
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 20.  05.  2020 

 

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

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 
2. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2019. 
3. Zápis do 1. ročníka. 
4. Základná škola, Potočná. 
5. Informácie o výberových konaniach v základných a materských školách. 
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 bol doplnený o bod: 
Žiadosť ZŠ, Východná o zriadenie prípravného ročníka špeciálnej triedy pre deti so 
zdravotným znevýhodnením – s narušenou komunikačnou schopnosťou. Tento bod bol 
prerokovaný ako 2. v poradí, poradie ostatných bodov sa z uvedeného dôvodu posunulo. 

         
        Komisia školstva a mládeže súhlasí s doplneným programom  rokovania. 
 
        Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská            zdržal sa: 0                     proti: 0 
 
 
 2.   Patrik Žák, B.S.B.A. členov komisie školstva a mládeže informoval o plánovanom    
       zriadení prípravného ročníka špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením –   
       s narušenou komunikačnou schopnosťou.  
       Ing. Horňáčková: Impulzom k zriadeniu uvedenej špeciálnej triedy bola pracovná porada   
       so špeciálnymi pedagógmi ZŠ mesta Trenčín a so špeciálnou pedagogičkou CPPPaP Trenčín 

PhDr. Pribusovou, ktorí vzhľadom na narastajúci počet detí so špeciálnymi  výchovno-
vzdelávacími potrebami a na žiadosť rodičov vyjadrili potrebu zriadenia špeciálnej triedy 
pre deti so zdravotným znevýhodnením. Po sprostredkovaní tejto informácie riaditeľom 
základných škôl mesta Trenčín, predložila riaditeľka ZŠ, Východná žiadosť o zriadenie 
prípravného ročníka špeciálnej triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
Zároveň útvaru školstva predložila aj súhlasné stanovisko rady školy a taktiež podporné 
stanoviská CPPPaP Trenčín a CŠPP Trenčín.     

       Ing. Horňáčková charakterizovala túto triedu nasledovne: Špeciálna trieda pre deti 
s narušenou komunikačnou schopnosťou je pre deti s odkladom povinnej školskej 
dochádzky s intelektom v norme, ktoré kvôli pretrvávajúcim  poruchám reči, poruchám 
sústredenia či nedostatočne rozvinutej motorike nie sú zrelé pre nástup do prvého 
ročníka.         
Prípravný ročník je určený pre žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, 

nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka 

základnej školy. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia 

povinnej školskej dochádzky. Potenciálnou ZŠ, v ktorej sa plánuje zriadiť prípravný ročník, 



je ZŠ, Východná. Najnižší počet na zriadenie prípravného ročníka je 4, najvyšší počet je 8 

žiakov. V triede vyučuje špeciálny pedagóg a 4 vyučovacie hodiny týždenne predmetu 

individuálna logopedická intervencia vyučuje logopéd. Uvedená špeciálna trieda je 

financovaná z preneseného výkonu štátnej správy – z normatívu MŠVVaŠ SR, ktorý je 

v tomto prípade 2-násobný.  

Návrh bude následne prerokovaný vo finančnej a majetkovej komisii, v mestskej školskej 

rade a v mestskom zastupiteľstve. 

Mgr. Baláž sa informoval ohľadom udržateľnosti špeciálnej triedy v nasledujúcich 

školských rokoch. Upozornil na skutočnosť, že ak dôjde k eliminácii zdravotných 

problémov, dieťa po absolvovaní prípravného ročníka môžu rodičia zapísať do 1. ročníka 

bežnej triedy. Zaujímal sa aj o finančné pokrytie miezd a odvodov pre zamestnancov tejto 

triedy. 

Ing. Horňáčková informovala o predpoklade kontinuálneho pokračovania prípravného 

ročníka a jeho plynulého prechodu do nasledujúcich ročníkov 1. stupňa v závislosti od 

počtu detí. 

Vzhľadom na 2-násobný normatív pre tieto triedy by s mzdou a odvodmi pre 

zamestnancov tejto triedy nemal byť problém. 

Patrik Žák, B.S.B.A. položil otázku, aký model vzdelávania je  pre deti najprospešnejší – či 

pokračovanie prípravného ročníka v ďalších triedach 1. stupňa  alebo ich integrácia do 

bežných tried. 

Mgr. Baláž: Ak sa v priebehu návštevy prípravného ročníka odstráni logopedický problém 

detí, je predpoklad, že rodičia dieťa preradia do bežnej triedy. Z týchto dôvodov možno 

špeciálna trieda nebude fungovať až po 4. ročník, ako sa predpokladá.  

