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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Zápisnica 

z XI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 19. júna 2019 v priestoroch 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia 

miestnosť č. 524 
 

 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny (spolu 5)      

- ospravedlnení: Ing. Richard Takáč; RNDr. Viera Beňová; Bc. Tomáš Vaňo; Roman 

Hvizdák; MUDr. Peter Daňo  

- neospravedlnení: Ing. Pavol Bagin; Ing. Juraj Hort     

- hostia: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK; Ing. Marek Briestenský – poverený 

riadením Úradu TSK; PhDr. Ingrid Koščová – vedúca oddelenia správy a riadenia škôl 

a školských zariadení; Ing. Eva Žernovičová – vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže 

a športu; Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného; Mgr. Tomáš Baláž – vedúci 

oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania; Ing. Martina Lamačková – 

vedúca Odboru regionálneho rozvoja; Ing. Beáta Tichá – poverená riadením Odboru 

investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky; Ing. Roman Sabadka – referent 

Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky; Mgr. Richard Medal – 

Združenie Špirála (sieť environmentálno-výchovných organizácií)     

- tajomník: Ing. Tomáš Tadlánek  

 

Program: 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK  

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK  

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove – škola, Školská 

1477/2A,                  so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 

3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa   

4. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 

1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení  

5. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. 

zmena) 

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja  č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 

a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku 

zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov 

7. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, 

Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky  
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b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov 

s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov 

a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 

Púchov  

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, 

Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín   

8. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom energetickej služby 

s garantovanou úsporou energie 

a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov 

v správe Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK 

prostredníctvom garantovanej energetickej služby  

9. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov   

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

v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší 

Trenčiansky kraj“ 

10. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom 

samosprávnom kraji do roku 2030  

11. Vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných 

prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického 

zážitkového vzdelávania a kultúry (II. kolo)  

12. Rôzne  

13. Diskusia  

14. Návrh na uznesenie  

15. Záver  

 

K bodu 1 

Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie privítaním členov komisie a hostí otvoril doc. PaedDr. Jozef 

Božik, PhD. v zastúpení podpredsedu Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri 

Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“). Ospravedlnil 

predsedu a podpredsedu komisie a zároveň privítal PhDr. Ingrid Koščovú, vedúcu oddelenia 

správy a riadenia škôl a školských zariadení a Ing. Evu Žernovičovú, vedúcu oddeleniu 

školstva, kultúry, mládeže a športu, ktoré budú zastupovať Ing. Daniela Hilčíkovú, vedúcu 

Odboru školstva a kultúry. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a bude sa riadiť 

uvedeným programom.  

 

K bodu 2 

Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK 
 

PhDr. Ingrid Koščová - predniesla stručné informácie z oddelenia správy a riadenia škôl 

a školských zariadení: 

- doteraz sme mali 15 výberových konaní na obsadenie miesta riaditeľov škôl, 8 

riaditeľov obhájilo svoju pozíciu, 7 nových riaditeľov budeme mať od 01.07.2019,  

- čakáme na vyrozumenie našich žiadostí, ktoré sme podávali na MŠVVaŠ SR na 

dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov (tak ako každý rok sme žiadali 

o dofinancovanie bazénov a pre SOŠ sklársku Lednické Rovne), taktiež sme požiadali 

o dofinancovanie normatívov z dôvodu nízkeho normatívu na gymnáziách, nepokrytia 



3 

 

plnej výšky valorizácie platov zamestnancov od januára 2019, zvýšenia cien energií, 

ako aj na iné veci, ktoré normatív nekryje, ako je vyplatenie zvýšeného odstupného pri 

ukončení pracovného pomeru zamestnancov - celková suma, o ktorú sme žiadali, bola 

v objeme cca 1,6 mil. eur,  

- v rámci rekreačných poukazov nastala pozitívna zmena - MŠVVaŠ SR vydalo 

usmernenie; v zmysle zákona organizáciám s počtom zamestnancov 50 a viac 

ministerstvo bude preplácať ich požiadavky na finančné prostriedky, podľa 

usmernenia preplácanie bude prebiehať v 4 etapách, prvú časť žiadostí za obdobie 

január až apríl sme už prostredníctvom okresného úradu zaslali na ministerstvo.   

