
 Z á p i s n i c a  

z VIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 29.9.2014 

 
 

 

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 VI. a VII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.-ved.odd. práv., SMaVO 

    a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a schválenie  

       odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve TSK pre  

       Západoslovenskú distribučnú a.s., Bratislava –  

       trafostanica SOŠ Bzinská, Nové Mesto nad Váhom. 

    b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       CKN parc. č.1047/18 k.ú. Nové Mesto nad Váhom na dobu  

       neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  

       distribučnú a.s., Bratislava - trafostanica SOŠ Bzinská,  

       Nové Mesto nad Váhom.                                       

 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2014 o počte tried  

    prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo  

    jednotlivé učebné odbory a počte spoločných tried prvého  

    ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory  

    alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory stredných škôl 

    v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre  

    prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.                             

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–pov.riad.odb.školstva a kult. 
 

 5. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK._________________    

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–pov.riad.odb.školstva a kult. 

 a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR 

školy s názvom Stredná odborná škola podnikania, 

Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14,  

    911 34 Trenčín. 

 b) Návrh na zmenu sídla školy Stredná zdravotnícka škola, J.  

    Braneckého 4, Trenčín, so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 

Trenčín.  

 c) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR 

školy s názvom Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, 

Ilava, so sídlom Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava  
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    a návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení 

SR Elokovaného pracoviska Obchodnej akadémie, Jesenského 

259/6, Považská Bystrica, so sídlom Hviezdoslavova 330/17, 

019 01 Ilava. 

    d) Návrh na zmenu názvu a zmenu sídla školy Stredná odborná  

       škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská  

       7, 957 20 Bánovce nad Bebravou a jej súčasti. 
  

 6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2014.     

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   
 

 7. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí  

    o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov  

    a iných programov EÚ.         

    a) Implementácia decentralizovaných opatrení ROP  

       Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2014-2015  

       a príprava tematicky príbuzného OP pre programové obdobie  

       2014-2020 v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

       Predkladá: RNDr. Svorad Harcek,PhD.– ved.odb. SO/RO pre ROP   

    b) Projekt Europe Direct Trenčín 2013-2017. 

       Predkladá: Ing. Milan Semanco– vedúci odboru region. rozvoja 
 

 8. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na SC TSK.  

    Predkladá: Ing. Miroslav Benka - poverený riadením SC TSK 
 

 9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  

    2014. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
                             

10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2014. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

11. Voľba hlavného kontrolóra TSK.                 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

13. Záver.  

 

 

 

R o k o v a n i e: 

 
 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,  

    programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

     Dnešné VIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných – 

osobitne p. poslankyňu NR SR  Ing. Košútovú.  
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     Oznámil overenie zápisnice z augustového zasadnutia 

Zastupiteľstva TSK zo dňa 25.8.2014, ktorá bola zverejnená na 

webovej stránke TSK a je k nahliadnutiu u zapisovateľky.  

Skonštatoval, že na dnešnom zasadnutí je prítomných 43 

poslancov zo 45, čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: PaedDr. 

Porubcová a p. Halabrín. 

Požiadal poslancov a prítomných hostí o konštruktívny prístup 

k rokovaniu, aby sme rokovali racionálne, s číslami a bez 

emócií.  

 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

        I.  overovateľ: doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. 

        II. overovateľ: Bc. Štefan MJARTAN.   

 

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 42 poslancov. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 42-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    29.9.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov  

    zápisnice podľa predloženého návrhu. 

                                       (viď uznesenie č. 176/A) 

 

Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku 

Zastupiteľstva TSK.  

Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za 

skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

                  a Bc. Dominika Hrudková.   

 

 

   Ing. Chochlík: - navrhol vypustiť z programu bod 4. Návrh  

   na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja č. 10/2014 o počte tried prvého ročníka 

   v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé  

   učebné odbory a počte spoločných tried prvého ročníka  

   v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo  

   jednotlivé príbuzné učebné odbory stredných škôl v územnej  

   pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie  

   konanie v školskom roku 2015/2016, nakoľko návrh VZN č. 10 je  

   v rozpore so zákonmi SR a predpismi EÚ.  

   Mgr. Kaščáková: - navrhla vypustiť z programu bod 5. Návrhy 

   na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďova-  

   teľskej pôsobnosti TSK. Ide o veľmi závažný problém, týkajúci  

   sa 3 škôl, návrh bol „šitý veľmi horúcou ihlou“ a zaslúži si  

   väčšiu analýzu a posunutie na ďalšie rokovanie.  

   p. predseda: - návrh VZN je v súlade so všetkými zákonmi, na  

   bode 5. sa tiež pracovalo dlhšie.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 2: 6-ZA, 24-PROTI, 13- 

   SA ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

   dňa 29.9.2014  n e s ch v á l i l o  poslanecký návrh Ing.  

   Chochlíka na vypustenie bodu č. 4 z programu rokovania.  
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        Na základe výsledku hlasovania č. 3: 5-ZA, 22-PROTI, 16- 

   SA ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

   dňa 29.9.2014  n e s ch v á l i l o  poslanecký návrh Mgr.  

   Kaščákovej na vypustenie bodu č. 5. z programu rokovania.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 5-SA ZDRžALI  

   HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

   29.9.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  program VIII.   

   zasadnutia Zastupiteľstva TSK 29.9.2014 v zmysle pozvánky.  

   K výsledkom oboch hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 176/2014 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VI. a VII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na júlovom zasadnutí Zastupiteľstva TSK 7.7.  

    2014 bolo prijatých 24 uznesení, na augustovom zasadnutí  

    25.8.2014 bolo prijatých 23 uznesení. Väčšinou boli uznesenia 

    splnené, v platnosti zostávajú uznesenia týkajúce sa  

    majetkových záležitostí. Predaj majetku je záležitosť  

    zložitá.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 43-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2014 

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

    plnenia uznesení prijatých na VI. a VII. zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK, v prijatom  
       

          U z n e s e n í  číslo 177/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

     
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.-ved.odd. práv., SMaVO 

    a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a schválenie  

       odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve TSK pre  

       Západoslovenskú distribučnú a.s., Bratislava –  

       trafostanica SOŠ Bzinská, Nové Mesto nad Váhom.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o prevod z dôvodu osobitného 

       zreteľa, na schválenie je potrebná 3/5 väčšina, návrh bol  

       prerokovaný v príslušných komisiách a odporučený na  

       schválenie.  
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            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 43-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.09.2014 

       prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti uvedeného  

       nehnuteľného majetku (pozemok a stavby) vo vlastníctve  

       TSK, v správe SOŠ, Nové Mesto nad Váhom, u r č i l o   

       prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

       TSK predajom nehnuteľností pre spoločnosť Západoslovenská 

       distribučná, a.s., Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

       zreteľa, a zároveň  s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného 

       prebytočného nehnuteľného majetku spoločnosti  

       Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, 

       za dohodnutú kúpnu cenu. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 178/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       CKN parc. č. 1047/18 k.ú. Nové Mesto nad Váhom na dobu  

       neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  

       distribučnú a.s., Bratislava - trafostanica SOŠ Bzinská,  

       Nové Mesto nad Váhom.              

  

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - tento bod súvisí s predošlým  

       bodom – navrhujeme zriadenie vecného bremena na pozemku  

  pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava,  

  za účelom výkonu povolenej činnosti na dobu neurčitú, 

       za dohodnutú jednorazovú náhradu. Materiál bol prerokovaný 

       v príslušných komisiách a odporučený na schválenie.  

        

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 43-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.09.2014 

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena  

       v prospech oprávneného – Západoslovenskú distribučnú,  

       a.s., Bratislava v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo 

       prijaté  
 

      U z n e s e n i e  číslo 179/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

  

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2014 o počte tried  

    prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo  

    jednotlivé učebné odbory a počte spoločných tried prvého  

    ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory  

    alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory stredných škôl 

    v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre  
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    prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.                                

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková– pov.riad.odb.škol. a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predložila návrh VZN TSK č. 10/2014. TSK 

    podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, určuje VZN  

    počet tried prvého ročníka, v členení na študijné a učebné  

    odbory, v územnej pôsobnosti kraja pre prijímacie konanie  

    v nasledujúcom školskom roku – 2015/2016. Zámerom TSK je  

    postupné znižovanie počtu tried gymnázií, obchodných akadémií  

    a ekonomických zameraní a posilnenie počtu tried technických  

    odborov na školách pre nasledujúci školský rok. Vysvetlila  

    pripomienky podané k návrhu a ich riešenie. Pre budúci  

    školský rok navrhujeme určiť počet tried stredným školám  

    v územnej pôsobnosti TSK spolu 222 tried, ako je uvedené  

    v prílohe. Návrh VZN bol prerokovaný a schválený v Krajskej  

    rade pre odborné vzdelávanie a prípravu, v Komisii školstva,  

    kultúry, mládeže a športu a v Komisii leg. právnej, ktoré  

    odporučili zastupiteľstvu predložený návrh VZN schváliť.  

    V komisiách a krajskej rade bol prerokovaný pôvodný materiál  

    bez zapracovaných pripomienok. Napriek tomu, že pre škol. rok  

    2014/2015 sme rozpísali menej tried pre odbory s ekonom.  

    zameraním, nebude tomu tak každý rok, ale každý rok sa bude  

    vyhodnocovať a nastavovať podľa potrieb trhu práce. 

    p. predseda: - vystúpil s prezentáciou k návrhu VZN, máme tu  

    aj hostí, ktorí požiadali o slovo, ak im umožníte, a potom  

    dáme slovo poslancom. V krátkosti vysvetlil, o čom je toto  

    VZN a akú moc dáva poslancom TSK zákon, čo sa určovaním tried  

    v rámci TSK sleduje. Už po druhý krát v histórii to zákon  

    č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave umožňuje  

    samosprávnym krajom, na základe požiadaviek trhu práce  

    a iných podmienok (nezamestnanosť absolventov, stratégie  

    odborného vzdelávania...). Tabuľka je prílohou VZN. Finančné  

    prostriedky daňových poplatníkov rozdeľuje štát, aj pre školy  

    v Trenčianskom kraji a je povinnosťou poslancov, aby boli  

    investované čo najlepšie, nie do škôl, ktoré majú zlé  

    výsledky. Dve školy nepatria do tohto VZN – dopravná akadémia  

    a letecko-technická škola, ktoré patria pod ministerstvo  

    vnútra. Minuloročné VZN prvé v histórii nebolo dobré, bol tam  

    nadhodnotený počet tried. Našou snahou je pre nový školský  

    rok presunúť 572 žiakov z ekonomických odborov do  

    technických, je našou ambíciou pomôcť požiadavkám trhu  

    práce, k čomu sme VZN pripravili. Od 1.9. bude rozhodujúci  

    aj priemer známok na jednotlivé školy. Dve školy sa zapojili  

    do štátneho programu vytvárania Centier odborného vzdelávania  

    a prípravy (COVP) - SOŠ stroj. Pov. Bystrica a SOŠ Pruské,  

    minulý týždeň získala COVP aj Spojená škola Nováky. Úlohou  

    centier je zabezpečiť praktické vyučovanie podľa iných  

    princípov a preškolenie učiteľov a príprava odborníkov na  

    základe požiadaviek firiem. V kraji by ich malo byť asi 10. 

    V kraji vytvárame podmienky pre odborné vzdelávanie aj tým,  

    že sme začali podpisovať Memorandá o spolupráci (trojstranné  

    za TSK, školu a podnikateľské subjekty), zatiaľ sú podpísané  



 

 

7 

    so SOŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ Pruské, SPŠ Nové Mesto n. V.  

    a Spojená škola Nováky. Trenč. kraj je známy strojárstvom,  

    elektrotechnikou, gumárenstvom, chémiou, sklárskym priemyslom 

    a ťažké strojárstvo sa nahrádza automobilovým priemyslom.  

    Zamestnávateľov zaujíma vzdelaná pracovná sila. Chceme aby  

    školy pripravovali absolventov na trh práce, nie na úrad  

    práce. Písomný materiál je prílohou zápisnice.                                   

    Máme požiadavky na vystúpenie – Ing. Jaroslava Holečka,  

    prezidenta Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku.  

