
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 09. 11.  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 

    Ing. Ľubica Horňáčková – garant komisie 

  

Hostia:   Ing. Rastislav Masaryk – Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. 

   - riaditeľ 

 

Program:     

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Návrh VZN č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 35/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

 

3. Návrh na zmenu zriaďovacích listín: 

 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Ul. J. Halašu 11, 911 08 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Soblahovská 22, 911 01 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Medňanského 9, 911 05 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Pri parku 14, 911 06 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, 28. októbra 3, 911 01 Trenčín 

 

4. Žiadosť o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov dotácie pre Radu rodičovského 

združenia pri ZŠ, Hodžova 37 

 

5. Koncepcia rozvoja školstva v mete Trenčín na roky 2021 – 2026 

 

6. Rôzne 

 

7. 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 tak ako bol navrhnutý. 

 



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 programom  rokovania. 

 

 Predseda komisie sa zaujímal o ďalšie body na rokovanie.  Ing. Veronika Žák Sučanská, 

MBA uviedla, že ďalším bodom je Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 

2021 – 2028. PaedDr. Blažejová uviedla ďalší bod programu – dňa 4. 11. 2021 bol zaslaný 

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022. Podľa čl. 5 VZN č.1/2015 Zásady 

nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín prerokúvajú návrh rozpočtu komisie 

mestského zastupiteľstva. Predseda komisie navrhol prerokovať Návrh Programového rozpočtu 

Mesta Trenčín na rok 2022 ako bod č. 4 a Koncepciu rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín 

na roky 2021 – 2028 ako bod č. 7.  

 Predseda komisie dal hlasovať o doplnení bodu do programu zasadnutia: Koncepcia 

rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 – 2028.  

Hlasovanie: 

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

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Predseda komisie dal hlasovať o doplnení bodu do programu zasadnutia: Návrh Programového 

rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022. 

 

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 doplnením bodov do programu rokovania. 

 

 Predseda komisie poďakoval členom za schválenie programu a doplňujúcich návrhov, 

vyzval Ing. Horňáčkovú o predloženie návrhu VZN č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 35/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 

 

2. Návrh VZN č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 35/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

 

 Ing. Horňáčková - k zmene dochádza najmä z dôvodu, že po zbere štatistických údajov 

vznikla situácia keď žiaci ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín odovzdali čestné 

vyhlásenie pre zber údajov iným ZUŠ a to z toho dôvodu, že tam sú určené vysoké poplatky 

pre tých žiakov, ktorí im neodovzdajú čestné vyhlásenia. ZUŠ Karola Pádivého nemala 

stanovené takéto poplatky a bez ohľadu na to, či žiaci odovzdali čestné vyhlásenia alebo nie, 



poplatky sa im nemenili. Členom komisie bol zaslaný materiál, v ktorom bol prehľad poplatkov 

ZUŠ iných miest v rámci SR, ktoré majú určené takéto poplatky. Pôvodne bola avizovaná aj 

úprava poplatkov pre Centrum voľného času v Trenčíne. Pani riaditeľka mala požiadavku 

o nenávratný poplatok za CVČ v prípade, ak bude prerušená činnosť centra. Po porade 

s právnym útvarom bola požiadavka zamietnutá - poplatok by musel byť pretransformovaný na 

darovaciu zmluvu. Na základe uvedeného do VZN č. 24/2021 nenávratný poplatok zahrnutý 

nebol. VZN č. 24/2021 sa v konečnom dôsledku bude meniť iba v časti základných umeleckých 

škôl. Členovia komisie nemali pripomienky k uvedenému bodu. Predseda komisie dal hlasovať 

o Návrhu VZN č. 24/2021... 

 

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 Návrh VZN č. 24/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 35/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín. 

 

3. Návrh na zmenu zriaďovacích listín: 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Ul. J. Halašu 11, 911 08 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Soblahovská 22, 911 01 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Medňanského 9, 911 05 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Pri parku 14, 911 06 Trenčín 

- Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, 28. októbra 3, 911 01 Trenčín 

 

 Predseda komisie privítal Ing. Masaryka a požiadal Ing. Horňáčkovú o zhrnutie návrhu, 

nakoľko zmeny administratívne spadajú pod útvar školstva. Ing. Horňáčková uviedla, že adresa 

Jána Halašu 11 nie je oficiálna a v podstate vôbec v katastri v meste Trenčín neexistuje. Po 

komunikácii s klientskym centrom a po konzultácii s právnym útvarom sa Materská škola, J. 

