
Z á p i s n i c a   

z XXVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25. 9. 2017 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
a programu rokovania). 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV.  
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3.  Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
 Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017. 

 Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

a)  Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho    
 samosprávneho kraja číslo 511/2017 zo dňa 03.07.2017. 

b)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.   
 Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol.. 

c)  Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie   
 zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Myjava       

 s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava. 

d) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - teplovodné potrubie GLSTN. 
 

5. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  
    v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“. 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved. odb. školstva a kult.  
 

6. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried  

    prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé  

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte  

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2018/2019.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  
 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  
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    samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých  

    škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej  

    spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  
 

8.  Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine  
    Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad  

    Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad  

    Váhom.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  
 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     
    "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ" v rámci  

    programu Erasmus+, realizovanom Strednou zdravotníckou  

    školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

    230, 017 01 Považská Bystrica. 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry 
 

10. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2,  
    Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy,  

    Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských  

    zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk  

    praktického vyučovania SR.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  
 

11.  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finančných  
 prostriedkov a  vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi  

 Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a  

 Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra. 

 Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 
 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
13. Záver. 
 

 

 

R o k o v a n i e: 

  

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

a programu rokovania).         

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

         Dnešné XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných na  

    poslednom riadnom zasadnutí pred voľbami, ktoré sa budú   

    konať 4. novembra 2017.  

    Oznámil overenie zápisnice z predošlého júlového zasadnutia 

    zastupiteľstva 3.7.2017, ktorá je zverejnená na webovej  

    stránke TSK. Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať  

    naživo, na webovom sídle TSK.  

    Z celkového počtu 45 poslancov bolo v úvode rokovania podľa  

    prezenčnej listiny prítomných 35 poslancov, čím je  

    zasadnutia uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred 
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    ospravedlnili 8 poslanci: PaedDr. Gaman, Ing. Máčeková,  

    PaedDr. Porubcová, PhDr. Janíková, Ing. Trstenský, MUDr.  

    Cíbik, PhD., p. Halabrín, Mgr. Michalec.  

    Mgr. Bočincová a JUDr. Macháčková ohlásili neskorší príchod. 

          

    O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní, a pre  

    verejnosť bol program vopred zverejnený na webovej stránke,  

    úradnej tabuli TSK aj v intranetovej Knižnici poslancov. 

    Materiály boli taktiež sprístupnené v intranetovej Knižnici  

    poslancov, ako aj na webovej stránke TSK.  

         

         Za overovateľov zápisnice z dnešného XXVI. zasadnutia  

    boli navrhnutí:  I.  overovateľ: Ing. Richard TAKÁČ 

                     II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO.    

   

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 35 poslancov,  

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 35-ZA, Zastupiteľ-  

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.9.2017 prerokovalo a  

    s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice podľa predloženého  

    návrhu.                        (viď uznesenie č. 547/2017/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánoš-  

    ková.      
 

    p. predseda: - pred hlasovaním o programe rokovania sa spýtal  

    prítomných poslancov, či má niekto doplňujúci resp. pozme-  

    ňujúci návrh k programu dnešného rokovania. Keďže nikto nemal  

    iný návrh, poslanci hlasovali o programe dnešného rokovania  

    v zmysle zaslanej a zverejnenej pozvánky. 

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 34-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.9.2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program dnešného XXVI.  

    zasadnutia Zastupiteľstva TSK. K obom výsledkom hlasovaní  

    bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 547/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

     

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na XXV. zasadnutí Z TSK bolo prijatých 38 

    uznesení, všetky bez ukladacej povinnosti. Pomaly sa darí  

    prebytočný majetok likvidovať.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 35-ZA, Zastupiteľ-  

    stvo TSK na svojom zasadnutí 25.9. 2017 prerokovalo a   

    v z a l o  na  v e d o m i e  Správu z kontroly plnenia  

    uznesení, prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  

    v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 548/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).     

 

 

 3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - za polročné obdobie bolo prijatých 18  

    sťažností na TSK, z toho 6 bolo odstúpených kompetentným  

    orgánom mimo TSK, 8 bolo odložených v zmysle zákona a riešené  

    ako podnet, ktorými sa zaoberali odborné útvary Ú TSK, 4 boli  

    riešené tiež na Úrade TSK, z toho 1 bola neopodstatnená a 1  

    opodstatnená, doriešená odborom zdravotníctva.  

    Za sledované obdobie neboli podané žiadne petície.  

    

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 35-ZA, Zastupiteľ-  

    stvo TSK na svojom zasadnutí 25.9. 2017 prerokovalo a   

    v z a l o  na  v e d o m i e  Správu o kontrole vybavovania  

    sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2017,   

    v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 549/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).     

  

 

 4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja číslo 511/2017 zo dňa 03.07.2017.  

   

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - predložil návrh na zrušenie uznesenia č.  

   511/2017 z 3.7.2017, ktorým bolo zriadené vecné bremeno  

   pre SPP distribúcia. Spoločnosť následne oznámila TSK, že 

   na pozemkoch vo vlastníctve TSK nie je potrebné zriadenie  

   vecného bremena, nakoľko plynárenské zariadenia uložené 

   na pozemkoch TSK zostávajú vo vlastníctve TSK ako  

   investora stavby autistického centra v areáli CSS DEMY.  

   Vzhľadom na uvedené navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť.  

   

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 35-ZA, Zastupiteľ-  

       stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a 

       z r u š i l o  uznesenie Zastupiteľstva TSK číslo 511/2017  
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       zo dňa 03.07.2017 v zmysle predloženého návrhu, k čomu      

       bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 550/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

4. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.     

      Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol..    

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - predniesol návrh na schválenie vecného  

      bremena v prospech Pavla Giertla a spol.. Žiadatelia  

      a vlastníci pozemkov si na pozemkoch vybudovali rodinné  

      domy v susedstve pozemku vo vlastníctve TSK. TSK udelil 

      súhlas na vybudovanie spoločnej kanalizačnej prípojky pre  

      rodinné domy, a po jej vybudovaní je potrebné zriadenie  

      vecného bremena, ktoré navrhujeme na dobu neurčitú,  

      za jednorazovú náhradu.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA, Zastupi-  

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo  

       a  s c h v á l i l o  - zriadenie vecného bremena na uve-  

       dený pozemok vo vlastníctve TSK v prospech oprávnených  

       z vecného bremena (Pavel Giertl, Vladimír Mihalač, PaedDr.  