    Požiadal hlasovať o umožnení vystúpenia Ing. Holečkovi. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 8: 41-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  možnosť  

    vystúpenia Ing. Holečkovi.  

 

    p. predseda: - požiadal o prezentáciu max. 10-15 minút.  

    Ing. Holeček: - na základe vlastnej praxe reprezentuje aj  

    stranu vzdelávania aj zákazníkov vzdelávania. Zhodnotil 

    situáciu vo vzdelávaní z pohľadu automobilového priemyslu.  

    Na Slovensku zostane dovtedy, kým bude mať pracovnú silu a  

    konkurencieschopnosť. Zamestnávatelia sa zjednotili v roku  

    2012 v jednom, že je bieda v strednom školstve. Vytvorili sme 

    neformálne združenie 7 zamestnávateľov pri Rade vlády pre  

    odborné vzdelávanie a prípravu, a prijali deklaráciu  

    o spoločnej podpore transformácie odborného vzdelávania,  

    v 5 pilieroch: - potreby trhu práce, nastavenie výkonov škôl  

    (novelou zákona z r. 2012 túto právomoc dostali VÚC),  

    kariérne poradenstvo a polytechnická výchova, modernizácia  

    odborného vzdelávania, do ktorého treba zapojiť  

    zamestnávateľov a znovu celé vybudovať. Posledné je overenie  

    kvality na konci. K tomu boli vytvorené projekty. Tento rok  

    sme druhý krát definovali potreby trhu práce. Potrebujeme 320  

    tis. nových zamestnancov, a 75% na reprodukciu, ktorí odídu  

    do dôchodku. S VŠ vzdelaním je potrebných len 31%, so SŠ  

    vzdelaním 69%. Ročne potrebujeme 44 100 pracovníkov so SŠ  

    vzdelaním. Ročne však vychádza zo SŠ menej ako 50 tis.  

    absolventov, z toho je 34% nezamestnaných, lebo vyštudovali  

    odbor, ktorý nikto nepotrebuje. Vyše 60% ide na vysokú školu,  

    v Nemecku je to 24 a vo Švajčiarsku 25%, 10% sa vráti do  

    priemyslu. Treba pripravovať žiakov pre povolanie, nie pre  

    maturitné vysvedčenie alebo pre úrad práce. Do roku 2020  

    treba vytvoriť podmienky, aby 80% študovalo v odboroch, ktoré  

    potrebuje štát. Zavádzame nový duálny systém, overovanie  

    kvality. Potrebujeme zapojiť zamestnávateľov do systému  

    vzdelávania, pripravuje sa zákon o odbornom vzdelávaní, aby  

    bol tento rok schválený a platný od 1.1.2015, ktorého  

    súčasťou je duálny systém. Chceli by sme, aby na gymnáziá  

    išlo 30% žiakov, na SOŠ 30% a SOŠ typu bývalých SOU 40%  

    žiakov -z toho duálne 75%. Pri duálnom systéme je výučba  

    v škole, prax u konkrétneho zamestnávateľa. Zamestnávateľ si  

    hľadá školu, ktorá mu pripraví žiaka teoreticky, uzatvára so  

    žiakom učebnú zmluvu a počas štúdia môže uzavrieť prac.  

    zmluvu a následne prijať do zamestnania. Posledných 10 rokov 
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    neprišiel na Slovensko žiaden významný investor, hlavný dôvod  

    je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.  

    p. predseda: - o slovo požiadal Ing. Kollár, person. riaditeľ   

    PSL, a.s. Pov. Bystrica. Spoločnosť má od r. 2008 zmluvu  

    s našou školou a zamestnáva jej absolventov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 9: 42-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  možnosť  

    vystúpenia Ing. Kollárovi.  

 

    Ing. Kollár: - predniesol pohľad na spoluprácu PSL, a.s.  

    a SOŠ stroj. Pov. Bystrica. V období pred krízou bol  

    nedostatok pracovnej sily, okolo roku 2007 sme začali  

    zvažovať spoluprácu so SOŠ strojníckou, pre získanie  

    kvalifikovanej pracovnej sily pre PSL. V novembri 2008 bola  

    uzavretá trojstranná zmluva medzi TSK, SOŠs a PSL, a.s..  

    Situácia sa teraz znovu opakuje, aj napriek zmluvám so  

    školami a zamestnávateľmi je nedostatok kvalifikovanej  

    pracovnej sily. Predložil graficky vývoj počtu prijatých  

    žiakov na SOŠs v rokoch 2009-2014, nastáva pokles počtu 

    absolventov aj uchádzačov o zamestnanie v PSL. Každoročne  

    ponúkame 40-50 prac. príležitostí, vplyvom tlaku ostatných  

    zamestnávateľov nie je možné pokryť naše požiadavky. V piatok  

    sme mali stretnutie personalistov mesta Pov. Bystrica, kde  

    sme deklarovali víziu nedostatku kvalifikovanej pracovnej  

    sily v strojárskych profesiách, a každý nový subjekt v okolí  

    ohrozuje naše podnikateľské zámery.  

    p. predseda: - o slovo požiadal Ing. Valér Chladný, person.  

    riaditeľ Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Dubnica nad 

    Váhom.  

  

         Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 8- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  možnosť  

    vystúpenia Ing. Chladnému.  

 

    Ing. Chladný: - krátko reagoval na povedané fakty, odprezen-  

    tované bolo aj fungovanie v praxi. Kooperujeme so SOŠ  

    v Dubnici. Z osobných skúseností s rozbehom spoločnosti od 

    nuly do 10 rokov vie, že zahraničný investor očakáva hlavne  

    kvalifikovanú pracovnú silu. Ak je  nedostatok takejto  

    pracovnej sily, zamestnávateľ môže investovať do vzdelania,  

    alebo prispôsobiť procesy. Pri vzdelávaní nechcú suplovať  

    štát, druhá možnosť môže zjednodušiť procesy tak, že  

    kvalifikovanú pracovnú silu už nebudú potrebovať. Preto  

    podporujeme technické vzdelávanie a utlmenie všeobecnovzdelá-  

    vacích smerov. Treba podporiť exkurzie vo fabrikách už na  

    základných školách. VZN je citlivá téma, ktorá sa týka  

    študentov, rodičov, zamestnancov škôl aj zamestnávateľov.  

    Mgr. Smatana: - mnohé myšlienky treba podporovať, ale  

    základný nástroj – obmedzovanie otvárania tried na stredných  

    školách - je zlý, aj stanovenie smerných čísiel na školách,  

    kam sa môžu žiaci prihlásiť. Nakoľko návrh Ing. Chochlíka  

    na stiahnutie celého bodu neprešiel, predloží 3 pozmeňujúce  
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    návrhy (zaslané na e-mail p. predsedu), týkajúce sa volebného  

    obvodu Pov. Bystrica. Podľa slov p. predsedu bolo v prvom VZN  

    nadhodnotených 1500 miest, no nestálo nás to nič. Dnešné VZN  

    preferuje 3-ročné technické učebné odbory, dôvodová správa  

    neobsahuje pomery na trhu práce, požiadavky na absolventov 

    úradmi práce a nezamestnanosť študijných odborov. Toto 

    obmedzovanie je neúcta k rodičom, žiakom, pracovníkom škôl aj  

    zamestnávateľom. Trhu možno vytvárať podmienky, nie ho takto  

    obmedzovať, nemožno nútiť nikoho, aby študoval odbor, ktorý  

    nechce, aby zostal pracovať v kraji. Návrh nás vracia pred  

    rok 1989, keď nebola sloboda sťahovania aj štúdia v iných  

    krajoch, čo spôsobilo protekciu a korupciu. Takúto silu a moc  

    zo zákona odmieta. Ak nenájdu rodičia a študenti odbor, ktorý  

    chcú študovať, odídu do iných krajov. Toto VZN likviduje  

    súkromné školy v kraji, nemožno im zakazovať súťažiť na trhu  

    práce, nikto s nimi nekomunikoval. Predniesol pozmeňujúce  

    návrhy: 

    1. upraviť údaje v prílohe č. 1 k VZN nasledovne: SOŠ stroj.  

    Pov. Bystrica odbor mechanik nastavovač 2 triedy, odbor  

    mechanik elektrotechnik 1 trieda, odbor mechanik strojov  

    a zariadení a mechanik počítačových sietí 1 trieda. Škola je  

    nespokojná so stanovením učebných odborov. Ak neotvoríme  

    odbor mechanik počítačových sietí, študenti odídu do Žiliny  

    alebo do Trnavy.  

    2. upraviť údaje v prílohe č. 1 VZN nasledovne: pre súkromné  

    Gymnázium M. R. Štefánika Pov. Bystrica 1 trieda, miesto 0,  

    Súkromná obchodná akadémia M. R. Štefánika Pov. Bystrica 1  

    trieda miesto 0, Súkromná hotelová akadémia M. R. Štefánika  

    Pov. Bystrica 1 trieda miesto 0. Ak TSK neumožní otvorenie  

    prvého ročníka na školách, možno očakávať problém s vracaním  

    eurofondov, ktoré škola na odbory čerpala. Neboli zohľadnené  

    požiadavky zamestnávateľov školy,  

    3. upraviť údaje v prílohe nasledovne: pre Gymnázium Školská  

    ul., Pov. Bystrica, študijný odbor 7902 z 3 tried na 4  

    triedy, teraz máme 5 tried, budúci rok už nebude, gymnázium  

    stratilo ďalšiu triedu, čo bude mať dopad aj na počet  

    zamestnancov a požiadavky rodičov.  

    Na záver dodal, že takto nebudete riadiť trh a študenti odídu  

    do iných krajov a do zahraničia, budete môcť len riadiť  

    eurofondy do Centier odborného vzdelávania. Požiadal hlasovať  

    o 3 návrhoch osobitne.   

    p. predseda: - nenútime študentov, len definujeme sieť  

    stredných škôl v kraji, študenti a rodičia si vyberajú sami. 

    PhDr. Škultéty: – reagoval na p. Smatanu. Rozhodnutie urobia   

    poslanci, so zodpovednosťou.  

    p. Matušík: - kolega si oblieka dres zástupcu Rady školy  

    a ako člen rady sa tento rok ešte nezúčastnil zasadnutia,  

    spýtal sa, či vyvinul aktivitu aj na Komisii školstva.  

    Mgr. Smatana: - úradné rozhodnutie je politické rozhodnutie,  

    a odmietam ho urobiť. Som v 6 radách škôl a za školu bojujem,  

    ale vy nie, mám dosť informácií.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - ako dekan Fakulty zdravotníctva  

    Trenčianskej univerzity štát, regulatív je aj vo vysokom  
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školstve, štát si objednáva a platí za počet. Každé VZN je 

regulatív. Baťa ako najznámejší podnikateľ mal iný prístup, 

staral sa aj o vzdelávanie komplexne od najnižšej po najvyššiu 

úroveň, zdravotná starostlivosť bola špičková. Pohľad 

zamestnávateľov smeruje do technických smerov, ale sú tu 

požiadavky aj nevýrobné profesie (zdravotníci, pedagógovia), na 

trhu chýbajú zdravotné sestry. Najlepším lákadlom je mzda, možno 

mala zaznieť priemerná mzda robotníkov, ako atraktivita pre 

zamestnanie. Ak prijmeme VZN, môžeme každý rok pýtať odpočet, či 

sa v praxi naplnil zámer.  

Ing. Trstenský: - z vystúpenia p. poslanca Smatanu sa nedozvedel 

čo je demokratické, rozhodnutie zastupiteľstva k VZN zrejme bude 

nedemokratické. Ak sme boli demokraticky zvolení, aj naše 

rozhodnutie je prejavom demokracie. Ak od r. 1990 sa ukázalo, že 

regulácia trhu v oblasti školstva nie je dobrá, lebo chýbajú 

pracovné sily a absolventi VŠ končia na úrade práce. Spoločnosť 

potrebuje tých, ktorí budú pracovať.  

Ing. Chochlík: – návrh VZN č. 10/2014 je v rozpore napr.  

s Rezolúciou 1904/2012 v oblasti zabezpečenia rovnosti šancí. 

- odporúčanie 1904/2012 Parlament. zhromaždenia Rady Európy. 

