
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01.  04.  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 

 

Hostia: Ing. Rastislav Masaryk – Školské zariadenia mesta Trenčín - riaditeľ 

 

 

Program:  

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta 

Trenčín na kalendárny rok 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková – vedúca útvaru školstva 

 

3. Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2021/2022 

Predkladá: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ ŠZTN 

 

4. Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie pre nasledujúci školský rok  

Predkladá: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ ŠZTN 

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. Pôvodný program zasadnutia komisie 

školstva a mládeže bol doplnený o bod: Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu 

súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení – Brass Music 

Academy. 



Tento bod bol prerokovaný ako 5. v poradí. Poradie nasledujúcich bodov programu sa     

z tohto dôvodu posunulo. 

 

       Hlasovanie: 

 

       Za: 3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                    

Zdržal sa: 0                                  

 Proti: 0 

  

       Komisia školstva a mládeže súhlasí s programom  rokovania. 

 

 

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 

 

Predseda komisie vyzval Ing. Ľubicu Horňáčkovú aby predstavila Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok. Ing. Horňáčková 

predložila Návrh VZN č. 6/2021, ktorý už bol prerokovaný vo finančnej komisii 18. 03. 2021 

a bude tiež prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 07. 04. 2021.  

Mgr. Baláž sa vyjadril, či je nevyhnutné meniť VZN po každej zmene. Ing. Horňáčková 

doplnila, že právnici chceli doplniť klauzulu do VZN – v prípade, že sa koeficient na žiaka 

zmení, automaticky sa upraví VZN. Tento systém však nie je možný a po každej zmene sa musí 

urobiť nové VZN.  

Nikto ďalší nemal k Návrhu na VZN č. 6/2021 pripomienky. Predseda komisie dal o návrhu 

hlasovať. 

 

       Hlasovanie: 

 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                      

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí s Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 

6/2021. 

 
3.   Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2021/2022 

 

 Predseda komisie prešiel k bodu č. 3 - Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2021/2022. 

Vyzval Ing. Masaryka aby podal členom komisie informácie o podávaní žiadostí.  

 Ing. Masaryk sa vyjadril, že materiál, ktorý bol komisii zaslaný je informačným materiálom 

pre komisiu. Materské školy majú zápis v mesiaci máj. Dni určené na zápis do MŠ sú 4. 

a 5. máj. Túto informáciu už dostalo aj komunikačné oddelenie mesta a bola zverejnená. 

Táto informácia sa podáva každý rok. Osobné preberanie žiadostí sa bude eliminovať na 

čo najmenšiu možnú mieru – bude sa preferovať elektronická komunikácia. Predseda 

komisie dal hlasovať o Oznámení o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2021/2022. 

 



 Hlasovanie: 

 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                      

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie Oznámenie o podávaní žiadostí 

o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre 

školský rok 2021/2022. 

 

4.  Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín pre školský rok 2021/2022 

 

 Ing. Masaryk podal tiež informácie komisii o Nariadení o spádových materských školách. 

Nariadenie bolo komunikované s Úniou miest. Spádovosť materských škôl sa mala určiť 

podľa zákona prostredníctvom nového VZN. Novela zákona ale nie je stále platná a ťažko 

povedať ako sa s ňou zákonodarcovia ešte vysporiadajú. Pre tento rok sa na základe toho 

spádovosť materských škôl určí len týmto nariadením. Ing. Masaryk konzultoval spôsob 

ako určiť spádovosť MŠ s Mgr. Moravcovou – vedúcou Odboru školstva v Hlohovci, ktorá 

spolupracuje s MŠVVaŠ SR. Spádovosť materských škôl bola určená podľa mestských 

častí Trenčína. Každá mestská časť bude tvoriť jednu spádovú oblasť. V Nariadení sa 

každý ľahko zorientuje a nájde si svoju spádovú MŠ podľa trvalého bydliska.  

 Predsedu komisie školstva zaujímalo ako sme na tom v meste Trenčín s kapacitou 

materských škôl, a najmä ako sa bude riešiť veľký prírastok predškolákov v časti Zámostie. 

Ing. Masaryk sa vyjadril, že neočakávajú veľký prírastok predškolákov. V Trenčíne sú deti 

na 98 % umiestňované do MŠ od 3 rokov. Predpokladaný počet predškolákov by sa nemal 

výrazne meniť.  

 Predseda komisie dal členom priestor na otázky k Nariadeniu o spádových materských 

školách. Mgr. Baláž sa zaujímal o legislatívny rámec Nariadenia a doplnil, že ak bude mať 

zákonný zástupca dieťaťa záujem o umiestnenie dieťaťa do inej MŠ (nie spádovej), môže 

mu to byť umožnené. Nikto z členov nemal žiadne ďalšie pripomienky. 

 Predseda komisie dal hlasovať o Nariadení o spádových materských školách. 

  

Hlasovanie: 

 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                   

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia berie na vedomie Nariadenie o spádových materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2021/2022. 

 

 

5.    Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu súkromnej základnej umeleckej školy do  

   siete škôl a školských zariadení – Brass Music Academy 

 

PaedDr. Blažejová poslala členom komisie doplňujúci materiál – Žiadosť o súhlasné 

stanovisko k zaradeniu SZUŠ do siete škôl a školských zariadení. V žiadosti uviedli, že 

cieľom tejto umeleckej školy je reálne produkovať šikovných, nadaných a použiteľných 

hudobníkov do komorných zoskupení, dychoviek, orchestrov, big bandov atď.  



