
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 15. 12.  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 

  

Program:     

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2020/2021 

 

3. Rôzne 

 

4. 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. 

 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2020/2021 

 

 PaedDr. Blažejová uviedla, že Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

v školskom roku 2020/2021 bola spracovaná na základe deviatich správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti základných škôl, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

umeleckej školy a centra voľného času. Štruktúru a obsah správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení upravuje Vyhláška 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020. Správu za 

predchádzajúci školský rok vypracúva riaditeľ a predkladá ju na vyjadrenie príslušnému orgánu 



školskej samosprávy do 15. októbra príslušného roka. Na schválenie zriaďovateľovi je správa 

predložená do 31. 10. príslušného roka. Po schválení správu vedenie školy zverejní na webovej 

stránke školy do 31. 12. príslušného roka. PaedDr. Blažejová – zriaďovateľ nemá zákonnú 

povinnosť vyhotovovať záverečnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 Mgr. Baláž – súhrnná správa poskytuje celkový prehľad o školách a školských 

zariadeniach za príslušný školský rok. Mgr. Baláž sa zaujímal čo priniesla novelizácia Vyhlášky 

č. 435/2020 a pripomienkoval formálnu úpravu správy. PaedDr. Blažejová uviedla, že 

riaditeľom pribudla povinnosť uvádzať informáciu o činnosti rady školy alebo rady školského 

zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet 

a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia. Ako bolo uvedené v maily, ktorý bol zaslaný členom 

komisie spolu s materiálom k zasadnutiu, správa bude ešte formálne upravená. K formálnej 

úprave pristupujeme tiež zodpovedne. 

 Predseda komisie dal hlasovať o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

v školskom roku 2020/2021. 

 

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 berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín v školskom roku 2020/2021. 

 

3. Rôzne 

 V bode rôzne Ing. Veronika Žák Sučanská, M.B.A informovala členov komisie 

o víťaznom kandidátovi na Európske hlavné mesto kultúry v období od roku 2021 do roku 

2026, ktorým sa stal Trenčín! Predsedníčka medzinárodnej odbornej poroty Paulina 

Florjanowicz oznámila v piatok 10. decembra 2021 rozhodnutie poroty.  

 Ing. Horňáčková predstavila plán zasadnutí komisie na budúci kalendárny rok. Členovia 

komisie sa zhodli na termínoch zasadnutí, ktoré sa budú konať každý prvý utorok v mesiaci 

o 14:30 hod. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11. januára 2022.  

 

9. Uznesenie, záver 

 

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

prítomným poďakoval za účasť, poprial vianočné sviatky plné pohody a zdravia. Následne 

zasadnutie ukončil. 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

V Trenčíne 15. decembra 2021 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 



UZNESENIE Č.  10/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 15. 12. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- berie na vedomie: 

a) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 