 

Ing. Eva Žernovičová – predniesla stručné informácie z oddelenia školstva, kultúry, mládeže 

a športu:  

- tento rok išli prijímacie skúšky po novom - podľa počtu žiakov, rozpisovali sa výkony 

podľa počtu žiakov, čo spôsobilo mierne problémy, regulácia počtu žiakov je v 

súčasnosti podľa potrieb trhu práce, momentálne prebehli II. kolá prijímacích skúšok, 

pretože po I. kole zostali voľné miesta, žiaci, ktorí sa neumiestnili v I. kole mali 

možnosť prihlásiť sa do II. kola, školy vypísali II. kolo na voľné miesta, nastala však 

situácia, že zopár žiakov je takých, ktorí sa ani po II. kole prijímacích skúšok nedostali 

na žiadnu školu - takže teraz zosumarizujeme voľné miesta v rámci študijných a 

učebných odborov na stredných školách, tieto informácie posunieme okresnému 

úradu, ktorý zo zákona bude komunikovať s rodičmi a s riaditeľmi základných škôl, 

týmto žiakom musí zabezpečiť povinnú 10-ročnú školskú dochádzku,  

- zmeny v sieti škôl - od 01.09.2019 – nová Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi - 

riešime personálne obsadenie, pripravuje sa dokumentácia školy a materiálne 

zabezpečenie,  

- vyhláška MŠVVaŠ SR č. 252/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie 

najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl  - nejde sa novelizovať, ale 

bude úplne nová vyhláška.  

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – kedy sa začne plánovaná rekonštrukcia na Gymnáziu 

v Partizánskom?  

Ing. Martina Lamačková – sme na konci verejného obstarávania, zmluvu pred podpisom 

musíme ešte poslať na kontrolu na riadiaci orgán, ale v auguste by sme teoreticky vedeli začať 

s prácami.  

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – chcem sa spýtať na COVP na SOŠ v Partizánskom?  

Ing. Martina Lamačková – je veľmi náročné obstarať to strojové vybavenie, dlho to trvá, 

dodávatelia nechcú dávať cenové ponuky, je ich ťažké od nich získať, ťažko sa nám vôbec 

vyhlasujú tie jednotlivé verejné obstarávania, nakoľko ešte pred vyhlásením musia ísť na 

kontrolu na riadiaci orgán. 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – bude realizovateľná otázka bezbariérovosti Gymnázia 

v Partizánskom?  

Ing. Beáta Tichá – bude treba stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu, riaditeľ 

gymnázia mal preveriť nejaké veci, finančné prostriedky budeme musieť nájsť v rozpočte 

(presunom z inej položky).  

Ing. Richard Horváth – v súvislosti so zmenami na poste riaditeľov stredných škôl, 

poprosím o zaslanie týchto informácií.  

PhDr. Ingrid Koščová – pošleme po zosumarizovaní všetkých zmien od 01.09.2019. 

Bc. Eduard Filo – chcem sa spýtať na Jazykovú školu v Trenčíne – došlo tam k výmene na 

poste riaditeľky, prebehla zmena organizačnej štruktúry, ale jazyková škola stále avizuje, že 

nevychádzajú s finančnými prostriedkami.  
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PhDr. Ingrid Koščová – je to tak, my intenzívne komunikujeme s jazykovou školou, počet 

poslucháčov je nižší ako sa uvádzal vo výkaze, na základe ktorého dostáva jazyková škola 

dotácie, uvidíme, koľko vyberú na poplatkoch od poslucháčov. Jazyková škola neustále 

požaduje mimoriadne dotácie a my sa opäť dostaneme do obdobia, kedy bude vyčerpaný 

rozpočet na základe normatívu a budeme musieť navyšovať rozpočet. Treba určite v tejto 

organizácii naštartovať podnikateľskú činnosť a hľadať cesty ako získavať finančné 

prostriedky aj z iných zdrojov.  

