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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

Zápisnica 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 21. júna 2021 v priestoroch 

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

miestnosť č. 226 (2. poschodie)  
 

 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny (spolu 6)        

- ospravedlnení: Ing. Richard Takáč; Bc. Eduard Filo; Roman Hvizdák; Ing. Juraj Hort; 

MUDr. Peter Daňo; doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.  

- hostia: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja;                      

Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

Ing. Eva Žernovičová – poverená riadením Odboru školstva a kultúry; Mgr. Tomáš Baláž – 

vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania; Ing. Eva 

Boledovičová – analytik regionálnych dát Odboru regionálneho rozvoja;   

- 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 zriadenia vecného bremena v k. ú. Zlatovce v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava  

b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

do správy Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov  

c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

do správy Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza  

4. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK   

5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, 

Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, 

Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom  

6. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2020  

7. Rôzne – Diskusia  

8. Návrh na uznesenie  

9. Záver  
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K bodu 1 

Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie privítaním členov komisie a hostí otvoril podpredseda Komisie školstva, 

kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 

„komisia“).  Keďže nikto z prítomných členov nemal pripomienky alebo doplňujúce návrhy 

k obdržanému programu zasadnutia komisie, Bc. Tomáš Vaňo skonštatoval, že komisia sa 

bude riadiť zaslaným programom. Vzhľadom na počet zúčastnených členov komisie, bude 

rokovanie komisie prebiehať v súlade s ods. 2 a 3 Článku 10 Rokovacieho poriadku komisií 

Zastupiteľstva TSK.  

 

K bodu 2  

Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK 

 

Ing. Eva Žernovičová – predniesla stručné informácie z Odboru školstva a kultúry:  

- momentálne pracujeme na ukončení školského roka, zajtra bude prebiehať druhé kolo 

prijímacích skúšok na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ostalo 

pomerne dosť nenaplnených miest; spomedzi škôl, ktoré druhé kolo prijímacích 

skúšok nerobia, sú to väčšinou gymnáziá, Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne 

a Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne; 

- čo sa týka maturít, ešte prebiehajú nejaké maturitné skúšky, u nás v kraji maturovalo 

3 140 žiakov, z toho 6 žiakov nesúhlasilo s administratívnou známkou, tzn. maturovali 

prezenčne, celkovo maturovalo prezenčne 206 žiakov – okrem tých 6 žiakov už 

spomínaných, ktorí nesúhlasili so známkou, ktorá im vznikla aritmetickým priemerom 

za všetky ročníky, zvyšných 200 žiakov maturovalo prezenčne z dôvodu, že 

potrebovali vyššiu úroveň maturity z cudzieho jazyka alebo tam boli maturity 

z piateho predmetu; 

- aktuálne pracujeme a vyhodnocujeme odvolania, ktoré nám školy posielajú po prvom 

kole prijímacích skúšok; ak nenastanú vážnejšie nedodržania kritérií, my 

potvrdzujeme rozhodnutia riaditeľov škôl. 

 

Ing. Juraj Maláň – chcel by som sa spýtať na tematické zážitkové vzdelávanie. Školy 

v rámci tejto schémy zvykli realizovať rôzne exkurzie, viem, že teraz je to obmedzené, ale, či 

sa neuvažuje aspoň na jeseň o podpore týchto aktivít.  

 

Ing. Tomáš Tadlánek – pre kalendárny rok 2021 bola táto dotačná schéma pre naše stredné 

školy pozastavená, rozpočet určený pre tieto aktivity bol použitý na krytie výdavkov 

spojených so zriadením veľkokapacitného očkovacieho centra v Trenčíne. V budúcom 

rozpočte budeme opäť počítať s podporou tematického zážitkového vzdelávania pre stredné 

školy v kraji.  

 

K bodu 3 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 

 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. Zlatovce v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava 

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. 

Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava:  
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- ide o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava v súvislosti s vybudovaním prípojky VN v rámci realizácie stavby 

„Hokejová akadémia v Trenčíne“.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 

 

„zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného bremena - 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, ako vlastníka nehnuteľnosti - pozemku 

nachádzajúceho sa v obci Trenčín, okres Trenčín,  katastrálne územie Zlatovce, zapísaného na 

LV č. 444 ako parcela registra KNC parc. č. 990/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 29588 m
2
, strpieť právo na: 

 

a) zriadenie a  uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy vrátane odstránenia elektroenergetického 

zariadenia vo vyznačenom rozsahu dielu 1  na pozemku parc. č. 990/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere  29588 m
2
, podľa Geometrického plánu číslo 720-

127/2020 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí  zo dňa 

28.07.2020, vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Richard Bunčiak, geodetická kancelária, 

Športová 675/1, Stará Turá, IČO 40273563, úradne overeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Trenčín dňa 16.09.2020  pod č. G1 - 1263/20,  
 

b) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami na zaťaženú nehnuteľnosť v nevyhnutnom rozsahu za účelom 

zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a  akýchkoľvek iných stavebných úprav vrátane odstránenia 

elektroenergetického zariadenia,  

    

 v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 

6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518,  

 

 bezodplatne, na dobu neurčitú“.  

 

b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

do správy Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov  

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov:  

- ide o zverenie majetku do správy školy po ukončení investičnej akcie s názvom 

„Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne SOŠ I. Krasku Púchov“ 

v celkovej nadobúdacej hodnote 1 261 568,06 EUR. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 

 

„zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:  
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- dlhodobý hmotný majetok: navýšenie hodnoty majetku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, čo predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané po zrealizovaní investičnej akcie,  

inv. č. 021-362 „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne SOŠ I. Krasku 

Púchov“, v obstarávacej cene 1 261 568,06 EUR; 

 

do správy organizácie – Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov, IČO: 52439585 dňom podpisu 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy 

správcu“.  

 
c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

do správy Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza 

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 

8A, Prievidza:   

- ide o zverenie majetku do správy školy po ukončení investičnej akcie s názvom 

„Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“ v celkovej 

nadobúdacej hodnote 1 490 958,39 EUR. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 

 

„zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 

- pozemok, parc. č. 3120/29 o výmere 1 246 m
2
, inv. č. 015-348, v obstarávacej cene 

6 205,08 EUR; 

- stavba - telocvičňa I a II, inv. č. 021-134, v obstarávacej cene 1 490 958,39 EUR; 

 

do správy organizácie – Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza, IČO: 

52164284 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja do správy správcu“.  

 
K bodu 4 

Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK   

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK:   

- nové Zásady hospodárenia s majetkom TSK sa pripravili v súvislosti s vykonanou 

kontrolou NKÚ SR, na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou bolo 

prijatých 9 opatrení, jedným z prijatých opatrení bola aj úprava Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK; 

- nakoľko by išlo už v poradí o štvrtú úpravu Zásad z roku 2014, navrhuje sa z dôvodu 

prehľadnosti prijatie nových komplexných Zásad; 

- medzi najdôležitejšími úpravami je napr. dvojkolovosť zámeru previesť majetok TSK 

prevodom alebo prenájmom v určitých prípadoch, zjednodušuje sa proces udelenia 

rozhodnutia o odňatí správy, pri darovaní majetku je tam rozdelenie na dlhodobý 

a krátkodobý majetok, ďalej bola zapracovaná požiadavka od poslancov TSK - 

rozdelenie kompetencií pri zmluvách o budúcich zmluvách - v prípade, ak zmluvnou 
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stranou je orgán verejnej moci, tak kompetenciu má predseda TSK, upravilo sa aj 

uskutočňovanie obchodných verejných súťaží (lehota na oznámenie o výsledku sa 

určila na 10 dní), vymenovali sa prípady osobitného zreteľa pri predajoch 

a prenájmoch majetku TSK, dochádza aj k zmene v prípade vymáhania pohľadávok, 

kde podľa vzoru Sociálnej poisťovne sa umožňuje správcovi pohľadávky upustiť od 

jej vymáhania, ak jej hodnota nedosahuje 5 eur.     
 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„s účinnosťou od 01.08.2021 Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“. 

 
K bodu 5 

Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK  
 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, 

Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza  

 

Ing. Eva Žernovičová – predniesla návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 

Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A,  

971 01 Prievidza:  

- po zverení telocvične do správy požiadala škola o úpravu svojej zriaďovacej listiny 

a to doplnením podnikateľskej činnosti o možnosť prenájmov nehnuteľnosti.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„s účinnosťou od 01.08.2021 Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej 

školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza, číslo: 

TSK/2019/03316-1 zo dňa 28.01.2019, IČO: 52164284“.  