                 
        Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť žiadosť ZŠ, Východná o zriadenie   
        prípravného ročníka  špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením -    
        s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
 
        Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská            zdržal sa: 0                     proti: 0 
 
3.    Patrik Žák, B.S.B.A. predložil návrh Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2019, ktorý   
        bude schvaľovaný na zasadnutí MsZ Trenčín 27. 5. 2020. Členovia komisie školstva   
        a mládeže sa  s uvedeným dokumentom vopred oboznámili, bol im zaslaný v elektronickej  

forme. Ide najmä o presun hospodárskeho výsledku z minulého roku. Rozpočtovaných 
bolo približne 3,7 mil. €, reálna čiastka predstavuje  6,6 mil. €. Je tam prebytok, ktorý by 
mesto chcelo presunúť do bežných príjmov. Podielové dane sú o 11 % nižšie, ako bol 
predpoklad. 

 
        Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť návrh Záverečného účtu mesta   
        Trenčín za rok 2019. 
 
        Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská            zdržal sa: 0                     proti: 0 

 
 
 4.   Mgr. Drusová predniesla informáciu o zápise detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutočnil 

v dňoch 20. – 22. apríla 2020. Zákonní zástupcovia podávali prihlášku v elektronickej 
forme, niektoré ZŠ pozvali rodičov aj na osobnú konzultáciu do školy – bez prítomnosti 
detí. Na zápise do 1. ročníka ZŠ sa pre školský rok 2020/2021 zúčastnilo 620 detí, z toho 
zákonní zástupcovia 70 detí požiadali  o odklad povinnej školskej dochádzky. Najviac detí 
bolo do 1. ročníka zapísaných do  ZŠ, Ul. L. Novomeského – 107 detí; 106 detí bolo na 
zápise do ZŠ, Hodžova a 103 do ZŠ, Veľkomoravská. Od 1. 9. 2020 by malo do 1. ročníka 



ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín nastúpiť 540 detí, čo je  o 38 detí viac ako 
v minulom školskom  roku. 

 
        Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval, aký je stav zapísaných detí do MŠ pre nasledujúci 

školský rok, a požiadal o predloženie aktuálneho počtu prijatých detí na júnovom 
zasadnutí KŠaM. 

        Ing. Masaryk: Zápis do MŠ trvá do konca mája. Preberanie žiadostí od rodičov detí 
vzhľadom na mimoriadnu situáciu nie je osobné, je len poštou alebo elektronicky. Podľa 
informácií od riaditeliek MŠ zatiaľ nie je počet žiadostí príliš vysoký; niektorí rodičia zapíšu 
deti do viacerých MŠ, z toho dôvodu bude potrebné žiadosti vytriediť a nájsť duplicity. 
Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sa musia zákonným zástupcom detí zaslať 
do 15. júla 2020. 

        Patrik Žák, B.S.B.A.: Boli pri prijímaní žiakov do trenčianskych ZŠ uprednostňovaní žiaci 
s trvalým bydliskom v Trenčíne? 

        Mgr. Drusová: Ako v predchádzajúcom, tak i v tomto školskom roku dostali riaditelia ZŠ 
pokyn, aby prednostne prijímali deti Trenčanov, riaditelia škôl toto nariadenie striktne 
dodržiavali. 

 
         Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o zápise detí do 1. ročníka. 
 
5.    Ing. Horňáčková informovala o aktuálnej situácii v ZŠ, Potočná. Po zápise detí do 1. ročníka 

sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ, Potočná Mgr. Liškovou. Do 1. ročníka 
bolo zapísaných 7 detí, z toho sú 2 odklady. Zo zostávajúcich 5 detí 1 dieťa má záujem 
o návštevu triedy pre nadané deti v ZŠ, Kubranská – čaká sa na správu z CPPPaP Trenčín, 
a 1 dieťa  bude možno navštevovať súkromnú ZŠ v Novej Dubnici. Počet budúcich žiakov 
2. ročníka – 13 (z toho 2 deti sú z centra pre deti a rodinu a čakajú na vyjadrenie súdu); 3. 
ročník – 10 žiakov; 4. ročník – 13 žiakov (1 odchádza do hokejovej triedy ZŠ, Hodžova).  
Vzhľadom na danú situáciu a  pokles počtu žiakov v ZŠ, Potočná, ktorý bol aktualizovaný 
po zápise detí do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok, bolo v súlade s ustanovením § 5 
ods.7 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. vypracované oznámenie o zriadení triedy 
vytvorenej z viacerých ročníkov 1. stupňa ZŠ. V nasledujúcom šk. roku sa odporúča 
spojenie 1. a 2.; 3. a 4. ročníka.  

        Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval, koľko predškolákov bude v MŠ, Niva v budúcom 
školskom roku. 

        Ing. Masaryk: V budúcom šk. roku bude v MŠ, Niva 13 predškolákov. 
        Patrik Žák, B.S.B.A. sa zaujímal, aké sú reakcie zákonných zástupcov žiakov ZŠ, Potočná 

ohľadom spojenia ročníkov. 
        Ing. Horňáčková: Útvar školstva nemá od zákonných zástupcov žiakov spätnú väzbu. 5 

rodičom boli oznámenia zaslané poštou formou doporučeného listu, ostatné rodičom 
odovzdala osobne riaditeľka ZŠ, Potočná, Mgr. Lišková. 

        Mgr. Baláž sa zaujímal, podľa akého kritéria dochádza k spojeniu žiakov 1. a 2.; 3. a 4. 
ročníka. 

        Ing. Horňáčková: Prvoradým kritériom sú počty žiakov v triedach, ide o to, aby boli 
približne vyrovnané a taktiež je nezanedbateľná aj skutočnosť, že dlhodobejší výpadok 
prezenčnej výučby môže pomôcť  žiakom v spojených triedach pri prehlbovaní 
a upevňovaní vedomostí. 

 
        Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informácie o ZŠ, Potočná. 
 
6.     Ing. Horňáčková informovala o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa MŠ, Na dolinách.        
        4. výberové konanie bolo vyhlásené 27. 02. 2020; uzávierka prihlášok bola 19. 03. 2020. 



Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, v rámci prevencie šírenia koronavírusu, 
bolo výberové konanie zrušené.  
Po zrušení mimoriadnej situácie budú vyhlásené výberové konania na pozície riaditeľov 
týchto základných a materských škôl: ZŠ, Kubranská, MŠ, Na dolinách a MŠ, Švermova. 
Funkčné obdobie riaditeľa ZŠ, Kubranská je do 4. 8. 2020; riaditeľky MŠ, Švermova do  
21. 7. 2020. Informácie o výberových konaniach budú zverejnené na webových stránkach 
základných i materských škôl, na stránke Okresného úradu Trenčín, na úradnej tabuli i na 
webovej stránke mesta Trenčín, v týždenníku Pardon. Je záujem, aby to bolo prístupné čo 
najširšej verejnosti. 

        Patrik Žák, B.S.B.A. sa informoval, kto tvorí výberovú komisiu v jednotlivých výberových    
        konaniach. 

Ing. Horňáčková: V MŠ, Švermova a v ZŠ, Kubranská je výberovou komisiou rada školy; 
v prípade MŠ, Na dolinách už výberovú komisiu menuje primátor mesta. 
 
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informácie o výberových konaniach na 
pozície riaditeľov základných a materských škôl – ZŠ, Kubranská, MŠ, Na dolinách, MŠ, 
Švermova. 
 

7.  Patrik Žák, B.S.B.A. predložil informáciu o dotáciách, ktoré boli v marci tohto roku   
pozastavené. Komisia školstva a mládeže disponuje na granty v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania a v oblasti práce s mládežou spolu sumou 20 000,- €. Vedenie mesta 
uvažuje nad 2 variantmi: 1. nebudú vyplatené žiadne dotácie; 2.vyplatenie dotácií  v plnej 
možnej miere, aby mohli podporiť všetky subjekty – ZŠ, MŠ, ktoré vykonávajú aktivity 
naviac a taktiež 3. sektor. Definitívne sa rozhodne do 3 týždňov. Patrik Žák, B.S.B.A. 
navrhuje, aby sa žiadosti o dotácie podali nanovo a boli podporené najmä tie, ktoré sa 
týkajú opatrení spojených s koronavírusom – napr. programy vzdelávania učiteľov online. 

        Mgr. Baláž navrhuje 2 riešenia – 1. podporiť všetky projekty, ktoré boli prijaté, nechať si 
zdokladovať, či ich subjekty  zrealizovali; 2. projekty nepodporiť a finančné prostriedky 
určené na granty v oblasti školstvo, výchova a vzdelávanie,  použiť pre školstvo (finančné 
pokrytie výdavkov škôl a školských zariadení v spojení s návratom žiakov do škôl počas 
mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19); 3. finančné prostriedky na 
projekty ponechať v rozpočte mesta. 

        Bc. Sučanská navrhuje vyhlásenie nového dotačného kola s témou na zmiernenie 
dopadov koronakrízy. Mnohé subjekty, ktoré si podali žiadosti o grant, majú momentálne 
iné problémy; odporúča nerušiť projekty, ak by boli finančné prostriedky, práve v tomto 
období by sme mali žiadateľov podporiť v tých veciach, čo práve teraz potrebujú.  