 

K bodu 3 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 

 

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove – škola, Školská 

1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. 

ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove 

– škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C                        

č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa:  

- jedná sa o prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 86,42 m2 

nachádzajúcich sa v objekte v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu 

v Partizánskom,  

- stredná odborná škola zverejnila v súlade so Zásadami zámer priameho nájmu, 

predmetom ktorého bol prenájom predmetných nebytových priestorov za minimálnu 

cenu nájmu 33,20 eur/m
2
/rok bez DPH,   

- podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk bola do stanoveného termínu predkladania 

ponúk predložená len jedna cenová ponuka – Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, 

ktorá už v predmetnej nehnuteľnosti má v prenájme nebytové priestory, o ktorých 

prebytočnosti a nájme z hľadiska osobitného zreteľa rozhodlo v novembri 2018 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

- nájomca požiadal listom Trenčiansky samosprávny kraj o zmenu výšky nájmu za 

celkovú cenu nájmu 1,00 eur/m
2
/rok na dobu určitú – 10 rokov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, pričom svoju žiadosť odôvodnil potrebou rozšírenia kapacity 

jestvujúcej Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa z dôvodu zvýšeného záujmu detí 

a rodičov o materskú školu takéhoto charakteru v danom regióne, 

- nebytové priestory, ktoré získa do dočasného užívania nad rámec tých, ktoré už má 

v prenájme, budú slúžiť ako ďalšia trieda pre deti a kabinet pre pedagógov.     

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  
 

 

„nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 86,42 m
2
 v budove vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Strednej odbornej školy Jána 

Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

Partizánske, nachádzajúcej sa na pozemku – parcela registra „C“ č. 3238/2 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 795 m
2
 v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie 

Partizánske, zapísanej na LV č. 2851  
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v prospech nájomcu: Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, Sklené 327, 038 47 Sklené, 

IČO: 37904167, za celkovú cenu nájmu 1,00 eur/m
2
/rok na dobu určitú – 10 rokov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme v podobe rozšírenia kapacity jestvujúcej 

Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa z dôvodu zvýšeného záujmu detí a rodičov 

o materskú školu takéhoto charakteru v danom regióne. Nebytové priestory, ktoré nájomca 

získa do dočasného užívania, budú slúžiť ako ďalšia trieda pre deti a kabinet pre pedagógov“. 

 

K bodu 4 

Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 

1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení 

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných 

pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK 

v platnom znení:  

- celkovo sa jedná o 3 nevymožiteľné pohľadávky, ktorých hodnota je nad 3 500,00 eur, 

a teda o ich odpísaní v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v platnom znení rozhoduje Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja: 

1.)  odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 

413/8, 907 01 Myjava voči spoločnosti PSB a.s. vo výške 52 990,14 EUR. 

Pohľadávka vznikla za výučbu žiakov v rokoch 1991 – 1993.  

2.)  odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 

Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov voči spoločnosti Považské hotely a reštaurácie, š.p. 

Považská Bystrica „v likvidácii“ vo výške 101 830,02 EUR. Pohľadávka vznikla 

v rokoch 1991 – 1994 za výučbu žiakov.  

3.)  odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Trenčianskeho samosprávneho kraja vo 

výške 325 957,38 EUR za pokutu uloženú rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie v roku 2006.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky: 

 1.) Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava: 

 pohľadávka voči spoločnosti PSB a.s. so sídlom Medzilaborecká 15, 821 01 

Bratislava, IČO: 31 412 491 vo výške 52 990,14 EUR.  

 

2.) Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov: 

 pohľadávka voči spoločnosti Považské hotely a reštaurácie, š.p. Považská Bystrica 

„v likvidácii“ so sídlom Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica vo výške 

101 830,02 EUR.  

