
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 14.  09.  2021 

 

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

                   Mgr. Jozef Baláž – odborník 

                    Ing. Veronika Žák Sučanská, MBA – odborník 

                   PaedDr. Martina Blažejová – garant komisie 

  

Ospravedlnení:  Ing. Ľubica Horňáčková – garant komisie 

   Ing. Miloš Mičega – poslanec 

 

 

Program:     

 

1. Otvorenie  

 

2. Návrh VZN č. 18/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. 

 

3. Žiadosť o stabilné zaradenie školskej jedálne ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín 

v harmonograme letnej prevádzky MŠ na mesiac júl 

 

4. Žiadosť o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v športovej triede 

 

5. Rôzne  

 

6. Uznesenie, záver 

 

 

1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu 

 

 Rokovanie komisie otvoril predseda komisie 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 Žák 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. 18/2021 

 

 Predseda komisie vyzval PaedDr. Blažejovú, aby členom komisie predstavila Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 18/2021, 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. 

PaedDr. Blažejová: 

 Ide o VZN, ktoré Komisia školstva a mládeže prerokovávala v júni 2021, ale ďalšou 

novelou zákona o dotáciách sa rozšíril okruh detí, ktorým je možné poskytnúť dotáciu. V 

zmysle zákona č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01. 08.  2021 sa okruh detí, na ktoré bude 

možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa oproti pôvodne 

určeným skupinám rozšíri.  

 Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách bude možné dotáciu poskytnúť aj na 

dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v 

domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 

rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa 

žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

 Pôvodne bolo možné dotáciu na stravu poskytnúť 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. 

 Dotáciu je možné poskytnúť aj dieťaťu, ktoré, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že 

zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu, u ktorého podľa posúdenia 

ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Poskytnutú dotáciu na 

podporu výchovy k stravovacím návykom, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej 

osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 Nový návrh VZN upravuje aj výšku režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej 

škole paušálne čiastkou 6,- € mesačne, nakoľko pri tvorbe predchádzajúceho VZN 

administratívnou chybou došlo k omylu a vo VZN bolo nesprávne uvedené, že: „Zákonný 

zástupca každého dieťaťa  prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole 

paušálne čiastkou 6,- € na deň“.  

 

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

pripomienok k VZN. Nikto z členov nemal žiadne námietky.  

Predseda komisie dal hlasovať o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 

18/2021... 

 

Hlasovanie: 

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

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 



Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť VZN mesta Trenčín č. 18/2021 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. Žiadosť o stabilné zaradenie školskej jedálne ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín 

v harmonograme letnej prevádzky MŠ na mesiac júl 

 

Predseda komisie vyzval PaedDr. Blažejovú o priblíženie žiadosti členom komisie. 

 

PaedDr. Blažejová:  

ZŠ, Na dolinách žiada Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. o zaradenie školskej jedálne 

stabilne iba na mesiac júl do harmonogramu prevádzky MŠ počas letných prázdnin. Základná 

škola odôvodnila svoju žiadosť tým, že realizuje v mesiaci júl 2 – 3 týždne letný školský klub 

detí. V tom čase týmto deťom zabezpečuje aj stravu vo svojej školskej jedálni. Z tohto dôvodu 

by bolo potrebné, aby aj MŠ, Na dolinách, pre ktorú zabezpečuje stravu bola otvorená v júli, 

nakoľko v ostatnom období si zamestnanci školskej jedálne čerpajú riadnu dovolenku. Okrem 

toho je náročné pre vedúcu školskej jedálne, aby bola MŠ, Na dolinách otvorená v posledné 

augustové dni, kedy sú v nej umiestnené deti – v čase letného obdobia aj z iných materských 

škôl.  

 Vzniká tu veľká náročnosť na evidovanie nových žiakov z MŠ, nových žiakov 

prichádzajúcich do základnej školy, objednávanie a príjem tovaru na nový školský rok (väčšie 

množstvo), organizačné zabezpečenie stravovania v novom školskom roku.   