Prijatie VZN môže mať dopad na projekty a prostriedky EÚ.   

VZN je v rozpore s čl. 42, ods. 1, čl. 13, ods. 4 Ústavy SR, 

Dodatkového protokolu o ochrane ľudských práv, čl. 28, písm. p 

Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 13, ods. 2 medzinár. partu. 

Materiál hovorí o obsahových nedostatkoch. Procesné: VZN je 

v rozpore s § 4, ods. 2, písm. c) zákona 184, TSK nepostupuje 

v súlade s Region. stratégiou výchovy a vzdelávania, vyhodnotenie 

pripomienok nebolo predložené poslancom písomne, 3 dni pred 

rokovaním. Citoval § 8, odst. 7 – vyhodnotenie pripomienok sa 

musí predložiť poslancom písomne najneskôr 3 dni pred rokovaním, 

sú to procesné nedostatky. VZN nie je v súlade § 8 zákona 302.  

Technické odbory sú žiadané, je riaditeľom školy, nezmenil som 

odbory z technických na iné. Spýtal sa, ak sme jedinou školou 

tohto zamerania, prečo som nedostal viac ako 5 tried. Vytváranie 

COP je dobré, naša škola má zmluvy s 52 firmami, kde žiaci 

praxujú. Výber je na žiakovi, jeho rodičoch, kde sa zamestná.  

Predložil návrh, aby v návrhu VZN TSK č. 10/2014 v prílohe bod 56 

Súkromnej SOŠ, M.R. Štefánika, Trenčín bola zmenená 0 na 1. 

Požiadal hlasovať.  

p. predseda: - požiadal odovzdať písomne.  

Mgr. Smatana: - v diskusii k p. Chochlíkovi bude vyvracať 

pripomienku p. Trstenského - argumentovať vysokými školami, ktoré 

nie sú v našej zriad. pôsobnosti nesúvisí s VZN. 

Mgr. Kaščáková: – k p. Chochlíkovi, že neexistuje stratégia 

uviedla, že existuje koncepcia z r. 2006, pozostáva z precízne 

spracovanej analyt. časti, v strategickej je chudobná. 

Materiál VZN hovorí o počte ustanovených tried, ale v dôvodovej 

správe by bolo vhodné porovnanie škôl – aký je počet tried, koľko 

žiadali a koľko dostali.  

PaedDr. Kubičár: – požiadal p. Chochlíka upresniť, o ktorý odbor 

má záujem navýšiť.  

Ing. Bagin: – v závere p. Chochlík prekvapil požiadavkou pre 

súkromnú školu. Štatistiky sú v knižnici, každý riaditeľ 
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prerokovával svoje Plány výkonov s Ing. Hilčíkovou. Uviedol 

z tabuľky počty ku škole p. Chochlíka.  

- k Mgr. Kaščákovej – len z dobrej analýzy sa dá urobiť dobrá 

stratégia, odbor školstva spracuje celkovú stratégiu pre odborné 

aj celé školstvo.  

Ing. Chochlík: – vysvetlil, že má ciele ako riaditeľ školy. 

Skladali sme sľub ako poslanci, v záujme všetkých obyvateľov 

kraja. 

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - všetko čo povedal p. Smatana  

patrilo do školskej komisie, keby tam bol prítomný. Argumentoval 

k Pov. Bystrici - v meste sa stavia 5 výrobných hál, kde bude 

treba 600 prac. miest, podľa úradu práce nenaplníme týchto 600 

miest. Bolo by zlé, keby si naši mladí ľudia nenašli prácu, ale 

práce je dosť, spolupráca medzi SOŠs a PSL je príkladná, máme 

Radu pre hospod. rozvoj - so zástupcami mesta, podnikateľmi, p. 

Kollára nominovali do rady. Prial by si, aby naši žiaci našli 

uplatnenie. V Pov. Bystrici máme jednu súkromnú školu a vieme ako 

funguje.  

Ing. Trstenský: – nezamestnanosť za okres N. Mesto n. V. je 8,1%, 

vo firmách chýba 350 stredoškolsky vzdelaných kádrov. Kde ich 

majú vziať? Ak bol systém školstva dobrý, prečo nedokázal 

vygenerovať dostatok prac. sily. Hlási sa k smerným číslam.  

Ing. Chochlík: - reagoval na p. Janasa – stáva sa, že firmy aj  

odídu. Zastupiteľstvo v zmysle § 11, zákona 302, odst. 2, písm. 

c) môže schvaľovať program Sociálneho-ekonomického a kult. 

rozvoja kraja, ktorý tiež nemáme. 

PaedDr. Kubičár: – slovenské školstvo má dva hlavné problémy – 

časti populácie sa nechce učiť a časti sa nechce pracovať. 

Naposledy to povedal p. Čaplovič, a zaviedol regulatív. Návrh VZN 

zavádza učebné odbory, ktoré vymizli. Je odvaha robiť 

racionalizáciu škôl. Materiálu vyčíta koncepčnosť do budúcnosti.  

V kraji máme najmenej percent na gymnáziá, podľa p. Holečka 30%.  

Na VŠ je kapacita vyššia než populačný ročník, gymnazisti 

odchádzajú do Čiech. Voľných prac. miest je celkove asi 10 000 

a v kraji 700. Rozmýšľajme čo bude na konci tohto procesu. Je to 

sociálny experiment. Navrhol zvýšiť počty tried na gymnáziách 

podľa počtu v rokoch 2014/2015. Svoj návrh dá aj písomne.  

PhDr. PaedDr. Novotná: - reagovala na p. Kubičára, podporila 

mnohé čo tu odznelo, je náročné stotožniť sa s tým, čo ideme 

robiť, ale je nutné urobiť takýto krok. Súhlasila s tým, aby sme 

dostávali informácie ako táto aktivita pokračuje v budúcnosti.  

Ing. Bagin: - váži si p. Kubičára, že takto vystúpil. V marci som 

povedal, že každej škole bude nastavené zrkadlo, aj gymnáziu. 1 

triedu sme vrátili. Nikto z nás nemôže nesúhlasiť s vystúpeniami 

hostí. Som aj riaditeľom SPŠ. Zdôraznil, že z kritérií boli za 

základ brané požiadavky praxe. Zreálnenie počtu tried prvého 

ročníka je cesta do záhuby. P. minister Čaplovič pomohol odborným 

školám. TSK našiel odvahu to takto riešiť. Najdôležitejšie je 

pokračovať v kvalite. Vyzval médiá, aby nám pomohli. Rodičia 

donútia poslancov, aby sa viac prijímalo na školách, ktoré majú 

dobré uplatnenie na trhu práce. Verí, že argumenty ktoré odzneli 

presvedčia nás poslancov podporiť VZN, lebo je odvážne ale 
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reálne. Možným problémom do budúcna bude nedostatok odborníkov 

pedagógov.  

Mgr. Smatana: - jeho návrh hovorí, aby si počet tried mohli určiť 

školy. Riešením nedostatku pracovníkov na trhu práce nie je 

politické rozhodnutie o utlmení niektorých odborov, doteraz 

neboli spomenuté dva základné mechanizmy zamestnávateľov - mzdy 

a pracovné podmienky. 

p. Matušík: – predložený  materiál a vystúpenie hostí pomôže 

občanom sa zorientovať v problematike. Bude hlasovať tak, aby 

boli stredné školy v Pov. Bystrici rovnocenné a rodičia a žiaci 

si mohli vybrať. 

p. predseda: - ukončil diskusiu a doplnil vyjadrenia v diskusii.  

VZN nedávame príkaz ale ponuku, úlohou poslancov Z TSK je 

pripraviť sieť škôl pre potreby trhu práce, nie úradu práce. K 

procesnej príprave VZN sme naplnili všetky litery zákona, bolo 

zverejnené 5 dní vopred. Ľudia z praxe vedia aké sú mzdy. 

Dlhodobými opatreniami chceme dosiahnuť, aby mladí našli 

uplatnenie na trhu práce.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 2-ZA, 10-PROTI, 28-SA 

ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  n e –  

s ch v á l i l o  prvý predložený pozmeňujúci návrh Mgr. Smatanu 

k SOŠ Pov. Bystrica.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 12: 2-ZA, 14-PROTI, 26-SA 

ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  n e –  

s ch v á l i l o  druhý predložený pozmeňujúci návrh Mgr. Smatanu 

k súkromnému gymnáziu M.R. Štefánika v Pov. Bystrici.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 2-ZA, 9-PROTI, 30-SA 

ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  n e –  

s ch v á l i l o  tretí predložený pozmeňujúci návrh Mgr. Smatanu 

ku Gymnáziu v Pov. Bystrici.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 3-ZA, 26-PROTI, 12-SA 

ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  n e –  

s ch v á l i l o  poslanecký návrh Ing. Chochlíka – v čl. I, bod 

2. v prílohe č. 1. - vykonať zmenu bod 56 Súkromná stredná 

odborná škola, M.R. Štefánika 379/19, Trenčín z 0 na 1 triedu. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 3-ZA, 9-PROTI, 30-SA 

ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  n e –  

s ch v á l i l o  poslanecký návrh PaedDr. Kubičára – zvýšiť 

počty tried jednotlivých gymnázií podľa počtu otvorených tried    

v škol. roku 2014/2015.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 37-ZA, 5-PROTI, 1-

NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.09. 

2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh doplneného 

VZN TSK č. 10/2014 o počte tried prvého ročníka v členení na 

jednotlivé študijné alebo jednotlivé učebné odbory stredných škôl 

v územnej pôsobnosti TSK pre prijímacie konanie v školskom roku 

2015/2016, k čomu bolo prijaté  
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          U z n e s e n i e  číslo 180/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

p. predseda: - na schválenie bola potrebná 3/5 väčšina, t.j. 27 

hlasov.  

 

 

 

 5. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK._________________    

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková– pov.riad.odb.škol. a kult. 

 a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR 

školy s názvom Stredná odborná škola podnikania,  

    Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14,  

    911 34 Trenčín.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - predložila návrh na vyradenie zo siete  

       škôl SOŠ podnikania Trenčín, v súlade s návrhom VZN  

       10/2014, k 31.8.2015, a zaradiť jej študijné a učebné  

       odbory na právneho nástupcu - SOŠ obchodu a služieb,  

       Jilemnického 24, Trenčín. Koncepcia rozvoja škôl a škol.  

       zariadení 2007/2013 navrhuje odstránenie duplicity odborov  

       a zvážiť existenciu SOU odevného a textilného (t.č. SOŠ  

       podnikania) vzhľadom na demografický vývoj. Stratégia  

       odborného vzdelávania a prípravy TSK z roku 2010  

       a Koncepcia stredoškolského vzdelávania a prípravy TSK  

       z roku 2011 uvádzajú potrebu znižovať počet žiakov  

       stredných škôl v skupine odborov ekonomika, organizácia,  

       obchod a služby. Škola sa však budovala ako moderný typ  

       strednej školy zavádzaním nových odborov v oblasti  

       ekonomiky, marketingu, obchodu a cest. ruchu. Podľa  

       výsledkov Štátnej školskej inšpekcie je lepšie hodnotená  

       SOŠ OaS na Jilemnického. Duplicita odborov ovplyvňuje  

       nezamestnanosť absolventov týchto škôl. Učebné a študijné  

       odbory prejdú na SOŠ OaS Trenčín, žiaci doštudujú vo svo- 

       jich odboroch, zamestnanci prejdú delimitáciou na nástupcu  

       školy, následne bude upravený počet pedagogických aj  

       nepedagogických zamestnancov. Náklady na sťahovanie SOŠ  

       podnikania budú určené štúdiou, ktorú vypracuje TSK.  

       Materiál bol prerokovaný a odporučený Krajskou radou pre  

       OV, aj Komisiou školstva. ZO OZ pracovníkov školstva pri  

       SOŠ podnikania zorganizovala petíciu na podporu  

       zachovania školy, ktorú predložila predsedovi TSK, s 5511  

       podpismi, bude vybavená v súlade s právnymi predpismi.  

       p. predseda: - vystúpi osobne a potom dáme slovo  

       riaditeľom iných škôl v krajskom meste.  

       Nadviazal na predošlý bod, od budúceho školského roka  

       chceme podporiť takú sieť stredných škôl, kde chceme  

       ponúknuť 572 žiakom štúdium v technických odboroch.  

