
 

 

Zápisnica  č. 19 
 

z  19. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

uskutočneného  dňa  8. septembra 2021   v  sídle  TSK v čase od 12,30 hod. do 13,35 hod.. 

 

P r í t o m n í    :  podľa  priloženej  prezenčnej  listiny 

P r o g r a m     :   
 

1.  Otvorenie.   

2.  Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  27.09.2021: 

2.1. 

Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

2.2. 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

2.3. 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

2.4. 

      Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena). 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

2.5. 

      Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín. 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja 

2.6. 

Návrh Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025. 

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odboru školstva a kultúry 

3.  Rôzne     

4.  Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

R o k o v a n i e : 

K  bodu  1.: 

V poradí 19. rokovanie komisie otvoril predseda komisie p. Tomáš Merašický, ktorý privítal na dnešnom rokovaní 

prítomných členov komisie a  prítomných zamestnancov Úradu TSK. Z dnešného rokovania sa vopred ospravedlnili  

RNDr. V. Beňová, Ing. R. Takáč a Bc. Tomáš Vaňo z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti. Rokovanie sa 

uskutoční v súlade s ods. 2. a 3. článku 10 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nakoľko sa ho zúčastnili len dvaja členovia komisie. Prítomní členovia komisie nemali 

pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu navrhnutého v pozvánke a tento jednohlasne schválili. 
 

K bodu  2.,  2.1.   
Predmetný materiál uviedol hlavný kontrolór Ing. P. Zigo, ktorý stručne zopakoval podstatné body predmetného 

materiálu. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a schválilo vykonanie mimoriadnej 

kontroly - v subjekte NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zameranú na nasledovné oblasti: 

- kontrola hospodárenia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za obdobie rokov 2018, 2019, 2020, do 31.03. 2021 

a procesov verejného obstarávania za toto obdobie zameranú na dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní a 

interných smerníc VÚC TSK 

- kontrola účtovných operácií za obdobie rokov 2018, 2019, 2020, do 30.04.2021 

- kontrola spôsobu nakladania a správy majetku VÚC TSK zvereného do správy NsP  Prievidza so sídlom 

v Bojniciach za obdobie rokov 2015-2020 

- kontrola dodržiavania organizačnej štruktúry NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, schválenej predsedom VÚC 

TSK, ako aj platného organizačného poriadku NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (porovnanie s pracovným 

zaradením jednotlivých zamestnancov podľa organizačnej štruktúry, so skutočným stavom). 

Predmetné uznesenie je splnené, kontrola bola vykonaná a návrh správy z kontroly bol predložený riaditeľovi NsP 

Prievidza a zároveň prerokovaný dňa 24.08.2021. K výsledkom kontroly bola vypracovaná príloha č. 1a tvorí súčasť 

tejto správy. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom bola zameraná na hospodárenie organizácie v oblasti 

vykazovaných nákladov a výnosov za hlavnú aj podnikateľskú činnosť. Z analýzy nákladov na nákladovom stredisku 

upratovanie vyplýva, že toto opatrenie sa plní, osobné náklady na zamestnancov zabezpečujúcich upratovanie 

v nemocnici sú nižšie ako boli náklady na externú upratovaciu službu. Náklady poklesli aj za pranie nemocničnej 

bielizne po zrušení zmluvy so súkromnou spoločnosťou a zabezpečením prania prostredníctvom Nemocnice 
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s poliklinikou Považská Bystrica. V oblasti nákladov došlo k poklesu nákladov na právne služby od začiatku roku 

2019. Ostatné nákladové položky majú približne vyrovnaný trend. Najväčšou položkou medzi výnosmi sú výnosy          

zo zdravotných poisťovní, ktoré majú stúpajúci trend. V oblasti verejného obstarávania v niektorých prípadoch 

organizácia nepostupovala v súlade s aktuálnou platnou smernicou o verejnom obstarávaní, kedy vykonala verejné 

obstarávanie formou cenového prieskumu, avšak bez súhlasu zriaďovateľa, keď bol súhlas podľa ustanovení smernice 

vyžadovaný. V prípade upratovacích služieb organizácia vystavovala objednávky a hradila faktúry za upratovanie           

bez platne uzatvorenej zmluvy (v „medziobdobí“ medzi dvoma uzatvorenými zmluvami) v období 01.08.2018 – 