3.) Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom K dolnej stanici 7282/20A,  

            911 01 Trenčín: 

 pohľadávka vo výške 325 957,38 EUR za pokutu uloženú rozhodnutím Úradu pre 

verejné obstarávanie“. 
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K bodu 5 

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021                          

(2. zmena)  

 

Ing. Renáta Ozimová – predniesla návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena):  

- dôvodom na spracovanie predkladaného materiálu sú skutočnosti, ku ktorým došlo na 

úseku Vzdelávania v priebehu roka:  

 zmena výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup 

potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, ktorá priamo úmerne nadväzuje 

na Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásenú 

zmenu finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov, 

 pokračujúci proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských 

zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v podobe rušenia niektorých 

vybraných stredných škôl a školských zariadení k termínu 31.8.2019 a zriadenia 

nových stredných škôl a školských zariadení k termínu 1.9.2019. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena) a jej 

vykonanie v mesiaci august a september 2019“. 

 

K bodu 6 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja               

č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK       

č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na 

režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady 

týchto príspevkov   

 

Ing. Tomáš Tadlánek – predniesol návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení 

VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, 

príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov:  

- týmto VZN meníme pôvodné VZN v znení jeho neskorších zmien, ktoré určuje výšku 

príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov 

na nákup potravín, 

- keďže MŠVVaŠ SR pristúpilo k úprave výšky jednotlivých finančných pásiem s 

účinnosťou od 01.09.2019, Trenčiansky samosprávny kraj oslovil stredné školy, ktoré 

majú školské jedálne, aby prehodnotili zmenu finančného pásma, na základe ich 

žiadostí predkladáme uvedený materiál.   
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa 

mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady 

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov“. 

 

K bodu 7 

Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. v zastúpení podpredsedu komisie k tomuto bodu uviedol len 

stručnú informáciu, že sa jedná o štandardný procedurálny postup a priamo otvoril diskusiu 

k tomuto bodu, ku ktorému nemal nikto z prítomných žiaden dotaz.  

 

a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, 

Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„s účinnosťou od 01.09.2019 Zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy, Rastislavova 

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

 

b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov 

s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov 

a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 

Púchov 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„s účinnosťou od 01.09.2019 Zriaďovaciu listinu Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov 

s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov 

a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 

Púchov“. 

 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, 

Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  
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„s účinnosťou od 01.09.2019 Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, 

Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín, číslo: T/2007/03886-24 zo dňa 

22.08.2007, IČO: 00161438“. 

K bodu 8 

Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom energetickej služby 

s garantovanou úsporou energie 

 

a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov 

v správe Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK 

prostredníctvom garantovanej energetickej služby 

 

Ing. Beáta Tichá – predniesla návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej 

efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve 

TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby:   

- dôvodom na realizáciu Garantovanej energetickej služby (ďalej „GES“) je dosiahnutie 

zníženia nákladov na energie na predom stanovenú a garantovanú hodnotu 

prostredníctvom vykonania komplexnej stavebnej rekonštrukcie budov. Model GES 

poskytuje obnovu budov a technologických systémov bez potreby priamej kapitálovej 

investície na tento účel z verejných zdrojov, znížiť náklady verejnej správy na energie, 

prispieť k predĺženiu životnosti verejných budov a zlepšiť kvalitu životného 

prostredia, 

- poskytovateľovi GES za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť zníženie jeho 

spotreby energie na vopred stanovenú hodnotu, ktorá je zmluvne dohodnutá 

a garantovaná zo strany poskytovateľa GES počas celej doby trvania zmluvy 

o energetickej efektívnosti, prináleží dohodnutá odplata,  

- Trenčiansky samosprávny kraj si dal vypracovať energetický audit budov v správe 

