
 Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 29. 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. Jaroslava Pavlisová – referent pre metodiku a riadenie ZŠ 

    Nadežda Andelová – špecialista pre MŠ 

    Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ ŠZTN 

 

  

Program:     

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Vyhodnotenie dotácií v oblasti školstva a mládeže 

- Ing. Pavlisová, Ing. Žák Sučanská, MBA 

 

3. Zápis detí do materskej školy 

- Ing. Rastislav Masaryk 

 

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 program  rokovania.  

 

 

2. Vyhodnotenie dotácií v oblasti školstva a mládeže 

 

 Predseda komisie požiadal o krátke zhrnutie Ing. Žák Sučanskú, MBA a Ing. Pavlisovú. 



Ing. Žák Sučanská – na mládež bolo zaslaných 17 projektov, všetky spĺňajú formálne kritériá. 

Rozpočty sú do výšky 70 % a majú všetky potrebné náležitosti. Dvaja žiadatelia majú voči 

mestu drobné nedoplatky. Na túto skutočnosť boli upozornení. 

Organizácie by v projektoch podľa platného VZN nemali žiadať finančné prostriedky na mzdy, 

pokiaľ to komisia neschváli. Hodnotitelia sa dohodli pri projekte wash-ed (organizácia mladých 

ľudí, ktorí žiadajú honorár na autorskú prácu a pre grafikov) a COOLTÚRNE (jednodňové 

podujatie a honorár žiadajú pre zvukára, fotografa, hlavné organizátorky...) akceptovať aj 

mzdové náklady. Uvedené skutočnosti budú zapracované do zmlúv. 

Ing. Pavlisová – do dotačných kôl bolo zaslaných 20 žiadostí. Projekty hodnotili traja 

hodnotitelia. Celkovo 7 projektov nedosiahlo 25 bodov. Jeden z projektov prekročil 70 % 

žiadanej sumy (projekt č. 11 – DRUMMERS). Celková požadovaná suma od mesta Trenčín za 

všetky projekty činí spolu 26 319,84 €. Všetci žiadatelia nemajú voči mestu Trenčín žiadne 

nedoplatky. 

 

Patrik Žák, B.S.B.A – projekty musia byť zrealizované v tomto roku.  

 

Mgr. Baláž – navrhol u žiadateľov na dotáciu za školstvo, nakoľko nebola rozdelená celá suma 

15 000 € – pre Občianske združenie Komenský (Interaktívna pojmová a obrázková mapa 

v učebni hudobnej výchovy) zmeniť svoje hodnotenie na 40 b a prideliť projektu sumu 1000 €.  

 

Patrik Žák, B.S.B.A – navrhnuté sumy pre žiadateľov o dotácie za mládež boli akceptované 

všetkými hodnotiteľmi.  

 

Mgr. Baláž – navrhol upraviť pridelenú dotáciu na 1 160 € pre Klub aktivít školy pri ZŠ, 

Východná 9, Trenčín – DRUMMERS (ich požiadavka na dotáciu prevyšovala 70 % z celkovej 

sumy).  

 

Ipčko – Duševné zdravie v školách – žiadatelia nepopísali dostatočne detailne priebeh aktivít. 

Téma je veľmi zaujímavá a dôležitá. Predseda komisie odporúča v budúcnosti upozorniť 

organizáciu na dôslednejšie rozpracovanie projektov. 

 

Predseda komisie oboznámil členov komisie s nasledovným rozdelením dotácií: 

- dotácie pre oblasť školstva boli rozdelené v celkovej sume 14 516 € (zostatok 484 €) 

- dotácie pre mládež boli rozdelené v celkovej sume 13 577 € (zostatok 1 423 €). 

 

Predseda komisie dal hlasovať o rozdelení dotácií na aktivity v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania a na aktivity v oblasti mládeže.  

 

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 rozdelenie dotácií na aktivity v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti mládeže. 

 

3. Zápis detí do materskej školy na rok 2022/2023 

 

 Predseda komisie požiadal Ing. Masaryka o oboznámenie členov komisie so zápisom 

detí do materskej školy na rok 2022/2023. 



Ing. Masaryk – pripravovaný zápis detí do materských škôl bude prebiehať v dňoch 4. 5. 2022 

medzi 8 – 12 hodinou a 5. 5. 2022 medzi 10 – 16 hodinou. Zákonní zástupcovia detí prinesú 

žiadosti priamo do materských škôl. Osobná prítomnosť detí pri zápise nie je nevyhnutná. 

Riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy do 30 júna 

2022. Rozhodnutia budú zákonným zástupcom podľa možnosti doručené do elektronických 

schránok. Rozhodnutia musia byť doručené obidvom zákonným zástupcom. Rodičia detí, ktorí 

nemajú aktivovanú elektronickú schránku dostanú rozhodnutia v písomnej forme.  

 

 Ing. Masaryk ďalej informoval členov komisie o aktuálnej situácii umiestňovania 

ukrajinských detí do materských škôl. Momentálne je v materských školách mesta Trenčín 

umiestnených 28 ukrajinských detí. Žiadateľov o zaradenie detí do materských škôl je spolu 

47. K dnešnému dňu nemáme v materských školách voľné kapacity. V týchto mesiacoch 

nastupujú aj slovenské deti. Situácia v materských školách je aktuálne komplikovaná a nevieme 

ukrajinské deti umiestniť. V budúcnosti budeme musieť uvažovať o zriadení novej triedy pre 

ukrajinské deti. Najväčší problém vidíme vo financovaní a chýbajúcich priestoroch.  

 

 Mgr. Baláž sa zaujímal o priebeh zaradenia dieťaťa do materskej školy. Pani Andelová 

uviedla, že deti sú do materskej školy umiestňované len na základe potvrdenia o zaradení.  

 

 

4. Rôzne 

 

 V rámci bodu rôzne Ing. Horňáčková oboznámila členov komisie s aktuálnou situáciou 

so zaraďovaním ukrajinských detí do základných škôl. Aktuálne sme ešte stále v situácii, kedy 

dokážeme deti zaradiť do škôl. V prípade neustáleho pribúdania žiadostí o zaradenie detí do 

základných škôl budeme uvažovať o vytvorení samostatných tried pre ukrajinské deti. Uvedené 

sme prerokovávali aj s riaditeľmi základných škôl. Na základných školách aktuálne prebiehajú 

jazykové kurzy pre ukrajinských žiakov.  

 

 

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 29. marca 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 



UZNESENIE Č.  3/2022 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 29. 03. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

b) rozdelenie dotácií na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity 

 v oblasti mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 

 

 

 


