
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 14.  01.  2020 

 

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

Ospravedlnený: Ing. Miloš Mičega 
Program:  

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka  ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo šk. zariadenia, ktoré sú zriadené na území 
mesta Trenčín  na kalendárny rok. 

3. Návrh na zmeny v Štatúte mesta Trenčín. 
4. Žiadosť obce Bobot o zriadenie spoločného školského obvodu. 
5. Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti 

mládeže. 
6. Zhodnotenie projektov v oblasti mládeže za rok 2019. 

     7.   Informácie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná. 
     8.   Rôzne.   

9.   Uznesenie, záver. 
   

1. Rokovanie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A. privítal prítomných i hostí. Skonštatoval, že 
komisia školstva a mládeže je uznášaniaschopná. 
 

       Komisia školstva a mládeže súhlasí s programom  rokovania. 
       Za: 3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
2.    Ing. Ľubica Horňáčková predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky 
       finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej     
       školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo šk. zariadenia, ktoré sú   
       zriadené na území mesta Trenčín  na kalendárny rok. 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v  § 6 ods. 12 písm. c) ukladá 

povinnosť obciam prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určí pre zriaďovateľov 

cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľov cirkevnej jazykovej školy, 

zriaďovateľov cirkevnej materskej školy, zriaďovateľov cirkevného školského zariadenia, 

zriaďovateľov súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľov súkromnej jazykovej 

školy, zriaďovateľov súkromnej materskej školy a zriaďovateľov súkromného školského 

zariadenia a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, výška finančných prostriedkov určených na mzdy 

a  prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia a v  zariadeniach školského stravovania na 

žiaka školy. 

    Zároveň v § 6 ods. 12 písm. j) ukladá povinnosť obciam poskytnúť finančné prostriedky na 
žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej a súkromnej 
jazykovej školy, dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy a dieťa cirkevného 
a súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa 



osobitného predpisu (t. j. zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov) najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
žiaka  základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.      Návrh VZN bude prezentovaný 
na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie 16. 01. 2020 a následne bude 05. 02. 2020 
predložený na schválenie MsZ.                                                                                  /príloha č.1/                                                                  

 
        Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť VZN o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo šk. zariadenia, ktoré sú   

        zriadené na území mesta Trenčín  na kalendárny rok. 
        Za:  3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
 3.   Patrik Žák, B.S.B.A. informoval o žiadosti Útvaru právneho MsÚ Trenčín ohľadom  
       predloženia návrhu na zmeny Štatútu mesta Trenčín za účelom uskutočnenia novelizácie  
       príslušného predpisu mesta Trenčín.   
       Členovia komisie školstva a mládeže nepredložili žiaden návrh na zmeny Štatútu mesta 

Trenčín.   
  
          4.    Ing. Horňáčková predložila členom komisie školstva a mládeže žiadosť obce Bobot  
                  o vytvorenie školského obvodu. Obec Bobot má vytvorený spoločný školský obvod    
                  s obcou Motešice.    

        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. 

        Patrik Žák, B.S.B.A. členov komisie  informoval, že na  primátora mesta Trenčín sa nikto 
z obce Bobot neobrátil s požiadavkou na vytvorenie spoločného školského obvodu. 

        Mgr. Baláž: O zriadení spoločného školského obvodu by sa dalo uvažovať v prípade, ak by 
trenčianske základné školy navštevovali žiaci z obce Bobot s nadaním alebo so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorých by v tomto prípade bola 
niektorá zo ZŠ v Trenčíne najbližšou školou. 

        Mgr. Drusová: Obec Bobot svoju požiadavku ohľadom vytvorenia školského obvodu    
bližšie nešpecifikovala. 

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

školského obvodu. Žiadosti o vytvorenie spoločného školského obvodu nevyhovuje. 
       Za:  2                                      zdržal sa: 1                                 proti: 0 
 
5.    Patrik Žák, B.S.B.A. informoval o dotáciách pre oblasť školstvo, výchova  a vzdelávanie   
       i na aktivity v oblasti práce s mládežou.  Na kalendárny rok 2020 bolo na uvedené  
      dotácie z rozpočtu mesta Trenčín je vyčlenených po 10 000,- €.  

