
 Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07. 06.  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 

    Mgr. Viliam Čacho – riaditeľ hokejového klubu Dukla Trenčín n. o. 

 

  

Program:     

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Žiadosť o vytvorenie športovej triedy „hokej a hádzaná“ na ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 

 

3. Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 

2021/2022 – Testovanie 9 – 2022 

 

4. Informácie o zápise detí do materskej školy na 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. Žiadosť o vytvorenie športovej triedy „hokej a hádzaná“ na ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 

 

Ing. Horňáčková - Základnej škole, Hodžova 37 bola zaslaná žiadosť z hokejového 

klubu Dukla Trenčín a hádzanárskeho klubu Dukla Trenčín o zriadenie triedy „hokej 

a hádzaná“. Problém bol v nízkom počte prihlásených detí a nebol stále k dispozícii záväzný 

počet žiakov v hokejovej triede. Ide o zriadenie 5. ročníka s rozšíreným vyučovaním športovej 

prípravy (hokej + hádzaná). Na základe žiadosti malo záujem 6 dievčat hádzanárok a presný 

počet hokejistov sme nemali k dispozícii. Mgr. Zelenka útvar školstva informoval, že 

k dnešnému dňu má 17 záväzných prihlášok od zákonných zástupcov žiakov a žiačok. 

Minimálny počet žiakov v triede je 15. Predpokladaný počet bol 12, čakali sme na vyjadrenie 

hokejového a hádzanárskeho klubu. Aktuálne je teda možné triedu zriadiť.  

 

Mgr. Baláž – táto žiadosť by mala byť adresovaná útvaru školstva od Základnej školy, 

Hodžova 37. podpísaná Mgr. Zelenkom. S podobnou situáciou sme sa na základnej škole už 

stretli (takáto trieda bola už v minulosti vytvorená).  

 

Mgr. Čacho – v minulosti bola takáto trieda jednou z najlepších, kde žiaci a žiačky 

dosahovali vynikajúce výsledky. Dôvodom pre vytvorenie zmiešanej triedy je záujem rodičov. 

Mnohí rodičia nechcú dávať svoje deti do čisto chlapčenských tried. V budúcom školskom roku 

má nastúpiť len 6 chlapcov do hokejovej triedy. Pred pár mesiacmi vznikla myšlienka vytvoriť 

opäť zmiešanú triedu a záujem rodičov vzrástol. K dnešnému dňu máme do triedy 17 

záväzných prihlášok (6 hokejistov + 11 hádzanárok). Veľkou výhodou pre rodičov je, že v čase 

vyučovania absolvujú žiaci a žiačky tréningy a v popoludňajších hodinách sú rodičia 

odbremenení.  

 

Predseda komisie dal hlasovať o zriadení zmiešanej triedy hokej a hádzaná s rozšírenou 

športovou prípravou na Základnej škole, Hodžova 37 s tým, že bude útvaru školstva doručená 

nová žiadosť od Základnej školy, Hodžova 37. 

  

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 žiadosť o zriadenie zmiešanej triedy hokej 

a hádzaná na Základnej škole, Hodžova 37. 

 

3. Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom 

roku 2021/2022 – Testovanie 9 – 2022 

 

 Predseda komisie požiadal o krátke zhrnutie PaedDr. Blažejovú: 

 

- v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo T9 – 2022 v riadnom termíne dňa 6. apríla 2022 

z MAT a SJL. V náhradnom termíne sa uskutočnilo dňa 21., 22. 6. 2022. Členom komisie bola 

zaslaná sumárna tabuľka, v ktorej boli uvedené údaje z výsledkových listín všetkých 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Testovania 9 sa v riadnom 

termíne zúčastnilo spolu 385 žiakov. V náhradnom termíne 10. Plný počet získaných bodov bol 

30 z každého predmetu. Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín dosiahli žiaci 

najlepšie výsledky na ZŠ, Dlhé Hony: 

- MAT: 22 



- SJL: 22, 4 

Druhou najúspešnejšou školou bola ZŠ, Veľkomoravská, kde žiaci dosiahli priemerný počet 

bodov: 

- MAT: 19, 6 

- SJL: 20, 4 

Národný priemer dosiahnutých bodov bol z predmetu matematika 16 a zo slovenského jazyka 

17, 7 bodov. Nižší bodový priemer ako bol národný priemer dosiahli žiaci na ZŠ, Východná 9 

(MAT – 13, 6 a SJL – 15, 7) a ZŠ, Na dolinách 27 (MAT – 14, 5).  