       Optimalizáciu siete sme už robili 23 krát, naposledy  

       v Novom Meste nad Váhom, strojárske odbory pridávame na  
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       SOŠ Bzinská. Z histórie bola prvá Koncepcia rozvoja škôl  

       a škol. zariadení z roku 2006 na roky 2007-2013, Stratégia  

       odborného vzdelávania a prípravy TSK a Koncepcia stredo-  

       školského vzdelávania a prípravy z roku 2011 potvrdili  

       nadbytok ekonomických odborov v kategóriách 63 a 64 (v  

       okrese Trenčín dosahuje 40,61%). Je tu dnes aj p. Jandík,  

       riaditeľ OA Trenčín. Tu v Trenčíne bude sídliť japonská  

       firma Akebono, na výrobu brzdových systémov.  

       Nezamestnanosť sa nevyvíja dobre, aj pre absolventov SOŠ  

       podnikania a po rokoch dávame školu do útlmu. Boli sme  

       vysvetliť skutočnosti aj na škole – štvrtáci zmaturujú  

       na SOŠ podnikania, ostatní dostanú ponuku doštudovať svoj  

       odbor na SOŠ Jilemnického, ak to ministerstvo schváli,  

       budeme hovoriť so zamestnancami. Ak sa tieto SOŠ spoja,  

       priestory chceme využiť pre Strednú zdravotnícku školu,  

       ktorá je v prenajatých a nedostačujúcich priestoroch,  

       za ktoré platíme ročne 40 tis. Eur. Je tu aj p. riaditeľka  

       SZŠ. Bude aj nové normatívne financovanie, na počet  

       žiakov. Budeme rokovať s min. vnútra, aby spomínané odbory  

       63 a 64 neboli ani na dopravnej akadémii a leteckej škole, 

       s požiadavkou, aby tu bola klasická dopravná akadémia.  

       Školy sme spájali aj v iných mestách, krajské mesto bude  

       mať viac technických odborov do budúcna. Budeme mať na      

       prípravu jeden školský rok.  

       O vystúpenie požiadal PhDr. Mojto, riaditeľ SOŠ  

       podnikania, Trenčín.   

        

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 40-ZA, 3- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o    

       umožnenie vystúpenia Dr. Mojtovi.   

 

       PhDr. Mojto: - objasnil niektoré momenty k návrhu TSK  

       na vyradenie SOŠ podnikania zo siete škôl a zaradenie pod  

       školu SOŠ OaS na Jilemnického 24, Trenčín, a podal  

       charakteristiku o škole so 70 ročnou tradíciou. Na škole  

       je riaditeľom 23 rokov. Bola zameraná na prípravu  

       odborníkov v oblasti odevníctva, podnikania, obchodu,  

       cestovného ruchu. Vznikla v roku 1943 pre potreby odevného  

       priemyslu, Odevných závodov v Trenčíne. Od roku 1976 to  

       bolo SOU odevné, v roku 1991 je to samostatný právny  

       subjekt, v roku 1998 sa škola spojila so SOU textilným  

       a mala názov SOU odevné a textilné. V roku 2009 prešli  

       zákonom SOU na SOŠ, odvtedy je naša škola SOŠ podnikania.  

       Po úpadku odevného a textilného priemyslu sa škola  

       transformovala na školu s odbormi ekonomika, služby,  

       cestovný ruch, reagujúc na reálnu situáciu na trhu práce.  

       Dnes máme študijné odbory – pracovník marketingu – obchod,  

       cestovný ruch, služby v CR s výukou cudzích jazykov, škola  

       podnikania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  

       vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť. Nadstavbové  

       štúdium – podnikanie v remeslách a službách, odevníctvo  

       a vyššie odborné štúdium Financie denné a externé. Učebný  

       odbor dvojročný, s výučným listom – výroba konfekcie.  
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       V tomto školskom roku máme 466 študentov. Škola je  

       zapojená do medzinár. projektov - Erazmus plus, 12. rok,  

       Škola podporujúca zdravie, Projekt cezhran. spolupráce  

       Trenčín-Zlín, Moderná škola základ úspechu, Projekt  

       vzdelávania odsúdených. V rokoch 2002-2007 sme  

       zrekonštruovali a nadstavili, škola dosiahla mnohé úspechy 

       a významné ocenenia. Po transformácii SOU na SOŠ sme  

       nemohli prejsť k odborom technickým, ale komplexne  

       k svojmu zameraniu. Odbor bezpečnostný technik má len naša  

       škola, je nedostatkový, budujeme k tomu špeciálne  

       laboratórium, budúci rok ho budeme musieť demontovať, čím  

       dôjde k neoprávnenému čerpaniu eurofondov a vracaniu  

       prostriedkov. Problém bude aj keď sa neotvorí prvý ročník,  

       je to zánik školy. Prečo sa neotvára tento odbor, ktorý  

       nie je z kategórie ekonomických? Na škole študuje veľa  

       žiakov integrovaných aj postihnutých, so špeciálnymi  

       potrebami. Máme uzavreté dohody o odbornom výcviku a praxe  

       vo všetkých študij. odboroch. Na SPŠ sú skryté ekonomické  

       odbory TIS, dopravná akadémia otvorí na úkor nás ďalšie  

       triedy. Je za spojenie, nie za zrušenie. Požiadal  

       prehodnotiť zrušenie školy, alebo prijať odklad  

       rozhodnutia o rok, v mene študentov, zamestnancov SOŠ  

       podnikania, za čo vopred poďakoval. Na záver poprial  

       poslancom veľa zdravia, úspechov a správnych rozhodnutí 

       v náročnej poslaneckej práci. 

       p. predseda: -  udelil slovo p. poslankyni NR SR Ing.  

       Košútovej.  

       Ing. Košútová: - viackrát spomínaná Koncepcia rozvoja škôl  

       a škol. zariadení TSK na roky 2007-2013, má 342 strán,  

       znovu si ju prešla a citovala z nej. SR sa vstupom do EÚ  

       stala rovnocenným partnerom krajín, ktoré toto  

       spoločenstvo vytvárajú. Základom prosperity je ekonomika  

       budovaná na vedomostiach. Rozvoj školstva na regionálnej  

       úrovni vychádza z reálnych potrieb trhu práce, rešpektujúc  

       miestne špecifiká. Otvára sa pre nás európsky trh  

       práce, a legislatívny rámec motivuje dosiahnuť vyššiu 

       kompatibilitu školského systému so školskými systémami  

       partnerských krajín. V okrese Trenčín sa nachádza 9  

       stredných škôl. V prvej etape materiál navrhuje 

       odstrániť duplicitu odborov a obmedzenie v počte tried pre  

       odbor obchodný pracovník a pracovník marketingu na tomto  

       SOU. Je potrebné zvážiť existenciu SOU odevného  

       a textilného do budúcna, vzhľadom na demografický vývoj,  

       nakoľko vyučované odbory je možné učiť na Združenej SŠ  

       hotelových služieb a obchodu Trenčín. V okrese Trenčín je  

       vzhľadom k počtu žiakov neadekvátny počet škôl. 

       Z tohto pohľadu a z vystúpenia p. Mojtu sa zdá nepochopi- 

       teľné, že škola o tom nevedela. Nie je dôvod čakať ďalších  

       7 rokov. Mladým ľudom želá, aby v kraji mali podmienky pre  

       štúdium, čo ich zaujíma, aby dosiahli také vzdelanie, že  

       si nájdu prácu ktorá ich uživí a nebudú len číslom na  

       úrade práce.  
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       p. predseda: -  poďakoval Ing. Košútovej a požiadal  

       umožniť vystúpenie aj Mgr. Hančinskej, riaditeľke SOŠ  

       obchodu a služieb Trenčín, ktorej sa týka predložený  

       návrh.  

       MUDr. Cíbik, PhD.: - vzhľadom k ďalším vystúpeniam  

       požiadal, aby poslanci mohli položiť riaditeľom otázky  

       a potom sa mohli rozhodnúť.   

       Ing. Krátky: - požiadal, ak sú diskusie na p. riaditeľov,  

       aby títo mohli opakovanie zodpovedať otázky v diskusii.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 38-ZA, 5- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o    

       umožnenie vystúpenia Mgr. Hančinskej.  

 

       Mgr. Hančinská: - p. riaditeľ Mojto mal bohatý príhovor,  

       p. Hilčíková aj p. predseda dostatočne argumentovali  

       skutočnosťami. Sme škola s bohatou históriou, oslávili sme  

       130. výročie. Pripravujeme odborníkov v oblasti gastro- 

       nómie, kaderníckych, kozmetických službách a podnikaní.  

       Mávali sme cez 1400 žiakov, teraz 850, k nám by malo  

       prejsť asi 330 žiakov, sme schopní zabezpečiť vyučovanie  

       na jednu zmenu. Nevyučujeme v prenajatých priestoroch,  

       ponúkame kvalitnú výučbu, priestory modernizujeme. Máme  

       možnosť vytvoriť 11 nových učební. Presun žiakov zo SOŠ  

       podnikania bude náročný, ale urobíme všetko pre to, aby  

       študenti mohli dôstojne doštudovať v odbore, ktorý si sami  

       zvolili.  

       p. predseda: -  požiadal o slovo aj p. Jandík, riaditeľ OA  

       v Trenčíne, ktorý bol 10 rokov viceprezidentom Asociácie  

       stredných odborných škôl Slovenska, ako sa vyvíjali  

       ekonomické smery v posledných rokoch.  

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 31-ZA, 12- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  

       umožnenie vystúpenia Ing. Jandíkovi.   

  

       Ing. Jandík: – je riaditeľom Obchodnej akadémie Milana  

       Hodžu v Trenčíne už 25 rokov a problematiku skupín  

       študijných odborov 62 a 63 dobre pozná. Škola nemala  

       problémy so svojím študijným programom, so žiakmi.  

       Mal možnosť sledovať, ako sa vyvíjajú skupiny štud.  

       odborov v meste, v kraji aj na Slovensku. Škola podnikania  

       je pozostatok dievčenskej školy a odevného a textilného  

       učilišťa z roku 1998, keď bolo treba priestory učilišťa  

       pre univerzitu. Od roku 2005 je prudký pokles populačnej  

       krivky, počet škôl sa nezmenil, pribudli súkromné  

       a cirkevné školy. Tu na porade riaditeľov nám bolo  

       vysvetlené, že poklesom počtu žiakov budú klesať aj počty  

       v prvých ročníkoch. Jediná škola, ktorej počet žiakov   

       stúpal bola škola podnikania. Požiadal som vtedy p.  

       Duchovú o vysvetlenie, aby sa riešili odbory 63 a 64.  

       Škola podnikania zabudla na čo bola určená a vrhla sa na  

       študijné odbory obchodných akadémií a škôl obchodu  

       a služieb. Bolo to povolené, ale tento problém mal byť  
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       vyriešený pred 10 rokmi. Obchodné akadémie sú školy 

       podnikania. Vznikajúce študijné odbory cestovný ruch,  

       služby a manažment CR, nikto nevie rozdiel. Istý politik  

       povedal, že cestovný ruch zachráni Slovensko, a vo veľkom  

       začali vznikať školy s cestovným ruchom. Pred 15 rokmi  

       vznikla v Nemšovej cirkevná škola cestovného ruchu s dvoma  

       triedami. Iný politik povedal, že nevieme podnikať, a tak  

       vznikali školy podnikania. Cestovný ruch a jeho odbory  

       patria na hotelové akadémie. Škola podnikania je klonom  

       obchodnej akadémie, používajú učebnice pre obchodné  

       akadémie. Schválené VZN je potrebné. Treba vyvinúť tlak na  

       štát, aby žiaci neskončili na dopravnej akadémii, aby tam 

       tieto odbory neprijímali.  

       doc. MUDr. Bielik, CSc.: - ocenil počin p. riaditeľa úradu  

       za podanie vody rečníkovi, požiadal o prestávku pre  

       všetkých. Ak jedna škola má 70 a druhá 130 ročnú tradíciu, 

       bude z toho 200 ročná... 

       p. predseda: - dorokujeme celý bod a dáme prestávku.  