Halašu 11 premenuje na Materská škola, L. Novomeského 11, Trenčín. Katastrálne je budova 

umiestnená na Ulici L. Novomeského 11. Vznikne problém so základnou školou, ktorá má tiež 

adresu L. Novomeského 11. Túto skutočnosť bude  riešiť útvar školstva až v budúcom  

kalendárnom roku, nakoľko bude náročnejšie pripraviť materiál.  

 Predseda komisie sa zaujímal, ako uvedené zmeny prijali riaditeľky materských škôl. 

Ing. Horňáčková konzultovala zmeny aj s riaditeľkami materských škôl, s uvedenými 

skutočnosťami sú oboznámené a súhlasia s navrhovanými zmenami. Predseda komisie 

pripomenul, že podobný problém bol s občianskym združením pri materskej škole a pri 

poukázaní podielu 2 % z daní riešili nesúlad adries. Uvedené skutočnosti je potrebné správne 

nahlásiť aj na daňovom úrade. Predseda komisie uvedené zmeny predloží ako pozmeňovací 

návrh. 

 Mgr. Baláž – zaujímal sa aká bude presná adresa materskej školy. Ing. Horňáčková 

upresnila: Materská škola, L. Novomeského 11, Trenčín so sídlom L. Novomeského 11, 911 

08 Trenčín. 



Ing. Horňáčková uviedla, že pri všetkých zriaďovacích listinách sa aktualizuje vecné a finančné 

vymedzenie majetku podľa výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2020. 

Zmeny zriaďovacích listín ďalších materských škôl: 

- Zriaďovacej listiny Materská škola, Soblahovská 22, 911 01 Trenčín na Materská škola, 

Soblahovská 1183/6, 911 01 Trenčín. 

- Zriaďovacej listiny Materská škola, Medňanského 9, 911 05 Trenčín na Materská škola, 

Medňanského 360/34, 911 05 Trenčín.  

- Zriaďovacej listiny Materská škola, Pri parku 14, 911 06 Trenčín na Materská škola, Pri parku 

10/16, 911 06 Trenčín. 

- Zriaďovacej listiny Materská škola, 28. októbra 3, 911 01 Trenčín na Materská škola, 28. 

októbra 1169/7, 911 01 Trenčín.  

 Ing. Masaryk sa zaujímal o vchod do MŠ, Medňanského 9. Adresa bola sporná 

s Istebníckou ulicou. Útvar právny odporučil uviesť adresu Medňanského 360/34 na základe 

katastra.  

 Predseda komisie vyzval členov k hlasovaniu za pozmeňovacie návrhy vo všetkých 

piatich materských školách. 

 

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 pozmeňovacie návrhy na zmeny zriaďovacích listín 

materských škôl. 

 

4. Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 

 

 Predseda komisie vyzval členov aby sa vyjadrili k časti Vzdelávanie. Mgr. Baláž 

uviedol, že sa zameral na Program 7 – Školstvo. Rozpočet považuje za štandardne zostavený. 

Riaditelia si za prítomnosti Ing. Capovej a pána prednostu prerokovali svoj rozpočet 

a v dostatočnej miere reagovali na situáciu, ktorá sa môže objaviť v budúcom kalendárnom 

roku – zmena tarifných sadzieb za plyn a elektrinu.  

 Ing. Horňáčková uviedla, že v čase keď sa prerokovával rozpočet ešte nebolo avizované 

zvyšovanie tarifných sadzieb za energie. Niektorým školám v tomto čase ZSE vypovedali 

zmluvy a bolo potrebné urýchlene robiť nové verejné obstarávanie. Niektoré ZŠ to zvládli bez 

súhlasu MsZ. Na ostatnom MsZ sa schvaľoval súhlas na verejné obstarávanie pre ZŠ, Na 

dolinách a v decembri by sa mal predložiť návrh na ZŠ, Ul. L. Novomeského. Zmeny rozpočtu 

a nepredvídané situácie, ktoré vzniknú sa dajú upraviť pri Záverečnom účte mesta Trenčín. 

Riaditelia základných škôl si predkladali požiadavky na kapitálové aj bežné výdavky, 

zdôvodňovali priority pre školy.  