SOŠ Dubnica nad Váhom zameraný na možnosti využitia GES,  

- energetický audit obsahuje sumár vstupných údajov o priemerných ročných nákladoch 

na energie, popis budov, návrh opatrení na zlepšenie energetických úspor a odhad 

doby návratnosti projektu,  

- predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty: budova A blok, B blok, C blok 

vestibul a učebňa CNC, Vestibul + kuchyňa, Telocvičňa v správe Strednej odbornej 

školy, Bratislavská 439/18,  Dubnica nad Váhom,  

- objekty sú v pôvodnom stave, sú nezateplené, na niektorých objektoch je časť 

otvorových výplní vymenená za okná s plastovým rámom s dvojitým zasklením, 

strechy sú sedlové, nezateplené, strecha na telocvični je plochá, nezateplená, 

- navrhnuté opatrenia sú: zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, rekonštrukcia 

plynovej kotolne, vyregulovanie vykurovacieho systému a osadenie regulačných 

ventilov na vykurovacie telesá s termoregulačnými hlavicami, inštalácia slnečných 

kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody, zateplenie striech, výmena okien a dverí,  

- objekty na základe výpočtu globálneho ukazovateľa – primárnej energie, ktorý je 

vypočítaný po realizácii opatrení budú patriť do energetickej triedy „B“, 

- náklady na realizáciu súboru navrhovaných opatrení sú 542 368 Eur, jednoduchá doba 

návratnosti (Ts) je 12,03 rokov, predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami 

(MWh/rok): 1 536,207. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  
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„zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy 

v Dubnici nad Váhom prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej 

na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 

ods. 3 písmeno h) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších právnych predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty: budova A blok, B blok, C blok 

vestibul a učebňa CNC, Vestibul + kuchyňa, Telocvičňa v správe Strednej odbornej školy 

Dubnica nad Váhom, Bratislavská 439/18. 

 

Objekty sa nachádzajú v okrese Ilava, v obci Dubnica nad Váhom, v katastrálnom území 

Dubnica nad Váhom, sú zapísané na LV č.2591 v časti A: majetková podstata: 

 

Stavby: 

 Domov mládeže, súpisné číslo 439, na pozemku parcelné číslo 1110/29 

 Domov mládeže, súpisné číslo 441, na pozemku parcelné číslo 1110/28 

 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Domov mládeže /internát odbor.učil.atyp/, inventárne číslo 00821000 

 Domov mládeže /Slobodáreň 14 T20/, inventárne číslo 00820594“.  

 

K bodu 9 

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

európskych štrukturálnych a investičných fondov  

 

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

v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší 

Trenčiansky kraj“ 

 

Ing. Martina Lamačková – predniesla návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa 

s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“: 

- Ministerstvo vnútra SR ako riadici orgán pre Operačný program Eefektívne verejná 

správa vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na optimalizáciu systémov vo 

verejnej správe, ktorej oprávnenými žiadateľmi sú výlučne samosprávne kraje,  

- obsahom nášho projektu bude tvorba SMART koncepcie kraja, tvorba nového PHSR 

Trenčianskeho kraja, s ohľadom na Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná 

Nitra a zároveň sa budú realizovať ďalšie aktivity:  

 geografický informačný systém, jeho inovácia, rozšírenie a interaktivita; vytvorenie 

interaktívnej mapy zariadení poskytujúcich verejné služby na území Trenčianskeho 

kraja,  

 vytvorenie analytickej jednotky na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja so 

zameraním na zavedenie nástroja „hodnota za peniaze“ a jeho následné využívanie pri 

výkone kompetencií kraja,  

 podpora administratívnych kapacít Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre 

realizáciu a manažment projektov, pre implementáciu Koncepcie environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety, pre implementáciu Plánu udržateľnej mobility (najmä 

dopravný model),  
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 zavedenie systémov kvality na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja pôsobiacich v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb a v oblasti školstva,  

 vytvorenie kapacít pre implementáciu Akčného plánu transformácie uhoľného 

regiónu horná Nitra, vytvorenie a implementácia komunikačnej stratégie 

transformačného procesu,  

- realizácia projektu je maximálne 30 mesiacov, vytvorené kapacity je žiadateľ projektu 

povinný udržať minimálne 18 mesiacov počas realizácie projektu,  

- celkové náklady projektu predstavujú 3 500 000,00 eur, spolufinancovanie vo výške              

