 
nasledovné zmeny:  

        a) Používanie elektronického systému EGRANT na administráciu všetkých dotácií  
poskytovaných z rozpočtu mesta.  

       V súčasnosti žiadatelia o dotáciu podávajú žiadosti písomne a tiež písomne prebieha 
celý proces administrácie dotácií. Použitím systému EGRANT sa umožní verejnosti 
podávať žiadosti na dotácie on-line. 

       b)  Presun v kompetenciách komisií MsZ.  
             Od 20. 11. 2019 sa do komisie školstva pričlenila oblasť mládeže. Dochádza k presunu 

schvaľovania dotácií pre oblasť mládeže zo športu na školstvo a k vytvoreniu 
podmienok posudzovania projektov touto komisiou a k úprave príslušných príloh 
VZN. Zároveň je navrhnuté nové tlačivo na žiadosť o dotáciu pre mládež a príloha 
VZN, ktorá hovorí o hodnotení týchto projektov. 

        c)  Spresnenie a doplnenie ďalších ustanovení VZN. 
            Všetky dokumenty tvoriace obsah žiadosti vrátane príloh musia byť predložené 

elektronicky. Pre projekty na mládež sa vypúšťa podmienka, že žiadateľ o dotáciu 
musí v danej oblasti pôsobiť minimálne 1 rok. 

             Upresňuje sa aj termín vyúčtovania dotácií. Do 5. januára môžu predložiť vyúčtovanie 
dotácií iba subjekty, ktoré aktivity realizovali v mesiaci november alebo december. 

             Patrik Žák, B.S.B.A: 24. 10. 2019 poslal členom komisie e-mail – informácie o presune 
kompetencií: pričlenenie oblasti  mládeže do komisie školstva a taktiež informoval 
o zmene, že žiadatelia o dotáciu pre mládež nemusia v danej oblasti pôsobiť 
minimálne 1 rok, čím sa grantový systém sprístupní aktívnej mládeži. 

             Ing. Mičega: Predniesol návrh, či by mohol mať poslanec MsZ k dispozícii určitý 
objem finančných prostriedkov, ktorým by mohol v rámci svojho mandátu, podporiť 
niektorý/é z projektov. Každý poslanec má svoju zodpovednosť a mal by ju mať aj 
vtedy, keď chce niekomu prideliť finančné prostriedky. Je to legitímne právo poslanca 
mestského zastupiteľstva. Ing. Mičega to prerokoval aj s poslancami z iných 
samosprávnych krajov, ktorí to taktiež chcú uplatniť. 

             Ing. Mičega v súvislosti s návrhom o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín 
hovoril o možných  rizikách, aby nedošlo k špekulatívnym činnostiam niektorých 
subjektov žiadajúcich o dotáciu, najmä v prípade žiadateľov o dotáciu, ktorí v danej 
oblasti nepôsobia 1 rok.  

             Bc. Sučanská:  Granty pre oblasť mládeže – osobne prejde celým procesom od 
podania žiadosti až po vyúčtovanie. V znení VZN je uvedené: „V prípade, že garant 
zistí nezrovnalosti v predloženom zúčtovaní, požiada žiadateľa o vysvetlenie 
a o predloženie dokladov v lehote 5 pracovných dní od doručenia žiadosti 
o vysvetlenie. Ak  žiadateľ nepredloží požadované vysvetlenie, resp. požadované 
doklady, považuje sa to za porušenie podmienok poskytnutia dotácie“.   

             Mgr. Baláž: Sú známe prípady, kedy subjekty mali zriadené detašované pracoviská po 
celom Slovensku, nič sa nerobilo, avšak vykazovali činnosť a dostávali finančné 
prostriedky. 

             Mgr. Baláž sa informoval, ako je to s pridelením dotácie na projekty v prípade, ak sa 
projekt zrealizuje ešte pred pridelením dotácie. 

             Mgr. Plešová: Nie je to možné, lebo žiadosť  sa nesmie vzťahovať na už uskutočnené 

projekty, väčšinou sú podávané žiadosti o pridelenie dotácie, ktoré sa realizujú až 

vtedy, keď sa rozhodne o pridelení dotácie. 



             Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť VZN mesta Trenčín, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. 

       Za:  4                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 

4. Patrik Žák, B.S.B.A. predniesol žiadosť Útvaru právneho MsÚ Trenčín ohľadom 
predloženia návrhu zmien kompetencií komisie MsZ, zmien  Rokovacieho poriadku 
komisií MsZ v Trenčíne a Štatútu mesta Trenčín za účelom uskutočnenia novelizácie 
príslušných predpisov mesta Trenčín. 

        Ing. Mičega predniesol nasledujúce návrhy na zmenu v Rokovacom poriadku komisií 
MsZ: 

        1. Zosúladiť formuláciu v Rokovacom poriadku komisií MsZ s formuláciou v Štatúte 
mesta Trenčín ohľadom počtu zasadnutí komisií. Oba dokumenty boli novelizované 
s účinnosťou od 20. 11. 2019, kde je už formulácia zosúladená. Dokumenty boli 
zverejnené po zasadnutí komisie školstva a mládeže. 
-    Štatút mesta Trenčín, čl. 19, bod 7:  

                 Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však jedenkrát za mesiac.  
-    Rokovací poriadok komisií MsZ, čl. 6, bod 1 : 

                 Komisia zasadá v termínoch určených pracovným plánom jej činnosti, ktorý je      
zostavený v súlade s plánom práce MsZ a mestskej rady, ak je zriadená, prípadne 
podľa potreby, spravidla však jedenkrát za mesiac. Termín zasadnutia upresní   
predseda komisie. 

2. Rokovací poriadok komisií MsZ, čl. 6, bod  8 – upraviť tak, aby bolo legalizované 
zhotovenie zvukového záznamu zasadnutia komisie, ako aj uvedený postup 
nakladania s audiozáznamom. 

3.  Rokovací poriadok komisií  MsZ -  čl. 6,  bod   9 – vypustiť 
4.  Rokovací poriadok komisií MsZ - čl. 7, bod  5 – upraviť tak, že písomné stanovisko, 

ktoré požaduje člen komisie uviesť v zázname z rokovania, môže byť doručené 
v nasledujúci deň do 10.00 hod. elektronicky. 

        Návrhmi na zmenu v Štatúte mesta Trenčín sa bude komisia školstva a mládeže zaoberať 
na nasledujúcom zasadnutí. 

 
        Komisia školstva a mládeže odporúča Útvaru právnemu MsÚ Trenčín zapracovať 

prednesené návrhy do Rokovacieho poriadku komisií MsZ Trenčín a do Štatútu mesta 
Trenčín. 

        Za:  4                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
5. Bc. Sučanská predniesla návrh Koncepcie práce s mládežou. Od 1. 1. 2020 bude platná 

novela zákona – každá obec, ktorá má štatút mesta, musí mať vypracovanú Koncepciu 
práce s mládežou a odporúča sa, aby bol stanovený aj koordinátor. Mesto Trenčín už 
túto koncepciu má vypracovanú na obdobie 2013 – 2020. Na budúci rok je potrebné 
vypracovať novú koncepciu s platnosťou od roku 2021 - 2028 podľa koncepcie Európskej 
únie. Tento dokument hovorí o kľúčových oblastiach, ktorými by sa mesto malo 
zaoberať pri práci s mládežou. Tvorbe koncepcie predchádza vytvorenie pracovnej 
skupiny, v ktorej bude napr. pedagóg, zástupca 3. sektora, mladí ľudia, zástupcovia 
práce s mládežou, zástupcovia samosprávy. Nie je k dispozícii žiaden dokument 
poukazujúci na obsah koncepcie a na spôsob jeho tvorby. My si môžeme určiť cieľovú 
skupinu a oblasti. 