       MUDr. Cíbik, PhD.: - spýtal sa, prečo rodičia neboli  

       informovaní, že od roku 2006 ide škola do útlmu, - na  

       základe čoho boli otvárané nové študijné odbory, - ako to  

       bude s nedočerpanými eurofondami? - je predpoklad dohody  

       z MV SR, aby sa tieto odbory duplicitne neotvárali na  

       dopravnej akadémii? 

       p. predseda: -  MŠ SR vraj nové odbory schválilo, ale  

       nebolo to v zastupiteľstve, len v Krajskej rade pre OV,  

       ktorá je poradný orgán predsedu. Útlm školy od r. 2006 je  

       otázka na predošlé vedenie. Ostatné zodpovie p. Hilčíková.                  

       Písali sme aj p. ministrovi školstva a vnútra, aby sa  

       duplicitné odbory neotvárali na dopravnej akadémii  

       a leteckej škole, aby sa obe školy spojili do dopravnej  

       akadémie.  

       Ing. Hilčíková: - študijné a učebné odbory, ktoré sú  

       zaradené do siete SOŠ podnikania prejdú na nástupnícku 

       organizáciu delimitáciou. Projekt OP Vzdelávanie -  

       v zmluve o poskytnutí NFP je ustanovenie pre prípad  

       takýchto org. zmien, merateľné ukazovatele sú nastavené  

       do roku 2020, nie je problém ich dodržať a vracanie  

       eurofondov nehrozí.  

       MUDr. Cíbik, PhD.: - spýtal sa, či sú nové priestory  

       vhodné aj pre integrované deti.  

       Ing. Hilčíková: - škola používa schodolez, ktorý sa dá  

       variabilne využiť aj na inej škole.  

       Mgr. Kaščáková: - je v Rade školy SZŠ aj SOŠ podnikania,  

       hlavný dôvod prečo sa vec tak rýchlo pohla je hľadanie  

       priestorov pre zdravotnícku školu, ktorá nemá vlastné  

       priestory. Zaujímal by ju názor fin. komisie na sťahovanie  

       3 škôl, lebo škola podnikania ide na Jilemnického, ako sa  

       zmestia a ako sa priestory môžu zrekonštruovať. Ako sa  

       presťahuje zdravotnícka škola, ktorá má veľa laboratórií,  

       špecifickú požiadavky na výuku. SZŠ platí nájom asi 40  

       tis. eur ročne, čo nie je až taký náklad pri výdavkoch  

       TSK. Za akú cenu, v akom čase a koľkých žiakov a pedagógov  
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       sa to dotkne. Je to šité horúcou ihlou a spôsob  

       komunikácie bol zvolený nešťastne. Ak sa to chcelo  

       realizovať, mal sa zvoliť citlivejší spôsob pre tak  

       závažné rozhodnutie. Máme koncepcie ale stratégie nie,  

       chýba nám PHSR, ideme robiť IDOS, nemáme materiál  

       o všeobecnom rozvoji kraja. Prioritne sa treba baviť  

       o vízii a stratégii, o PHSR, chýbajú medzirezortné  

       prepojenia, je to šité účelovo, nemáme ekonom. analýzu.  

       p. predseda: -  zmenu robíme kvôli množstvu ekonom.  

       odborov, majetok je TSK v správe školy. Je lepšie  

       investovať do vlastného majetku, ako do prenajatého. PHSR  

       máme, treba ho aktualizovať, z prostriedkov EÚ. Stratégie  

       pre stredné školstvo boli vypracované.  

       Ing. Trstenský: – fin. komisia prerokovala a odporučila  

       tento postup, máme jeden rok na presťahovanie. Ak sa šilo  

       horúcou ihlou, tak doteraz, náklady s presťahovaním budú,  

       ekonomický dopad sa dá posudzovať po polroku, roku...  

       Poďakoval p. Košútovej, že si dala prácu a našla pôvodný  

       materiál. Škola mala nadštandardné vzťahy s p. Sedláčkom.  

       V zastupiteľstve sa žiadny plán výkonov neschvaľoval. P.  

       Mojto sa staral o svoju školu, za čo mu patrí pochvala. 

       Mgr. Kaščáková: - na komisii fin. to nebolo. Je  

       povinnosťou, aby sa k tomu fin. komisia vyjadrila, súvisí  

       to s financiami, je to neštandardné.  

       p. predseda: -  viackrát sedeli zástupcovia škôl s p.  

       Hilčíkovou, ak to prejde, vyčleníme prostriedky  

       v rozpočte na budúci rok, na novembrovom zastupiteľstve.  

       Ing. Bagin: -  súhlasí s p. Trstenským, p. riaditeľ mal  

       nadštandardné vzťahy. Uviedol fakty škôl SPŠ a SOŠ  

       podnikania. Osobne robil prezidenta Asociácie stredných  

       škôl a zasadil sa, aby škola zostala na trhu práce.  

       Mgr. Michalec: - vystúpenie oboch riaditeľov škôl bolo  

       vecné. Nepatrí sem vyjadrenie p. Trstenského za vzťahy  

       s p. Sedláčkom. P. Kaščáková povedala presne, že to je  

       šité horúcou ihlou. Nikto nevie ako zareagujú žiaci  

       a rodičia voči dopravnej škole. Správne by bolo rokovať  

       o tom, až keď bude písomné rozhodnutie p. ministrov, ako  

       bude garantované, že žiaci neprejdú na dopravnú školu.  

       p. predseda: -  žiaci si môžu vybrať aj inú školu. 

       - k rýchlostnej komunikácii R 6 sa robí štúdia realizo- 

       vateľnosti, sme ďalej s R6 ako s R49 z českej strany.  

       Ing. Hajšová, PhD.: – za fin. komisiu povedala, že tento  

       bod nebol na programe rokovania komisie, ale celý proces  

       optimalizácie sme prebrali v diskusii s tým, že sa k tomu  

       vrátime pri tvorbe rozpočtu. Sťahovanie má ekonomický  

       rozmer, ktorý súvisí aj s rokom 2006, kedy sa mal začať  

       útlm študijných a učebných odborov na škole podnikania.   

       Ing. Chochlík: - bol na komisii a o žiadnej analýze  

       nevie. 

       Ing. Hajšová: - bola predložená na požiadanie na komisii.  

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: – v roku 2006 nebolo dané  

       stanovisko rodičom, lebo to nemali poslanci v pôsobnosti.  

       Reforma prebiehala, výkony a sieť štud. odborov boli  
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       v pôsobnosti úradu a predsedu TSK, v komisii sme si  

       vypočuli len stanovisko vedúcej odboru školstva. Až v 3.  

       funkčnom období vznikla Rada pre OV, ako poradný orgán.  

       Našiel sa model, ktorý nás viackrát dobehol. Váži si p.  

       Mojtu, ktorý sám povedal, že ak má škola skončiť, tak  

       nie o rok, ale o dva. Pripustil, že škola smeruje  

       k ukončeniu pôsobenia. Pred 10 rokmi sme v okrese  

       Partizánske, v priebehu roka urobili z 5 stredných škôl  

       dve. Veľmi si váži účasť študentov, pedagógov, je dobre,  

       že sú tu dnes. Tak dlhá diskusia je potrebná, lebo  

       polovica zdrojov TSK ide do školstva. Materiál je  

       postavený vecne, aby každý pochopil, že nejde o machinácie  

       s majetkom ale o postupnú racionalizáciu siete škôl aj  

       učebných odborov. Vyjadril podporu záujmu TSK  

       stransparentniť proces racionalizácie a optimalizácie.  

       p. predseda: - zo zákona o tom rozhoduje zastupiteľstvo. 

       Ing. Berec: - nadviazal na vystúpenie p. Božika. Nikto  

       nechce rušiť žiakov a vytvárať nezamestnanosť. Každý rok  

       zlučujeme školy, treba podporiť robotnícke profesie, SOŠ  

       podnikania zaberá popredné miesta v štatistikách  

       nezamestnanosti. Treba doriešiť problémy, aby deti nešli  

       na úrad práce.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 20: 34-ZA, 5-PROTI,  

       1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 29.09.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

       návrh na vyradenie zo siete škôl k 31.08.2015 školy  

       s názvom Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská  

       14, Trenčín a zaradenie k 01.09.2015 jej študijných  

       a učebných odborov a ich zameraní na právneho nástupcu  

       Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Ul. P.  

       Jilemnického 24, Trenčín. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 181/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 5. b) Návrh na zmenu sídla školy Stredná zdravotnícka škola, J.  

    Braneckého 4, Trenčín, so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 

Trenčín.            

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - v rámci optimalizácie siete škôl a škol.  

       zariadení je efektívne zmeniť aj sídlo Strednej  

       zdravotníckej školy zo sídla Braneckého na Veľkomoravskú.  

       Návrh naväzuje na predošlý materiál. SZŠ využíva objekt  

       vo vlastníctve cirkvi, za ktorý platí TSK nájom 40 tis.  

       Eur ročne. Sídlo školy je priestorovo nevyhovujúce, škola  

       má vo výpožičke triedy aj na Gymnáziu v Trenčíne. Výška  

       nákladov na sťahovanie bude určená štúdiou, ktorú  

       vypracuje Úrad TSK. Časová rezerva je školský rok  
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       2014/2015. Krajská rada pre odborné vzdelávanie schválila  

       návrh a Komisia školstva a kultúry odporučila Zastupi-  

       teľstvu TSK schváliť predložený návrh.  

       p. predseda: - o slovo požiadala novozvolená riaditeľka  

       SZŠ PhDr. Červeňanová, požiadal hlasovať o udelení slova.  

      

            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 40-ZA, 3- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  

       umožnenie vystúpenia PhDr. Červeňanovej. 

 

       PhDr. Červeňanová: - Stredná zdravotnícka škola vzdeláva  

       zdravotníckych pracovníkov od roku 1947. V rámci  

       hodnotenia škôl INEKO skončila škola z 29 zdravotníckych  

       škôl Slovenska na 1. mieste a v rámci odborných škôl 

       v kraji na 3. mieste. Máme 5 študijných odborov v dennom  

       a 2 študijné odbory v diaľkovom štúdiu, podarilo sa nám  

       akreditovať odbor zubný asistent na požiadavku Komory zub.  

       lekárov. Škola má 483 študentov, 90 interných a 22  

       externých vyučujúcich. V budúcom školskom roku je  

       predpoklad 520 žiakov v 20 triedach. Vyhláškou 156/2014  

       vyplýva pre SZŠ povinnosť - pri vyučovaní povinných  

       a povinne voliteľných predmetov sa triedy musia deliť na  

       skupiny, na odbornej praxi max. 6 žiakov v jednej skupine,  

       laboratórne cvičenia max. 10 žiakov. Ministerstvo  

       zdravotníctva bude vykonávať monitoring na dodržiavanie  

       delenia na skupiny. Dodržanie uvedenej legislatívy je  

       možné len v rámci dobrej spolupráce školy a zriaďovateľa.  

       Budova školy nestačí pokryť priestorovú náročnosť a preto  

       máme vo výpožičke aj triedy gymnázia. V zborovni sa  

       dvaja učitelia delia o jeden stôl, nemáme kabinety, máme  

       neúnosnú situáciu, nemôžeme investovať do cudzích  

       priestorov. Absolventi SZŠ sú žiadaní na trhu práce,  

       úspešní študenti VŠ. Je tiež absolventkou tejto školy,  

       viackrát boli vyčlenené prostriedky na výstavbu novej  

       budovy, skončili v Okruhovom dome armády. Sme výberová  

       škola, previazaná s FN Trenčín. Požiadala zriaďovateľa  

       o súčinnosť pri sťahovaní špec. učební a laboratórií.  

       doc. MUDr. Bielik, PhD.: - spýtal sa na podmienky zmluvy  

       s Biskup. úradom, aká je vypovedateľnosť,  

- či prebehla aj komunikácia s Biskup. úradom, 

- zaradiť na fin. komisiu bod - Rámcový odhad fin. 

nákladov, a následne zastupiteľstvu, 

- požiadal uviesť do zápisnice, že rokovanie prebiehalo  

bez prestávky 5 hodín, bude na nás, či to v budúcnosti 

prekonáme. Je overovateľom zápisnice.  

       p. predseda: - po prerokovaní celého bodu 5. dáme  

       prestávku. Počas rokovania NR SR telefonoval s p. biskupom  

       Judákom, zmluva je podpísaná do 31.8.2015, na fin. komisiu  

       to dáme k materiálom, pre poslancov.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 22: 38-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK   

       na svojom zasadnutí dňa 29.09.2014 prerokovalo a          
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       s ch v á l i l o  návrh na zmenu sídla Strednej  

       zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín podľa  

       predloženého návrhu, a návrh na vyradenie Školského  

       internátu, Piaristická 4, Trenčín ako súčasti Strednej  

       zdravotníckej školy, Trenčín zo siete škôl a školských  

       zariadení. K uvedenému bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 182/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

  

 

 

5. c) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR  

      školy s názvom Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17,  

      Ilava, so sídlom Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava  

      a návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR  

      Elokovaného pracoviska Obchodnej akadémie, Jesenského  

      259/6, Považská Bystrica, so sídlom Hviezdoslavova 330/17,  

   019 01 Ilava.           