       Michal Lukáč a manželka JUDr. Ľubica Lukáčová) - v zmysle  

       predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 551/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

4. c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  

      zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Myjava  

      s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - pán Paracka je vlastníkom pozemku v k.ú.  

       Myjava, ktorý užíva Správa ciest TSK, cestmajsterstvo  

       Myjava, pričom oplotenie ich areálu je posunuté o 91m
2
. 

       Žiadateľ prejavil záujem o susedný pozemok vo vlastníctve  

       TSK, pre vybudovanie prístupu do prevádzky, preto navrhu-  

       jeme zámenu uvedených pozemkov rovnakej výmery bez finan- 

       čného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

       v zmysle zákona a Zásad hospodárenia s majetkom TSK.  

       p. predseda: - pre prijatie uznesenia ako osobitný zreteľ  

       sú potrebné 3/5 hlasov všetkých poslancov. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 36-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo  

       a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného 
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       majetku TSK (pozemku) v správe SC TSK, v k.ú. Myjava,  

       u r č i l o  prevod - zámenu uvedeného trvale prebytočného 

       nehnuteľného majetku TSK s nehnuteľným majetkom vo vlast- 

       níctve p. Vladimíra Paracku, a zároveň  s c h v á l i l o   

       prevod - zámenu uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného  

       majetku TSK s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve p.  

       Vladimíra Paracku, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 552/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

4. d) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

      nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej  

      likvidácie - teplovodné potrubie GLSTN.     

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom jedálne v správe Gymnázia  

      Ľ. Štúra, Trenčín, ktorej súčasťou je stará kotolňa s tep- 

      lovodným potrubím. V roku 2012 sa gymnáziu vybudovala nová  

      kotolňa a stará spolu s potrubím bola odpojená. Nakoľko je 

      uvedené potrubie veľmi skorodované a nepoužiteľné, navrhu- 

      jeme vyradiť tento majetok z evidencie formou fyzickej  

      likvidácie demontážou.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA, 1-NEHLA- 

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09. 

      2017 prerokovalo a  r o z h o d l o  - o neupotrebiteľnosti  

      uvedeného nehnuteľného majetku (budovy školskej jedálne,  

      súčasťou ktorej je teplovodné potrubie, - a o vyradení  

      uvedeného nehnuteľného majetku z evidencie (formou fyzic-  

      kej likvidácie demontážou, čím sa zníži obstarávacia cena  

      stavby – JEDÁLEŇ o obstarávaciu cenu vyradenej časti  

      majetku – teplovodného potrubia. K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 553/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

5. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  
    v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“. _ 

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult.  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: - predniesla aktualizáciu Stratégie rozvoja  

    stredného odborného v TSK na roky 2013-2020. Aktualizované  

    sú údaje o počte žiakov. TSK sa stal lídrom v zavádzaní  

    duálneho systému vzdelávania na Slovensku - v I. roku  

    zavádzania uzatvorilo učebné zmluvy so zamestnávateľmi 100  

    žiakov, v II. roku to bolo viac ako dvojnásobok a v III. –  
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    tomto školskom roku je to trojnásobok. Všetkých 20 SOŠ v ZP  

    TSK, ktoré môžu fungovať v systéme duálneho vzdelávania majú 

    podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi,  

    pripojili sa k im aj 2 školy v ZP OU, čím sa TSK dostal  

    na prvú priečku v počte SOŠ, zapojených v systéme duálneho  

    vzdelávania (DV). TSK má aj najviac – 79 certifikovaných  

    firiem zapojených v systéme DV. Týmto výsledkom predchádzalo  

    veľa aktivít – najmä podpis (23) memoránd o spolupráci medzi  

    TSK, SOŠ, firmami a stavovskými a profesijnými organizáciami, 

    ktoré podpísalo 21 SOŠ, vyše 300 zamestnávateľov a 20 sta-  

    vovských a profesijných organizácií. V nábore žiakov ZŠ na  

    SŠ pomáha aktívne už tretí rok projekt Hrdina remesla  

    (súťažami zručnosti a modernými pomôckami pre podporu poly- 

    technického vzdelávania). V aktualizácii vyhodnocujeme tiež     

    VZN TSK č. 28/2016 o počte tried I. ročníka v dennej forme  

    štúdia pre školský rok 2017/2018 k 1.7.2017, ale máme už  

    spracované údaje o počte žiakov k 15.9.2017 podľa Eduzberu,  

    nie sú ešte zosumarizované údaje za iných zriaďovateľov.  

    Rozdiel prognózy MŠ SR a skutočnosti sa znížil na 141  

    žiakov, presné číslo bude známe koncom septembra.  

    Gymnáziá a ostatné ekonomické odbory napĺňajú triedy na  

    maximum, do 34 žiakov. Každoročne však klesá počet žiakov  

    prijímaných na gymnáziá a ekonomické odbory, čím sa umožňuje 

    prijímanie vyššieho počtu žiakov pre technické a iné odbory,   

    požadované trhom práce. Aktualizácia sa zameriava na 2  

    hlavné ciele – zvýšenie kvality a atraktívnosti stredného  

    školstva, a zlepšene ponuky vzdelávania. Školy v ZP TSK  

    dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskom meradle – OA  

    Trenčín sa umiestnila na 4. mieste, SZŠ Trenčín na 8. mieste,  

    OA Pov. Bystrica na 9. mieste a SPŠ Dubnica nad Váhom na 10. 

    mieste SOŠ celého Slovenska. Aktualizácia je dôležitá pre  

    strategický zámer - určenie počtu tried prvých ročníkov pre  

    nasledujúci školský rok, ktorým je stabilizovať počet žiakov  

    na gymnáziách na 20%, 17% žiakov v skupine ekonomických  

    odborov a 63% podiel v technických a iných odboroch. V rámci  

    ekonomických odborov je cieľom zvýšenie počtu žiakov  

    v učebných odboroch, na základe požiadaviek zamestnávateľov  

    v našom kraji. Vzhľadom k tomu bolo spracované VZN TSK č.  