Priestory na prevádzkovanie súkromnej ZUŠ majú zabezpečené v historickej budove na 

Ulici Kniežaťa Pribinu – oproti Kino Hviezda (materiály o zabezpečení priestorov boli tiež 

dodatočne zaslané členom komisie).  

Útvar školstva vyžiadal dopredu stanovisko Mgr. Kulhánkovej, riaditeľky ZUŠ K. 

Pádivého v Trenčíne. Mgr. Kulhánková poskytla informácie o stave záujemcov o bicie 

nástroje a dychové hudobné nástroje. Aktuálne majú 60 žiakov v týchto odboroch (sú to 

prevažne klarinety a flauty). Žiaci sa zúčastňujú na rôznych podujatiach a súťažiach. Podľa 

názoru Ing. Horňáčkovej je dychová „základňa“ v meste Trenčín dostatočne uspokojená.  

Mgr. Baláž sa vyjadril, že v meste Trenčín máme 4 ZUŠ, z ktorých každá škola má 

hudobný odbor. Ako sa vyjadrila pani riaditeľka Mgr. Kulhánková a ako vlastne aj ukázala 

prax v predchádzajúcom období, o „plechové“ hudobné nástroje je minimálny záujem zo 

strany žiakov. Ďalšie súkromné ZUŠ iných zriaďovateľov sa nachádzajú v Omšení, 

Tepliciach, Trenčianskej Teplej, Nemšovej, Selci. Mnohé majú elokované pracoviská 

v Trenčíne aj v ďalších obciach. Zriaďovateľ Brass Music Academy uviedol, že v prvom 

roku by chcel mať od 90 do 130 žiakov. Z pohľadu Mgr. Baláža je toto číslo nereálne, ale 

našou úlohou to nie je posudzovať. Mgr. Baláž sa ďalej vyjadril, že na počet obyvateľov 

mesta Trenčín sú 4 ZUŠ s 2 elokovanými pracoviskami postačujúce. Mesto nemá možnosť 

odkontrolovať reálny počet detí navštevujúcich SZUŠ počas školského roka (len 

prostredníctvom výkazov na začiatku školského roka). Mgr. Baláž sa na základe 

uvedeného stotožňuje s názorom Mgr. Kulhánkovej a považuje za nevhodné zriadiť na 

pôde mesta ďalšiu súkromnú základnú umeleckú školu. 

Ing. Horňáčková uviedla, že od septembra bude  5 ZUŠ na pôde mesta Trenčín (vrátane 

schválenej Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies).  

Predseda komisie sa vyjadril, že aj keď je dobré vytvárať isté konkurenčné prostredie aj 

ZUŠ, považuje aktuálny počet ZUŠ v meste za postačujúci. Ostatní členovia komisie sa 

nevyjadrili. Predseda komisie dal hlasovať za zriadenie Súkromnej základnej školy Brass 

Music Academy na pôde mesta Trenčín. 

 

Hlasovanie: 

 

Za:  0                                       

Zdržal sa: 1 (Ing. Veronika Sučanská, MBA)                               

Proti: 2  (Patrik Žák, B. S. B. A, Mgr. Jozef Baláž)   

     

 

Komisia neodporúča zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy Brass Music 

Academy na pôde mesta Trenčín.  

 

 

6.    Rôzne 

 

- Mesto Trenčín otvára základné školy pre žiakov prvého stupňa a materské školy od 07. 

04. 2021. Ing. Horňáčková sa vyjadrila, že otvárame školy a škôlky pre všetky deti tých 

rodičov, ktorí patria do kritickej infraštruktúry alebo pracujú na home office a nemôžu 

kvalitne vykonávať svoju prácu a pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným 

výkonom práce. 

 

- Ing. Veronika Sučanská, MBA informovala členov komisie o dotáciách. V súčasnosti 

máme 7 registrovaných žiadateľov a 4 podané dotácie. Na začiatku dotačného kola bol 

poslaný mail s informáciami cca 96 subjektom (školám, organizáciám, jednotlivcom, 

učiteľom, každému koho by sa to mohlo týkať). Začiatkom apríla sa uskutočnia 2 



kampane. Prostredníctvom Zoom sa bude Ing. Sučanská rozprávať s organizáciou I 

AMbitious a Trakt o skúsenostiach s dotáciami od mesta Trenčín, o priebehu celého 

procesu atď. Cieľom bude informovať verejnosť a podporiť dotácie u nás. Zároveň 

bude prostredníctvom Instagramu uverejňovať videá o práci s mládežou, o práci 

v Tíme EHMK Trenčín 2026 a tiež o fungovaní dotácií.  

 

- Predseda komisie pripomenul členom už hotovú slovenskú verziu Bid Booku, ktorú 

členom zaslala Ing. Sučanská a poprial im príjemné čítanie. 

 

 

7. 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 01. apríla 2021 

 

 

        
                                                                                          Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE   Č.  4/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 01. 04. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta 

Trenčín na kalendárny rok 

 

- neschvaľuje:  

a) Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu súkromnej základnej umeleckej školy do  

siete škôl a školských zariadení – Brass Music Academy 

 

- berie na vedomie: 

a) Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2021/2022 

 

b) Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín pre školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 


