
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 18. 01.  2022 

 

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. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trenčín  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 

 

3. Vyhlásenie dotačných kôl v oblasti školstva a mládeže 

 

4. Rôzne 

 

5. 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 z programu rokovania.  Ing. Horňáčková 

uviedla, že VZN v pôvodnom programe je nahradené iným VZN, nakoľko to pôvodné o určení 

finančných príspevkov na mzdy a prevádzku je aj pre neštátne zariadenia. Zmenou zákona č. 

507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 



ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa neštátne školské zariadenia nebudú 

financovať cez VZN a teda ani nemajú byť uvedené výšky finančných príspevkov vo VZN. 

Neštátne zariadenia budú financované na základe zmlúv. Návrh VZN mesta Trenčín č. 1/2022 

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

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok. Nové VZN sa už netýka 

neštátnych zariadení, ale len zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Na základe 

uvedených skutočností predseda komisie navrhol bod č. 2 nahradiť novým VZN mesta Trenčín 

č. 1/2022.  

 Predseda komisie dal hlasovať o zmene 2. bodu programu - Návrh VZN mesta Trenčín 

č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

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

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny 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 súhlasí so zmenou 2. bodu programu rokovania. 

 

 Predseda komisie poďakoval členom za schválenie programu a vyzval Ing. Horňáčkovú 

o predloženie návrhu VZN č. 1/2022.  

 

2. Návrh VZN mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

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

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín na kalendárny rok 

 

 Ing. Horňáčková – od 01. januára 2022 sa zmenilo financovanie neštátnych škôl a 

školských zariadení tak, že mestá a obce poskytujú neštátnym zariadeniam finančné prostriedky 

v plnej výške. Mesto alebo obec je povinné vydať VZN, na základe ktorých sa financujú školské 

zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe VZN č. 1/2022 sú financované  

školské jedálne, školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času a materské 

školy. Výška finančných prostriedkov je určená na základe prepočítaných koeficientov. 

V prílohe č. 1 sa nachádza tabuľka, v ktorej je uvedená suma na jedno dieťa pre rok 2022. 

 Predseda komisie sa zaujímal o zmluvy s neštátnymi zariadeniami – či už sú uvedené 

zmluvy podpísané. Ing. Horňáčková uviedla, že zmluvy sú aktuálne zverejnené na webe 

a neštátne zariadenia ich môžu po dobu desiatich dní pripomienkovať. Po dohode s právnym 

útvarom budú neštátnym zariadeniam poskytnuté zmluvy na podpis až po zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva mesta Trenčín, ktoré sa uskutoční 10. 02. 2022. Suma, ktorá bola schválená 

v rozpočte mesta nie je rovnaká ako suma, ktorá im musí byť poskytnutá. K zmluvám by bolo 

potrebné vyhotoviť dodatky. Zákon bol dodržaný – do 20. 01. 2022 bola neštátnym školám 

a školským zariadeniam poslaná 1/12 plnej výšky rozpočtu.  

 Mgr. Baláž sa zaujímal o zverejnené návrhy zmlúv, či sa tam nachádzajú nejaké 

špecifiká.  



 Ing. Horňáčková – v pôvodných návrhoch zmlúv bolo uvedené, že sa zmluvy riadia aj 

podľa VZN. Táto skutočnosť zo zmlúv ale vypadne a zriaďovateľom to bude oznámené listom. 

Podľa novely zákona mesto ako zriaďovateľ nemá právo na kontrolu využitia finančných 

prostriedkov (na kontrolu má právo len MŠVVaŠ SR). Mesto Trenčín ale v zmluvách uvádza, 

že využitie finančných prostriedkov bude zo strany mesta kontrolované, nakoľko to zákon 

vyslovene nezakazuje.  

 Ostatní členovia komisie nemali ďalšie otázky. Predseda komisie dal hlasovať o Návrhu 

VZN mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny 

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 MsZ schváliť Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok. 