        Terajších oblastí je veľmi veľa – odporúča sa znížiť ich počet, napr. voľný čas detí, životné 
prostredie, integrácia a pod. Dôležitou súčasťou bude analytická časť koncepcie, ktorá 
musí byť súčinná s viacerými dokumentmi – z Európskej únie, s dokumentmi na národnej 
úrovni a taktiež s  Plánom hospodárskeho rozvoja, Plánom mobility a pod. Pri tvorbe 
koncepcie bude dôležité zmapovať aktuálnu situáciu – aké máme deti, aká je aktuálna 



demografia, čomu sa mládež venuje, aké majú problémy, aké inštitúcie sa venujú práci 
s mládežou, na akej úrovni je v tejto oblasti rozvinuté dobrovoľníctvo a pod. Na tieto 
zistenia bude slúžiť dotazník, focus group – tvorba skupín, ktorými sa chceme zaoberať 
a pod. 

        Postupnosť pri tvorbe koncepcie: Získanie informácií, mapovanie aktuálnej situácie, 
spracovanie, pripomienkovanie v príslušných komisiách, schvaľovanie MsZ. 

        Každoročne sa bude vypracúvať akčný plán, kde sa uvedú konkrétne veci, ktorým je 
potrebné v najbližšom období venovať pozornosť. Po 2 rokoch sa Koncepcia práce 
s mládežou vyhodnotí a v prípade potreby sa môže vypracovať nová koncepcia na 
nasledujúcich 5 rokov. MŠVVaŠ cez vzdelávaciu inštitúciu Iuventa bude podporovať 
samosprávy, ktoré majú koordinátora práce s mládežou. 

        Patrik Žák, B.S.B.A. vyjadril podporu danému projektu a vzhľadom na to, že je aktívne 
zapojený do činnosti žiackych školských rád mesta Trenčín, bude participovať osobne aj 
na danom projekte. Požiadal Bc. Sučanskú o zaslanie aktuálnej Koncepcie práce 
s mládežou členom a garantom komisie školstva a mládeže. 

 
        Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o Koncepcii práce s mládežou. 
 
6. Mgr. Drusová prezentovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  

činnosti škôl  a školských zariadení za šk. rok 2018/2019. Informovala o štruktúre 
a obsahu daného dokumentu. 

        Prílohu tvorí  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti 
Školských zariadení mesta Trenčín za šk. rok 2018/2019. Správa bude po schválení 
členmi komisie školstva a mládeže zverejnená na webovej stránke mesta Trenčín. 

        Bc. Sučanská sa informovala, aká je kvalita uskutočňovaných preventívnych aktivít 
a besied, ktoré sa v školách realizujú; či má útvar školstva v tejto oblasti nejakú spätnú 
väzbu. 

        Mgr. Drusová: Pri tvorbe plánu práce na príslušný  školský  rok školy vychádzajú z ponúk 
CPPPaP a taktiež mnohé aktivity realizujú externé subjekty. Väčšinu aktivít koordinujú 
sociálni pedagógovia, ktorí po viacročných skúsenostiach už vedia zvážiť kvalitu  
poskytovaných služieb (pôsobia vo všetkých plnoorganizovaných ZŠ, v 4 školách pracujú 
školskí psychológovia).  

        Mgr. Baláž: Kontrolnú činnosť v tejto oblasti vykonáva aj vedenie školy – pri tvorbe 
plánu aktivít vychádzajú z nariadení MŠVVaŠ a taktiež z aktuálnych problémov a  potrieb 
žiakov, napr. riešenie sociálno-patologických javov, výchova k manželstvu a rodičovstvu 
a pod.  

        Ing. Horňáčková: Pri tvorbe plánu činnosti školy vychádzajú z dokumentu Pedagogicko-
organizačné pokyny na daný školský rok – isté témy sú dané MŠVVaŠ, niektoré zaraďujú 
do svojich plánov podľa aktuálnych potrieb školy. 

        Ing. Horňáčková informovala o protidrogovom predstavení, na ktorom sa zúčastnili 
základné školy mesta Trenčín. V tomto prípade od škôl žiadala spätnú väzbu. Je 
v právomoci škôl vyberať si z predloženej ponuky subjektov; nie je však v silách útvaru 
školstva kontrolovať kvalitatívnu úroveň realizovaných podujatí. Záleží  od kvality 
a spôsobu realizácie daného podujatia i od samotného realizátora aktivity. 