              Dotácia sa poskytne na základe elektronickej žiadosti, ktorú  žiadateľ vyplní na   
                 predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom sa v systéme e-grant a elektronicky    
                 odošle. Zmena sa týka aj presunu  schvaľovania dotácií na oblasť práce s mládežou z  

               komisie športu a mládeže do komisie školstva a mládeže. 
               Minulý rok sa dotačné kolá vyhlasovali v polovici januára. Aktuálne je informačný systém   
               pripravený na 80 – 90 %. 16. 01. 2020 sa uskutoční školenie zamestnancov  -  

administrátorov z jednotlivých útvarov, ktorí budú so systémom pracovať. Predpokladaný   
termín na vyhlásenie dotácií bude pravdepodobne v týždni od 27. 1. 2020 a trvať bude do 
konca februára. Členovia komisie budú jednotlivé projekty hodnotiť priamo 
v elektronickom systéme. 



               Patrik Žák, B.S.B.A. položil otázku ohľadom zverejnenia hodnotenia projektov. 
Transparency International hodnotí aj toto kritérium. 

                Mgr. Baláž nemá námietky voči zverejneniu svojho hodnotenia projektov – či už  
čiastkového alebo celkového, avšak nesúhlasí so slovným hodnotením projektov. Pri 
zverejnení bodového ohodnotenia projektov jednotlivými hodnotiteľmi žiadatelia na 
základe pridelených bodov uvidia, kde stratili body, a teda mali nedostatky. 

                Bc. Sučanská: Ak chceme hodnotenie zverejniť, hodnotiteľ musí uviesť aj slovný komentár 
a zdôvodniť svoje hodnotenie. Bc. Sučanská odporúča, aby boli úspešní i neúspešní 
žiadatelia o dotáciu informovaní o bodovom ohodnotení ich projektov, a aby boli 
uvedené aj odporúčania na skvalitnenie. 

                Ing. Horňáčková: Na porade s prednostom MsÚ sa odporúčalo, aby hodnotiteľ nielen 
bodovo, ale aj stručne  slovnou formou zhodnotil projekt.  

                Patrik Žák, B.S.B.A. potvrdil, že slovné hodnotenie projektov prispieva k edukácii 
žiadateľov o dotáciu a k zvýšeniu ich kvality, hoci je to pre hodnotiteľov časovo veľmi 
náročné. 

                 
               Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o  dotáciách pre oblasť  
               školstvo, výchova a vzdelávanie i na aktivity v oblasti mládeže.  

 
6.    Bc. Sučanská zhodnotila projekty v oblasti mládeže za rok 2019. V roku 2019 sa    
       uskutočnilo jedno kolo žiadostí o dotáciu na aktivity v oblasti práce s mládežou 

v celkovej výške 10 000,- €. Spolu bolo podporených 13 projektov od 12 organizácií.    
Celkový počet podaných projektov bol 18 s celkovou žiadanou sumou 27 707,- €. 
Podľa Koncepcie práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 - 2020 boli podporené 
projekty v nasledujúcich oblastiach miestnej politiky: voľný čas, účasť mládeže na 
spoločenskom a politickom živote, kultúra, zdravie a zdravý životný štýl, životné 
prostredie, deti a mládež čeliace zložitým životným situáciám a zamestnanosť.  
V tomto roku môžu o dotácie v oblasti práce s mládežou žiadať aj subjekty, ktoré sú 
zriadené menej ako 1 rok.  
Bc. Sučanská predložila návrh na slovné zhodnotenie projektov a vyjadrenie svojho 
názoru na ne pred predložením na hodnotenie členom komisie. 
Patrik Žák, B.S.B.A. privítal uvedenú iniciatívu a vyjadril sa, že v minulých rokoch bola 
úroveň podaných projektov v oblasti práce s mládežou na veľmi dobrej úrovni a finančné 
prostriedky na tieto projekty boli zmysluplne použité. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o  projektoch v oblasti mládeže 
za rok 2019. 

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

Výberové konanie bolo vyhlásené 02. 01. 2020; uzávierka prihlášok je 23. 01. 2020. 
Oznámenie o výberovom konaní bolo zverejnené na nástenke v škole, na webovej stránke 
a na vývesnej tabuli Mestského úradu Trenčín, na webovej stránke Okresného úradu 
Trenčín, v mesačníku Info, na stránke Profesie, ÚPSVaR, v týždenníku Pardon, 
v priestoroch základných škôl mesta Trenčín. Bolo to oznámené Výboru mestskej časti 
Sever v decembri 2019. 
Patrik Žák, B.S.B.A.: Realizuje sa aj platená facebooková reklama. 
Mgr. Baláž sa informoval, aký je názor vedenia mesta Trenčín na budúcnosť ZŠ, Potočná.  
Ing. Horňáčková: V ZŠ, Potočná sa v apríli 2020 zrealizuje zápis do 1. ročníka a na základe 
jeho výsledkov sa bude ďalej postupovať. T. č. sú zriadené v ZŠ, Potočná 3 triedy; spojené 
sú 2 ročníky. Nižší je aj počet potenciálnych žiakov 1. ročníka – predškolákov v MŠ, Niva. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o výberovom konaní na 
pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná. 