31.01.2019 a v období od 01.02.2019 do 30.04.2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 07.01.2019, 

ktorá nebola výsledkom verejného obstarávania. Pri uzatváraní zmlúv a pri nakladaní s majetkom v správe nemocnica 

nepostupovala v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom TSK tým, že prenechala nehnuteľný majetok 

v správe nemocnice do bezodplatného užívania fyzickej osobe bez schválenia, predmetná zmluva následne ani nebola 

zverejnená. Tento nedostatok bol zistený pri viacerých uzatvorených zmluvách, rovnako bolo zistené aj nesprávne 

zverejňovanie objednávok a faktúr na webovom sídle NsP. Plán ekonomickej konsolidácie bol prezentovaný                 

na zasadnutí Zastupiteľstva TSK v júli 2019. Z navrhovaných opatrení na ekonomickú stabilizáciu NsP Prievidza sa 

k obdobiu vykonávania kontroly podarilo splniť celkom 5 opatrení (spustenie nových operačných sál, zriadenie 

verejnej lekárne, zabezpečenie upratovania vlastnými zamestnancami, zabezpečenie prania bielizne nemocnice 

práčovňou NsP Považská Bystrica a zmena spôsobu likvidácie nebezpečného nemocničného odpadu – prechod na 

externého dodávateľa), ostatné opatrenia aj so zohľadnením skutočnosti, že pandémia ochorenia COVID-19 

ovplyvnila mnohé procesy prebiehajúce v nemocnici neboli splnené, alebo sa nachádzajú v počiatočnom štádiu ich 

realizácie. V rámci diskusie T. Merašický navrhol doplniť navrhnuté uznesenie o samostatný bod, na základe ktorého 

by  účtovné závierky zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  TSK podliehali auditu a to v záujme 

zabezpečenia správnosti a vierohodnosti účtovníctva zariadení ako aj v záujme predísť opakovaniu nedostatkov.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.   

Po hlasovaní:  Za: 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko číslo 136/2021: 

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní  materiálu 

s názvom „Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“ odporúča : 

a) materiál prerokovať a vziať  na vedomie, 

b) aby účtovná závierka  zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho 

kraja bola overená audítorom. 

  

K bodu  2.,  2.2.   
Predmetný materiál uviedol hlavný kontrolór Ing. P. Zigo, ktorý aj v tomto prípade stručne zopakoval podstatné body 

predmetného materiálu. V kontrolovanom období (od 1.1.2021 do 30.6.2021) bolo na Oddelení vnútornej kontroly, 

petícií a sťažností  Úradu TSK evidovaných celkom  9 sťažností, čo je oproti prvému  polroku 2020 o 4 sťažnosti  

menej. Sťažnosti  boli chronologicky zaevidované podľa dátumu doručenia v centrálnej evidencii sťažností                      

na Oddelení vnútornej kontroly, petícií a sťažností Úradu TSK. Kontrolou evidencie bolo zistené: 

- ku každej sťažnosti bol zavedený osobitný spis, ktorý obsahoval jednotlivé doklady týkajúce sa sťažnosti 

/sťažnosti, oznámenie o vybavení, zápisnica z prešetrenia sťažnosti a ďalšie doplňujúce doklady/, 

- sťažnosti k vybaveniu boli postúpené kompetentnému odboru TSK, príslušnému úradu, orgánu verejnej správy 

alebo riaditeľovi organizácie, 

- sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote. 

Ku kontrole prijímania, evidovania a vybavovania petícií bola predložená Evidencia petícií. V kontrolovanom období 

nebola prijatá žiadna petícia.   

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.   

Po hlasovaní  :  Za: 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko číslo 137/2021: 

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní  materiálu 

s názvom „Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja                      

za I. polrok 2021“ odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a vziať            

na vedomie. 
 

