
 Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 02. 03.  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 

 

Hostia:   Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta MsÚ 

 

  

Program:     

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Hokejové triedy, ktoré trénujú na Zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne 

- predkladá Ing. Jaroslav Pagáč, prednosta MsÚ 

 

3. Aktuálny stav žiadostí o dotácie v oblasti školstva a mládeže – kritériá, príprava 

hodnotenia 

 

4. Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 

 

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 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.  

 

Ing. Horňáčková – dodatočne bol zaslaný materiál členom komisie – Návrh na zaradenie 

materskej školy „Montessori škôlky Kamienky“, Legionárska 79, 911 01 Trenčín do siete škôl 

a školských zariadení MŠVVaŠ SR, tento materiál nám bol doručený 22. 02. 2022 (v deň 

zaslania pozvánky na zasadnutie KŠ a M). 

 



Predseda komisie navrhol zaradiť uvedenú žiadosť do programu – ako 3. bod programu. 

O pozmeňovacom návrhu dal 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 doplnením ďalšieho bodu do programu zasadnutia. 

 

2. Hokejové triedy, ktoré trénujú na Zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne 

    - predkladá Ing. Jaroslav Pagáč, prednosta MsÚ 

 

Ing. Pagáč, prednosta MsÚ – p. Gáborík požiadal o navýšenie ceny nájmu za využívanie 

štadióna hokejovými triedami v dôsledku zvyšovania energetických nákladov (z 57 €/hodina 

tréningu na 85 €/hodina tréningu). Ing. Pagáč uviedol, že zmluva, ktorú má škola uzatvorenú 

so Zimným štadiónom M. Gáboríka je aktuálne platná. Môžu nastať tri varianty – Mestské 

zastupiteľstvo požiadavku neschváli a suma sa zvyšovať nebude; Mestské zastupiteľstvo 

schváli navýšenie od budúceho roka; tréningy žiakov zo ZŠ, Hodžova budú presunuté na Zimný 

štadión Pavla Demitru v Trenčíne. 

Ing. Pagáč uvedené predloží okrem komisie školstva a mládeže aj v komisii finančnej 

a majetkovej a komisii športu. Na základe stanovísk jednotlivých komisií bude vyvodený záver.  

 

Predseda komisie požiadal ostatných členov k vyjadreniu stanoviska k požiadavke navýšenia 

ceny nájmu. 

 

Mgr. Baláž – vzhľadom k tomu, že p. Gáborík žiada o navýšenie sumy za prenájom štadióna, 

bolo by vhodné doložiť celkové navýšenie nákladov na prevádzku (vtedy by sme o navýšení 

sumy mohli uvažovať, nakoľko stúpajú ceny energií). Navýšenie sumy za hodinový prenájom 

o viac ako 50 % je neadekvátne.  

 

Ing. Pagáč - zároveň je nutné brať do úvahy, že štadión je prenajímaný škole v čase, kedy zo 

strany verejnosti nie je veľký záujem o prenájom štadióna (napr. v pondelok: 6:15 – 7:15, 7:30 

– 8:30, 12:30 – 13:45). Túto skutočnosť by mal brať do úvahy aj p. Gáborík. 

 

Patrik Žák, B.S.B.A – navrhuje zatiaľ nezvyšovať cenu za prenájom a počkať na stanoviská aj 

ďalších komisií. 

 

Predseda komisie dal hlasovať o zmene ceny nájmu za využívanie štadióna hokejovými 

triedami, pričom komisia neodporúča akceptovať navýšenie. 

 

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 neodporúča akceptovať navýšenie ceny nájmu za prenájom 

Zimného štadióna Mariána Gáboríka v Trenčíne. 

 



3. Návrh na zaradenie materskej školy „Montessori škôlky Kamienky“, Legionárska 79, 

911 01 Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

 

Predseda komisie požiadal o predloženie Návrhu na zaradenie...  

