
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 04.  02.  2020 

 

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

Neprítomný: Ing. Miloš Mičega 
Hostia: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín; 
              Ing. Katarína Krištofová – umelecká vedúca tanečnej skupiny Goonies Trenčín  
 
Program:  

     1.   Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2.   Návrh VZN  o zápise detí do 1. ročníka. 
     3.   Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti  
            mládeže. 

4. Súkromná výdajná školská jedáleň VNC Futurum – stanovisko mesta Trenčín. 
5. Informácie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná. 
6.   Rôzne.  

7.   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 zasadnutia komisie školstva a mládeže bol doplnený o bod: Žiadosť 
o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies do siete 
škôl a školských zariadení. Tento bod bol prerokovaný ako 2. v poradí. Poradie 
nasledujúcich bodov programu sa z tohto dôvodu posunulo. 

 
       Komisia školstva a mládeže súhlasí s doplneným programom  rokovania. 
       Za: 3                                     zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
2.    Ing. Katarína Krištofová - umelecká vedúca tanečnej skupiny Goonies Trenčín predložila  
        komisii školstva a mládeže Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta Trenčín k zaradeniu  

Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies do siete škôl a školských zariadení od          
        01. 09. 2021. 
        Mgr. Baláž sa informoval, aké odbory budú v SZUŠ Goonies zriadené, kde budú mať   
        priestory na výučbu, aké je personálne zabezpečenie, zaujímal sa o  Školský vzdelávací 

program, podľa ktorého budú postupovať. 
        Vzhľadom na skutočnosť, že zákon 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 ukladá povinnosť obciam poskytnúť finančné prostriedky súkromnej 

základnej umeleckej škole z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného 

predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka  základnej 

umeleckej školy, Mgr. Baláž požiadal o predloženie písomného prísľubu – čestného 

prehlásenia o tom, že od mesta Trenčín nebudú žiadať finančné prostriedky na 

prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies skôr, ako budú schválené 

v rozpočte mesta Trenčín na príslušný kalendárny rok.  



Ing. Krištofová informovala o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v plánovanej SZUŠ Goonies. Tanečná 

skupina Goonies v súčasnosti pôsobí ako občianske združenie. V tomto školskom roku ju 

navštevuje približne 150 detí vo veku od 4 – 18 rokov. Deti sa venujú technikám 

klasického, džezového, kreatívneho tanca, tanečnej praxi, ktoré sú povinnými predmetmi 

pre tanečný odbor  v ZUŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Plánovaná SZUŠ bude 

1-odborová, so zameraním iba na tanečný odbor. Vo výučbe budú postupovať podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu, do Školského vzdelávacieho programu  budú zaradené 

aj nepovinné predmety. V školskom zariadení budú pracovať pedagógovia s predpísanými 

kvalifikačnými predpokladmi. 

Mgr. Drusová: V zmysle zákona 596/2003 Z. z. § 16 odsek 1 písm. l musí žiadateľ – 

Súkromná základná umelecká škola Goonies predložiť MŠ VVaŠ SR aj súhlas obce so 

zaradením uvedeného školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení. 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ vydať súhlasné stanovisko k  žiadosti 

Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies o zaradenie do siete škôl a školských 

zariadení.  

Podmienkou je predloženie čestného vyhlásenia o nepožadovaní od mesta Trenčín 

finančných prostriedkov na prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej školy 

Goonies skôr, ako budú schválené v rozpočte mesta Trenčín na príslušný kalendárny 

rok.         

 Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 

 
3.   Ing. Ľubica Horňáčková predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zápise detí do 

1. ročníka. V predloženom VZN je návrh na zmenu termínu. Vo VZN č. 16/2008 bol termín 
zápisu stanovený od 7. – 21. apríla; terajší návrh je od 1. – 30. 4. príslušného roku. 

     Návrh VZN bude predložený na schválenie MsZ na zasadnutí 11. 03. 2020.                                                          
        Mgr. Baláž: Vo VZN č. 16/2008 sú 2 body - bod 5 a 6 totožné. Preto sa odporúča, aby  
        v novom  VZN bolo uvedené: Bod 3 sa mení, bod 6 sa vypúšťa z dôvodu duplicity. 
                                                                                                                                                /príloha č.1/    
        Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť VZN o zápise detí do 1. ročníka.  
        Za: 3                                       zdržal sa: 0                                 proti: 0 
 
 4.   Patrik Žák, B.S.B.A. informoval o dotáciách na aktivity v oblasti školstva, výchovy   

               a vzdelávania a na aktivity v oblasti práce s mládežou. Dotácia sa poskytne na základe 
elektronickej  žiadosti, ktorú  žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom formulári 
nachádzajúcom sa v systéme e-grant a elektronicky odošle. Žiadatelia budú môcť svoje 
žiadosti o dotáciu predkladať do 29. 02. 2020. 
Členovia komisie školstva a mládeže boli oboznámení s dokumentmi: Konflikt záujmov   

členov komisií pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie; Čestné vyhlásenie 

o vylúčení konfliktu záujmov;  Vyhlásenie o vzniku konfliktu záujmov.  

Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov členovia komisie školstva a mládeže 

podpíšu po uzavretí grantového kola, pred uskutočnením prerokovania žiadosti na 

nasledujúcom zasadnutí 03. 03. 2020.  

Bc. Sučanská zaslala e-mail 60 subjektom – potenciálnym žiadateľom o dotáciu. Noví 

žiadatelia o dotáciu v oblasti práce s mládežou veľmi nepribúdajú, pri tvorbe koncepcie 

práce s mládežou sa zistí, či treba zvoliť nejaký iný informačný kanál. 

 

 

 

 



Bc. Sučanská navrhla, aby v budúcich rokoch nebola možnosť predkladať projekty, ktoré 

boli obsahovo a štylisticky identické s projektmi, ktoré boli predložené aj podporené 

v predchádzajúcich rokoch.  

 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o dotáciách na aktivity  
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti mládeže. 

 
           5.   Mgr. Drusová predložila členom komisie školstva a mládeže žiadosť  Vedecko-náučného  

centra Futurum n. o. Trenčín ohľadom vydania potvrdenia/súhlasu mesta Trenčín k 
zaradeniu výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení s uvedením 
termínu začiatku jej činnosti. 

                  Uvedený subjekt v prílohe predložil aj Rozhodnutie MŠVVaŠ SR – sekcia regionálneho   
školstva Bratislava o prerušení konania na vydanie stanoviska k zaradeniu  výdajnej 
školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení z dôvodu nepredloženia potvrdenia 
mesta Trenčín a Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – súhlasné 
stanovisko. Výdajňa stravy je vo Vedecko- náučnom centre Futurum n. o. Trenčín  
prevádzkovaná od 01. 09. 2019. 
V zmysle zákona 596/2003 Z. z. § 16 odsek 1 písm. l musí žiadateľ - Vedecko-náučné 
centrum Futurum n. o. predložiť MŠ VVaŠ SR aj súhlas obce so zriadením výdajnej školskej 
jedálne. 

             
Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ zaujať súhlasné stanovisko k  žiadosti 
Vedecko-náučného centra Futurum n. o. Trenčín o zriadenie výdajnej školskej jedálne 
v termíne od 12. 03. 2020.  
 

        Za: 3                                       zdržal sa: 0                              proti: 0 
  

6.  Ing. Horňáčková informovala o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná.    
Výberové konanie bolo vyhlásené 02. 01. 2020; uzávierka prihlášok bola 23. 01. 2020. 
Výberové konanie sa uskutoční 04. 02. 2020 o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ, Potočná. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o výberovom konaní na 
pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná. 
 

7.    Bc. Sučanská informovala o projekte Separovanie v školách. Uvedený projekt Bc.    

Sučanská prihlásila do celoslovenskej súťaže „Res Publica sa nás týka”. Projekt vybrali a 

je vo finále. Bude sa hlasovať online 1 mesiac. 

        Ing. Masaryk  členov komisie oboznámil s termínom zápisu detí do materských škôl mesta 

Trenčín: 5. mája 2020 od 10. 00 hod. – 16.00 hod. a 6. mája 2020 od 8.00 –  

        12. 00 hod. 

 
8.    Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie školstva a 
       mládeže ukončil. 
 
Zapísala: Mgr. Darina Drusová      
  
Trenčín 04. 02. 2020                                                        

 

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



 
 
 

UZNESENIE Č. 2/2020 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 04. 02. 2020 

 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí:  

-   s doplneným programom rokovania. 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť:  

- Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies o zaradenie do siete škôl a školských    

zariadení.  

Podmienkou je predloženie čestného vyhlásenia o nepožadovaní od mesta Trenčín 

finančných prostriedkov na prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies 

skôr, ako budú schválené v rozpočte mesta Trenčín na príslušný kalendárny rok.         

- VZN o zápise detí do 1. ročníka. 

  -  Žiadosť Vedecko-náučného centra Futurum o vydanie stanoviska - súhlasu k zaradeniu 

výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení a určenie termínu začiatku jej 

činnosti v termíne od 12. 03. 2020. 

 

   Komisia školstva berie na vedomie:  

          - Informáciu o  dotáciách pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie i na aktivity v oblasti  

            mládeže.  

         - Informáciu o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Patrik Žák B.S.B.A.        

                                                                                           predseda komisie školstva a mládeže 