        Ing. Mičega: Nie každý projekt, ktorý bol podaný, je aktuálny, niektoré už expirovali 
z časových dôvodov alebo z toho dôvodu, že sú nerealizovateľné, lebo na niečo 
nadväzujú. Ing. Mičega navrhuje osloviť žiadateľov e-mailom, či trvajú na podanej 
žiadosti, ak áno, či platia aj uvedené podmienky. Ak to finančná situácia umožní, Ing. 
Mičega by realizovateľné projekty podporil tak, ako subjekty žiadali – niektoré možno 
v plnej, niektoré v obmedzenej miere. Zostávajúce finančné prostriedky by použil na 2. 
kolo grantovej výzvy. Niektoré subjekty bez finančnej podpory orgánov verejnej správy 
svoje aktivity nezrealizujú. 

        Patrik Žák, B.S.B.A.: Tí, žiadatelia, ktorým už uplynula doba realizácie projektu, by možno 
mali záujem zrealizovať niečo nové; preto na základe uvedeného by v prípade priaznivej 
finančnej situácie mohli byť podporené projekty, ktorým ešte neuplynula doba realizácie 
a zostávajúce finančné prostriedky by boli použité na granty v rámci výzvy 2. dotačného 
kola. 

        Mgr. Baláž: Dôležitým činiteľom je aj výpadok podielových daní – aktuálne je  na úrovni 
11 %, v nasledujúcom roku  môže byť ešte vyšší.  



       Ing. Mičega: Vzhľadom na závažnosť situácie sa  počítalo sa s horším scenárom, aktuálny 
stav je však optimistický. 

       Patrik Žák, B.S.B.A.: Pozitívnou správou je prísun finančných prostriedkov z MŠVVaŠ vo 
výške 80 % nákladov na mzdy a odvody pre pracovníkov v školstve; v ďalších  kolách sa 
budú venovať prísunu finančných prostriedkov pre samosprávy. 

        Ing. Horňáčková informovala o obnovení prevádzky  1. - 5. ročníka ZŠ od 1. 6. 2020.  
       T. č. robia riaditelia škôl prieskum, koľko detí nastúpi do škôl. Momentálne nie je ešte 

vydané záväzné rozhodnutie ministra školstva o spustení prevádzky škôl. Dôležité je aj 
vydanie usmernenia hlavného hygienika SR. Riaditeľka RÚVZ Trenčín vydá pokyny na 
otvorenie škôl do piatka 22. 5. 2020 – prevádzkové poriadky, prevádzka škôl, delenie 
žiakov na skupiny a pod. 

        Ing. Masaryk v súvislosti s nástupom detí do MŠ informoval o problémoch s personálom; 
bola označená riziková skupina zamestnancov nad 60 rokov a v MŠ je počet 
nepedagogických zamestnancov v tomto veku – upratovačiek, kuchárok, dosť vysoký. 
Okrem prieskumu, koľko detí nastúpi do MŠ, zisťujú aj počet zamestnancov, ktorí nastúpia 
do práce. 

        Ing. Horňáčková: Mnohí zamestnanci nad 60 rokov, ktorí majú zdravotné indikácie, 
nemusia nastúpiť do zamestnania. Vyvstáva otázka, či musia zamestnávateľovi predložiť 
potvrdenie o tom, že nenastúpia do zamestnania. 

        Ing. Mičega: Títo zamestnanci majú v tomto prípade prekážku v práci  zo strany  
zamestnávateľa? 

        Ing. Horňáčková: Momentálne táto problematika nie je doriešená. 
 

8.    Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie školstva a 
       mládeže ukončil. 
       Nasledujúce zasadnutie komisie školstva a mládeže sa uskutoční 09. 06. 2020 o 15. 00      
       hodine. 
 

 

        
 
        Zapísala: Mgr. Darina Drusová      
  
        Trenčín 21. 05. 2020                                              

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 4/2020 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 20. 05. 2020 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí:  

-  s doplneným programom rokovania. 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť: 

-  návrh Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2019 

-  žiadosť ZŠ, Východná o zriadenie prípravného ročníka špeciálnej triedy pre deti so  

   zdravotným znevýhodnením - s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

 

   Komisia školstva berie na vedomie:  

  -   informáciu o zápise detí do 1. ročníka; 

  -   informáciu o ZŠ, Potočná; 

-  informácie o výberových konaniach na pozície riaditeľov základných a materských škôl  ZŠ,    

    Kubranská, MŠ, Na dolinách, MŠ, Švermova. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Patrik Žák B.S.B.A.        

                                                                                           predseda komisie školstva a mládeže 

 

 