 
        Komisia školstva berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej     činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019.  
 
7. Mgr. Drusová predložila členom komisie školstva a mládeže žiadosť obce Dežerice 

o vytvorenie školského obvodu. 
        7 žiakov tejto obce plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ mesta Trenčín. Z toho 3 žiaci 

navštevujú hokejovú triedu v ZŠ, Hodžova a 2 futbalovú triedu v ZŠ, Ul. L. Novomeského. 



        Podľa § 8 odseku 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak 
obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom 
školskom obvode základnej školy. 

        Mgr. Baláž vychádzajúc z citovaného zákona zdôraznil, že obec Dežerice nie je susednou 
obcou mesta Trenčín. Vzniká problém s financovaním; dôvodom žiadosti o vytvorenie 
spoločného školského obvodu je pravdepodobne úhrada nákladov na dopravu pre 
týchto žiakov – to však v žiadosti uvedené nie je.  

        Ing. Horňáčková: Obec Dežerice má spoločný školský obvod so všetkými základnými 
školami Bánoviec nad Bebravou. Tam športové triedy zriadené nie sú. 

        V zmysle § 4aa, odsek 3 zákona 597/2003 má zákonný zástupca žiaka verejnej alebo 
cirkevnej školy právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho 
trvalého pobytu do: 

        c) najbližšej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka 
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným 
zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. 

        Zákon teda povoľuje uhradiť dopravné aj zákonným zástupcom žiakov obce, ktorá  
nepatrí do spoločného školského obvodu a špecializovaná trieda je najbližšie k bydlisku 
žiaka. 

        V tomto prípade si úhradu dopravného môže vybaviť sám rodič. 
        Mgr. Baláž: Pri zriadení  spoločného školského obvodu s obcou Dežerice vzniká riziko, že 

sa zvýši počet žiadateľov o vytvorenie spoločného školského obvodu aj zo strany iných 
obcí a taktiež, bol by problém s uzavretím zmluvy o školskom obvode s každou obcou, 
z ktorej žiaci nenavštevujú športové triedy, nepatria do kategórie žiakov  so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, so  športovým, umeleckým alebo intelektovým 
nadaním. 

 
       Komisia školstva a mládeže berie na vedomie žiadosť obce Dežerice o vytvorenie  

školského obvodu. Žiadosti o vytvorenie spoločného školského obvodu nevyhovuje. 
     
8. Ing. Masaryk predniesol aktuálne informácie o materských školách mesta Trenčín. 

Aktuálny počet detí v materských školách mesta Trenčín je o 4 deti nižší, ako bol stav 
k   15. 9. 2019. Od januára 2020 však očakávajú nárast. Od 01. 11. 2019 nadobudlo 
účinnosť VZN č. 30/2019 o školskom stravovaní; od 01. 01. 2020 nadobudne účinnosť 
VZN č.35/2019 o školských poplatkoch. 
V materských školách narástli poplatky za školné, aktuálne platná legislatíva 
diferenciáciu v poplatkoch umožňuje. 
Ing. Masaryk informoval, že čiastkové Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti materských škôl mesta Trenčín za školský rok 2018/2019 už sú 
zverejnené na webových stránkach MŠ. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie aktuálne informácie o materských 
školách mesta Trenčín.  

     
9. Ing. Horňáčková informovala o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná, ktoré 

bude vyhlásené 02. 01. 2020. 
        Ing. Mičega odporučil, aby táto informácia bola medializovaná a taktiež by bolo vhodné 

prezentovať túto informáciu na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever dňa 05. 12. 2019.  
 

