
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01.  06.  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 

  

Ospravedlnený:  Ing. Miloš Mičega – poslanec 

 

Hostia:   Ing. Rastislav Masaryk, riaditeľ ŠZTN 

 

Program:     

 

1. Otvorenie 

 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 

školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

 

3. Rôzne 

 

4. Uznesenie, záver 

 

1.    Privítanie, otvorenie a schválenie programu 

 

 Rokovanie 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. 

   

       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 mesta Trenčín č. 12/2021 

 

Predseda komisie vyzval Ing. Horňáčkovú, aby členom komisie predstavila Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 

školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.  

Ing. Horňáčková: 



V súvislosti s novelou zákona o dotáciách sa rušia obedy zadarmo, čím sa zúži okruh detí, 

na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom. Od 

septembra 2021 budú rodičia deťom v základných a materských školách platiť stravu 

v plnej výške a dotácia sa bude poskytovať už len na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu 

alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi, a na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu 

a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima. VZN bolo zostavené podľa aktuálne platného zákona. 

V pripomienkovom konaní je ďalšia novela zákona o dotáciách, kde sa rozšíri okruh tých 

osôb, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravovanie. Predovšetkým ide 

o nezamestnaných, poberateľov starobných dôchodkov. V tomto VZN je prehodnotená 

platba režijných nákladov na základných školách 8 €/mesiac. Vzhľadom na jednotlivé 

problémy s určením výšky režijného poplatku v čase pandémie sme určili výšku 0,40 € na 

jeden obed. V MŠ zostáva poplatok tak, ako to bolo doteraz (6 € príspevok na režijné 

náklady). Materiál dostali všetci členovia pred zasadnutím komisie. 

Predseda komisie Patrik Žák, B. S. B. A vyzval členov komisie na vyslovenie pripomienok 

k VZN. Nikto z členov nemal žiadne námietky.  

Uvedené VZN bude v budúcnosti podliehať zmenám na základe novely zákona. 

 

Predseda komisie dal hlasovať o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín 

č. 12/2021... 

 

 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 odporúča MsZ schváliť VZN mesta Trenčín č. 12/2021 o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 

 
3.    Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne sa Mgr. Baláž zaujímal o overovanie vedomostí deviatakov 

základných škôl, ktoré sa tento školský rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj 

pod starším názvom „monitor“, neuskutoční celoplošne, ale len na reprezentatívnej vzorke. 

Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.  

Ing. Horňáčková uviedla, že zatiaľ nemáme žiadne informácie o tom, že by niektorá zo 

ZŠ v Trenčíne bola vybraná do reprezentatívnej vzorky. Zároveň uviedla, že aktuálne sa 

trenčianske ZŠ zapojili do projektu Modernejšia škola. Do projektu bolo možné sa zapojiť 

do 31. 5. 2021. Túto možnosť využilo 7 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín. 

Ing. Horňáčková ďalej v bode rôzne uviedla, že aktuálne máme v karanténe jednu jedáleň 

a dve triedy na ZŠ, Veľkomoravská.  

Mgr. Baláž sa ďalej zaujímal o celkový počet zaočkovaných učiteľov. Ing. Horňáčková 

uviedla, že celkový počet zaočkovaných učiteľov zatiaľ nemáme aktualizovaný (nie všetci 

učitelia mali záujem o očkovanie).  

Ing. Sučanská, MBA doplnila, že ak by niektorá škola mala záujem, rada bude 

participovať na príprave jednotlivých projektov. Ďalej informovala ostatných členov 

komisie o aktivite, ktorú plánujú realizovať v súvislosti s kandidatúrou na EHMK. 



V spolupráci s LEAF Academy a ďalšími sa dňa 25. júna uskutoční od 8:30 do 16:00 

celodenné online podujatie. Budú to online workshopy pripravené pre študentov od 14 až 

do 20 rokov. Cieľom je vytvárať aktivity pre mladých ľudí v rámci neformálneho 

vzdelávania.  

Ing. Masaryk informoval členov komisie, že na rokovaní s vedením mesta bola schválená 

požiadavka o asistentov učiteľa do materských škôl. Financovaní budú cez ŠZTN 

a čiastočne aj z finančných prostriedkov, ktoré neboli využité na variabilný finančný 

príspevok. Pán prednosta rozhodol, že od septembra bude samostatne vyčlenená suma na 

asistentov.  

Mgr. Baláža zaujímalo, či budú na financovanie asistentov použité aj zostatky financií 

z dotácií (ako bolo navrhované na poslednom zasadnutí KŠaM). Ing. Masaryk uviedol, že 

finančné prostriedky z dotácií, ktoré neboli pridelené na žiadny projekt, budú použité na 

tento účel.  

Ďalej Ing. Masaryk informoval komisiu o zápise do materských škôl. Počet žiadostí, ktoré 

ŠZTN prijalo bolo 768. Zatiaľ bolo prijatých 441 detí. Prijaté boli všetky 3-ročné deti. Od 

1. 9. 2021 nastúpi 481 predškolákov. 

 

4.    Rôzne 

 

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

prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

 

V Trenčíne 01. júna 2021 

 

 

        
                                                                                          Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZNESENIE Č.  6/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 01. 06. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- schvaľuje a odporúča MsZ schváliť:  

 

a) VZN  mesta Trenčín č. 12/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 

výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 


