
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 08. 02.  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 na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Nad Tehelňou 2888/26, 911 01 

Trenčín do siete škôl a školských zariadení 

 

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 program  rokovania.  

 

2. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy, Nad Tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín 

do siete škôl a školských zariadení 

 

 Predseda komisie požiadal Ing. Horňáčkovú o zhrnutie Žiadosti o súhlasné stanovisko 

k zaradeniu súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení.  

Ing. Horňáčková: 

- Členom komisie bol zaslaný materiál, v ktorom DOGMA DIVADLO o.z. so sídlom 

v Trenčíne nás požiadalo o stanovisko za mesto Trenčín k zaradeniu súkromnej základnej školy 

do siete škôl a školských zariadení. V žiadosti je uvedené, že cieľom súkromnej základnej školy 

je doplniť aktuálnu ponuku škôl a rozšíriť ponuku o odbory, ktoré sa na existujúcich ZUŠ 

nevyučujú. Ide o odbory ako napr. etika a estetika, dramatická výchova, technická výchova so 

zameraním na obsluhu javiskovej, svetelnej a hudobnej techniky pre druhý stupeň. Súčasťou 

ponuky majú byť aj klasické odbory vyučované s dôrazom na nové trendy a postupy. 



Predpokladaný počet žiakov je 60 – 90, odhadom 10 – 15 žiakov na jeden odbor. K žiadosti je 

priložená aj zmluva o nájme nebytových priestorov a čestné vyhlásenie, v ktorom je uvedené, 

že v prípade zaradenia súkromnej ZUŠ „C.I.T.“ do siete škôl a školských zariadení nebude 

Dogma Divadlo o.z. od mesta Trenčín požadovať finančné prostriedky na jej prevádzkovanie, 

pokiaľ ich nebude mať narozpočtované pre daný kalendárny rok. 

 

 Predseda komisie Patrik Žák, B.S.B.A uviedol, že v diskusii so zakladateľmi súkromnej 

základnej umeleckej školy mu boli ozrejmené odbory, ktoré majú záujem zriaďovatelia zaradiť 

do výučby na škole a ktoré sa aktuálne nevyučujú na základnej umeleckej škole v Trenčíne 

(napr. softvérové tvorenie elektronickej hudby a iné). Súkromná základná umelecká škola 

svojimi aktivitami nemá záujem konkurovať ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Predseda komisie upozornil ešte na navrhovaný 

názov súkromnej ZUŠ, ktorého skratka má byť C.I.T. V tomto momente však mesto a kraj 

spoločne zriadili Kreatívny inštitút Trenčín, ktorého skratka je K.I.T (v angličtine C.I.T). 

Predseda komisie bude v súvislosti s uvedeným kontaktovať žiadateľov ohľadom 

prehodnotenia názvu, aby sme zamedzili zamieňaniu si týchto dvoch na sebe nezávislých 

inštitúcií zo strany verejnosti.  

 Predseda komisie otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

 Mgr. Baláž sa vyjadril, že súkromné základné umelecké školy majú vo svojich 

žiadostiach zakaždým cieľ rozšíriť ponuku odborov o nové odbory a nakoniec vo väčšine 

prípadov zostanú pri tradičných hudobných, výtvarných, dramatických. Navyše na počet 

školopovinných detí v meste Trenčín je ponuka základných umeleckých škôl zbytočne veľká. 

Aj napriek uvedenému má však záujem podporiť ZUŠ, ktoré chcú priniesť nové ponuky 

odborov. 

 

 Ing. Horňáčková upozornila na časy, kedy je nájomca povinný poskytnúť priestory 

prenajímateľovi. To však už musí posúdiť Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

 Predseda komisie dal hlasovať o Žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu súkromnej 

základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení, pričom bude skratka jej názvu 

C.I.T. zmenená. 

 

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 na zaradenie Súkromnej 

základnej umeleckej školy, Nad Tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín do siete škôl a 

školských zariadení. 

 

3. Rôzne 

 

− Predseda komisie požiadal Ing. Veroniku Žák Sučanskú, MBA o oboznámenie členov 

komisie s počtom žiadostí o dotáciu na mládež. Ing. Žák Sučanská, MBA uviedla, že 

aktuálne máme 8 registrovaných žiadateľov o dotácie na mládež a 4 podané žiadosti. 

Informácia o otvorení dotačných kôl v oblasti práce s mládežou bola prostredníctvom 

mailov oznámená mnohým subjektom. V súčasnosti máme veľa nových žiadateľov. 

− Ing. Horňáčková požiadala Ing. Žák Sučanskú, MBA o informácie aj za školstvo: 



Za oblasť školstva máme aktuálne 8 registrovaných žiadateľov a 1 žiadosť. Žiadatelia 

sú väčšinou za základné školy a centrá voľného času. Jedna odoslaná žiadosť je od 

súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom.  

 

− Predseda komisie uviedol, že samospráva má k dispozícii tablety, ktoré boli využívané 

počas sčítavania. Ing. Horňáčková uviedla, že Ing. Slynko informoval útvar školstva 

a záujem škôl je skutočne vysoký. Počet tabletov však nie je taký veľký, aby sme 

uspokojili všetkých. Predseda komisie navrhol, aby boli nejaké tablety poskytnuté 

Centru sociálnych služieb DEMY pre klientov s diagnózou autizmus aj napriek tomu, 

že uvedený subjekt nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.  

 

− Ing. Horňáčková v rámci bodu rôzne informovala členov komisie, že v tomto 

kalendárnom roku budú vyhlásené nasledovné výberové konania na obsadenie 

riaditeľov škôl a školských zariadení: 

- Materská škola, 28. októbra 7 (funkčné obdobie končí p. Petrovej 30. júna) 

- Materská škola, Soblahovská 22 (funkčné obdobie končí Mgr. Babálovej 30. 

júna) 

- Materská škola, Medňanského 9 (funkčné obdobie končí Mgr. Brúsilovej 31. 

októbra) 

- Materská škola, Stromová 3 (funkčné obdobie končí PhDr. Kozinkovej 30. 

novembra) 

- Materská škola, Legionárska 37 (funkčné obdobie končí Mgr. Kamencovej 31. 

mája) 

− Pani riaditeľka na MŠ, Legionárska 37 končí vo funkcii riaditeľky a odchádza do 

dôchodku. Z tohto dôvodu navrhuje Ing. Horňáčková poveriť Mgr. Kamencovú 

riadením materskej školy do 30. júna 2022, aby ukončila školský rok. Z členov komisie 

nemal nikto pripomienky.  

 

− Ing. Horňáčková ďalej uviedla, že v karanténe je momentálne 34 tried na základných 

školách. Po skrátení karantény na 5 dní sa triedy priebežne menia. Základné školy 

nehlásia veľké výpadky personálu. 

  

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 08. februára 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 08. 02. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- odporúča: 

a) MsZ schváliť Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Nad Tehelňou 

2888/26, 911 01 Trenčín do siete škôl a školských zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 

 