K bodu  2.,  2.3.  

Predmetný materiál uviedla Ing. Renáta Ozimová, vedúca finančného odboru ktorá stručne zopakovala najdôležitejšie 

skutočnosti  uvedené v dôvodovej  správe. Hospodárenie TSK ako celku bolo aj v tomto rozpočtovom období 

ovplyvňované pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID–19, avšak s miernejšími následkami, ako tomu bolo 

v roku 2020. Bežné príjmy boli plánované s medziročným poklesom a boli  plnené  v  celkovom objeme                    

80 978 296,75 eur, čo predstavuje 49,74 % z rozpočtovanej sumy 162 817 488,00 eur, avšak stále pokles v porovnaní         

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 401 tis. eur. Podieľal sa na ňom predovšetkým  medziročný   

výpadok   podielových   daní   približne na úrovni 650 tis. eur  a  nedaňové  príjmy, kde bol zaznamenaný  pokles   

približne o 267 tis. eur. Tento nepriaznivý vývoj bol v priebehu hodnoteného obdobia zmiernený dosiahnutými 
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výsledkami v rámci hlavnej kategórie Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov          

o takmer 516 tis. eur. Aj napriek uvedenej skutočnosti zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných 

príjmov daňové    príjmy, keď   ich podiel   na   celkových    bežných   príjmoch   predstavuje   60,75 %,  preto  sú aj 

v tomto roku rozhodujúcim zdrojom financovania. Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 3 725 069,28 eur, čo 

predstavuje  9,06 % z rozpočtovanej sumy 41 111 062,00 eur. Príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja 

pozemkov zaznamenal v dôsledku pandémie plnenie na 11,51 % a rovnako rozhodujúca hlavná kategória Granty 

a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci 

jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne  ako  v  minulom  období  

veľmi  nízke  percento  plnenia,  a  to na úrovni 8,91 %. Nenapĺňanie príjmovej a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, 

týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov             

a štátneho rozpočtu mali okrem  globálnej  pandémie  vplyv  aj  neprimerane  dlhé   lehoty   administratívnych  

procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratných  finančných   príspevkoch.   Bežné výdavky boli čerpané           

vo výške 76 487 787,95 eur, čo je 47,56 % z rozpočtovaného objemu 160 822 041,00 eur a nárast oproti rovnakému 

obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 4 830 tis. eur. Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných 

výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania návrhu rozpočtu TSK na roky 

2021-2023. Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov ovplyvnený pokračujúcim šírením pandémie, 

ktorá aj v rozpočtovom roku 2021 ovplyvňovala hospodárenie TSK ako celku, hlavne však na úseku sociálneho 

zabezpečenia a dopravy. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 13 187 449,60 eur, čo predstavuje 13,79 % 

z rozpočtovanej sumy 95 605 866,00 eur, z toho:  čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov 

implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 2 974 311,35 eur, čo 

predstavuje 5,36 % zo sumy 55 514 731,00 eur plánovanej pre rok 2021 a b/ čerpanie výdavkov na realizáciu 

investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 10 213 138,25 eur, čo predstavuje 25,47 % z rozpočtovanej 

sumy 40 091 135,00 eur a  nárast  oproti  rovnakému  obdobiu predchádzajúceho roka o približne 6 214 tis. eur.  

Najväčšie investičné zámery boli financované v súvislosti s budovaním nového urgentného príjmu v NsP a Centra 

diagnostiky v NsP Považská Bystrica, ako aj v súvislosti so stavebnými úpravami priestorov OAIM na OMIS v NsP 

Myjava. Na tento účel bolo preinvestovaných v úhrne približne 3 001 tis. eur. Zároveň vzhľadom na akútnu potrebu 

odstránenia havarijného stavu obvodového plášťa objektu školy SPŠ Nové Mesto nad Váhom, ako aj odstránenia 

nedostatkov vo vnútorných rozvodoch   priestorov   jedálne  a kuchyne bola financovaná rekonštrukcia školy 

v celkovom objeme takmer 960 tis. eur. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za :2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  138/2020:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní  materiálu 

s názvom „Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021“ 

odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a vziať  na vedomie. 
 