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Ing. Hilčíková: - zámerom TSK je znižovať počet žiakov SOŠ  

      v skupine odborov Ekonomika, organizácia, obchod a služby,  

      teda aj v obchodných akadémiách. Pre spádovú oblasť okresu  

      Ilava je postačujúce ponechať Elokované pracovisko OA Pov. 

      Bystrica so sídlom v Ilave, čím sa dosiahnu úspory  

      nákladov. Materiál bol prerokovaný v Krajskej rade pre OV 

      a odporučený Komisiou školstva na schválenie  

      zastupiteľstvu.  

   p. predseda: - TSK má 4 obchodné akadémie, teraz bude mať  

   len 3 v najväčších mestách kraja – Pov. Bystrica, Trenčín,  

   Prievidza.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 23: 36-ZA, 1-SA  

      ZDRžAL HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK   

      na svojom zasadnutí dňa 29.09.2014 prerokovalo a          
      s ch v á l i l o  návrh na vyradenie zo siete škôl a  

      školských zariadení k 31.08.2015 školy s názvom Obchodná  

      akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, a návrh na  

      zaradenie do siete škôl a školských zariadení od 01.09.2015  

      Elokovaného pracoviska Obchodnej akadémie, Jesenského  

      259/6, Považská Bystrica, so sídlom Hviezdoslavova 330/17,  

      019 01 Ilava, ako právneho nástupcu Obchodnej akadémie,  

      Hviezdoslavova 330/17, Ilava. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 183/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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5. d) Návrh na zmenu názvu a zmenu sídla školy Stredná odborná  

      škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7,  

      957 20 Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.     

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: - SOŠ Farská bola pôvodne SPŠ, napriek  

      optimalizačným krokom si zachovala ráz SPŠ, jej odbory plne  

      napĺňajú charakter priemyslováckych odborov. Dodnes je  

      známa ako bánovská priemyslovka. Objekty sú vo vlastníctve  

      rímsko-kat. cirkvi, výška nájmu je 40 140,- Eur ročne,  

      v Bánovciach máme aj druhú školu, SOŠ J. Ribaya, vo  

      vlastníctve TSK, má telocvičňu, jedáleň, je využívaná na  

      50%. Pri predpokladanom počte žiakov z obidvoch škôl  

      v budúcom školskom roku priestory SOŠ J. Ribaya postačia  

      pre obe školy. Po presťahovaní predpokladáme úspory  

      z nájomného a náklady na sťahovanie je možné pokryť z úspor  

      na správu prebytočného majetku na ul. A. Hlinku, ak sa  

      podarí majetok predať. Predkladáme návrh na zmenu názvu  

      a zmenu sídla školy a školskej jedálne, na SPŠ so sídlom  

      Partizánska cesta, a školská jedáleň, Partizánska cesta,  

      ako súčasť SPŠ, Partizánska cesta, od 1.9.2015. Materiál  

      bol prerokovaný v Krajskej rade pre OV, ktorá ho schválila,  

      a v Komisii školstva, ktorá ho odporučila schváliť.  

      Ing. Hajšová, PhD.: - vzhľadom na trvalý populačný pokles  

      aj potreby trhu práce je nutná optimalizácia siete škôl aj  

      v Bánovciach, kde navrhujeme zmeniť filozofiu – nielen  

      presťahovať  obe školy do spoločných priestorov, ale  

      starostlivo zvážiť aj ich spojenie do novej školy s učeb.  

      odbormi, ktoré si vyžaduje trh práce, aby mala štatút SPŠ,  

      a aby sme pre školu získali vážnosť odborného školstva  

      a vyššiu kvalitu vzdelávacieho procesu. Navrhla dnes  

      nerokovať o tomto bode a stiahnuť z rokovania. Návrh  

      odovzdá aj písomne.  

      Ing. Bagin: – pozná situáciu v Bánovciach, v komisii  

      školstva to bolo prerokované, ale vzhľadom na nové  

      skutočnosti prikláňa sa k návrhu a je na škodu, že p.  

      poslankyňa neprišla s návrhom pred rokovaním komisie.   

      Mgr. Kaščáková: - nie je to zmena programu? 

      p. predseda: - môžeme to urobiť. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 24: 30-ZA, 1-PROTI,  

      10-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK   

      na svojom zasadnutí dňa 29.09.2014 prerokovalo a s ch v á –  

      l i l o  poslanecký návrh Ing. Hajšovej, PhD. – stiahnutie  

      tohto bodu z programu rokovania. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 184/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

    p. predseda: - vyhlásil 10 min. prestávku. 

  

 



 

 

23 

 6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2014.       

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného   

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - prvé 3 mesiace roku 2014 začal TSK hospodáriť  

    v rozpočtovom provizóriu, rozpočet na rok 2014 bol schválený  

    na marcovom zastupiteľstve. Tým však neskončilo obdobie  

    úsporného režimu. Z titulu uzatvorenia nevýhodných dodatkov  

    ku zmluvám v roku 2013 inicioval p. predseda rokovania  

    s dodávateľmi k prehodnoteniu zmluvných podmienok za účelom  

    šetrenia fin. prostriedkov, vykonal personálnu analýzu  

    a prehodnotenie org. štruktúry Úradu TSK. V I. polroku 2014  

    boli realizované org. zmeny v 4 etapách, čím sa znížil počet  

    zamestnancov zo 183 na 160 a počet org. útvarov z 10 na 7.  

    Úspora mzdových prostriedkov sa očakáva v závere roka  

    a v roku 2015. Od 1.1.2014 je upratovanie priestorov budovy  

    vo vlastnej réžii vlast. zamestnancami. TSK zabezpečil  

    vypracovanie právnej analýzy k ukončeniu zmluvného vzťahu  

    so spoločnosťou Slovakia okolo sveta, s.r.o., a nastavil novú  

    koncepciu spolupráce s regionálnymi médiami, čo predstavovalo  

    úsporu 142 tis. Eur. P. predseda tiež inicioval rokovania so  

    zmluv. dopravcami, výsledkom čoho bol uzatvorený Dodatok č. 7  

    k zmluvám na rok 2014 a úspora neuplatnením zvýšenia  

    primeraného zisku z 3% na 5,5%. Novelou zákona o štátnej  

    pokladnici je povinnosť VÚC a ich organizácií viesť všetky  

    účty v štátnej pokladnici. Prehodnotením účasti v komerčných  

    bankách s centralizáciou úveru v jednej banke, posunutím  

    účinnosti navýšenia primeraného zisku u SAD Trenčín   

    a Prievidza došlo k ďalším úsporám, ktoré umožnili v roku  

    2014 realizáciu Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK.  

    Nízky objem odpredaja majetku bol spôsobený revíziou  

    pravidiel pre odpredaj majetku a prípravou nových Zásad  

    hospodárenia s majetkom TSK. Realizácia odpredaja  

    prebytočného nehnuteľného majetku sa očakáva v II. polroku  

    2014. Rozpočet KV závisí od plnenia kap. príjmov. Materiál  

    bol prerokovaný v komisiách a Rade predsedov komisií, ktoré  

    ho odporučili zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - aj Komisia soc. pomoci  

    a zdravotníctva vysoko ocenila predložený materiál  

    a odporučila vedeniu TSK oceniť vklad tých, ktorý sa  

    zasluhujú o pozitívnu bilanciu, aby boli aj patrične  

    motivovaní.  

    Ing. Krátky: – spýtal sa, či sa podarilo niektoré zmluvy  

    usporiadať, aby nás nezaťažovali. Komisia pre rokovanie so  

    SAD by mala účinne pracovať, aj na druhej zmluve. 

    p. predseda: – k spomínaným úsporám - vysúťažili sme zvlášť  

    financovanie úveru, prehodnocujeme aj zmluvy ohľadom IT,  

    k SAD boli komisie zo zamestnancov TSK a zástupcov SAD,  

    úspory chceme pripraviť do návrhu rozpočtu v novembri na rok  

    2015.  

 

 



 

 

24 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 40-ZA, 3- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

    29.09.2014 prerokovalo a   v z a l o  na  v e d o m i e  

    Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I.  

    polrok 2014, k čomu bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 185/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 7. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí  

    o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov  

    a iných programov EÚ.         

    a) Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčian- 

       skom samosprávnom kraji na obdobie 2014-2015 a príprava  

       tematicky príbuzného OP pre programové obdobie 2014-2020  

       v Trenčianskom samosprávnom kraji.      

       Predkladal: RNDr. Svorad Harcek,PhD.- ved.odb. SO/RO pre ROP   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       RNDr. Harcek, PhD.: – TSK je od roku 2007 zapojený do  

       implementácie decentralizovaných opatrení ROP.  

       Prostredníctvom predkladaného projektu budú refundované  

       výdavky na zabezpečenie personálneho a prevádzkovo  

       technického vybavenia odboru SO/RO pre ROP. Podmienkou je  

       zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie 5% celkových  

       výdavkov projektu. Návrh bol prerokovaný v príslušných  

       komisiách a odporučený na prerokovanie. 

       doc. MUDr. Bielik, PhD.: - požiadal doplniť chýbajúcu  

       predložku „v“ v názve bodu a) Implementácia decentrali-  

       zovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji...  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 26: 41-ZA, 2- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

       29.09.2014 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  

       predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP na realizáciu  

       uvedeného projektu, a zároveň  s ch v á l i l o  

       predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP – Opatrenia 6.1  

       Technická pomoc na realizáciu projektu, vrátane spolufi- 

       nancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených  

       výdavkov na projekt. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 186/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 7. b) Projekt Europe Direct Trenčín 2013-2017.     

       Predkladal: Ing. Milan Semanco- vedúci odboru region. rozvoja 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Ing. Semanco: - na základe rámcovej dohody medzi EÚ  

       (Európskou komisiou) a TSK je TSK partnerom pre činnosť  

       informačného centra Europe Direct Trenčín. Je zriadené na  

       Úrade TSK a umožňuje verejnosti získať informácie,  

       poradenstvo, pomoc v otázkach programov EÚ, financovania  

       a pod. Realizuje podujatia na zvýšenie povedomia o EÚ.  

       Predkladáme návrh na zmenu spolufinancovania projektu  

       a oprávnených výdavkov. Zmena bola prerokovaná v komisiách  

       a v Rade predsedov bez pripomienok.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 27: 40-ZA, 3- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

       29.09.2014 prerokovalo a  m e n í  a  d o p ĺ ň a 

       Uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 523/2013 bod 6B, a zároveň   

       s ch v á l i l o  realizáciu projektu Europe Direct  

       Trenčín 2013 – 2017, vrátane financovania projektu vo  

       výške 40% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

       K uvedenému bolo prijaté   

 

                       U z n e s e n i e  číslo 187/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
 

 

 

 8. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na SC TSK.     

