
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 09.  06.  2020 

 

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

Ospravedlnený: Ing. Miloš Mičega  
Hostia:      Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín 
 
 
Program:  

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa MŠ a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín. 

3. Dodatok k Zriaďovacej listine ZŠ, Potočná 86, Trenčín. 
4. Rôzne. 
5. 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 2 
body:  
1. Prerokovanie  protestu prokurátora proti VZN č. 35/2019, ktorým sa určuje výška     

         mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl   

        a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Trenčín. 

2. Dotácie pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie a pre oblasť práce s mládežou.  
Prerokovanie protestu prokurátora bolo predložené ako 2. v poradí; dotácie pod 
poradovým číslom 3,  poradie ostatných bodov sa z uvedeného dôvodu posunulo. 
 

        Komisia školstva a mládeže súhlasí s pôvodným i doplneným programom  rokovania. 
 
        Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská, M.B.A.          zdržal sa: 0       proti: 0 
 
2.      Ing. Masaryk informoval komisiu školstva a mládeže o proteste prokurátora proti VZN    
         č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
         spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta   
         Trenčín. 
          Protest je považovaný za nedôvodný a navrhuje sa protestu prokurátora nevyhovieť.  
          Ing. Masaryk argumentuje, že odstupňovanie mesačného príspevku  zákonného  
          zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je v mnohých mestách   
          Slovenskej republiky bežnou praxou a odstúpením  od navrhovaného VZN by došlo 
          k výpadku príjmov mesta. Daný protest konzultoval s vedením mesta a útvarom   
          právnym  a svoje stanovisko zdôvodňuje nasledovne: 
          Od 01. 01. 2021 nadobudne účinnosť novela školského zákona, na základe ktorej od 01. 

01. 2021 dôjde k doplneniu § 28 ods. 5 školského zákona tak, že výška mesačného    

príspevku  zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej 

obcou, sa bude určovať jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. 



Z vyššie uvedeného vyplýva, že súčasne platná a účinná legislatíva nezakazuje obciam 

stanovovať výšku mesačných príspevkov zákonných zástupcov v rozdielnych výškach na 

základe obcou určených kritérií, t. j. nie je zákonom stanovená povinnosť obciam 

stanovovať výšku mesačného príspevku  jednotnou sumou. Preto predmetná 

legislatívna zmena § 28 ods. 5 školského zákona bude zo strany mesta vykonaná tak, aby 

s účinnosťou od 01. 01. 2021 bola výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa článku 2 ods. 1 VZN č. 35/2019 

v súlade s novelizovaným § 28 ods. 5 školského zákona. 

          Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ nevyhovieť protestu prokurátora proti     
           VZN č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  
          nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  
          pôsobnosti  mesta Trenčín. 
 
          Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská, M.B.A.       zdržal sa: 0       proti: 0 

 

3. Patrik Žák, B.S.B.A. informoval o dotáciách na aktivity pre oblasť školstvo, výchova   

a vzdelávanie a na aktivity pre prácu s mládežou. Členom komisie boli na základe nimi 

pridelených bodov predložené tabuľky s uvedením finančnej čiastky pridelenej 

jednotlivým žiadateľom o grant. V oblasti školstvo, výchova a vzdelávanie z 30 

žiadateľov splnilo požadované kritériá 25 subjektov; v oblasti práce s mládežou z 12 

žiadateľov uspelo 7. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v dôsledku šírenia koronavírusu, 

boli finančné prostriedky určené na dotácie znížené. Na aktivity v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania bola vyčlenená čiastka 7 330,- €; oblasť práce s mládežou bola 

taktiež  podporená sumou 7 330,-€. 

Vzhľadom na zmenenú situáciu a na časový posun realizácie projektov členovia komisie 

školstva a mládeže navrhli, aby boli všetci žiadatelia o dotáciu spĺňajúci kritériá 

hodnotenia kontaktovaní, či majú záujem projekt zrealizovať. Po skompletizovaní 

informácií v termíne do 12. 6. 2020 budú aktualizované tabuľky žiadateľov o dotáciu 

a zaslané členom komisie na schválenie. 

Bc. Sučanská, M.B.A. podrobne analyzovala všetkých 7 projektov v oblasti práce 

s mládežou, ktoré splnili požadované kritériá, a zdôvodnila navrhovanú finančnú čiastku, 

ktorou budú projekty podporené. Prítomní členovia komisie s navrhovanými finančnými 

čiastkami súhlasili. 

          Po kontaktovaní žiadateľov o dotáciu, v dotáciách pre oblasť práce s mládežou nedošlo   
          k žiadnym zmenám, suma 7 330,- € bola prerozdelená 7 subjektom. 
          V dotáciách  pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie odstúpili 2 subjekty, suma 7 330,-   
          € bola prerozdelená 23 subjektom. Aktualizovaná tabuľka bola zaslaná členom komisie  
          školstva a mládeže 12. 6. 2020. Všetci členovia komisie školstva a mládeže e-mailovou  
          poštou vyjadrili súhlasné stanovisko a odporučili na schválenie primátorom  
          mesta. 
 