 Predseda komisie uviedol, že väčšina vecí vyplýva zo zákona. Dotácie sú 15 000 € na 

školstvo a 15 000 € na mládež. Aktuálne nebol stanovený participatívny rozpočet na školách, 

ale podľa situácie s COVID-19 bude predseda komisie túto situáciu riešiť. Presun kapitálových 

výdavkov z roku 2021 na rok 2022 – 450 000 € odborné učebne na ZŠ, Dlhé Hony, 50 000 € 

na ZŠ, Na dolinách na rekonštrukciu pergoly, na ZŠ, Východná sa presúva 25 000 € na okná, 

ktoré je nevyhnutné vymeniť. V roku 2022 je navrhnutý rozpočet kapitálových výdavkov pre  



ZŠ, Veľkomoravská 85 000 € na povrch multifunkčného ihriska a ZŠ, Kubranská bezbariérový 

prístup na 2. stupeň 5 200 €. Rozpočet nie je ešte finálny. 

Predseda komisie dal hlasovať o Návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na budúci rok. 

 

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 schváliť MsZ Návrh programového rozpočtu mesta 

Trenčín na rok 2022. 

  

 

5. Žiadosť o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov dotácie pre Radu 

rodičovského združenia pri ZŠ, Hodžova 37 

 

 Nakoľko sú protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s Covid-19 nastavené tak, že 

pri organizovaní hromadných akcií je nutné dodržať režim OTP a deti vystupujúce na 

kultúrnom galavečeri v ODA sa nemôžu na pódiu ani v zákulisí premiešavať, nie je v silách 

ZŠ, Hodžova za takýchto podmienok projekt realizovať. Po dohovore s vedením školy a Radou 

rodičovského združenia je návrh na zmenu účelu použitia schválených finančných prostriedkov 

nasledovný: 

Revitalizácia interiéru 2 herní Školského klubu detí na Ul. Gagarinova 7, Trenčín. V herniach 

je nedostatočné vybavenie, nábytok v nich je darovaný a už značne poškodený. Predseda 

komisie uviedol, že sa k uvedenému návrhu prikláňa. Mgr. Baláž hodnotí pozitívne návrh 

zmeny účelu použitia finančných prostriedkov, ktoré sa použijú v prospech detí v školskom 

klube. Bude potrebné zmeniť dodatok k zmluve. 

Ostatní členovia nemajú pripomienky. Predseda komisie dal hlasovať o zmene účelu použitia 

finančných prostriedkov.  

 

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 Žiadosť o zmenu účelu použitia finančných 

prostriedkov.  

 

6. Koncepcia rozvoja školstva v mete Trenčín na roky 2021 – 2026 

 

 Predseda komisie vyzval PaedDr. Blažejovú aby predložila koncepciu členom komisie. 

PaedDr. Blažejová uviedla, že účelom koncepcie je predovšetkým popísať súčasný stav na 

školách a materských školách, navrhnúť súbor odporúčaní na podporu ďalšieho 

rozvoja/smerovania školstva v meste Trenčín. Hľadať vízie a východiská pre nasledujúce 

obdobie. Koncepcia bola zaslaná členom komisie na pripomienkovanie dňa 15. 10. 2021. 

Koncepcia je dokument, ktorý je možné priebežne aktualizovať a dopĺňať vo vzťahu 

k objektívnym potrebám škôl a školských zariadení.  



 Mgr. Baláž navrhuje pridať ďalšiu kapitolu  s názvom „Zriaďovateľ“, ktorá by 

zosumarizovala informácie, zvýraznila všetky aktivity a úlohy, ktoré chce mesto ako 

zriaďovateľ zabezpečiť pre rozvoj škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

(materiálne, technické a finančné zabezpečenie – napr. tzv. finančný bonus na žiaka ZŠ, MŠ, 

ZUŠ, príspevok na údržbu športových areálov, nájom zimného štadióna, finančné príspevky na 

modernizáciu a rekonštrukciu špeciálnych učební, učebných pomôcok, IKT). Súčasne by mala 

táto kapitola podľa Mgr. Baláža dať odpoveď na otázku, čo robí mesto v prospech škôl a čo od 

nich očakáva a požaduje na jednom mieste. 

