
 Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 04. 05.  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:   Nadežda Andelová – špecialista pre MŠ 

    Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ ŠZTN 

 

  

Program:     

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2021 vr. Hodnotiacej správy k plneniu Programového 

rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2021 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. .../2022, ktorým sa určujú 

spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a ich spádové oblasti 

- Ing. Rastislav Masaryk 

 

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.  

 

 

2. Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2021 vr. Hodnotiacej správy k plneniu 

Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2021 



 Program číslo 7 je v správe venovaný vzdelávaniu. Program Vzdelávanie zahŕňa 

programy Materské školy, Základné školy, Voľnočasové vzdelávanie, Školské jedálne 

a Politiku vzdelávania. Nikto z členov komisie nemal žiadne pripomienky k tejto časti. 

Predseda komisie dal hlasovať o Záverečnom účte mesta Trenčín za rok 2021 vr. Hodnotiacej 

správe k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 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 odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Trenčín za rok 

2021 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 

12. 2021. 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. .../2022, ktorým sa určujú 

spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a ich spádové oblasti 

 

 Predseda komisie požiadal o krátke zhrnutie Ing. Masaryka: 

 

- prostredníctvom predloženého Návrhu VZN ... si plníme zákonnú povinnosť o určení 

spádových materských škôl. V školskom roku 2021/2022 bolo prijaté prechodné ustanovenie, 

ktoré hovorilo o tom, že zriaďovatelia si nemuseli určiť spádové materské školy priamo 

prostredníctvom VZN – spádové materské školy boli určené nariadením. Návrh VZN ... 

kopíruje vlaňajšie Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie na nasledujúci školský rok. Uvedený Návrh VZN ... bol prerokovaný s právnikmi. 

Vo VZN sa nachádza aj informácia o prípadných novovzniknutých uliciach. Pri nových 

uliciach nezaradených v tomto VZN sa postupuje podľa Štatútu mesta Trenčín (prílohy č.1) 

v platnom znení.  

 Predseda komisie sa zaujímal o reakcie rodičov a prípadné vzniknuté problémy spojené 

s určením spádovosti jednotlivých materských škôl. Ing. Masaryk uviedol, že doteraz nebola 

žiadna nespokojnosť zo strany rodičov. Určenie spádovosti materských škôl vychádza zo 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dieťa môže plniť povinné 

predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej 

školy prijme na predprimárne vzdelávanie.  

 Ing. Masaryk informoval členov komisie o priebehu zápisu, ktorý prebieha v týchto 

dňoch. Čo sa týka ukrajinských detí, aktuálne je ich umiestnených takmer 50 v materských 

školách. Zatiaľ sú deti len zaradené do materských škôl – rodičia detí nepodávajú žiadosti 

o prijatie. Po ukončení zápisu do materských škôl budú žiadosti zosumarizované a následne 

budeme mať informáciu o tom, či o prijatie do niektorých materských škôl žiadajú aj rodičia 

ukrajinských detí.  

 Mgr. Baláž sa zaujímal o uvádzanie ukrajinských detí do výkazov k 15. 09. Pani 

Andelová uviedla, že tieto deti sú evidované v RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo 

zaslaných údajov (budeme sa riadiť pokynmi ministerstva). 

 



Predseda komisie dal hlasovať o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 

.../2022, ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

a ich spádové oblasti.  

 

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 všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trenčín č. .../2022, ktorým sa určujú spádové materské školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a ich spádové oblasti. 

 

 

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

 

 Predseda komisie požiadal Ing. Horňáčkovú o informovanie členov komisie o počte 

zapísaných detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín.  

 Ing. Horňáčková: 

- členom komisie bola zaslaná predbežná tabuľka s počtom zapísaných detí na školský rok 

2022/2023. Počty zapísaných detí sa ešte stále môžu meniť. Na Základnej škole, Kubranská 80, 

Trenčín ešte nie je jasný počet detí v programe APROGEN (čakajú na odporúčania z CPPPaP), 

- počty zapísaných žiakov na jednotlivých základných školách sa výrazne oproti minulému roku 

nezmenili. Celkový počet zapísaných detí je 561 (v minulom roku bol počet zapísaných 574), 

- na Základnej škole, Potočná 86 boli zapísané do 1. ročníka 3 deti. Ani jedno dieťa nie je 

z mestskej časti Opatová. V posledných rokoch počet detí stále klesá. Otvorenie 1. ročníka na 

základnej škole považujeme za neefektívne. Na budúci školský rok je zapísaných 14 detí 

z mestskej časti Opatová do ZŠ, Kubranská a ZŠ, Hodžova. Po vzájomnej diskusii s vedením 

mesta a rodičmi žiakov ZŠ, Opatová máme za to, že v školskom roku 2022/2023 by nemal byť 

1. ročník otvorený a uvedení žiaci budú prijatí na ZŠ, Kubranská a ZŠ, Hodžova. V budúcom 

školskom roku bude školu navštevovať spolu 17 žiakov (8 žiakov 4. ročníka, 9 žiakov v 2. – 3. 

ročníku) a do ďalšieho roka je vysoký predpoklad ešte nižšieho počtu žiakov. 

 

 Predseda komisie dal na základe uvedeného hlasovať o neotvorení 1. ročníka na ZŠ, 

Opatová 86 v školskom roku 2022/2023. 

 

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 prerokovala situáciu na ZŠ, Opatová a neodporúča otvoriť 1. 

ročník v školskom roku 2022/2023. 

 

 

 



5. Rôzne 

 

 Členovia komisie sa dohodli, že zvyšok finančných prostriedkov z vyhlásených 

dotačných kôl, ktoré neboli rozdelené (v celkovej výške 1907 €), budú pridelené ZUŠ, K. 

Pádivého na nákup huslí.  

 Ing. Horňáčková informovala členov komisie o vyhlásených výberových konaniach na 

pozíciu riaditeľ/riaditeľka materskej školy na MŠ, 28. októbra 1169/7, MŠ, Legionárska 37, 

MŠ, Soblahovská 1183/6 a pripravené je vyhlásenie výberového konania na MŠ, M. Turkovej 

5. 

 V bode rôzne Ing. Žák Sučanská, MBA informovala členov komisie, že mestu bola 

doručená žiadosť o zmene termínu podujatia Slow. by Priestor. 

 

 Predseda komisie dal hlasovať o zmene termínu podujatia. 

 

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 presun termínu podujatia Slow. by Priestor. 

 

 

9. Uznesenie, záver 

 

 Nakoľko program komisie bol vyčerpaný, predseda Patrik Žák, B.S.B.A prítomným 

poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

 

 

V Trenčíne 04. mája 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č.  4/2022 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 04. 05. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

b) presun termínu podujatia Slow. by Priestor 

 

- odporúča: 

a) MsZ schváliť Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2021 vrátane Hodnotiacej správy k 

 plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2021 

b) MsZ schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. .../2022, ktorým 

 sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a ich 

 spádové oblasti 

 

- neodporúča: 

a) otvoriť 1. ročník na ZŠ, Opatová 86 v školskom roku 2022/2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