          Komisia školstva a mládeže odporúča primátorovi mesta schváliť dotácie na aktivity   
          pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie a pre oblasť práce s mládežou. 
 
          Za: 4 – Patrik Žák, B.S.B.A, Ing. Miloš Mičega, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská, M.B.A.        
          zdržal sa: 0              proti: 0 
 
 



 
            4.   Ing. Horňáčková predniesla návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení  

výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta 
Trenčín. 

        Dôvodom na predloženie návrhu VZN je zmena výšky poskytovaných finančných  

prostriedkov. 

        Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12. 03. 2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia 

verejného zdravia II. stupňa.  

         Následne Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke 

aktualizované prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb (mesiac apríl 2020), 

z ktorého vyplýva pokles príjmu obcí z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Z prognóz 

výnosu DPFO sa zároveň počíta jednotkový koeficient, na základe ktorého mesto 

stanovuje výšku 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. 

             Z uvedeného vyplýva, že koeficient, ktorý bol vypočítaný v januári 2020 z prognóz 

zverejnených na začiatku roka 2020, predstavoval 95,28 € a koeficient z prognóz 

zverejnených v apríli 2020 klesol na 88,8 € t. j. o 6,48 €, čo je pokles o 6,8 %. 

Nakoľko v mesiaci apríl 2020 došlo k zníženiu jednotkového koeficientu pre 
výpočet výšky 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, z tohto dôvodu 
dochádza aj k zmene (zníženiu) výšky prideľovaných finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku poskytovaných mestom.  
Uvedený dokument bude obsahom rokovania aj finančnej a majetkovej komisie, ktorej 
zasadnutie sa uskutoční 11. 06. 2020. 
Mgr. Baláž požiadal garantov komisie o zasielanie materiálov, ktoré sa budú prerokovávať 
na zasadnutí komisie, už vo finálnej podobe v stanovenej lehote 7 dní pred rokovaním 
komisie. 

                  Mgr. Drusová: Oneskorilo sa zaslanie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 
o určení  výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území 
mesta Trenčín, vzhľadom na očakávanie zverejnenia jednotkového koeficientu pre 
výpočet finančných prostriedkov na mesiac máj.  

 

                  Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 12/2012 o určení  výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia, ktoré sú 
zriadené na území mesta Trenčín. 

 
        Za: 3 – Patrik Žák, B. S. B. A., Mgr. Baláž, Bc. Sučanská, M. B. A.     zdržal sa: 0      proti: 0 
   
5.         Ing. Horňáčková predložila návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy,  
        Potočná 86, Trenčín. Dôvodom na predkladanie dokumentu je zmena v organizácii  
        výchovno- vzdelávacieho procesu v Základnej škole, Potočná 86, Trenčín v termíne od  01.  



        09. 2020. Z dôvodu poklesu žiakov po zápise detí do 1. ročníka bude výchovno-vzdelávací     
        proces v školskom roku 2020/2021 realizovaný v 2 spojených triedach: Jednu triedu budú 
        tvoriť žiaci 1. a 2. ročníka a v 2. triede sa budú vzdelávať žiaci 3. a 4. ročníka. Aktualizované   
        bolo aj vecné a finančné vymedzenie majetku podľa výsledkov inventarizácie k 31. 12.  
        2019. 
        Mgr. Baláž navrhol, aby sa v Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy,  

Potočná 86, Trenčín neuvádzali konkrétne ročníky, ktoré sa budú vzdelávať v spojených 
triedach, ale aby sa to uviedlo iba všeobecne – dôjde k spojeniu 2 ročníkov do 1 triedy. 

        Ing. Masaryk: Vzhľadom na nadbytočnosť 1 pracovného miesta, bude potrebné  
        uskutočniť zmenu v organizačnom poriadku. 
 
        Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť návrh Dodatku k Zriaďovacej listine   

Základnej školy,  Potočná   86, Trenčín. 
 
        Za: 3 – Patrik Žák, B.S.B.A, Mgr. Baláž, Bc. Sučanská, M.B.A.        zdržal sa: 0         proti: 0 
 
6.     Ing. Horňáčková informovala, že 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 a na portáli Profesia. Je záujem, aby 
to bolo prístupné čo najširšej verejnosti. 

         
 

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

 

        
 
 
        Zapísala: Mgr. Darina Drusová      
  
        Trenčín 10. 06. 2020                                              

 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č. 5/2020 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 09. 06. 2020 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí:  

-  s pôvodným i doplneným programom rokovania. 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ: 

-  schváliť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení  výšky finančných   

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

MŠ a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín. 

 
-   schváliť návrh Dodatku k Zriaďovacej listine Základnej školy,  Potočná   86, Trenčín. 
 
-  nevyhovieť protestu prokurátora proti VZN č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného  

    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení    

   v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Trenčín. 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča primátorovi mesta: 

-  schváliť dotácie na aktivity pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie a na aktivity pre oblasť  

   práce s mládežou. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Patrik Žák B.S.B.A.        

                                                                                           predseda komisie školstva a mládeže 

 

 