    36/2017 pre školský rok 2018/2019, predkladané v ďalšom bode.  

    Aktualizácia bola schválená v Krajskej rade pre OVaP pri TSK  

    a prerokovaná v príslušných komisiách. 

    PhDr. Škultéty: - predniesol 3 okruhy otázok. V decembri 2016  

    sa konalo stretnutie predsedov VUC s premiérom Róbertom 

    Ficom, podľa ktorého má štát aktívnejšie komunikovať s VUC  

    a v rámci celoštátnej školskej stratégie má definovať, čo  

    Slovensko potrebuje v krajoch. V januári mala byť zriadená  

    pracovná skupina zložená z VUC, ústredia práce, Ministerstva  

    školstva a prvé výsledky mali byť známe v I. polroku 2017.  

    Spýtal sa, kto za TSK je v tejto skupine, aké podnety podal  

    TSK a aké sú jej výsledky, čo má mať vplyv na našu stratégiu.  

    2. V školskom roku 2016/2017 bolo zapojených do duálneho  

    vzdelávania 207 žiakov, čo je menej ako 2%, v školskom roku  

    2017/2018 je predpoklad zapojenia 300 žiakov, čo bude 2,3%.  
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    Spýtal sa, či považujete tento stav (menej ako 3% zapojených) 

    za uspokojivý, či je vhodné nazývať nás lídrom v tomto  

    neutešenom stave. Čo je podľa Vás príčinou tak nízkeho počtu  

    zapojených žiakov. 

    3. V rámci TSK je štát prostredníctvom Okresného úradu  

    zriaďovateľom dvoch stredných škôl, čo je v rámci kraja 5%. 

    Spýtal sa, či podľa odborného aparátu TSK má význam, aby sa  

    tieto školy začlenili do pôsobnosti TSK (Dopravná akadémia 

    a Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín).  

    Ing. Hilčíková: - projekt duálneho vzdelávania (DV) realizuje  

    Štátny inštitút odborného vzdelávania(ŠIOV), kde sme boli  

    prizvaní na prácu v skupinách, ktorých cieľom je nastaviť  

    systém tvorby VZN o určovaní počtu tried pre stredné školy 

    v pôsobnosti samosprávnych krajov. V rámci skupiny sme okrem  

    postupov pri tvorbe VZN predkladali aj legislatívne návrhy 

    najmä k zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave, čo súvisí  

    s druhou otázkou. Celý systém DV nemôže byť spokojný s týmito 

    číslami, projekt uvažuje s 12 tis. žiakmi, ale v súčasnosti 

    sme lídrom v rámci Slovenska, t.j. máme najviac učebných  

    zmlúv so zamestnávateľmi, čo platí aj o počte SOŠ aj o počte  

    firiem, certifikovaných v systéme DV. Číslo je síce skres-  

    ľujúce, ale na daný stav je TSK lídrom. OU je zriaďovateľom  

    dvoch škôl, tento typ škôl inde v kraji nemáme, na školy  

    chodí veľa žiakov aj z iných krajov.  

    p. predseda: - systém duálneho vzdelávania zastrešuje ŠIOV  

    pod MŠ SR, vypracovali projekt z eurofondov, ktorý má isté  

    parametre. V našom kraji to zastrešuje Krajská rada pre  

    odborné vzdelávanie, každý kraj má odborníka. 607 žiakov  

    zapojených za prvé 3 roky je úspech, okrem toho sme spustili  

    veľa iných aktivít (aj rušenie škôl, ktoré vychovávali  

    viac pre úrady práce). Žiadny kraj nemá podpísaných toľko  

    (viac než 20) memoránd o spolupráci so školami a s vyše 300  

    zamestnávateľmi. Zaviazali sme sa investovať do stredných  

    škôl, k čomu chceme využiť aj eurofondy, projekty ste už  

    sami schvaľovali. Už na základných školách podporujeme poly-  

    technizáciu, školy dostávajú pomôcky na pracovné vyučovanie 

    (stavebnice, náradia, notebooky), o ktoré si požiadali  

    v rámci projektu Hrdina remesla. Tieto aktivity prispeli  

    k najvyššej priečke TSK medzi krajmi v oblasti duálneho  

    vzdelávania. V Trenčianskom kraji je 79 zamestnávateľov  

    certifikovaných na systém DV. Nemáme automobilku, aj napriek  

    tomu sme lídrom v tejto oblasti. Nízke číslo je aj v dôsledku  

    zníženia normatívov SOŠ, zapojeným do DV. Preto sa chystá  

    novela zákona, ktorá má zrušiť krátenie normatívu z tohto  

    dôvodu. Spomínané dve školy by sa mohli spojiť, pre podporu  

    odborov, týkajúcich sa dopravy.  

    Ing. Krátky: - duálne vzdelávanie by malo nahrádzať bývalé  

    učňovské, ktoré reforma z roku 2007 zrušila. Legislatívny  

    rámec a administratíva DV je pre podnikateľov náročná, je to  

    podnet na potrebné legislatívne zmeny.   

    Mgr. Kaščáková: - spýtala sa, ako si vysvetľujete, že napriek 

    podpisu memoránd, najvyššiemu počtu zmlúv, projektu Hrdina  

     remesla a iným podporným aktivitám je číslo stále mizivé 
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     a zamestnávatelia majú nedostatok kvalifikovanej pracovnej 

     sily. Či si robíme aj vlastné prieskumy o vývoji trhu práce  

     v našom kraji. Aj na komisii sa spýtala, či nemá byť cieľom  

     stratégie rozvoja školstva nie kvantitantívny ukazovateľ  

     (počet) ale kvalita vzdelania, meraná úspešnosťou uplatnenia 

     absolventov v praxi. Začínate spolupracovať s Univerzitou  

     Mateja Bela, spýtala sa v akom je to stave.  

     K rekonštrukcii SOŠ stavebnej dostala podnet od občanov. 