PaedDr. Blažejová uviedla, že v ďalšej kapitole by považovala tieto informácie za duplicitné, 

nakoľko v koncepcii je uvedený aktuálny stav základných škôl, priestorové a materiálno-

technické vybavenie, plánované rekonštrukcie do budúcnosti. V úvode a v závere koncepcie sú 

zhrnuté jednotlivé ciele, ktoré si dalo mesto Trenčín. V kapitole 2. 3 (str. 37) je uvedené, že 

mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu na sociálnych pedagógov a psychológov, 

energie, na projekt Aprogen, energie na plaváreň ZŠ, Novomeského, údržba a stráženie 

športového areálu, futbalový tréner ZŠ, Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ, 

Hodžova, materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod. PaedDr. Blažejová 

doplní informáciu o tom, že mesto Trenčín má za cieľ v tejto činnosti/podpore pokračovať aj 

v budúcom období. Cieľom koncepcie nie je zadávať úlohy, ale snaha o hľadanie spoločných 

riešení a identifikovať problémy, s ktorými jednotlivé školy zápasia. Koncepcia rozvoja 

školstva na roky 2021 – 2026 bola zostavená na základe koncepcií jednotlivých základných 

škôl, správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj vzájomnej diskusie o problémoch, víziách 

a pod. Všetky navrhované strategické ciele sú definované v kapitole 3, 3. 1, 3. 1. 1. 

Rozpracovanie strategických cieľov na čiastkové ciele uvedieme v každoročnom vyhodnotení 

koncepcie (na základe vyhodnotenia koncepcie každej základnej školy).  

 Koncepcia bude doplnená o návrh na zriadenie špeciálnej triedy na bežnej základnej 

škole, pričom našim cieľom nie je vyčleniť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Naďalej máme za cieľ pokračovať v inklúzii. Žiak so ŠVVP je poškodzovaný, ak 

mu škola nemôže, alebo nedokáže zabezpečiť úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód 

a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktoré vyplývajú z potrieb jeho zdravotného 

znevýhodnenia, alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí. Je nevyhnutné brať do 

úvahy fakt, že vzdelávanie formou integrácie napríklad detí s mentálnym postihnutím je 

náročné najmä na organizáciu vzdelávania zo strany školy a na personálne zabezpečenie. Nie 

vždy musí byť práve takáto forma pre dieťa tou najlepšou možnosťou. Niekedy práve prvotné 

vzdelávanie v špeciálnej škole/triede môže byť veľmi dobrým východiskom pre ďalšiu 

integráciu dieťaťa do bežného života, medzi bežnú, intaktnú populáciu. V budúcnosti máme za 

cieľ o tejto téme diskutovať podrobnejšie.  

 Predseda komisie sa vyjadril, že do koncepcie navrhuje zapracovať aj témy ako finančnú 

gramotnosť a duševné zdravie žiakov. PaedDr. Blažejová uviedla, že koncepcia bude na 

základe pripomienok Patrika Žáka, B.S.B.A a Mgr. Baláža upravená a následne zaslaná členom 

komisie.  

 

Predseda komisie dal hlasovať o Koncepcii rozvoja školstva v meste Trenčín na roky 2021 – 

2026. 

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 Koncepciu rozvoja školstva v meste 

Trenčín na roky 2021 – 2026. 

 

7. Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 - 2028 

 

 Predseda komisie vyzval Ing. Žák Sučanskú, MBA, aby členom komisie predložila 

koncepciu. Ing. Žák Sučanská, MBA uviedla, že koncepcia kopíruje koncepciu z rokov 2013 – 

2020 takže je napísaná na rovnaké obdobie. Obsahuje predpísané kapitoly, ktoré obsahujú 

všetky strategické dokumenty. Zahŕňa aj ciele Európskeho hlavného mesta kultúry, bol urobený 

podrobný prieskum potrieb občanov a tie sú v koncepcii reflektované. Mesto vie v súčasnosti 

podrobne identifikovať potreby občanov, kľúčových aktérov, aktivity, organizácie a pod. 

Analytická časť vychádza z rôznych strategických dokumentov. Bola vypracovaná swot 

analýza a následne bola prekonzultovaná s mládežou v meste Trenčín. Koncepcia ďalej 

obsahuje návrhovú časť, vízie a ciele. Ciele sú rozdelené na jednotlivé oblasti: Mladí ľudia 

v udržateľnom a zelenom meste, Mladí ľudia v Európskom meste, Mladí ľudia v rozvinutom, 

aktívnom a vzdelanom meste, Mladí ľudia v inkluzívnom meste.  

