
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 03.  03.  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. Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti 

mládeže. 
3. Informácie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách. 
4. Oceňovanie pedagógov primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. 
5. Rôzne. 
6. 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.   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. Žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu 
mohli predkladať do 29. 02. 2020; museli vyplniť žiadosti o dotáciu na predpísanom 
elektronickom formulári nachádzajúcom sa v systéme e-grant a elektronicky ich odoslať. 
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.  

Vzhľadom na to, že grantové kolo bolo uzavreté a žiadosti o dotáciu sa budú hodnotiť, 

členovia komisie školstva a mládeže podpísali Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu 

záujmov.  

Mgr. Drusová informovala o počte predložených žiadostí o dotáciu: V oblasti dotácií na 

školstvo, výchovu a vzdelávanie bolo predložených 30 žiadostí; v oblasti práce s mládežou 

12 žiadostí. 

Maximálny počet bodov, ktorý je možné dosiahnuť v žiadosti o poskytnutie dotácie pre 

oblasť práce s mládežou, je 40 bodov. Na získanie dotácie musí žiadateľ získať min. 25 

bodov. 

Pre získanie dotácie v oblasti školstvo, výchova a vzdelávanie je nutné, aby projekt získal 

min. 60 bodov z 90. 

Bc. Sučanská navrhla, že vypracuje stručné anotácie projektov za oblasť práce  
s mládežou, zdôrazní najmä ich kladné a záporné stránky. Mgr. Drusová vypracuje 
anotácie za oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie. 
 
Patrik Žák, B.S.B.A. upozornil, že nasledujúce zasadnutie komisie školstva a mládeže je 
plánované na 7. 4. 2020. Vzhľadom na potrebu dodržania VZN o dotáciách č.7/2012 -  

 

 

 

 



komisie mestského zastupiteľstva, príslušné pre danú oblasť poskytovanej dotácie 
prerokúvajú žiadosti o dotáciu najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky prijímania 
žiadostí o dotáciu, Patrik Žák, B.S.B.A. predložil návrh, aby sa vzhľadom na dodržanie 
stanovenej lehoty, nasledujúce zasadnutie komisie školstva mládeže uskutočnilo 31. 3. 
2020 o 14.00 hod. Členovia komisie sa  uzniesli, že žiadosti o dotáciu vyhodnotia do 24. 3. 
2020. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o dotáciách na aktivity  
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti mládeže. 
Členovia komisie školstva a mládeže vyhodnotia projekty pre oblasť školstvo, výchova  
a vzdelávanie a pre oblasť práce s mládežou do 24. 03. 2020. 

 
3.   Ing. Horňáčková informovala o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách.    

Výberové konanie bolo vyhlásené 27. 02. 2020; uzávierka prihlášok bude 19. 03. 2020. 
Oznámenie o výberovom konaní bolo zverejnené na webovej stránke a na vývesnej tabuli 
Mestského úradu Trenčín, na webovej stránke Okresného úradu Trenčín, v mesačníku 
Info, v týždenníku Pardon, v priestoroch materských škôl mesta Trenčín.  
Realizuje sa aj platená facebooková reklama. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o výberovom konaní na 
pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách. 
 

4.    Ing. Horňáčková informovala o oceňovaní pedagógov primátorom mesta pri príležitosti 
       Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční 25. marca 2020 o 10.00 hod. v sobášnej sieni Mestského      

úradu Trenčín. Členovia komisie školstva a mládeže boli Ing. Horňáčkovou oficiálne   
pozvaní na uvedené podujatie.   
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o oceňovaní pedagógov 
primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. 

        
5.    Ing. Horňáčková informovala o výsledkoch výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ, 
        Potočná. Na výberovom konaní sa zúčastnili 2 uchádzačky. Rada školy navrhla     

vymenovať na pozíciu riaditeľa ZŠ, Potočná Mgr. Miriam Liškovú.  
Ing. Horňáčková tlmočila členom komisie školstva a mládeže pozvanie riaditeľky ZŠ, Na  
dolinách, Mgr. Plachkej, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7. 3. 2020, a na 
slávnostné raňajky, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti Dňa učiteľov, 27. 3. 2020 o 7.30 
hod. 
Bc. Sučanská informovala o konferencii Participovanie, ktorá sa uskutoční 19. 3. 2020 
v Bratislave, na ktorej budú vyhodnotené projekty v rámci súťaže Res Publica sa nás týka. 
Do finále súťaže bol vybraný aj projekt trenčianskych základných škôl Separovanie 
v školách. 

 
6.    Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie školstva a 
       mládeže ukončil. 
 
Zapísala: Mgr. Darina Drusová      
  
Trenčín 04. 03. 2020                                                        

 

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



 

UZNESENIE Č. 3/2020 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 03. 03. 2020 

 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí:  

-   s programom rokovania. 

   Komisia školstva berie na vedomie:  

-   Informáciu o  dotáciách na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity  

    v oblasti mládeže. 

    Vyhodnotiť projekty pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie a pre oblasť práce s   

     mládežou v termíne do 24. 03. 2020. 

          - Informáciu o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách. 

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

         -  Informáciu o oceňovaní pedagógov primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Patrik Žák B.S.B.A.        

                                                                                           predseda komisie školstva a mládeže 