    Predkladal: Ing. Miroslav Benka - poverený riadením SC TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Benka: – informoval o výsledku kontroly NKÚ SR na SC  

    TSK. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  

    vynaložených prostriedkov štátu (dane z mot. vozidiel) na  

    výstavbu, údržbu a opravy pozemných komunikácií vo  

    vlastníctve TSK, ktorá prebiehala od 6.3. do 16.6.2014,  

    predmetom kontroly bolo obdobie 2010-2012. Kontrolou bolo  

    zistené, že prostriedky neboli vynaložené dostatočne účinne 

    (z dôvodu zhoršujúceho sa stavu ciest), za sledované obdobie  

    bol stav zlepšený. Výsledkom kontroly boli viaceré  

    odporúčania. Na základe zistených nedostatkov boli Správou  

    ciest TSK prijaté opatrenia, ktoré boli písomne zaslané NKÚ  

    SR. Opatrenia boli priebežne plnené a nedostatky sú  

    k dnešnému dňu odstránené. Komisia dopravy odporučila  

    zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál.   

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 28: 40-ZA, 3- 

     NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

     29.09.2014 prerokovalo a   v z a l o  na  v e d o m i e   

     predloženú Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR na SC TSK,        

     a opatrenia SC TSK prijaté na odstránenie nedostatkov  

     zistených NKÚ SR, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 188/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  

    2014.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - materiál bol prerokovaný na všetkých  

    komisiách. V zmysle zákona 302 je povinnosťou hlavného  

    kontrolóra predložiť minimálne 1x ročne správu o výsledkoch  

    kontrolnej činnosti ÚHK. Uznesenie č. 146/2006 ukladá hlav.  

    kontrolórovi správu predkladať polročne. Bolo plánovaných 35  

    kontrol, urobilo sa 38, a to všetky druhy kontrol. Za sledo- 

    vané obdobie bolo 175 kontrolných zistení, bez sankcií, čo je  

    dobrý trend. Poďakoval za možnosť usporiadať metodický deň.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 29: 42-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

    29.09.2014 prerokovalo a   v z a l o  na  v e d o m i e 

    Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok  

    2014, v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 189/2014 

     (obsah uznesenia viď príloha 

     tejto zápisnice). 

 

 

 

10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2014.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - z 32 prijatých sťažností bolo 13 kompetenčne  

    odsunutých na riešenie mimo TSK, 9 vylúčených, nakoľko  

    nespĺňali zákonné náležitosti. Ostatné boli vybavené  

    v lehote, 2 neopodstatnené. Na úrad boli doručené 4 petície,  

    2 k autobusovým spojom - neopodstatnené, jedna k CSS Nitr.  

    Pravno, jedna na TSK ku Gymnáziu Púchov.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - aká je zákonná lehota na vybavenie      

    sťažností? 

    Ing. Horváth: - lehota bola novelizovaná na 60 kalendárnych  

    dní, je možné ju predlžiť o 30 dní.  

         Na základe výsledku hlasovania č. 30: 42-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.  

    septembra 2014 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 2014, v prijatom  

 

        U z n e s e n í  číslo 190/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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11. Voľba hlavného kontrolóra TSK.                  

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - súvisiace materiály sú dostupné v knižnici  

    poslancov. Komisia pre otváranie obálok zasadala 16.9.2014     

    a následne spracovala zápisnicu (viď príloha tejto  

    zápisnice), obsahuje zoznam kandidátov, ktorí splnili  

    podmienky a vydala zoznam uchádzačov. Bolo doručených 5  

    prihlášok, 1 kandidát stiahol svoju prihlášku. Kandidáti pre  

    dnešnú voľbu hlavného kontrolóra sú: 

    1. Ing. Richard Horváth  

    2. Ing. Milan Kapuš  

    3. Mgr. Ivan Rózsahegyi  

    4. Ing. Miloš Svoboda.  

    Menovaní obdržali oznámenie o splnení podmienok s pozvánkou  

    na dnešné zastupiteľstvo. Pre vykonanie voľby HK TSK potrebné  

    zvoliť volebnú komisiu a schváliť postup a vykonanie voľby HK  

    TSK. Predniesol návrh členov volebnej komisie v zložení: 

    1. doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.-  predseda komisie 

    2. Ing. Ján Krátky      -  člen komisie 

    3. Ing. Zuzana Máčeková -  člen komisie 

    4. Bc. František Tám    -  člen komisie 

    5. Mgr. Dušan Bublavý   -  člen komisie.  

    Vysvetlil postup pri vykonaní voľby HK TSK – pre prvé a druhé  

    kolo a rozhodovanie žrebom.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 31: 42-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.09.  

    2014  z v o l i l o  členov volebnej komisie pre voľbu HK TSK  

    dňa 29.09.2014 podľa predloženého návrhu, a zároveň  

    s ch v á l i l o  postup a vykonanie voľby HK TSK dňa 29.09. 

    2014 podľa predloženého materiálu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 191/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

p. predseda – vyzval kandidátov na hlavného kontrolóra TSK    

v abecednom poradí, aby sa vyjadrili či súhlasia s kandidatú- 

rou, a v časovom rozsahu 10 minút môže každý vystúpiť 

a predstaviť svoju koncepciu.  

Ing. Horváth: – súhlasil s kandidatúrou. Predstavil stručne 

svoj životopis a koncepciu. Ako prvý organizačne zostavil Útvar 

HK TSK, vypracoval vnútorné normy pre kontrolnú činnosť, 

zdôraznil kvalitu, zodpovednosť a prevenciu. Spolupracoval 

s poslancami, nevynechal ani jedno zastupiteľstvo, ani komisiu. 

Práca sa prejavila v dokumentoch predložených zastupiteľstvu.  

Pre kvalitu používame kontrolné metódy zhody a rizika, 

v prípade zvolenia chce pripraviť svoj útvar z hľadiska metódy 

výkonnosti. Z hľadiska prevencie by chcel pokračovať v tzv. 

metodických dňoch. Požiadal o podporu pri voľbe HK.  
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Ing. Kapuš: - súhlasil s kandidatúrou. Spomenul to čo 

v životopise nie je. Bol zástupcom riaditeľa pre tech.-ekonom. 

činnosti na bývalom SOU stroj. v Dubnici nad Váhom. Asi pred 10 

rokmi došlo ku zlúčeniu SOUs s elektrotechnickým. Bojovali sme 

za zachovanie školy v priestoroch SOU strojárskeho. Zo 

športovej haly sú stavebniny, zo školy je dnes ubytovňa. Ako  

spoluorganizátor petície bol pozvaný na TSK a do mesiaca dostal 

výpoveď. Politicky organizovaný pôsobil ako poslanec MsZ Nová 

Dubnica a neskôr ako prednosta úradu. V meste sa začalo 

nehospodárne nakladať s majetkom mesta, čo vytkol na 

predstavenstvách hnutia a na mimoriadnom zasadnutí mal byť 

odvolaný, ale neskôr odišiel dobrovoľne. Pracoval aj na 

ministerstve obrany, veliteľstve logistiky v Trenčíne, kde 

spolupracoval s kolegom z NKÚ a získal veľa skúseností z praxe.  

Pracoval v SPP Bratislava ako obstarávateľ, má viac než 7 rokov 

praxe s obstarávaním. Svoje skúsenosti chce preniesť do funkcie 

hlavného kontrolóra. Je to funkcia politická a ste viacmenej 

rozhodnutí, ponúkam slušnosť, poctivosť, pracovitosť, 

nezávislosť a nestrannosť. 

Mgr. Rózsahegyi: - pracuje ako hlavný kontrolór mesta Dubnica 

nad Váhom, vyrástol v areáli ZŤS, funkčné obdobie mu končí 

4.1.2015. Koncepciu hlavného kontrolóra udáva zákon 302/2001 a 

VZN. Kontrola má byť preventívna, nie represívna. Prevencia 

slúži na efektívne vynakladanie prostriedkov kraja, v súlade so 

všeobecne platnými predpismi. So svojou  kandidatúrou súhlasí 

a požiadal vo voľbách o hlas.  

Ing. Svoboda: - súhlasil s kandidatúrou. Má 54 rokov, ženatý,  

3 deti, býva v Púchove. Absolvoval VŠ, Fakultu riadenia 

v Bratislave. Začínal v Slov. závodoch technického skla 

v Dúbravke, v roku 1993 začal podnikať predajom technologických 

zariadení pre výrobcov nápojov, do r. 2010 pracoval ako 

riaditeľ spoločnosti pri Komárne. T.č. pôsobí v Púchove, je 

spolumajiteľom firmy, ktorá poskytuje služby strojár. 

charakteru. Svoju kandidatúru podal, lebo má iný pohľad na 

kontrolu. Hlavný kontrolór kontroluje najmä fin. hospodárenie, 

nakladanie s majetkom, plnenie uznesení a opatrení k zisteným 

nedostatkom, vybavuje sťažnosti občanov. Ak by dostal dôveru, 

chcel by to robiť inak. Ak sa občan chce dozvedieť ako 

samospráva hospodári, môže si na stránke prečítať správy ÚHK 

o kontrolnej činnosti. Správy sú tam veľmi podobné, viac ako 30 

kontrolovaných subjektov za polrok je dosť, z viac ako 30 

subjektov bolo 270 zistení. Citoval zo správy za II. polrok 

2013: „...popri kontrolnej činnosti je mojím cieľom aj vhodná 

prevencia na elimináciu vzniku nedostatkov pri narábaní 

s verejnými zdrojmi. ... „ V prílohe sa konštatujú jednotlivé 

porušenia, ale žiadna konkrétna škoda, kto ju spôsobil, komu 

bude zosobnená, sa neuvádza. Moja predstava je zaviesť nové 

formy kontroly, s konkrétnym vyčíslením škody, prijatím 

opatrení. Ak u nás pracovník niečo zaviní, škoda mu je 

vyčíslená a zosobnená, čím sme dosiahli minimálne reklamácie.  

Je pravidelným účastníkom zastupiteľstiev, kvituje zámery p. 

predsedu na zníženie dlhu samosprávy a transparentné riadenie 

samosprávy. Elektronické aukcie a neskôr aj trhovisko sú 
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správnym krokom. Predpokladom pre dobré hospodárenie je správne 

nastavenie kontrolných mechanizmov. Z 8 VUC bolo TSK druhé 

najhoršie. Keď budeme sumarizovať po 4 rokoch, bude to lepšie 

miesto. Nerozumie kandidatúre súčasného hlav. kontrolóra, ktorý 

bol pri nehospodárnom riadení TSK, priamo i nepriamo zodpovedný 

za stav samosprávy, by mal skôr abdikovať, ako sa uchádzať 

o post hlavného kontrolóra.  

Mgr. Michalec: - požiadal o diskusiu. 

p. predseda: - k tomuto nie je diskusia schválená, bola 

otvorená po predložení tohto materiálu, pred schválením 

uznesenia. Na základe požiadavky poslancov požiadal hlasovať 

o otvorení diskusie po vystúpení kandidátov. 

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 32: 25-ZA, 13-SA ZDRžALI 

HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI Zastupiteľstvo TSK na svojom 

zasadnutí dňa 29.9.2014  s ch v á l i l o  otvorenie diskusie    

k vystúpeniam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra TSK.   

 
Mgr. Michalec: - pozná len dvoch kandidátov, p. Horvátha a p. 

Svobodu. P. Horváth za tie roky preukázal korektnosť, nie vždy 

súhlasil s jeho postupom. Úloha hlavného kontrolóra je funkciou 

z politickej voľby. Minulé obdobia svedčia, že to je človek, 

ktorý dokáže udržať normálny štandard. K druhému kandidátovi by 

použil slovo amatér, ako rozdiel medzi p. Svobodom a p. 

Horváthom. Odporučil voliť p. Horvátha.  

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - keby neprišlo k diskusii, tak 

nehlasuje.  V materiáli nebolo dané, že diskusia nebude, tak 

platí to že bude. Chcel navrhnúť k tomu hlasovanie. Funkcia 

hlav. kontrolóra je legislatívne vymedzená, a preňho osobne je  

komplikovaná ako žena, u ktorej neviete, ako žiadať to čo 

chcete, aby ste dostali čo chcete. Keď žiadate čo chcete, 

dostanete aj to čo ste nechceli, alebo to, čo neviete že ste 

žiadali. Bolo by vhodné, aby zvolený kandidát navrhol novú 

koncepciu kontroly verejne prístupnú na webovej stránke, aby 

obsahovala aj merateľné kritériá výkonu, štrukturované podľa 

závažnosti alebo obsahu pôsobenia, a aj kvalitatívne kritériá, 

a je na zváženie jej schválenie v zastupiteľstve, čím by sa nám 

funkcia priblížila a mohli by sme do nej aktívnejšie 

pristupovať. Aby sa naplnila aj voľba aj zodpovednosť.  

