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Vec 

Pozvánka  

 

Vážená pani, vážený pán,  

 

pozývame Vás na IX. zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční  

 

dňa 27. februára 2019 (streda) o 09.00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 226 (2. poschodie). 

   

Program: 

1. Otvorenie  

 

2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK  

– predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry  

 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK  

– predkladá: Mgr. Tomáš Baláž, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného 

obstarávania  

a) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku – dielne a soc. 

zariadenia, Chemikov 8, Nováky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

–  predkladá: Mgr. Tomáš Baláž, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného 

obstarávania  

 

5. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

–  predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry  

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom              

Lipová 15, 972 51 Handlová  
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b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými 

zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 

332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, 

Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky  

c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako 

súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad 

Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť 

Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom  

d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej 

odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň,                                       

T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 

J. Kalinčiaka 1, Prievidza  

e) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť 

Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza  

f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie,                    

Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská 

Bystrica  

 

6. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy                               

pri Strednej odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom 

Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

–  predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry  

 

7. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja do Územnej školskej rady 

Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

–  predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry  

 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ  

–  predkladá: Ing. Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja   

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Vzdělávání bez hranic“ (Gymnázium 

Partizánske)  

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Zvyšovanie kompetencií študentov 

v aplikovaných prírodných a technických vedách na slovensko-českom pomedzí“ 

(Gymnázium Púchov)  

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Nové inovácie v agrosektore – E-book“ 

(SOŠ Pruské)  

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby 

trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“ (SOŠ 

strojnícka Považská Bystrica)  



 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Cezhraničný systém manažérstva kvality 

v odbornom vzdelávaní“ (SOŠ Handlová)  

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Inovace výuky strojírenských oborů pro 

potřeby trhu práce“ (SPŠ Myjava)  

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Střední školy jako centra podpory 

a propagace technických oborů a vzdělávání“ (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)  

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Tradície v 21. storočí“ (SUŠ Trenčín)  

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu 

malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Znovu spolu“ 

(SPŠ Myjava)  

 

9. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za II. polrok 2018  

–  predkladá: Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 

10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2018, príloha č. 1 

–  predkladá: Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 

11. Rôzne  

 

12. Diskusia  

 

13. Návrh na uznesenie  

 

14. Záver  

 

   

 

                     Ing. Richard Takáč, v.r.    

                     predseda 

                                                              Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK            

 

 

Prílohy:  22 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