Mgr. Drusová tlmočila žiadosť špeciálnych pedagógov mesta Trenčín o zriadení 
špecializovanej triedy na území Trenčína vzhľadom na narastajúci počet detí so 



špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami. Odporučili zriadiť špecializovanú triedu 
pre deti s poruchou autistického spektra bez mentálneho postihnutia. 
Podľa § 29, odsek 11, zákona 245/2008 Z. z.  v základnej škole možno so súhlasom 
zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, 
ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na 
účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy 
zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s 
informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac 
na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a 
najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v 
špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší.  
Bc. Sučanská:  Ak sa v špecializovanej triede môžu vzdelávať žiaci z viacerých ročníkov, je 
zaručené kvalitné vzdelávanie? 
Mgr. Drusová: Keďže sa v 1 špecializovanej triede vzdeláva nižší počet žiakov, je možné 
zaručiť kvalitné vzdelávanie. Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
je to pravdepodobne vhodnejšie ako vzdelávanie s intaktnými žiakmi, kde ich je v triede 
oveľa viac.  
Mgr. Baláž: Pri zriadení špecializovanej triedy je potrebné personálne zabezpečenie, 
materiálno-technické vybavenie a predpokladá sa dofinancovanie školou alebo 
zriaďovateľom. 
Ing. Mičega: Pri zriadení špecializovanej triedy je potrebné brať do úvahy aj istú 
udržateľnosť  do budúcich rokov – napr. pokračovanie špecializovanej triedy v súvislosti 
s  prechodom žiakov na 2. stupeň.  
Patrik Žák, B.S.B.A. odporučil, aby bola uvedená požiadavka prerokovaná na najbližšej 
pracovnej porade riaditeľov škôl a školských zariadení mesta Trenčín.  
 
Bc. Sučanská informovala o projekte pod názvom Separovanie v školách. Projekt trval 3 
mesiace. Od TSK sa získalo 2 000,- € a 85 nádob na separovanie odpadu. V MsÚ Trenčín 
sa uskutočnilo úvodné stretnutie, na ktorom si zástupcovia žiackych školských rád 
osvojili zásady triedenia odpadu, ktoré následne prezentovali vo svojich školách. 28 
žiakov – zástupcov žiackych školských rád, uskutočnilo vo svojich školách spolu 64 
prednášok v 69 triedach pre 1 449 žiakov.  Prednášky sa prioritne uskutočnili pre žiakov 
1. stupňa, v niektorých školách aj pre 2. stupeň. Zistilo sa, že uskutočnená aktivita zvýšila 
informovanosť detí 1. stupňa o tejto problematike; problémy však pretrvávajú na 2. 
stupni - v nasledujúcom období je  potrebné sa zamerať na túto cieľovú skupinu. 
Nedostatkom je absencia environmentálnej výchovy v školách. 
Patrik Žák, B.S.B.A. prezentovanú aktivitu hodnotil veľmi pozitívne. Na niektorých 
podujatiach sa osobne zúčastnil. 
 

10. Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie školstva 
mládeže ukončil.  

 
 
Zapísala: Mgr. Darina Drusová       
Trenčín 05. 12. 2019                                                        

 

 

 

                                                                                                                 Patrik Žák, B.S.B.A.        
                                                                                                  predseda komisie školstva a mládeže 
 



UZNESENIE Č. 7/2019 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 03. 12. 2019 

 

 

  Komisia školstva a mládeže súhlasí:  

-  s upraveným programom rokovania. 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť:  

 

- návrh Programového rozpočtu Mesta  Trenčín na rok 2020. 
- VZN mesta Trenčín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. 
 

Komisia školstva a mládeže odporúča Útvaru právnemu MsÚ Trenčín:  

 

- zapracovať prednesené návrhy do Rokovacieho poriadku komisií MsZ Trenčín a do 
Štatútu mesta Trenčín. 

 
Komisia školstva berie na vedomie:  

- informáciu o Koncepcii práce s mládežou. 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

za školský rok 2018/2019.  
- žiadosť obce Dežerice o vytvorenie  školského obvodu. 
- aktuálne informácie o materských školách mesta Trenčín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                                      predseda komisie školstva a 

mládeže 


