
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 02.  03.  2021 

 

Prítomní:  Patrik Žák, B.S.B.A. – predseda komisie – poslanec 

                 Mgr. Jozef Baláž – odborník 

                 Ing. Veronika Sučanská, MBA – odborník 

                 Ing.   Ľubica Horňáčková – garant komisie 

                 PaedDr. Martina Blažejová – garant komisie 

  

Neprítomný: Ing. Miloš Mičega - poslanec 

 

Program:  

 

1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia o žiadosti na prenájom priestorov v budove ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 

Trenčín 

3. Žiadosť o schválenie zaradenia Súkromnej základnej školy Montessori v Trenčíne do siete 

škôl a školských zariadení 

4. Vyhlásenie dotačných kôl v oblasti školstva a mládeže 

5. Rôzne 

6. Uznesenie, záver 

 

1.    Privítanie, otvorenie a schválenie programu 
  

 Zasadnutie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A., privítal prítomných hostí. Skonštatoval, 

že komisia školstva a mládeže je uznášaniaschopná. Následne oboznámil prítomných 

s programom a dal hlasovať za jeho schválenie. 

   

       Za: 3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 

       Komisia školstva a mládeže súhlasí s programom  rokovania. 

 

2. Informácia o žiadosti na prenájom priestorov v budove ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 

Trenčín 

 

Ing. Ľubica Horňáčková:   

Kreatívne centrum, s. r. o, Karpatské nám.10A, 831 06 Bratislava požiadalo o prenájom 

priestorov pavilónu E v priestoroch Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín. 

O prenájom priestorov žiada za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti. Riaditeľstvo 

Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín, potvrdzuje, že nemá námietky voči 

žiadosti. Budova pavilónu E je po ukončení nájomnej zmluvy s Trenčianskou univerzitou 

A. Dubčeka prázdna, pre potreby školy nadbytočná. V budove sa zároveň nachádza 

školnícky byt, ktorý je takisto prázdny. Časť suterénnych priestorov má síce v nájme 

Súkromná ZUŠ, Gagarinova 7, Trenčín pre hudobný odbor, ale ak záujemca o prenájom 

priestorov vezme do prenájmu celý pavilón E, ZŠ ukončí zmluvu so ZUŠ, resp. poskytne 

ZUŠ  iné priestory.  

Na základe predchádzajúcich negatívnych skúseností s prenajímaním školských priestorov 

sa  Mgr. Jozef Baláž zaujímal, či bude prenájom platený alebo to bude pre ZŠ nevýhodné. 

V minulosti boli často priestory škôl prenajímané za veľmi nevýhodných podmienok pre 



školu (len za poplatok za energie a pod.). Predseda  komisie sa vyjadril, že k tejto 

skutočnosti zaujme stanovisko majetková komisia.  

Kreatívne centrum bude priestory v pavilóne E prerábať a prispôsobovať svojim potrebám. 

Časť nájmu im bude  odpustená do výšky prostriedkov, ktoré investujú do rekonštrukcie 

priestorov.  

Predseda komisie dal hlasovať za schválenie prenájmu priestorov Kreatívnemu centru, s. 

r. o, Karpatské nám 10A, Bratislava. 

 

       Hlasovanie: 

Za:  3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí s prenájmom priestorov. 

 

 
3.    Žiadosť o schválenie zaradenia Súkromnej základnej školy Montessori v Trenčíne do 

siete škôl a školských zariadení 

 

 Kreatívne centrum, s. r. o, Karpatské nám.10A, 831 06 Bratislava predložilo mestu Trenčín 

žiadosť o schválenie zaradenia do siete škôl. Mgr. Jozef Baláž žiadal doplniť do žiadosti 

termín zaradenia a písomný prísľub, že ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy nebudú 

od mesta žiadať prostriedky na prevádzkovanie skôr, ako budú schválené v rozpočte mesta 

Trenčín na príslušný kalendárny rok. Kreatívne centrum, s. r. o, zriaďovateľ Súkromnej 

základnej školy, doplnilo termín do žiadosti a takisto aj písomný prísľub.  

 Ing. Horňáčková informovala, že na osobnom stretnutí boli oboznámení so všetkými 

podmienkami, ktoré musia podľa §16 Zákona č. 596/2003 Z. z. splniť.  