K bodu 2., 2.4. 

Predmetný materiál uviedla Ing. Renáta Ozimová, vedúca finančného odboru ktorá stručne zopakovala najdôležitejšie 

skutočnosti  uvedené v dôvodovej  správe. Dôvodom   na    spracovanie    predkladaného   Návrhu na Zmenu 

Rozpočtu TSK na roky  2021 – 2023  (2. zmena) je jednak výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, ale aj priaznivý 

vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných 

programov Partnerskej dohody 2014-2020, a to  v podobe  neočakávanej  refundácie  výdavkov   vynaložených           

v minulom období z vlastných zdrojov TSK. Na základe uvedených skutočností sa prostredníctvom zmeny rozpočtu 

zvyšuje v príjmovej časti rozpočtu objem pôvodne plánovaných daňových príjmov, ako aj objem kapitálových 

grantov a transferov, a naopak v rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových    

finančných operácií. Presunom časti   finančných   prostriedkov späť do peňažných fondov vytvára TSK  rozpočtovú 

rezervu pre budúce rozpočtové obdobie. V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 3 065 

900 eur, t.j. z objemu 204 215 771 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021, na objem 207 281 671 eur, z toho 

rozpočet   bežných   príjmov  sa zvyšuje o 2 000 000 eur a rovnako rozpočet  kapitálových  príjmov sa zvyšuje o 1 065 

900 eur. Rozpočet celkových výdavkov zostáva na svojej pôvodnej úrovni a nezaznamenáva žiadnu zmenu, t.j. 

zostáva na úrovni 256 715 128 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021. V rozpočte príjmových finančných operácií 

dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu   k jeho zníženiu celkom o 3 065 900 eur, t.j. z upraveného rozpočtu          

k 31.7.2021 v objeme 54 741 559 eur na objem 51 675 659 eur. Rozpočet výdavkových finančných operácií ostáva 

bez zmien na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu. V prípade  schválenia predmetnej zmeny bude rozpočet TSK  

vrátane finančných operácií vyrovnaný. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,   Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo   139 /2020:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní  materiálu 

s názvom „Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena)“ odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 
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K bodu 2., 2.5. 

Predmetný materiál uviedla Ing. Katarína Holá za odbor regionálneho rozvoja, ktorá stručne zopakovala 

najdôležitejšie skutočnosti  uvedené v dôvodovej  správe. Mesto Trenčín sa vo februári 2021 úspešne dostalo               

do druhého kola významnej dvojkolovej súťaže o Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú 

republiku. Z ôsmich miest Slovenska postúpili do druhého kola tri mestá, Nitra, Trenčín a Žilina. Z TSK prejavilo 

formálnu podporu a záujem o spoluprácu na projekte EHMK 2026. Do tvorby projektu je zapojených už viac  

ako 3 000 subjektov  a jednotlivcov. Pri otázkach na tému organizačnej štruktúry je nevyhnutné porote predstaviť, ako 

bude projekt zabezpečený po administratívnej a manažérskej stránke. Vychádzajúc z monitorovacích správ  desiatok 

predchádzajúcich miest – uchádzačov o titul EHMK kladie Európska komisia dôraz  na čo najväčšiu odbornosť 

organizácie a jej orgánov. Z tohto dôvodu, a tiež zo skúseností iných aj slovenských miest (Košice) ako kandidátov           

na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry bola zvolená právna forma tejto entity ako nezisková organizácia 

s názvom Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, ktorej zakladateľom 

bude  Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj.  Nezisková organizácia bude založená Zakladacou listinou, 

znenie ktorej tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu v súlade so zákonom  č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. 

Podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie upravuje Štatút neziskovej 

organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., znenie ktorého tvorí prílohu   č. 2 tohto materiálu. Poplatky súvisiace           

so založením neziskovej organizácie bude znášať Mesto Trenčín a návrh na zápis neziskovej organizácie do registra 

neziskových organizácií (po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zakladateľov) podá mesto Trenčín. Orgánmi 

neziskovej organizácie bude správna rada, dozorná rada a riaditeľ. Mesto Trenčín vyčlenilo na prípravu kandidatúry 

už viac ako 400.000 eur. Pôjde o najväčší mäkký projekt samosprávy, ktorý výrazným spôsobom prispeje 

k poskytovaniu a skvalitňovaniu kultúrno-spoločenskej ponuky pre obyvateľov mesta a celého Trenčianskeho kraja. 

Financovanie bude zabezpečené z príspevkov štátu, Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, dotácií, 

nadácií, grantov, vlastnej činnosti, finančných a nefinančných darov  od partnerov, sponzorov a jednotlivcov. 

Operatívne výdavky projektu sú podľa požadovanej formy projektu rozdelené do troch kategórií – manažment 

projektu (mzdové a bežné výdavky), programové výdavky (podujatia, výdavky spojené s kultúrou), marketingové 

výdavky a iné, v našom prípade výdavky na monitoring projektu. Kapitálové výdavky predstavujú investície na území 

mesta, ktoré pomôžu k realizácii kultúrno - spoločenských projektov a podujatí. Nejedná sa výlučne o investície 

Mesta Trenčín, ale aj subjektov Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska Univerzita, Židovská obec, Ministerstvo 

obrany, ktoré plánujú investovať v nasledujúcich rokoch do rôzneho typu infraštruktúry v meste. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,   Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo   140 /2020:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní  materiálu 

s názvom „Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín“ odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť v súlade s návrhom uznesenia, 

ktorý je súčasťou prerokovaného materiálu. 
 

K bodu 2., 2.6. 

Predmetný materiál uviedla Mgr. Barbora Petrechová za odbor školstva a kultúry, ktorá stručne zopakovala 

najdôležitejšie skutočnosti  uvedené v dôvodovej  správe. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania je základný 

strategický dokument, ktorý prestavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania 

podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania. 

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025 je logickým 

pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-

2020. Vychádza z metodiky, ktoré vypracovalo MŠVVaŠ SR. Analytická časť je prehľadom škôl a školských 

zariadení, počtu žiakov a načrtáva určité disproporcie. Je východiskom pre plánovaciu časť, ktorá stanovuje dva 

hlavné ciele  na zlepšenie ponuky odborov, kvalitu a atraktivitu vzdelávania za účelom zvyšovania uplatnenia 

absolventov stredných škôl na trhu práce. Plánovacia časť  pozostáva z 9 kľúčových priorít:  

- Optimalizácia siete stredných škôl a školských zariadení 

- Podpora vybraných odborov vzdelávania na stredných školách, experimentálne overovanie 

- Gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom 

- Stredné školy s celoslovenskou pôsobnosťou 

- Zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania 

- Vzdelávanie pre potreby trhu práce, duálne vzdelávanie, spolupráca so zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi 

vzdelávania 

- Posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl 

- Posilnenie výchovnej a motivačnej funkcie škôl 

- Podpora celoživotného vzdelávania. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,   Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 
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stanovisko  č ís lo   141 /2020:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní  materiálu  

s názvom „Návrh Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 

2025“ odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu  3. a 4.: 

Nakoľko po vyčerpaní programu rokovania komisie neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda komisie poďakoval 

všetkým prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie ukončil.  

 

Zápisnica bola vypracovaná dňa 09.09.2021. 

 

 

 

 

  ........................................................                                                                        ...................................................... 

   Mgr. Mária Čongradyová v.r.                                                                                        Tomáš Merašický v.r. 

  tajomníčka komisie                                                                                                  predseda komisie 

 

 

Prílohy k zápisnici:  8 

- pozvánka zo dňa  02.09.2021   

- prezenčná listina zo dňa  08.09.2021 

- Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK  

- Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Z TSK za I. polrok 2021 

- Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021 

- Návrh na zmenu rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (2. zmena) 

- Návrh na založenie n.o. Kreatívny inštitút Trenčín ... 

- Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025 