Ing. Trstenský: - zastupiteľstvo volí aj odvoláva hlavného 

kontrolóra. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - je pokročilá hodina, nechce 

reagovať na p. Michalca. Je správna táto diskusia. Má dlhoročnú 

skúsenosť s prácou p. Horvátha, a je rád, že znovu kandiduje. 

Aby sme sa nesnažili politiku dehonestovať, je to jedna 

z ľudských činností a pozostáva z dvoch aspektov – odbornosť 

a demokratizmus. Nikto nie je amatér, možno len insitnejší. 

Poďakoval p. Horváthovi za prácu a za seba ho bude voliť. Chcel 

pôsobiť aj preventívne, ale nebolo mu umožnené, opatrenia musí 

prijať predseda alebo riaditeľ úradu.  

Ing. Trstenský: – politika je nadstavbou ekonomiky. 

Mgr. Kaščáková: - prečítala si pozorne koncepcie všetkých 

kandidátov. V koncepcii p. Horvátha ju zaujalo, že chce 
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vykonávať kontrolu vyššieho stupňa. Rada by sa pozrela ako tu 

p. Horváth fungoval dve volebné obdobia. Jeho správy a plány sa 

nemenia. Akoby ÚHK bol len na kontrolu organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a nie hospodárenia TSK. 

Hlavným poslaním hlavného kontrolóra má byť kontrola 

hospodárnosti nakladania s majetkom kraja. Zo správ sa 

dozvedáme nepodstatné veci, ale o celkovom hospodárení nie je 

zmienka. Dnes bola predložená správa o hospodárení TSK za I. 

polrok, hlavný kontrolór ju nekomentuje. Záverečný účet za rok 

2013 ako jedna z mála kritizovala, hlavný kontrolór ho 

odporučil prijať bez výhrad. Poukázala na chýbajúce verejné 

obstarávanie k výstavbe budovy TSK a pokute, na priebeh 

obstarávania prác nebola vykonaná kontrola. Na závažné 

pochybenie z roku 2011 poukázala kontrola NKÚ v roku 2012. 

Hlavný kontrolór si nesplnil základnú povinnosť - predložiť 

stanovisko k prijatým úverom na refinancovanie úverov 

z minulého obdobia. Citovala správu NKU, kde sa o.i. uvádza, že 

TSK z prijatých 7 opatrení nesplnil 2. Z ostatných krajov len 

TSK nesplnil opatrenia. Pán kontrolór má ambíciu vykonávať 

kontrolu vyššieho stupňa, ale sám nedodržuje zákon. Nakoľko ide 

o závažné pochybenia, bol dôvod na odvolanie, v tom istom roku 

mu poslanci schválilo odmenu. Pána Horvátha obdivuje, že 

kandiduje a ak ho opäť schválime do funkcie, je to ako - 

s použitím metafory „urobiť capa záhradníkom“.  

p. predseda: - spýtal sa, či chcú poslanci dať rovnaký priestor 

kandidátom, aby reagovali na diskusné príspevky. To treba znovu 

schváliť.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 33: 42-ZA, 1-SA ZDRžAL  

  HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.09. 

  2014  s ch v á l i l o  možnosť pre kandidátov na funkciu  

  hlavného kontrolóra - reagovať na diskusné príspevky v časovom  

  rozsahu 2 minúty“.  

  K obom uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 191 A/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 

Ing. Horváth: - veľmi ho mrzí stanovisko p. poslankyne. Vždy 

postupoval zákonne, svedomito a zodpovedne. Každoročne robí 

kontrolu na úrade NKÚ, preto sa väčšinou kontrolovali 

organizácie v zriaď. pôsobnosti. Kontrola sa robila na 

záverečný účet a rozpočet. Na úrade bola kontrola z NKÚ. My sme 

robili kontroly podľa Plánu činnosti. K úveru nemal možnosť 

podať námietku, nešlo o nový úver, ale prevzatie úveru. 

Ing. Kapuš: - moju koncepciu máte v materiáloch. Snažil som sa 

prezentovať seba samého, cieľom bolo ukázať aký som človek a čo 

môžem ponúknuť.  

Mgr. Rózsahegyi: – sa vzdal vystúpenia.  

Ing. Svoboda: – reagoval na p. primátora Michalca. Svojho času 

som kandidoval aj v meste Púchov na hlavného kontrolóra, p. 
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primátor rád poučuje, ale na stránke Púchova nenájdete žiadnu 

správu hlav. kontrolóra, plán činnosti, nič.   

 

p. predseda: - odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie doc. 

PhDr. PaedDr. Janasovi, PhD..  

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - požiadal volebnú komisiu, aby 

zaujala svoje miesta a poslanci aby postupne pristúpili do 

volebnej miestnosti k volebnému aktu. Každý poslanec obdrží 

hlasovací lístok, vojde do priestoru na hlasovanie a odhlasuje. 

Hlasovacie lístky vydá Ing. Máčeková, členka komisie.  

p. predseda: - požiadal poslancov, aby sa odobrali do volebnej 

miestnosti od východu vpravo, po sčítaní hlasov p. predseda 

volebnej komisie ohlási výsledok voľby hlavného kontrolóra.  

 

Po ukončení voľby a spracovaní zápisnice odovzdal slovo 

predsedovi volebnej komisie doc. PhDr. PaedDr. Janasovi, PhD.. 

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - oboznámil so zápisnicou 

o výsledku tajnej voľby hlavného kontrolóra TSK.  

 

  Volebná komisia pre voľbu hlavného kontrolóra TSK dňa  

  29.9.2014 po vykonaní voľby oznamuje: 

 

  V prvom kole tajnej voľby bol:  

Počet vydaných hlasovacích lístkov      43         

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov   43     

Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov  0 

Počet platných hlasovacích lístkov      43      

Počet neplatných hlasovacích lístkov     0           

 

  Počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi v prvom kole     

  voľby: 

1. p. Horváth Richard, Ing. 35   

2. p. Kapuš Milan, Ing.      0      

3. p. Rózsahegyi Ivan, Mgr.  1  

4. p. Svoboda Miloš, Ing.    7      

 

  Vyhlasuje výsledok tajného hlasovania v prvom kole voľby: 

p. Ing. Richard HORVÁTH získal súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov Zastupiteľstva TSK a bol zvolený do funkcie 

hlavného kontrolóra TSK.  

Zápisnica s volebnými materiálmi bude súčasťou zápisnice 

z dnešného rokovania.  

   

        Na základe výsledku tajného hlasovania poslancov: 35-ZA,  

  Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.09.2014  z v o – 

  l i l o  Ing. Richarda HORVÁTHA do funkcie hlavného kontrolóra  

  Trenčianskeho samosprávneho kraja. K uvedenému bolo prijaté  

       
          U z n e s e n i e  číslo 192/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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    p. predseda: - poďakoval volebnej komisii za prácu, všetkým    

    poslancom za účasť pri voľbe hlavného kontrolóra, poďakoval  

    aj neúspešným uchádzačom za úsilie a predložené koncepcie.    

    Staronovému hlavnému kontrolórovi zablahoželal k znovuzvole- 

    niu do funkcie a požiadal, aby pristúpil za predsednícky  

    stôl.  

    Ing. Horváth: – vyjadril prítomným poslancom úprimnú vďaku  

    za prejavenú dôveru, napriek tomu čo odznelo. Ubezpečil, že  

    bude postupovať len v zmysle platnej legislatívy a vnútorných  

    presvedčení, ako doteraz. P. poslankyni rád vysvetlí čo  

    nestihol do 2 minút, jej vyjadrenie ho veľmi mrzí, to si  

    nezaslúži. Na znak vďaky po skončení zastupiteľstva pozval  

    poslancov na pohár vína.  

    p. predseda: - poprial p. Horváthovi veľa úspešných dní  

    a dobrej spolupráce so zastupiteľstvom. Tiež sa teší na  

    spoluprácu, aby kontroly posunuli dopredu úrad aj vyše 80  

    organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Prečítal znenie     

    uznesenia.     (obsah uznesenia viď príloha tejto zápisnice). 

    Mgr. Kaščáková: – ospravedlnila sa p. Horváthovi za vyjadre-  

    nie, bola to metafora v kontexte informácií, mrzí ju to.  

 

 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

    Ing. Chochlík: - spýtal sa: 

    1. - či sa pri vypracovaní návrhu VZN TSK č. 10/2014  

    prihliadalo na rezolúciu a odporúčania Parlamentného  

    zhromaždenia Rady Európy č. 1904/2012 v oblasti zabezpečenia  

    rovnosti šancí v prístupe k vzdelávaniu, 

    2. - či sa pri vypracovaní návrhu VZN TSK č. 10/2014  

    postupovalo v súlade s § 4, ods. 2, písm. c), zákona č.  

    184/2009 Z.z., a či je vypracovaná regionálna stratégia  

    výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzy  

    a prognózy o vývoji trhu práce a kde je možné do týchto  

    dokumentov nahliadnuť,  

    3. - prečo neboli poskytnuté poslancom Z TSK podklady,       

    na základe ktorých bol vypracovaný návrh VZN TSK č. 10/2014,  

    a zároveň požiadal o poskytnutie týchto podkladov: materiálu 

    Ústredia práce, SVaR SR, materiál Informácie o pilotných  

    výsledkoch prognóz vývoja trhu práce z júla 2014, Stratégia  

    výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzy 

    a prognózy o vývoji trhu práce, všetky podklady spojené  

    s prípravou VZN č. 10/2014 a procesom schvaľovania VZN TSK č.  

    10/2014, 

    4. - prečo neboli v zmysle § 8, odst. 7, zákona č. 302/2001  

    Z.z. predložené poslancom písomne vyhodnotenia pripomienok  

    VZN č. 10/2014.  

    PaedDr. Kubičár: - ako riaditeľ gymnázia vyslovil prosbu   

    k vydanej smernici o verejnom obstarávaní č. 6. Pri bežných  

    každodenných veciach, ktoré musíme zabezpečovať, je  

    nepoužiteľná. Tak napr. vyrobený kľúč zaplatil školník,  

    nakoľko proces obstarania bol veľmi zdĺhavý, denne chystáme  

    prácu pre pracovníkov z Úradu práce, ktorí poberajú dávky,  



 

 

33 

    potrebujú stále dokúpiť drobný materiál. Smernica je  

    nepoužiteľná v praxi a požiadal zastaviť jej účinnosť, od  

    1.1. má byť elektronické trhovisko, pôvodná smernica bola  

    dostatočná, všetko sme dokladovali, toto nie je efektívne.  

    Aj limit 200 Eur je málo. 

    p. predseda: -  máte pravdu, zmením limit z nuly na vyšší,   

    prejdeme si to na oddelení, robíme to aukciami, dáme väčší  

    limit, el. trhovisko bude funkčné aj skôr, písomne vám  

    odpovieme.  

  doc. MUDr. Bielik, CSc.: – nadviazal na bod 5., keď sme    

  používali termín „šitie horúcou ihlou“, v jednom prípade sme  

  ho zamietli a v druhom prijali. Snažil sa nájsť zmysel tohto  

  termínu, ale nenašiel. Je to ako z medicíny dichotómia  

  (dvojstrannosť). Vyjadril nádej, že budúce zastupiteľstvá sa  

  tým nebudú vyznačovať a pomôžu dostať sa zo stavu zmätenosti.  

 

 

13. Záver.            

 

  p. predseda: - na záver poďakoval poslancom za prístup  

  k náročnému rokovaniu. Museli sme urobiť isté nepopulárne  

  opatrenia v oblasti školstva. Pozval všetkých na historicky  

  prvý Deň otvorených dverí TSK, ktorý sa bude konať  

  v stredu, 1. októbra od 9.00 do 16.00 h, poslanci  

  zastupiteľstva budú vítaní.   

  Poďakovaním za účasť všetkým prítomným s prianím šťastného  

  návratu domov dnešné rokovanie ukončil.  

    

 

 

Trenčín,  10.10.2014 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
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