     Citovala podnet – práce mali začať 15.6., školu vypratali  

     do náhradných priestorov, do konca septembra mali byť práce 

     ukončené. Dodnes sa nezačalo, žiaci aj učitelia sú v katas-  

     trofálnych podmienkach, v rozpore s normami a predpismi 

     na výučbu, maturitní žiaci nemajú vytvorené podmienky pre 

     prípravu k maturitám. Chodia na 2 zmeny, od 8.00-12.00 h  

     a od 12.00-16.00 h, hodiny sú skrátené na 25 min.. Nakoľko  

     doteraz nie je známy začiatok prác, je možné že v takýchto  

     podmienkach budú do konca školského roka. Žiadosť podá aj  

     v zmysle zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.  

     Chcela by vedieť aký bol doterajší priebeh a aký je stav VO.  

     Aké sú podmienky VO. Požiadala o kópiu jeho zadania,  

     podkladov a príloh. Ako budú v tomto režime prakticky  

     vyriešené zákonom dané podmienky pre vzdelávanie, osobitne  

     pre žiakov v maturitnom ročníku. 

     p. predseda: - list dostal aj on, máme pripravenú odpoveď,  

     zmluva bola podpísaná minulý týždeň, je na zhotoviteľovi 

     a vedení školy, ako pripravia rekonštrukciu počas vyučova-  

     nia. Odpoveď zašleme rodičovi aj vám, v zmysle 211. Podklady  

     VO sú vo vestníku, informácie dostanete. Kraj neprišiel  

     o peniaze, treba zosúladiť chod školy s rekonštrukčnými  

     prácami. Bude to veľká rekonštrukcia. Ako sľúbil, že vybudu-  

     jeme veľký stredoškolský kampus na Staničnej ulici v Tren-  

     číne, toto je jedným z krokov. Okrem rekonštrukcie za vyše 2  

     mil. eur sme minulý týždeň poklepali základný kameň výstavby  

     novej šport. haly za vyše 2 mil. eur. Ku spolupráci s Uni- 

     verzitou M. Bela povie p. Hilčíková. Ku kvalite stredného  

     školstva spomenul INECO - v desiatke SOŠ Slovenska sa  

     umiestnili 4 z TSK. Chceme v tom pokračovať. Kvalita sa  

     zvyšuje aj na gymnáziách, investovali sme do modernizácie  

     laboratórií. V septembri začal tretí rok DV, v lete skončia  

     prví absolventi systému v učebných odboroch, o dva roky  

     skončia v študijných odboroch. Treba ešte počkať, až potom  

     vyhodnocovať, či systém bude fungovať. Memorandá sú podpísa-  

     né s vyše 300 zamestnávateľmi, sú aj na webovej stránke, ak  

     požiadate, zoznam vám poskytne p. Hilčíková. 

     Ing. Hilčíková: - problém nenaplnených požiadaviek zamestná-  

     vateľov na kvalifikovanú pracovnú silu je na celom Slovensku,  

     preto sa rozbehol systém DV. Údaje z Ústredia práce verifiku-  

     jeme s aktuálnymi informáciami od riaditeľov úradov práce 

     v našom kraji, ktoré sme použili pri rozpise VZN. Vychádzame 

     tiež z aktívnej spolupráce našich SOŠ a zamestnávateľov.  

     Memorandá nie sú formálne, stretávajú sa na pracovných 

     poradách, zaoberajú sa hlavne potrebou trhu práce v jednot- 

     livých profesiách. Príkladom je združenie DubTech (spolupráca  
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     firiem v Dubnici nad Váhom pri SOŠ), ktoré samo aktivizuje  

     školu i základné školy a robí nábory do odborov, ktoré  

     potrebuje. Treba zmeniť myslenie rodičov, ktorí podávajú  

     prihlášky za žiakov. Stále je veľký záujem o gymnáziá, nie  

     o učebné odbory, kde sú dnes už biele plášte a čisté ruky 

    (automatizácia). Firma Gabor chcela vstúpiť do DV, využila 

     všetky možnosti aj s podporou Slov.-nemeckej obchodnej 

     a priem. komory, ale nezískala žiadneho žiaka. Po návšteve 

     vo firme sme zistili, že sú tam veľmi ťažké podmienky a nízke 

     zárobky. Napriek maximálnej aktivite je stále malý záujem 

     o niektoré odbory. Percentuálne nastavenie je predpoklad pre 

     prijímanie žiakov, následne je to komplex opatrení presvedčiť 

     rodičov a žiakov, aby na žiadané odbory nastúpili. 

     V rámci stratégie chceme na SOŠ zaviesť systém manažérstva 

     kvality a hodnotiť aj kvalitu vzdelávania. Komunikujeme 

     nielen s Univerzitou M. Bela, ale aj s inými vysokými  

     školami, ktoré s tým majú skúsenosti, pre výber  

     najvhodnejšieho systému. Uviedla zopár čísiel týkajúcich sa  

     DV - v prvom roku k 15.9. 2015 zo 423 žiakov mal TSK  

     v systéme 100 žiakov, v II. roku k 15.9. 2016 to bolo 207  

     učebných zmlúv z celkového počtu 974 v rámci Slovenska,  

     a k 15.9.2017 je to 1376 v rámci Slovenska.  

     Mgr. Michalec: - väčšinu otázok by predpokladal položiť  

     v rámci interpelácií. Nemožno očakávať výsledky duálneho  

     systému, keď ešte nevyšli absolventi. Zamestnávanie zahra- 

     ničných pracovníkov vo firmách nesúvisí s našou stratégiou.  

     Mgr. Kaščáková: - kvantitatívne nastavenie – 63% študujúcich  

     v technických odboroch je základný rámec. Ak umelo nastavíme  

     počet, záujemcovia o humanitné odbory pôjdu do iných krajov.  

     Na otázku či si robíte prognózy, je zrejmé že nie, spolieha- 

     te na údaje Úradu práce – centrálnych a iných úradov.  

     Ing. Hilčíková: - vychádzame z údajov ústredia práce, ktoré  

     sa verifikujú s úradmi práce, vstupujú do rokovania pred  

     rozpisom počtu tried na školy, škola to rokuje so zamestná-  

     vateľmi, s ktorými má uzavreté memorandum (koľko profesií  

     potrebujú). V rámci DV je regionálny koordinátor v našom  

     kraji p. Hančin, ktorý zisťuje potreby a požiadavky firiem,  

     a tieto prenáša na TSK. Komunikuje aj so školami.  

     p. predseda: - percento vychádza z toho, reagujeme na požia- 

     davky trhu práce.  