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. po prehodnotení žiadosti rozhodli, že žiadosti 

vyhovejú. Napriek tomu, že bude narušený celkový harmonogram prevádzok materských škôl 

v mestskej časti Zámostie, ktorý majú Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. nastavený 

v zmysle zákonnej povinnosti zabezpečenia dochádzky detí do MŠ aj počas letných prázdnin 

na striedavý režim (striedanie mesiacov júl a august). 

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

pripomienok k uvedenej žiadosti. Mgr. Baláž sa vyjadril, že pre základnú školu je to dôležité, 

nakoľko musia v mesiaci august riešiť množstvo iných záležitostí. Ostatní členovia nemali 

žiadne pripomienky. 

Predseda komisie dal hlasovať o Žiadosti o stabilné zaradenie školskej jedálne ZŠ, Na dolinách, 

Trenčín v harmonograme letnej prevádzky MŠ na mesiac júl. 

 

Hlasovanie: 

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

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie schválenie Žiadosti o stabilné zaradenie 

školskej jedálne ZŠ, Na dolinách, Trenčín v harmonograme letnej prevádzky MŠ na 

mesiac júl. 

 

 

 

 

 



4. Žiadosť o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v športovej triede 

 

PaedDr. Blažejová: 

 Základná škola, Hodžova 37 žiada o povolenie nižšieho počtu žiakov v triede na základe 

ustanovenia §29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v školskom roku 2021/2022. Jedná sa o triedu s rozšíreným 

vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej. Organizácia tréningov je 

náročná a nižší počet žiakov je v tomto prípade vyhovujúci. Počet žiakov v 6. D triede je 14. 

 Mgr. Baláž sa vyjadril, že uvedený počet žiakov je podľa aktuálne platného počtu žiakov 

v triede stanoveného zákonom na minimálne 15 žiakov. Počet žiakov v 6. D triede nie je 

výrazne nižší ako je stanovené zákonom a komisia nemá dôvod neschváliť nižší počet žiakov 

v 6. D triede. 

Predseda komisie dal hlasovať o Žiadosti o určenie nižšieho počtu žiakov v triede. 

 

Hlasovanie: 

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

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže schvaľuje nižší počet žiakov v 6. D triede na ZŠ, Hodžova 37 

v školskom roku 2021/2022. 

 

5. Rôzne 

 

 V bode rôzne sa predseda komisie zaujímal o špeciálnu triedu pre deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou na ZŠ, Východná.  

PaedDr. Blažejová: 

Aktuálne je v prípravnom ročníku 10 detí a v prvom ročníku pre deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou 8 detí. 

Pani riaditeľka ZŠ, Východná 9 bude pozvaná na ďalšie zasadnutie komisie, aby členom 

komisie podala informácie o špeciálnej triede (ako žiaci napredujú, o ich potrebách a pod.). 

 Mgr. Baláž sa zaujímal o počet detí na ZŠ, Potočná. PaedDr. Blažejová uviedla, že k  

14. 09. 2021 pani riaditeľka uvádza počet detí na škole 27. Do 15. 09. 2021 sa počet žiakov na 

škole ešte môže meniť.  

 

6. Uznesenie, záver 

 

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

prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

 

V Trenčíne 14. septembra 2021 

 

 

 

                                                                                          Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 



 

UZNESENIE Č.  7/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 14. 09. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- schvaľuje a odporúča MsZ schváliť:  

a) Návrh VZN č. 18/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. 

 

b) Nižší počet žiakov v 6. D triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so 

zameraním na ľadový hokej v školskom roku 2021/2022. 

 

- berie na vedomie: 

a) Schválenie Žiadosti o stabilné zaradenie školskej jedálne ZŠ, Na dolinách, Trenčín 

v harmonograme letnej prevádzky MŠ na mesiac júl Školskými zariadeniami mesta 

Trenčín, m. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 


