
 Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 13. 09.  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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín na kalendárny rok 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2022... 

 

 Ing. Horňáčková predložila členom komisie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Trenčín č. 23/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok. Ide v podstate 

o VZN, ktoré komisia schvaľovala v januári 2022. Ministerstvo financií v júni 2022 



zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované prognózy výnosu daní z príjmov a tým sa 

zvýšil koeficient podľa ktorého sa vypočíta výška finančných prostriedkov pre školy a školské 

zariadenia. Koeficient sa navýšil z 98,78 eur na 103,05 eur. V zmysle Zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je potrebné uvedené zmeny premietnuť 

do VZN a na základe tejto skutočnosti bola zmena VZN pripravená na schválenie do 

Mestského zastupiteľstva Trenčín. Všetci členovia komisie dostali Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2022... k nahliadnutiu. Materiál bol prerokovaný na 

Finančnej a majetkovej komisii pri MsÚ Trenčín dňa 08. 09. 2022 a odporučený na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu Trenčín. 

 Predseda komisie otvoril diskusiu k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Trenčín č. 23/2022... 

 Mgr. Baláž sa zaujímal či sa v prípade zvýšeného koeficientu upravia aj rozpočty 

jednotlivých škôl a školských zariadení. 

 Ing. Horňáčková uviedla, že rozpočty škôl a školských zariadení sa upravovať nebudú. 

Navýšenia rozpočtu sa realizujú na základe potrieb škôl a školských zariadení. 

 Predseda komisie uviedol, že aktuálne sa podnikajú kroky, ktoré budú reflektovať na 

avizované navýšenie nákladov na energie. Cieľom je čo najmenej obmedziť prevádzku škôl 

a školských zariadení.  

 Mgr. Baláž sa zaujímal či sa bude diskutovať s riaditeľmi škôl a školských zariadení 

o prípadných návrhoch a opatreniach, ktoré pomôžu znížiť náklady na energie 

a minimalizovať tak celkový dopad navýšenia cien za energie na školy. 

 Ing. Horňáčková uviedla, že v spolupráci s Útvarom interných služieb mesta Trenčín 

sa pripravuje prehľad využitia budov škôl a možnosti šetrenia energií v jednotlivých 

budovách. 

 

 Predseda komisie dal hlasovať o  Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Trenčín č. 23/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok. 

 

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 Mestskému zastupiteľstvu Trenčín schváliť 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2022... 

 

3. Rôzne 

 

 Ing. Horňáčková informovala členov komisie o personálnom zabezpečení na školách 

v novom školskom roku. Riaditeľom škôl sa podarilo obsadiť všetky voľné miesta. Prebieha 

rekonštrukcia kuchyne na Základnej škole, Kubranská. V septembri bude kvôli dokončovacím 

prácam jedáleň na škole mimo prevádzky. Rodičia žiakov boli so situáciou oboznámení.  

 Od 15. 09. 2022 sa začnú zberať štatistické údaje o žiakoch. Podľa aktuálnych 

informácií máme 519 prvákov (o 18 viac ako minulý školský rok). V týchto dňoch sa ešte 

stále počet žiakov hýbe, nakoľko boli umiestňované aj ukrajinské deti. Celkový počet žiakov 

na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je predbežne 4 633.  



 Predseda komisie informoval ostatných členov o investícii vo výške 100 000 eur do 

sociálnych zariadení na Základnej škole, Východná.  

 

 

4. 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 13. septembra 2022 

 

 

 

                                                                                                  Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č.  6/2022 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 13. 09. 2022 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- odporúča schváliť: 

a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín na kalendárny rok 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