     Ing. Bagin: - poďakoval p. Michalcovi, chcel reagovať  

     podobne, to čo zaznelo od p. Kaščákovej, je skôr predvolebné.  

     Vyše 26 rokov robí riaditeľa SPŠ v Dubnici nad Váhom, 23  

     rokov mal nulu, kým neprišiel sem, aby pomohol rozvoju  

     školstva v kraji. Kraj urobil veľa, moje vystúpenia  

     z minulých rokov gradovali až po poďakovanie. Stratégia vždy  

     reagovala na požiadavky trhu práce. Základný cieľ v dnešnej  

     stratégii je nastaviť systém kvality, SŠ musia reagovať  

     na požiadavky trhu práce. Naším cieľom je vytvoriť podmienky.  

     Okres Partizánske má únik detí do iných krajov. V oblasti  

     kvality treba urobiť veľa a prilákať do našich škôl. Pozval  

     p. Kaščákovú na Deň otvorených dverí SPŠ aby videla, ako  

     robiť keď nemáme ideálne podmienky. 23 rokov nula pre podporu  
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     tejto školy, aj napriek tomu sme dokázali prežiť. Zamestnáva- 

     telia sú nespokojní so stavom, ale musia aj oni vstúpiť  

     do procesu, už na ZŠ. Požiadal p. primátora Trenč. Teplíc,  

     ktorý riadi základné školy, aby urobil maximum pre to, aby  

     na ZŠ propagovali polytechnizáciu. V 90-tych rokoch bol  

     osobne so školníkom zbierať nové ponky a zveráky zo smetiska,  

     a na škole sme ich použili, doteraz fungujú. Požiadal p.  

     poslankyňu, aby urobila maximum pre propagáciu odborného  

     školstva v kraji. Vedenie TSK, predseda i vedúca odboru  

     školstva robia maximum pre to, aby sme napredovali a vyšli  

     v ústrety zamestnávateľom. Prvou otázkou absolventa pri  

     vstupe do zamestnania je - koľko za to dostanú, aj preto  

     odchádzajú do iných krajov, či zahraničia. 

     Ing. Berec: - reagoval na p. Bagina. Podľa posledného výboru  

     pre otázky zamestnanosti, ktorý bol v piatok, je systém 

     aj o rodičoch. Máme viac voľných pracovných miest ako počet  

     uchádzačov v Trenčíne a Ilave. 

     PaedDr. Kubičár: - vďaka federálnemu zákonu z r. 1990 sa  

     odčlenili priestory učňovského školstva od firiem do rúk  

     štátu a vďaka tomu sa odborné školstvo zachovalo. V duálnom  

     systéme je jediný problém – nie sú vytvorené motivačné  

     podmienky pre firmy a školy. Školský systém je príliš  

     priechodný, zo ZŠ sa dieťa dostane na akúkoľvek školu, zo SŠ  

     sa dostane na VŠ. Merať kvalitu školy je náročné, najlepší  

     proces zlepšenia kvality je autoevalvácia, t.j. porovnávanie  

     školy so sebou. Porovnávanie škôl cez súkromnú organizáciu  

     INECO je len pre médiá a nie je o skutočnej kvalite. Národný  

     ústav ceritif. meraní začal merať pridanú hodnotu, prišli nám  

     výsledky našej školy, ako gymnázium sme obstáli na 23. mieste  

     medzi gymnáziami v SR, čo je interná informácia pre riaditeľa  

     školy. V súčasnosti školy dosahujú len formálny výsledok.  

     Štát chce modelovať počet žiakov, do akých odborov majú ísť.  

     Aj gymnáziá sa zmierili s tým, že na gymnáziá pôjde 20%, 17%  

     na obchodné akadémie a ostatní na odborné školy. Ako dlhoroč-  

     ného (16 r.) riaditeľa odbornej školy ho teší, že zo 63% ide  

     25% do učňovských odborov. Vo svete sú školské systémy, kde  

     nepoznajú odborné školy, po skončení školy idú na vysoké  

     školy alebo do tzv. duálneho systému a zaškoľujú sa vo výrob-  

     nej praxi. Za ostatné 4 roky sa do všetkých škôl veľa  

     investovalo, čo môže súvisieť s lepšou kvalitou škôl. 

     Ing. Bagin: - poďakoval p. Kubičárovi, na 99% súhlasí.     

     Nemecký model hovorí o odborných školách. Ku kvalite tiež  

     súhlasí, ale oslavy na škole robiť nebude. INECO je sprofa- 

     nované. Poďakoval za podporu škôl, kvalita riadenia škôl je 

     alfa omega do budúcna.  

     doc. PaedDr. Božik, PhD.: - Angličania hovoria, lepšie neskôr 

     ako nikdy. Analýza mala byť skôr než na konci volebného  

     obdobia. Je správne, že venujeme toľko času školstvu. Váži si 

     kolegov z Komisie školstva i tých na školách. Toto volebné  

     obdobie je v znamení investícií do školstva, čo môže ako  

     funkčne jeden z najstarších poslancov v regionálnej politike, 

     porovnávať. Výnos dane z príjmu FO vo výške 30% pomohol  

     kraju. Reagoval na predsedu K-školstva p. Bagina. Vyžiadal si  
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     na rokovanie komisie prehľad, koľko deviatakov nastúpilo  

     v okrese Partizánske do našich škôl a koľko je z ostatných  

     okresov a krajov. Partizánske a Bánovce majú najväčší presun  

     žiakov na SŠ v susedných okresoch či krajoch. TSK sa razantne  

     vydal cestou racionalizácie a optimalizácie. V Topoľčanoch sa  

     nevydali cestou optimalizácie. Rodičia a deti nechcú ísť  

     na SOŠ, ktorá je v budove učilišťa. Navrhol, aby takáto  

     diskusia bola na prvých zastupiteľstvách, aby štruktúra  

     učebných a študijných odborov zohľadňovala záujem mladej  

     generácie o uplatnenie na trhu práce.  

     p. predseda: - potvrdil slová p. Božika, aj iné kraje by si  

     mali robiť domáce úlohy.  

     doc. MUDr. Bielik, CSc.: - reagoval na p. Božika. Španielske  

     príslovie hovorí, že lepšie zažiť smutnú chvíľu, ako byť  

     smutný celý život. Je členom Rady školy SOŠ v St. Turej, mali 

     270 žiakov, teraz 360, z učňovskej školy kreujú SOŠ. Vzdelá-  

     vanie na vysokej škole má veľa zbytočnej byrokracie. Nemocni-  

     ce na Slovensku sa dali cestou kvality, českí odborníci  

     povedali, že cesta kvality má byť špecifická pre nemocnice.  