 V žiadosti ďalej neuvádzajú napríklad predpokladaný počet žiakov, počet kvalifikovaných 

učiteľov a ďalšie informácie, ktoré by mesto zaujímali. 

 Mgr. Baláž sa zaujímal o montessori školy a montessori škôlky v Trenčíne. Aktuálne sa 

v Trenčíne nachádzajú napríklad: Lesný klub Handrbolka, Kubrica-Trenčín, Montessori 

klub Trenčín a ďalšie.  

 Predseda komisie dal hlasovať o žiadosti o schválenie zaradenia Súkromnej základnej 

školy Montessori v Trenčíne do siete škôl a školských zariadení. 

 

 Hlasovanie: 

Za:  3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí so zaradením do siete škôl. 

 

4.    Vyhlásenie dotačných kôl v oblasti školstva a mládeže 
 

Predseda komisie sa vyjadril, že vyhlásenie dotačných kôl je pravdepodobne zbytočné 

odkladať na neskorší dátum. Veronika Sučanská, M. B. A uviedla, že mnohé mládežnícke 

organizácie ju už ohľadom dotačných kôl kontaktovali. Bolo by teda vhodné ich aj napriek 

aktuálnej epidemiologickej situácii vyhlásiť. Schváleniu dotácií predchádza množstvo 

formalít, bolo by vhodné ponechať organizáciám čas aspoň do polovice apríla. 

Mgr. Baláž navrhol tiež dátum ukončenia 15. apríla 2021. Predseda komisie navrhuje 

dotačné kolá na školstvo a mládež vyhlásiť. Uzávierka bude 15. apríla 2021. 

 

 Hlasovanie: 

Za:  3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí s vyhlásením dotačných kôl. 

 

 

 



 

 

5.    Rôzne  

 

 Predseda komisie vyzval Ing. Ľubicu Horňáčkovú aby informovala ostatných členov    

 komisie o aktuálnom stave škôl v meste Trenčín.  

 Ing. Horňáčková: Trenčín sa aktuálne nachádza podľa Covid automatu medzi čiernymi 

 okresmi. Pre mesto Trenčín to znamenalo opätovné uzatvorenie všetkých základných 

 a materských škôl. Podľa našich informácií sa ale na našich základných školách našlo 

 minimum covid - pozitívnych žiakov (ZŠ, Hodžova – 1 pozitívne testovaný žiak). Medzi 

 zamestnancami nebol ani jeden covid - pozitívny. Do škôl na prezenčné vyučovanie 

 nastúpilo viac ako 80 % žiakov.  

 

 Veronika Sučanská, M. B. A, informovala komisiu o dosiahnutom úspechu. Tím Trenčín 

 2026 úspešne obhájil projekt Cultivating Curiosity – Pestovanie zvedavosti pred 

 medzinárodnou porotou. Bid-book Cultivating Curiosity - Pestovanie zvedavosti, ako sa 

 kniha s prihláškou volá, má 60 strán. Aktuálne sa pracuje na slovenskej verzii. Do druhého 

 kola sa musí rozšíriť na 100 strán. Tím čaká práca na podrobnejšom rozpracovaní – bude 

 spolupracovať aj so školami. 

 

6.    Uznesenie, záver 

 

Nakoľko program komisie bol vyčerpaný, predseda KŠaM, Patrik Žák, B.S.B.A 

prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

 

 

 V Trenčíne 02. marca 2021 

 

 

        
                                                                                          Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UZNESENIE Č.  3/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 02. 03. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- schvaľuje:  

a) Žiadosť o prenájom priestorov pavilónu E v priestoroch Základnej školy, Ul. L. 

Novomeského 11, Trenčín. Žiadosť podalo Kreatívne centrum, s. r. o, Karpatské 

nám.10A, 831 06 Bratislava, za účelom vykonávania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

- schvaľuje: 

a) Žiadosť o schválenie zaradenia Súkromnej základnej školy Montessori v Trenčíne do 

siete škôl a školských zariadení 

 

- schvaľuje, súhlasí: 

a) S vyhlásením dotačných kôl v oblasti školstva a mládeže. Termín uzávierky je do 

 15. marca 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 