 
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, 

Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom  

 

Ing. Eva Žernovičová – predniesla návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 

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

915 01 Nové Mesto nad Váhom:  

- škola požiadala o úpravu svojej zriaďovacej listiny, a to doplnením ďalších činností, 

ktoré plánuje vykonávať v rámci svojej podnikateľskej činnosti, napr. doučovanie 

žiakov, organizovanie kurzov, seminárov, rôznych kultúrnych, spoločenských či 

športových podujatí, predaj školských výrobkov, či rôzne druhy prenájmov.  
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 

 

„s účinnosťou od 01.08.2021 Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Gymnázia                                 

M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, číslo: T/2007/03886-7 zo dňa 27.06.2007, IČO: 00160270“.  

 

K bodu 5 

Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK   

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK:   

- nové Zásady hospodárenia s majetkom TSK sa pripravili v súvislosti s vykonanou 

kontrolou NKÚ SR, na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou bolo 

prijatých 9 opatrení, jedným z prijatých opatrení bola aj úprava Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK; 

- nakoľko by išlo už v poradí o štvrtú úpravu Zásad z roku 2014, navrhuje sa z dôvodu 

prehľadnosti prijatie nových komplexných Zásad; 

- medzi najdôležitejšími úpravami je napr. dvojkolovosť zámeru previesť majetok TSK 

prevodom alebo prenájmom v určitých prípadoch, zjednodušuje sa proces udelenia 

rozhodnutia o odňatí správy, pri darovaní majetku je tam rozdelenie na dlhodobý 

a krátkodobý majetok, ďalej bola zapracovaná požiadavka od poslancov TSK - 

rozdelenie kompetencií pri zmluvách o budúcich zmluvách - v prípade, ak zmluvnou 

stranou je orgán verejnej moci, tak kompetenciu má predseda TSK, upravilo sa aj 

uskutočňovanie obchodných verejných súťaží (lehota na oznámenie o výsledku sa 

určila na 10 dní), vymenovali sa prípady osobitného zreteľa pri predajoch 

a prenájmoch majetku TSK, dochádza aj k zmene v prípade vymáhania pohľadávok, 

kde podľa vzoru Sociálnej poisťovne sa umožňuje správcovi pohľadávky upustiť od 

jej vymáhania, ak jej hodnota nedosahuje 5 eur.     

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„s účinnosťou od 01.08.2021 Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“. 

 

K bodu 6 

Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2020 

 

Ing. Eva Boledovičová – predniesla Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2020:  

- cieľom hodnotenia je zmapovanie plnenia úloh a merateľných ukazovateľov v rámci 

jednotlivých prioritných osí;  

- TSK pre tento účel získaval relevantné informácie predovšetkým od regionálnych 

aktérov – subjekty samosprávy, Štatistického úradu SR, Centrum vedecko-

technických informácií, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra 

SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a SOPK. 
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja berie na vedomie:  

 

„Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2020“.  

 

K bodu 7 

Rôzne – Diskusia  

 

Tento bod programu otvoril Bc. Tomáš Vaňo, ktorý si hneď zobral slovo, aby poukázal na 

problém na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v súvislosti s ich 

vyučovaním telesnej výchovy.  

 

Bc. Tomáš Vaňo uviedol, že sa minulý týždeň zúčastnili spolu s kolegami Ing. Mičegom 

a MUDr. Daňom na ustanovujúcej rade školy Strednej zdravotníckej školy Celestíny 

Šimurkovej v Trenčíne, kde boli zo strany rodičov a zamestnancov školy opäť konfrontovaní 

s týmto problémom. Vie, aké je stanovisko vedenia tohto úradu, ale považuje za potrebné 

otvoriť tento problém znovu na tejto komisii.  

 

Ing. Eva Žernovičová – minulý týždeň v stredu som zvolala všetkých riaditeľov 

zainteresovaných škôl, sedeli sme pomerne dlho, hľadali sme možnosti, kto môže čo uvoľniť 

a ponúknuť, vo štvrtok mi následne telefonovala riaditeľka Strednej zdravotníckej školy 

Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, že na základe spoločnej pracovnej porady, ktorú sme mali 

na Úrade TSK, majú vyriešenú otázku telesnej výchovy. Čas ukáže, či to bolo správne 

nastavené v rámci rozvrhu.  