     Ak manažérstvo kvality nebude šité na školstvo, môže sa míňať 

     účinkom.  

     doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - reagoval na p. Božika,  

     keďže v školstve strávil veľa života. Súhlasil s p. Michal- 

     com, hodnotiť duálny systém, keď nemáme absolventov, je  

     nenáležité. Snahy firiem získať lacné pracovné sily nemá nič  

     spoločné so stavom nášho školstva. V našom okrese sa  

     stretávame s podnikateľmi aj školami, kde nie je žiadna  

     výhrada voči kvalite nášho stredného školstva a technickému  

     zameraniu. Máme Radu pre hospodársky rozvoj mesta, sledujeme  

     to čo potrebuje trh práce. V meste máme 3 kvalitné školy.  

     Reagoval aj na p. Božika. Je už dosť racionalizácie, školy  

     u nás fungujú. Dnes môže ísť každý na strednú i vysokú  

     školu, problém je v platbe na žiaka. Máme 6% nezamestnanosť,  

     ak by bola 15% a školy by produkovali nezamestnaných, môžeme  

     sa baviť o kvalite školstva, ale pri tomto stave chýba  

     väčšine firiem najnižšie kvalifikovaná pracovná sila.  

     Ing. Bagin: - ministri nám sľubovali, že sa zníži admini- 

     stratíva. Navrhol zaslať výzvu na vládu či ministerstvo,  

     ktoré by nás usmernilo. K p. Božikovi dodrží slovo a súhlasí  

     s tým čo povedal.   

     PhDr. PaedDr. Novotná: – opakovane bola použitá informácia, 

     že deviataci z Bánoviec chodia študovať do iných okresov  

     alebo krajov. Podľa štatistiky z minulého roka išli do gym- 

     názií v inom kraji 2, ale 78 išlo do odborných škôl, nakoľko 

     sme spájali SOŠ so SOŠ Ribaya. Kým sa vyprofiluje úroveň  

     školy, dovtedy budú žiaci odchádzať do iných okresov  

     a krajov.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 9: 33-ZA, 2-SA ZDRžA-  

     LI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

     zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a   s ch v á l i l o   

     aktualizáciu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja  

     stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020“. 
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     K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 554/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

6. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried  

    prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé  

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte  

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2018/2019.             

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - v zmysle zákona a po prerokovaní v Krajskej  

    rade pre OVaP samosprávny kraj určuje do 31.10.2017 VZN pre  

    stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried I.  

    ročníka v dennej forme pre prijím. konanie a školský rok  

    2018/2019. Pri zostavovaní postupoval TSK podľa kritérií  

    daných zákonom, t.j. Stratégia rozvoja SŠ, analýzy a prognózy 

    o vývoji na trhu práce z Ústredia práce, SVaR, ktoré boli  

    verifikované riaditeľmi úradov práce v kraji, korigované  

    požiadavkami škôl a zamestnávateľov v kraji, zohľadňovali sme 

    percentuálny podiel nezamestnaných absolventov SŠ a iné. 

    MŠ SR schválilo rámcovú prognózu novoprijatých žiakov v počte  

    4080 žiakov, čo je o 32 menej, ako bolo schválených pre tento 

    školský rok. Dali sme si aj špecifický cieľ – v skupine  

    ekonomických odborov zvýšiť počet žiakov v učebných odboroch  

    na úkor študijných. K návrhu VZN prišla 1 pripomienka od n.o. 

    Future, Košice ako zriaďovateľa Súkromného gymnázia Futurum,  

    Trenčín, požiadali zmeniť prílohu 1 pod por. č. 18 nasledov- 

    ne: Štud. odbor 7902 – gymnázium 1 trieda, a Študijný odbor  

    7902J74 gymnázium bilingválne štúdium 2 triedy. Pripomienke  

    sa vyhovelo čiastočne, pridaním 1 triedy študijného odboru  

    7902J pre Súkromné gymnázium Futurum, na základe zapojenia sa  

    školy do projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie, 

    z ktorého vyplývajú škole isté záväzky – ako aj zriadenie  

    triedy pre informatiku a využitie laboratória pre okolité  

    nepodporené školy. Ak by sme triedu nenavýšili, škola by ne-  

    splnila podmienky projektu a laboratórium by získala ďalšia 

    škola z iného kraja. Navrhujeme určiť počet 190 tried prvého  

    ročníka, z toho 170,5 pre SŠ v ZP TSK a 19,5 tried pre školy 

    iných zriaďovateľov. Materiál bol zverejnený v knižnici pos- 

    lancov po zapracovaní pripomienky. Návrh VZN bol prerokovaný  

    s riaditeľmi všetkých škôl v ZP TSK a s ostatnými zriaďova- 

    teľmi, prerokovaný v príslušných komisiách a v KR pre OVaP.  

    p. predseda: -  pre prijatie VZN sú potrebné 3/5 hlasov  

    všetkých poslancov, t.j. 27. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 10: 31-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

    zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo  a  s ch v á l i l o 

    VZN TSK č. 36/2017 v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo 

    prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 555/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

     

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých  

    škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej  

    spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - Z TSK na zasadnutí 3.7.2017 schválilo VZN  

    TSK č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016, na základe  

    očakávanej valorizácie tarifných platov o 6% od 1.9.2017. 