 
8.    Mgr. Drusová informovala: 

  a) o výsledkoch Testovania 5, ktoré sa uskutočnilo 20. 11. 2019. 
Na testovaní sa zúčastnilo 542 žiakov 5. ročníka. Priemerná úspešnosť v SR v predmete 
matematika bola 63,4 %; priemerná úspešnosť žiakov ZŠ mesta Trenčín dosiahla 72,98 % 
- čo je o 9,58 % lepší výsledok ako celoslovenský priemer. Najlepší výsledok dosiahla ZŠ, 
Bezručova – 78,8 %; nasleduje ZŠ, Kubranská – 75 % a ZŠ, Veľkomoravská s výsledkom 
74,5 %. V predmete slovenský jazyk a literatúra celoslovenský priemer predstavoval 64,8 
%; trenčianske základné školy dosiahli priemer 72,38 %, čo je o 7,58 % lepší výsledok ako 
je celoslovenský priemer. Najlepšie výsledky opäť dosiahli žiaci zo ZŠ, Bezručova –  
79,9 %; 2. miesto – ZŠ, Veľkomoravská – 74,4 % a ZŠ, Kubranská dosiahla výsledok  
74,1 %. 
b) o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom detí. Do 10. 01. 2020 bolo 
potrebné prihlásiť žiakov na uvedenú dotáciu a predložiť žiadosť ÚPSVaR Trenčín. Počet 
prihlásených žiakov základných škôl mesta Trenčín je 3 794, čo je o 35 menej ako bol stav 
k 1. 9. 2019.   
c) o predpokladom počte detí materských škôl predškolského veku v školskom roku 
2020/2021. Aktuálne je počet detí v materských školách v Trenčíne, ktoré budú 
v budúcom školskom roku predškolákmi, 499 (z toho 417 navštevuje MŠ zriadené mestom 
Trenčín  a 82 detí navštevuje súkromné a cirkevné zariadenia). 
Počet detí narodených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 s trvalým pobytom v Trenčíne, ktoré 
budú na budúci školský rok v predškolskom veku, je 500. 
Trenčianske materské školy navštevujú však aj deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko 
v Trenčíne. 
Mgr. Baláž: Po nadobudnutí účinnosti zákona 209/2019 sa v MŠ zjednotí  výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. T. č. je výška mesačného príspevku 
diferencovaná. 
Bc. Sučanská informovala o projekte vyhlásenom TSK zameranom na inklúziu. Za získané  
finančné prostriedky vo výške 300,- € boli nakúpené vtáčie búdky. Na spoluprácu bolo 
oslovených 10 organizácií. Účasť zatiaľ prisľúbili: spoločnosť Demi,  CVČ, MŠ, Niva, ZŠ, Na 
dolinách, ŠKD pri ZŠ, Novomeského. Do projektu budú taktiež zapojení pracovníci MsÚ 
Trenčín. Plánuje sa namaľovať búdky, spraviť ich mapu, vydať k tomu článok, aby sa 
spopularizovala práca s mládežou. Inklúzia spočíva v spojení sa v poskytnutí pomoci 
niekomu tretiemu, v tomto prípade vtákom. 
Mgr. Baláž navrhol možnosť rozšírenia kapacity Materskej školy, Soblahovská – 
v minulosti bol v susedstve tejto materskej školy služobný byt. Ak by bol v súčasnosti 
neobývaný, bolo by možné  priestory využiť na zriadenie triedy MŠ a pod. 
 

9.    Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie školstva a 
       mládeže ukončil. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Darina Drusová   

 

Trenčín 14. 01. 2020                                                                    

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



UZNESENIE Č. 1/2020 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 14. 01. 2020 

 

 

  Komisia školstva a mládeže súhlasí:  

-    s  programom rokovania. 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť:  

 

-      VZN mesta Trenčín o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku   

         na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy    

         alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok. 

  

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie:  

- žiadosť obce Bobot o vytvorenie  školského obvodu. 
- informáciu o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná. 

          -       informáciu o  dotáciách pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie i na aktivity v oblasti  
                  mládeže.  
          -       informáciu o projektoch v oblasti mládeže za rok 2019. 

 
Komisia školstva a mládeže nevyhovuje:  

- žiadosti obce Bobot o vytvorenie  školského obvodu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                                   predseda komisie školstva a mládeže 