 

Ing. Miloš Mičega – treba si v prvom rade uvedomiť, v čom je rozdiel medzi telesnou 

výchovou na strednej zdravotníckej škole a telesnou výchovou na ostatných stredných 

školách. Žiaci majú povinné absolvovanie telesnej výchovy aktívnym spôsobom, tzn. nie 

„prospel“ alebo „absolvoval“. Učitelia nám hovorili, že sú síce v druhej škole, ale ak majú 

povedzme jednu hodinu preluku, lebo „materská“ škola si na hodinu telocvičňu obsadí, musia 

tam ostať na chodbe so žiakmi. Vyvstala tiež požiadavka, že nekúpiť ten susedný pozemok 

len na telocvičňu, ale z dôvodu, že v susedstve je kampus, tak aby sa tam vytvorilo aj zázemie 

pre fyzioterapeutov, bola by to pridaná hodnota. 

 

Ing. Eva Žernovičová – toto práve rieši projekt Hokejovej akadémie, kde sa s týmto počíta, 

bude tam športový lekár a všeobecný lekár, už teraz sa tam robia rehabilitačné priestory. Žiaci 

strednej zdravotníckej školy sa tam budú chodiť učiť, pod dozorom skúseného maséra alebo 

fyzioterapeuta.  

 

Ing. Miloš Mičega – ďalšou vecou je aj to, že strednej zdravotníckej škole chýba adekvátny 

vstupný priestor, je tam nedôstojná vrátnica, taktiež treba dopravne poriešiť vjazd a výjazd, 

škole chýba zhromažďovací priestor.  

 

Ing. Eva Žernovičová – na SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne majú svoj kabinet 

a zázemie, kde majú uložené pomôcky, na ŠUP v Trenčíne majú taktiež svoj kabinet 

a zázemie. Jediný problém je na SŠŠ v Trenčíne, ktorá má určité špecifiká, ale aj na tejto 

škole sľúbila pani riaditeľka, že nájde nejaké riešenie pre strednú zdravotnícku školu. Ako 

príklad môžem spomenúť v susedstve sa nachádzajúcu Dopravnú akadémiu v zriaďovateľskej 



8 

 

 

 

pôsobnosti Okresného úradu v Trenčíne, ktorá vôbec nemá problém poskytnúť strednej 

zdravotníckej škole na niekoľko hodín svoju telocvičňu, žiaci strednej zdravotníckej školy 

nemusia nutne chodiť len do Sokolovne. Navrhujem na nasledujúci školský rok skúsiť model, 

ktorý si zainteresovaní riaditelia odsúhlasili a ak to nepôjde, budeme hľadať iné riešenie.  

 

Ing. Miloš Mičega – ak bude ďalšie zasadnutie rady školy, uvítal by som, aby sa jej zúčastnil 

aj zástupca TSK a vysvetlil situáciu, nakoľko niektorí z rodičov už pomaly hrozia štrajkom.  

 

Ing. Juraj Maláň – pani riaditeľka strednej zdravotníckej školy ma tiež pozvala, aby som si 

obzrel jej priestory. Je to jedna z najkvalitnejších stredných škôl v kraji, má vysoký kredit, 

špičkové laboratóriá, na druhej strane chýba jej naozaj adekvátny dôstojný vstup, 

zhromažďovací priestor, urobiť priestor okolo školy bezpečnejším pre žiakov   

 

Ing. Marek Briestenský – preveríme u Ing. Tichej, v akom je to stave. 

 

Ing. Beáta Tichá – čo sa týka prístavby vrátnice školy, projektová dokumentácia je už 

urobená, teraz vybavujeme stavebné povolenie, realizáciu by som skôr videla až budúci rok, 

plánujeme to dať do rozpočtu na budúci rok. Otázka schodiska a odkúpenia susedného 

pozemku je stále problematická, nakoľko majiteľ pozemku sa stále neozýva, nereaguje na 

správy. Do budúceho rozpočtu chceme dať oplotenie školy, vyriešiť ho aspoň zo strany od 

Veľkomoravskej ulice. V rámci pripravovanej projektovej dokumentácie na oplotenie by sme 

chceli poriešiť aj nejakým spôsobom zamedzenie prejazdu cudzích vozidiel (závora alebo 

podobne).  

 

K bodu 8 

Návrh na uznesenie  

 

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

zápisnice.  

 

K bodu 9  

Záver  

 

Bc. Tomáš Vaňo ukončil program XIX. zasadnutia komisie poďakovaním prítomným za 

účasť.  

 

V Trenčíne, 21.06.2021 

Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek 

 

 

 

 

 

 

                                  Bc. Tomáš Vaňo, v. r.   

                   podpredseda  

                  Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK 

 

Príloha: Uznesenie 
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