Ing. Horňáčková – mestu bola doručená Žiadosť o udelenie súhlasu zaradenia Montessori 

škôlky Kamienky do siete škôl a školských zariadení. Zriaďovateľom materskej školy je 

Montessori klub, ktorý v meste Trenčín pôsobí od roku 2013. Priestory materskej školy sú 

schválené RUVZ. Nachádzajú sa v Trenčíne na Legionárskej ulici, číslo 79. Predpokladaný 

počet prijatých detí je 24 vo veku 2,5 – 7 rokov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 414/2021 Z. z. 

 

Mgr. Baláž- materské školy sú v meste potrebné. Nie je dôvod žiadosti nevyhovieť.  

 

Ostatní členovia komisie nemali výhrady voči vyhoveniu Žiadosti o udelenie súhlasu zaradenia 

Montessori škôlky Kamienky do siete škôl a školských zariadení.  

 

Predseda komisie dal hlasovať o vyhovení Žiadosti o zaradenie Montessori škôlky Kamienky 

do siete škôl a školských zariadení. 

 

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 materskej školy 

„Montessori škôlky Kamienky“, Legionárska 79, 911 01 Trenčín do siete škôl a školských 

zariadení MŠVVaŠ SR. 

 

4. Aktuálny stav žiadostí o dotácie v oblasti školstva a mládeže – kritériá, príprava 

hodnotenia 

 

Ing. Veronika Žák Sučanská, MBA – za mládež je aktuálne 20 registrovaných žiadateľov a 6 

odoslaných žiadostí. V najbližších dňoch sa počet odoslaných žiadostí určite bude zvyšovať. 

Predpokladaný počet žiadostí je cca 15. Za školstvo je aktuálne 26 registrovaných žiadostí a 9 

podaných žiadostí. Predpokladaný počet je cca 20 žiadostí. Termín odoslania žiadostí je do 7. 

marca 2022. 

 

Predseda komisie – vyhodnotenie žiadostí bude buď 22. marca, alebo až v apríli.  

 

Ostatní členovia komisie uprednostňujú vyhodnotenie žiadostí do konca marca. Najbližšia 

komisia by bola 29. marca. Do 27. marca budú žiadosti vyhodnotené a informácie zaslané aj 

Ing. Pavlisovej. 

 

5. Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 

   

Ing. Horňáčková informovala členov komisie o zápise detí do prvého ročníka na školský rok 

2022/2023. Základné školy budú zapisovať budúcich prvákov 4. – 5. apríla 2022 s výnimkou 

ZŠ na Potočnej ulici, kde bude zápis detí iba 5. apríla 2022. Zápis pre nadané deti v ZŠ, 

Kubranská 80 bude prebiehať počas dvoch dní 5. a 6. apríla 2022.  

 



6. Rôzne 

 

Ing. Horňáčková - vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine spojenú s migráciou ľudí sme 

zisťovali počet detí, ktoré je možné prijať do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín. Podľa údajov, ktoré poskytli riaditelia základných škôl môžeme prijať až 427 

detí. Mesto Trenčín zabezpečí vzdelávanie v základných školách (1. – 9. ročník) a v materských 

školách pre deti od 3 rokov, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. V prípade záujmu, je potrebné 

vyplniť údaje v dotazníku, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta. Následne budú 

rodičia, ktorí vyplnili dotazník kontaktovaní príslušnými zodpovednými osobami. Aktuálne 

máme nahlásené do škôl 3 deti, ktoré prišli z Ukrajiny.  

 

Predseda komisie sa zaujímal, či vieme zabezpečiť ukrajinsky hovoriacich učiteľov. Ing. 

Horňáčková uviedla, že deti budú začlenené do tried a bude im poskytnutý jazykový kurz. 

 

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 02. marca 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č.  2/2022 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 02. 03. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- súhlasí: 

a) s doplnením ďalšieho bodu do programu zasadnutia - Návrh na zaradenie materskej 

školy „Montessori škôlky Kamienky“, Legionárska 79, 911 01 Trenčín do siete škôl 

a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

 

- odporúča: 

a) MsZ schváliť Návrh na zaradenie materskej školy „Montessori škôlky Kamienky“, 

Legionárska 79, 911 01 Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

 

- neodporúča: 

a) akceptovať navýšenie ceny nájmu za prenájom Zimného štadióna Mariána Gáboríka 

v Trenčíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 

 

 