 

 

3. Vyhlásenie dotačných kôl v oblasti školstva a mládeže 

 

 Predseda komisie uviedol, že v tomto roku je vyčlenených v rozpočte (v riadku 1621 

a 1622 v sekcii Politika vzdelávania) 15 000 € na mládež a 15 000 € na školstvo. Všetko 

zostáva tak ako bolo – VZN, formuláre, výzva...  

 Ing. Veronika Žák Sučanská, MBA – dotačné kolá je potrebné len procesne vyhlásiť – 

podpísať pánom primátorom a 15 dní nechať zverejnené na výveske. V minulom roku boli 

dotačné kolá vyhlásené od 01. 03. do 15. 04. V tomto roku môžu byť dotačné kolá vyhlásené 

ihneď po podpise p. primátorom. 

 Predseda komisie požiadal útvar školstva o bezodkladné vyhlásenie grantovej výzvy od 

24. 01. 2022 - ukončené bude v pondelok 07. 03. 2022. O vyhlásení grantovej výzvy dal 

predseda komisie členom hlasovať.  

  

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 vyhlásením dotačných kôl v oblasti školstva 

a mládeže pre rok 2022. 

 

 

 

 



4. Rôzne 

 

− Ing. Horňáčková v rámci bodu rôzne navrhla zmenu termínu zasadnutia Komisie školstva 

a mládeže, ktoré sa pôvodne malo konať 01. 02. 2022 na 08. 02. 2022 o 14:30 hod. Všetci 

členovia komisie s presunom termínu zasadnutia súhlasili. 

− Mgr. Baláž sa vyjadril k výsledkom hodnotenia, ktoré každý rok zverejňuje a realizuje 

agentúra INEKO. Mnohé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín sú veľmi 

dobre umiestnené v rebríčku v rámci celého Slovenska. Napríklad ZŠ, Veľkomoravská 12 

sa nachádza medzi najlepšie hodnotenými základnými školami v rámci Slovenska na 22. 

mieste. ZŠ, Dlhé Hony je na 23. mieste. Veľmi dobré umiestnenia majú aj ostatné základné 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 

− Ing. Horňáčková ešte dodala, že v minulom školskom roku bolo veľa faktorov, ktoré 

ovplyvnili hodnotenie. Mnohé testovania a súťaže v rámci Slovenska sa neuskutočnili. 

Veľkým úspechom ale je, že medzi prvými dvanástimi školami v rámci kraja sa nachádza 

šesť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Všetci členovia komisie sa zhodli, 

že všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín sú veľmi kvalitné 

a hodnotenie agentúry INEKO nie je a ani nemôže byť smerodajné a úplne objektívne. 

− Predseda komisie vyzval Ing. Horňáčkovú, aby členov komisie oboznámila s aktuálnou 

situáciou na školách. Ing. Horňáčková uviedla, že aktuálne počet tried v karanténe stúpa. 

K dnešnému dňu ich bolo 19.  

− Mgr. Baláž sa zaujímal, či počet tried v karanténe je pomerne rovnako rozložený na 

jednotlivých školách, alebo má niektorá škola nepomerne veľa oproti ostatným školám. 

Ing. Horňáčková – počet tried v karanténe je rozložený na všetkých školách v podobných 

počtoch. Základná škola, Bezručova 66 a Základná škola, Potočná 86 nemá zatiaľ ani jednu 

triedu v karanténe. Skôr ako riaditelia základných škôl nariadia triede karanténu, 

konzultujú situáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. 

Situácia na školách sa však bude s najväčšou pravdepodobnosťou zhoršovať. Predseda 

komisie sa zaujímal o riešenie situácie v prípade, že na školách nastane veľký výpadok 

pedagogických pracovníkov. Ing. Horňáčková uviedla, že školy sú schopné okamžite 

prejsť na dištančné vzdelávanie (triedy sa nesmú spájať).  

 

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 18. januára 2022 

 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 



UZNESENIE Č.  1/2022 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 18. 01. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- súhlasí: 

a) so zmenou 2. bodu programu - Návrh VZN mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok 

b) s vyhlásením dotačných kôl v oblasti školstva a mládeže pre rok 2022 

 

- odporúča: 

a) MsZ schváliť Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

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

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín na kalendárny rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 