    Nakoľko valorizácia bola schválená Nariadením vlády a nie 

    novelou zákona ako v minulosti, treba upraviť schválené VZN 

    nasledovne: - v čl. 2. VZN č. 35/2017 sa vypúšťa bod 3. a na- 

    hrádza sa novým znením: „VZN TSK č. 35/2017 nadobúda účinnosť  

    dňom, ktorým nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 

    202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

    366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plato-  

    vých taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.“  

    Nakoľko valorizácia bola schválená nariadením vlády o 6%  

    od 1.9.2017, je potrebné upraviť účinnosť VZN TSK č. 37/2017 

    od 1.10.2017 s tým, s aplikáciou na vzťahy a práva VZN  

    30/2016 znení VZN č. 35/2017 od 1.9.2017. Ide o tzv. nepravú 

    retroaktivitu, ktorú toto VZN spĺňa.  

    p. predseda: - ide o technicko-právnu úpravu, z dôvodu 

    schválenia valorizácie vládou, nie zákonom. Pripomenul  

    potrebnú 3/5 väčšinu hlasov všetkých poslancov pre schválenie  

    VZN.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 11: 31-ZA, 7-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017  

    prerokovalo  a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 37/2017 v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 556/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 



 15 

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine  
    Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad  

    Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad  

    Váhom.             

   Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

       

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - chceme umožniť, aby škola mohla vzdelávať aj  

    väzňov v Ilave.  

    Ing. Hilčíková: - na základe našej žiadosti zaslanej MŠ SR  

    zaradilo elokované pracovisko v Ústave pre výkon trestu  

    odňatia slobody a v Ústave pre výkon väzby, Mierové nám.,  

    Ilava, ako súčasť SOŠ Dubnica nad Váhom do siete škôl od 1.9. 

    2018. Vzhľadom k tomu treba upraviť zriaďovaciu listinu SOŠ 

    Dubnica nad Váhom, kde sa okrem elokovaného pracoviska v Dub-  

    nici dopĺňa aj elokované pracovisko školy v Ilave. 

  

         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 29-ZA, 8-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017  

    prerokovalo  a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.2018 

    Dodatok č. 8 k ZL SOŠ, Dubnica nad Váhom, v zmysle predlože- 

    ného návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 557/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     
    "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ" v rámci  

    programu Erasmus+, realizovanom Strednou zdravotníckou  

    školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

    230, 017 01 Považská Bystrica.        

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - SZŠ v Pov. Bystrici sa zapojila do projektu 

    v programe Erazmus+, ako rozpočtová organizácia nemá pros- 

    triedky na úhradu záverečnej platby projektu, preto požiadala  

    TSK o poskytnutie sumy 6.947,- eur, na predfinancovanie záve-  

    rečnej platby projektu. Po zúčtovaní projektu čiastku vrátia  

    zriaďovateľovi. 

      

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 27-ZA, 10-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017  

    prerokovalo  a  s ch v á l i l o  poskytnutie finančných  

    prostriedkov SZŠ, Pov. Bystrica a poukázanie poskytnutých  

    finančných prostriedkov TSK do 15 pracovných dní od prijatia  

    záverečnej platby z Národnej agentúry programu Erasmus+,  

    v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  
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            U z n e s e n i e  číslo 558/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

         

 

10. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2,  
    Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy,  

    Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských  

    zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk  

    praktického vyučovania SR.         

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - chceme aby si naša najväčšia nemocnica v ZP  

    TSK mohla vychovávať zdravotnícky personál.  

    Ing. Hilčíková: - v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú 2 SZŠ,  

    v Pov. Bystrici a v Trenčíne, v regióne horná Nitra chýba  

    takýto typ školy. Z tohto regiónu odchádza asi 30 žiakov  

    na zdravotnícke školy do iných krajov. Na základe požiadavky  

    NsP Prievidza-Bojnice sme začali rokovať o zaradení elokova- 

    ného pracoviska SZŠ Trenčín do siete škôl a škol. zariadení  

    SR od 1.9. 2018. Navrhujeme zaradiť do siete 3 študijné a 1  

    učebný odbor, ide o nedostatkové odbory, ktoré nemocnica  

    potrebuje, pričom priestory a vybavenie poskytne nemocnica,  

    vyučovanie zabezpečí naša škola, osobné náklady budú kryté  

    z normatívu zo štátneho rozpočtu. Nábytok a pomôcky zabezpečí  

    TSK. V prvých 2 rokoch to bude externá forma štúdia pre rých- 

    lu prípravu personálu, s vyučovaním na gymnáziu v Prievidzi,  

    praktická časť bude v NsP Bojnice. Dovtedy sa pripravia  

    priestory pre dennú formu štúdia.  

    

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 29-ZA, 8-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017  

    prerokovalo  a  s ch v á l i l o  návrh na zaradenie Elokova- 

    ného pracoviska, Nemocničná 2, Bojnice ako súčasť SZŠ, Veľko- 

    moravská 14, Trenčín - do siete škôl a školských zariadení SR 

    od 01.09.2018. K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 559/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finančných  
 prostriedkov a  vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi  

 Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a  

 Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.     

 Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 p. predseda: - ide o výsledok obstarávania a združené pros-  

 triedky, a je potrebné jeho schválenie v zastupiteľstve.  

 JUDr. Pleva: – predniesol návrh na schválenie Dodatku ku  

 Zmluve o združení fin. prostriedkov, ktorý sa týka stavby   
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 úseku cesty Skalka nad Váhom – Zamarovce. Na základe cenovej 

 ponuky zhotoviteľov v rámci VO je potrebné upraviť podiely 

 financovania uvedenej stavby, čím došlo k úspore na VO  

 o 105,- eur.  

 doc. MUDr. Bielik, CSc.: - upozornil, že v materiáli uvedené  

 slovo „poníženie“ má iný význam, ako zníženie sumy. Rovnako  

 ako navýšenie. 

 p. predseda: - poďakoval za pripomienku, treba sa tomu vyva-  

 rovať.  

     

          Na základe výsledku hlasovania č. 15: 29-ZA, 8-NEHLASO-  

     VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017  

     prerokovalo  a  s ch v á l i l o  Dodatok č. 1 k Zmluve 

     o združení fin. prostriedkov a o vzájomnej spolupráci medzi  

     SC TSK Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.  