Na základe poverenia primátora mesta Trenčín bola vykonaná kontrola testovania na ZŠ, 

Východná 9. Cieľom kontroly bolo: Pozorovanie dodržiavania pokynov a objektívnosti 

Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ. Riaditeľka školy, Mgr. Tatiana Hribová 

zabezpečila bezproblémovú realizáciu Testovania 9 – 2022 v zmysle pokynov NÚCEM. 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Predseda komisie sa zaujímal o možné riešenia ako by sa mohli výsledky žiakov na 

daných školách zlepšiť. PaedDr. Blažejová uviedla, že školy sa pripravujú na T9 systematicky 

na hodinách, ale aj na krúžkoch zameraných na prípravu na testovanie. Nižšie dosiahnuté 

výsledky môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi.  

 

Predseda komisie dal hlasovať o výsledkoch testovania T9 – 2022. 

 

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 berie na vedomie výsledky celoslovenského externého 

testovania T9 – 2022. 

 

4. Informácie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 

 

 Predseda komisie požiadal Ing. Masaryka o krátke zhrnutie zápisu do materských škôl.  

 

Ing. Masaryk - rozhodnutia o prijatí detí do materských škôl riaditeľky vydávajú až do 

30. 06. 2022. Dôležité je povedať, že za 2 dni zápisu sme zozbierali spolu cca 800 žiadostí 

o prijatie do materskej školy. V niektorých prípadoch išlo aj o duplicity. Momentálne máme 

prijatých cca 492 detí. Z materských škôl odchádza 420 detí a prijatých je 490. Triedy 

v materských školách napĺňame len do povoleného počtu detí (aj vzhľadom na navýšenie počtu 

detí v triede na základe schválenia RÚVZ). Situácia v časti Zámostie sa momentálne 

skomplikovala, nakoľko sa poslancom nepodarilo presadiť rozšírenie MŠ, Medňanského 

o doplňujúcu triedu, ktorú sme plánovali od budúceho školského roka. Na dolinách sa 

v materskej škole dobudovaním sociálnych zariadení a reorganizáciou podarilo rozšíriť 

kapacitu MŠ o 14 detí. Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. požiadali RÚVZ o navýšenie 

kapacity na MŠ, Medňanského v školskom roku 2022/2023. Žiadosť bola schválená a kapacita 

v rámci existujúcich tried bude navýšená o 15 detí. Budú prijaté všetky trojročné deti narodené 

do decembra 2019. Zo strany mesta a mestských poslancov bolo prisľúbené, že v Kultúrnom 



dome v Istebníku budú od školského roka 2023/2024 vybudované nové triedy pre MŠ, 

Medňanského.  

Aktuálne máme umiestnené všetky deti, ktoré k 31. 08. 2022 dosiahnu 3 roky. Všetky 

ukrajinské deti, ktoré boli umiestnené do materských škôl počas školského roka 2021/2022 

zatiaľ pokračujú aj naďalej.  

Predseda komisie sa zaujímal o možnosti zjednodušenia zápisu detí do materských škôl – akým 

spôsobom by sa dalo dosiahnuť, aby rodičia svoje deti zapísali len do jednej materskej školy. 

V budúcnosti by bolo vhodné nejakým spôsobom upraviť formulár žiadosti o prijatie do 

materskej školy.  

 

Predseda komisie dal hlasovať o informácii o zápise detí do materských škôl na školský rok 

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 berie na vedomie situáciu na materských školách 

a informáciu o zápise a počte zapísaných detí do materských škôl na školský rok 

2022/2023.  

 

5. Rôzne 

 

 V bode rôzne vyzval predseda komisie Ing. Horňáčkovú, aby informovala členov 

komisie o počte ukrajinských detí na základných školách.  

- V súčasnosti je na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

umiestnených 139 ukrajinských žiakov. V materských školách je to 48 ukrajinských detí. 

- Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne vykonalo 

krízovú intervenciu na niektorých základných školách (ZŠ, Hodžova a ZŠ, Dlhé Hony) 

s cieľom  zistiť aktuálny stav a adaptáciu ukrajinských žiakov na školách.  

Predseda komisie informoval členov o terénnom pracovníkovi. Marius Pedersen, a. s. 

mestu poskytne  financie na pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Na niekoľko mesiacov 

sme sa dohodli, že cez Kultúrne centrum Aktivity v Trenčíne budeme mať na 8 hodín denne 

človeka, ktorý sa bude venovať ľuďom z Ukrajiny. Bude im pomáhať riešiť situácie, s ktorými 

si sami nevedia poradiť. Základné a materské školy boli o terénnom pracovníkovi informované. 

 

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 07. júna 2022 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 



UZNESENIE Č.  5/2022 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 07. 06. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

b) žiadosť o zriadenie zmiešanej triedy hokej a hádzaná na Základnej škole, Hodžova 37 

 

- berie na vedomie: 

a) informácie o výsledkoch celoslovenského externého testovania T 9 – 2022 

v školskom roku 2021/2022 

b) informácie o zápise a počte zapísaných detí do materských škôl na školský rok 

2022/2023 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