5 % predstavuje 175 000,00 eur, financovanie projektu je systémom zálohových 

platieb a termín predkladania žiadostí o poskytnutie NFP je do 30.09.2019.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„a)   predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ realizovaného 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Inteligentný a lepší 

samosprávny kraj – Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1, ktorého ciele sú v súlade 

s cieľmi operačného programu Efektívna verejná správa, rozvojovými dokumentmi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a so špecifickou prioritou rozvoja regiónu na úrovni SR v súlade s uznesením 

vlády SR č. 580/2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti 

s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny; 

 

b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 175 000,00 EUR; 

d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK“. 

 

K bodu 10 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom 

samosprávnom kraji do roku 2030 

 

Ing. Martina Lamačková – predniesla informácie o dokumente Krajská koncepcia 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do 

roku 2030:  

- koncepcia vznikla v rámci národného projektu pod názvom „Podpora partnerstva 

a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, projekt bol predložený 

Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Trenčiansky 

samosprávny kraj participoval na tomto projekte ako partner,  

- koncepcia bola zverejnená na pripomienkovanie, finálny návrh koncepcie (vrátane 

Akčného plánu na roky 2019-2021) bol predstavený na odbornej konferencii 

v Trenčíne a bol zverejnený aj na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja 

s možnosťou pripomienkovania, pripomienky boli zapracované do predkladanej 

koncepcie.  
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Ing. Martina Lamačková následne odovzdala slovo Mgr. Richardovi Medalovi zo 

Združenia Špirála ako zástupcovi spracovateľa koncepcie, ktorý podal stručné informácie 

o tejto koncepcii, ktorá má 4 základné priority:  

 

 rozvoj infraštruktúry environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety   

 podpora a rozvoj ľudských zdrojov       

 rozvoj informačnej a materiálnej podpory pri realizácii environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety 

 finančná, materiálna a technická podpora koncepcie  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„dokument „Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

v Trenčianskom kraji do roku 2030“, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Podpora 

partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ z Operačného 

programu Efektívna verejná správa“. 

           
K bodu 11 

Vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania 

a kultúry (II. kolo) 

 

Ing. Tomáš Tadlánek – predniesol vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Všeobecne 

záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní 

účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry (II. kolo):  

- v zmysle VZN TSK č. 11/2018 mali stredné školy možnosť opätovne v rámci II. kola 

predkladania žiadostí uchádzať sa o finančné prostriedky na podporu tematického 

zážitkového vzdelávania a kultúry,  

- do stanoveného termínu predložilo žiadosti spolu 18 stredných škôl, z toho 15 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a 3 

stredné školy v pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, spolu sa jednalo o 31 žiadostí v 

celkovej sume 15 610,00 eur.  

 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„predložené žiadosti v rámci Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry (II. kolo)“. 

 

K bodu 12 

Rôzne 
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Tento bod programu otvoril doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. V rámci tohto bodu nemal nikto 

z prítomných dotazy a prešlo sa plynule do bodu Diskusia.  

 

 

 

K bodu 13  

Diskusia  

 

Tento bod programu otvoril doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. Prihlásil sa:  

 

Ing. Juraj Maláň – dá sa spomínaná služba GES využiť aj na iné stredné školy? 

Ing. Beáta Tichá - dá sa, je to však pilotný projekt, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, časom 

môžeme zaradiť aj ďalšie stredné školy a ich budovy.    

 

K bodu 14 

Návrh na uznesenie  

 

Členovia komisie prijali k predloženým materiálom uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

 

K bodu 15 

Záver  

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. ukončil program XI. zasadnutia komisie poďakovaním 

prítomným za účasť.  

 

 

 

V Trenčíne, 19.06.2019 

Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.     

              v zastúpení podpredsedu  

                  Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK 

 

 

 

 

Príloha: Uznesenie 
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