     K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 560/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

           

 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

  

    Mgr. Bublavý: - župa má v súčasnosti podpísané zmluvy na dva  

    úseky Vážskej cyklotrasy (Trnava-Nové Mesto nad Váhom  

    a Púchov-Nosická priehrada). Spýtal sa, kedy budú podpísané  

    zmluvy na ďalšie úseky cyklotrasy.  

     

    PhDr. Tám: - minulý týždeň ste boli skontrolovať priebeh  

    rekonštrukcie monobloku v bojnickej nemocnici. Práce na bloku  

    G pomaly finišujú. Spýtal sa, či práce prebiehajú bez prob- 

    lémov a či bude dodržaný harmonogram rekonštrukcie a kedy by  

    mohol byť dokončený blok F.  

 

    Ing. Bagin: - poďakoval p. predsedovi a zainteresovaným za  

    začatie výstavby telocvične pri športovom gymnáziu. Verí, že  

    tento krok bude úspešný, ako aj inšpiráciou do budúcej práce. 

    NR SR aj vaším hlasom schválila novelu verejného obstarávania  

    pri nákupe potravín, kde sa pre školy a školské jedálne  

    schválil limit vo výške 200 000 eur. Spýtal sa, či TSK  

    pripravuje zmenu smernice o VO aj pre OvZP TSK a v akom  

    rozsahu bude úprava.   

    p. predseda: - chceme zmeniť smernicu aj voči pravidlám         

    hodnoty za peniaze, úprava sa dotkne aj zeleného obstarávania.    

    RSDr. Cipov: - poukázal na zhoršujúci sa stav cesty  

    v úseku Nováky – Lehota a Podhradie. V dôsledku preťaženia  

    môže dôjsť k narušeniu infraštruktúry (voda, kanalizácia,  

    plyn). Zvýšila sa ťažba v dvoch lomoch a kamióny denne  

    preťažujú cestu a zvyšujú jej nebezpečie, čím môže nastať  

    odstavenie pitnej vody aj plynu.  
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    PhDr. Škultéty: - reagoval na zákon o VO, kde sa zvýšil limit  

    na formu prieskumu trhu pre potraviny v školských jedálňach  

    (ŠJ) na úroveň 200 tis. eur bez DPH, platí limit pre obstará-  

    vanie bežných tovarov a služieb - 15 tis. bez DPH, 50 tis.  

    eur bez DPH nebežné tovary a služby, a 150 tis. eur pre sta-  

    vebné práce. Legislatívne úpravy boli schválené aj vďaka hla- 

    sovaniu pána predsedu. Spýtal sa, prečo v NR SR schvaľujete  

    zákony, ktoré uvoľňujú ruku obstarávateľom, ale OvZP TSK  

    musia trpieť limit 1000,- eur bez DPH, čo v ŠJ spôsobuje  

    problémy kvôli byrokracii, nepodporuje myšlienku podpory  

    regionálnych produktov, podpory malých a stredných podnikate-  

    ľov v našom kraji, ani podpory vzdelávania, nakoľko pomôcky  

    pre stredné školy sú obstarávané byrokratickým spôsobom. Ako  

    člen Rady školy sa spýtal, prečo schvaľujete v NR SR uvoľnenie  

    rúk obstarávateľom, ale bežný obstarávateľ v kraji má zviazané  

    ruky.  

    p. predseda: - pokiaľ ste bol vonku, zodpovedal som podobnú  

    otázku p. Bagina. Ideme zmeniť smernicu v troch smeroch –  

    v potravinách, v zelenom obstarávaní, a v hodnote za peniaze,  

    čo bude komunikované s odborníkmi na ministerstvách.  

 

    Ing. Ondračka: - k OP IROP boli 2 výzvy na MŠ a ZŠ, v oboch  

    bola v rámci kraja Trenčín prekročená alokácia žiadostí  

    o NFP. Materské školy boli úspešné v objeme 3 mil., kde  

    zostáva nedočerpaných 228 tis. eur, je ďalších 15 projekto-  

    vých žiadostí v celkovom objeme 4.183 tis.. Spýtal sa, či TSK  

    uvažuje o realokácii prostriedkov z iných opatrení na MŠ,  

    resp. či sa pripravuje revízia v budúcnosti. U základných  

    škôl sa čaká na vyhodnotenie výzvy.  

    p. predseda: - v každom opatrení chýbajú fin. prostriedky,  

    o čom TSK nerozhoduje sám. Budúci rok musí znovu zasadnúť         

    Rada partnerstva a rozhodnúť s členmi rady o realokáciách.   

    Odpovieme Vám písomne.  

 

 

13. Záver.            

 

    p. predseda: - máme za sebou posledné zastupiteľstvo pred    

    voľbami, ktoré sa budú konať 4.11.2017. Poďakoval všetkým  

    za spoluprácu, mali sme spoločne 26 zasadnutí.  

    Pred pozvánkou na malé občerstvenie a čašu vína v banketke      

    pozval všetkých prítomných na 4. ročník Dňa otvorených dverí  

    na TSK, ktorý sa bude konať o týždeň v pondelok, 2.10. 2017  

    od 9.00 do 16.00 h.  

    Ešte raz poďakoval všetkým za 4-ročné obdobie, za diskusiu  

    k rôznorodým názorom aj za dnešnú účasť. O slovo požiadal p.  

    Horváth. 

    Ing. Horváth: - pred voľbami na záver volebného obdobia poďa-  

    koval všetkým za doterajšiu spoluprácu, osobitne p.  

    predsedovi TSK. Veľmi si vážil odbornú spoluprácu, s mnohými  

    pracoval od začiatku vzniku VÚC. Všetkým, ktorí sa prihlásili  

    do volieb, želá úspech a bude sa tešiť na spoluprácu v novom 

    zložení. Ostatným poprial veľa úspechov a zdravia v živote.  
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Trenčín,  6. 10. 2017 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 
 

 I. overovateľ: Ing. Richard TAKÁČ, v.r.  

                 

II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO, v.r.   

 

Mgr. Michal ŽITŇANSKÝ, LL.M., riaditeľ Úradu TSK, v.r. 

 

 

 

 

 

 

                                  Ing. Jaroslav  B a š k a, v. r.  

                                           predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 