Predseda komisie vyzval členov na pripomienky k uvedenému dokumentu. Mgr. Baláž uviedol, 

že materiál si prečítal a necíti sa byť natoľko kompetentný, aby zasahoval do materiálu.  Ku 

koncepcii rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 – 2028 nemá žiadne 

pripomienky. 

PaedDr. Blažejová – na str. 9 v kapitole 2 je uvedené,  že mesto Trenčín malo 54 467 

obyvateľov v roku 2021. Zaujímala sa o údaj, nakoľko napríklad na stránke mesta Trenčín 

v časti Demografia je uvedený počet obyvateľov 54 679 k 1. 1. 2021. Ďalej podľa štatistických 

výkazov k 15. 09. 2019 uvádza počet žiakov a tried v základných školách, pričom máme údaje 

už aj za rok 2021. Ing. Žák Sučanská, MBA uviedla, že údaje bude priebežne aktualizovať.  

 Komisia školstva a mládeže nemala ďalšie pripomienky. Predseda komisie vyzval 

členov k hlasovaniu o Koncepcii rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 – 2028. 

 

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 Koncepciu rozvoja práce s mládežou 

mesta Trenčín na roky 2021 – 2028. 

 

8. Rôzne 

 

 V bode rôzne Ing. Horňáčková oboznámila členov komisie s aktuálnym počtom tried, 

ktoré sú v karanténe. Momentálne je ich 17 a počet sa priebežne mení podľa rozhodnutia RUVZ 

Trenčín. Riaditeľ nerozhoduje o tom, ktorá škola bude v karanténe.  

 Počas vianočného obdobia budú na Štúrovom námestí vyzdobené vianočné stromčeky. 

Každá základná škola si vyzdobí svoj vianočný stromček. Od 10. decembra ich môžu obyvatelia 

mesta Trenčín obdivovať.  

 Ing. Masaryk doplnil údaje o počte tried v karanténe. Momentálne je ich 11. Denne sa 

počet zatvorených tried mení. Pozitívne sú nielen deti, ale aj zamestnanci. Pani riaditeľka ZŠ, 



Na dolinách predniesla požiadavku, aby sa materská škola sídliaca v ZŠ podieľala na nákladoch 

za energie. Vzhľadom k tomu, že rozpočet na rok 2022 je už vo finálnej verzii navrhujú ŠZTN 

riešiť danú situáciu v budúcnosti takým spôsobom, že bude navýšený rozpočet na energie pre 

ZŠ, Na dolinách. Prípadne túto situáciu riešiť pozmeňovacím návrhom v rámci rozpočtu na rok 

2022 v priebehu roka.  

 Mgr. Baláž sa tiež priklonil k návrhu Ing. Masaryka - riešiť situáciu navŕšením rozpočtu 

priamo pre ZŠ, Na dolinách.  

 Ing. Veronika Žák Sučanská, M.B.A informovala členov komisie o odovzdaní knihy 

kandidatúry (Bid Book) dňa 2. 11. 2021, ktorá obsahuje program Trenčína ako Európskeho 

hlavného mesta kultúry v období od roku 2021 do roku 2026. Do mesta Trenčín príde dňa 07. 

12. 2021 porota EHMK, zdrží sa v meste jeden deň. V decembri sa tiež dozvieme či naše mesto 

získa titul Európske hlavné mesto kultúry.  

 Ing. Veronika Žák Sučanská, M.B.A oboznámila členov s pracovnou cestou, ktorú 

absolvuje spolu s PaedDr. Martinou Blažejovou v rámci projektu Urbact – Národná iniciatíva 

pre prenos dobrej praxe OnStage. 

 

9. 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 09. novembra 2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č.  9/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 09. 11. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

b) pozmeňovacie návrhy na zmeny zriaďovacích listín materských škôl 

c) Žiadosť o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov dotácie pre Radu    

 rodičovského združenia pri ZŠ, Hodžova 37 

 

- súhlasí: 

a) s doplnením bodov do programu rokovania komisie 

 

- odporúča: 

a) schváliť MsZ Návrh VZN č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 35/2019 o 

určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

b) MsZ schváliť Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 

c) MsZ schváliť Koncepciu rozvoja školstva v meste Trenčín na roky 2021 – 2026 

d) MsZ schváliť Koncepciu rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 – 2028 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 


