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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zápisnica  

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 05. septembra 2022 v priestoroch 

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

miestnosť č. 226 (2. poschodie)  
 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny (spolu 5)     

- ospravedlnení: Bc. Tomáš Vaňo; Bc. Eduard Filo; PhDr. Roman Hvizdák; Ing. Miloš 

Mičega   

- neospravedlnený: Ing. Mária Hajšová, PhD.; Ing. Juraj Hort; MUDr. Peter Daňo  

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

Ing. Richard Hančin, PhD. – vedúci Odboru školstva a kultúry; Mgr. Tomáš Baláž – vedúci 

oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania; Ing. Renáta Ozimová – 

vedúca Odboru finančného; Andrea Molnárová, BSBA – vedúca oddelenia životného 

prostredia a územného plánovania Odboru regionálneho rozvoja    

- tajomník: Ing. Tomáš Tadlánek  
 
 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK  

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

kraja za I. polrok 2022  

4. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2022  

6. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

TSK na roky 2022 až 2030  

7. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Enriching the Classroom with 

Technology“ v rámci programu Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta 

Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza  

8. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 

2021/2022  

9. Rôzne – Diskusia  

10. Návrh na uznesenie  

11. Záver  
 

K bodu 1 

Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie privítaním členov komisie a hostí otvoril predseda 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, Ing. Richard Takáč 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 v znení neskoršieho dodatku.  
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K bodu 2  

Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK 

 

Ing. Richard Hančin, PhD. – predniesol stručné informácie z Odboru školstva a kultúry:  

- dnešným dňom sa začalo školské vyučovanie a nový školský rok 2022/2023, boli sme ho 

slávnostne otvoriť na Gymnázium v Partizánskom a na Strednej odbornej škole Jána 

Antonína Baťu v Partizánskom, zároveň bol na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach 

nad Bebravou uvedený do funkcie nový riaditeľ; 

- v rámci covidových opatrení bude na účasť žiaka na vyučovaní stačiť vyhlásenie 

o bezpríznakovosti, izolovať sa bude len pozitívny žiak, celá trieda do karantény nepôjde; 

- po 2 rokoch prestávky plánujeme opätovne usporiadať výstavu Stredoškolák v termíne 

06.10.-07.10.2022, budú sa oceňovať 3 exponáty, prihlášky do súťaže majú školy posielať 

do 23.09.2022, bude vytvorená komisia za účelom organizačného zabezpečenia celého 

podujatia, pracujeme na programe, zozname pozvaných, súčasťou bude aj JOB FORUM 

organizované ÚPSVaR, v súčinnosti s Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne 

budú pozvané základné školy, pričom dovoz a odvoz žiakov bude zabezpečovať Krajské 

centrum voľného času v Trenčíne; 

- pripravujeme sa na Eduzber, školám rozpošleme  inštrukcie, komu a aké tabuľky majú školy 

posielať, aby sme zmapovali stav žiakov k 15.09.2022; 

- v rámci SK8 riešime zákon o celoživotnom vzdelávaní, v rámci štatistík vieme, že 

Slovensko je na tom výrazne horšie v porovnaní s ostatnými krajinami v oblasti 

celoživotného vzdelávania, v zákone sa rozšíri portfólio (celoživotné vzdelávanie sa 

rozširuje o rôzne krátke kurzy a školenia), čo vlastne znamená pojem celoživotné 

vzdelávanie, samosprávne kraje by mali byť istými poradnými orgánmi pre vzdelávanie 

dospelých; 

- riešili sme odvolacie konanie – minulý rok sme urobili 320 rozhodnutí o odvolaní, tento rok 

ich bolo 550, je to obrovská administratívna záťaž, riešili sme to aj na SK8 – problém je, že 

rodičia v prevažnej miere podávali odvolania z dôvodu, že žiak má pretrvávajúci záujem 

o daný odbor, čo je nedostačujúce, musí tam byť jasne daný dôvod odvolania; 

- prvýkrát sme robili hodnotenie riaditeľov, pričom riaditeľov hodnotili samotní pedagogickí 

zamestnanci, použitý bol na to dotazník zo Slovenskej  učiteľskej komory (najväčšie plusy 

– riaditeľ dostatočne prezentuje školu na verejnosti, pred rodičmi a na webe, riaditeľ je 

príkladom pre ostatných, usilovne pracuje; najväčšie mínusy – riaditeľ vyžaduje veľa 

administratívnej práce, riaditeľ prerokováva pracovno-právne veci len formálne, systém 

hodnotenia a odmeňovania na pracovisku nie je transparentný a objektívny); 

- je vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa na Strednej priemyselnej škole v Myjave 

a v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi.      

 

Ing. Pavol Bagin – nebola tam spomenutá aktuálna problematika vysokých cien energií. 

Predpokladám, že už to máte zmapované za všetky stredné školy. Zaujíma ma, koľko to 

približne predstavuje finančných prostriedkov a aký je pripravený scenár?  

Ing. Richard Hančin, PhD. -  o vyčíslenie energií (plyn a elektrická energia) nás požiadal aj 

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, suma predstavuje približne 1,2 mil. eur. Požiadali 

sme MŠVVaŠ SR o úpravu rozpočtu, nemáme zatiaľ informácie, ako by sa mali tieto energie 

riešiť, v najhoršom prípade by školy museli prejsť na distančné vzdelávanie, čo však MŠVVaŠ 

SR nechce dopustiť, podľa vyjadrení MŠVVaŠ SR by sme tieto finančné prostriedky mali 

dostať. 
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Ing. Juraj Maláň – som rád, že napriek všetkým okolnostiam sa napokon spúšťa projekt 

Hokejovej akadémie v Trenčíne. Vieme, v akom stave je to naše odvolanie?   

Mgr. Tomáš Baláž – schválila sa druhá zmena rozpočtu, môže sa podpísať zmluva a začať sa 

stavať. Dali sme žalobu na súd, výsledok ešte nemáme. Ak súd rozhodne v náš prospech, dôjde 

zo strany MF SR k preplateniu zrealizovaných prác v tomto roku.   

 

Ing. Juraj Maláň – momentálne stoja stavebné práce na Obchodnej akadémii Milana Hodžu 

v Trenčíne aj na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Viete mi k tomu niečo povedať?  

Mgr. Tomáš Baláž – čo sa týka Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne, tak v polovici 

augusta sme mali rokovanie so zhotoviteľom, ten od nás dostal ultimátum do konca mesiaca, 

argumentoval tým, že banka mu zadržiavala nejaké finančné prostriedky, koncom augusta sme 

dostali od zhotoviteľa informáciu, že už majú finančné prostriedky na účte, že si vyplatia 

podlžnosti, ktoré im vznikli a že začnú intenzívnejšie stavebné práce na budove. Samozrejme, 

že tým dôjde k istému omeškaniu a posunutiu harmonogramu stavebných prác. V prípade 

Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne zmluva ešte nie je podpísaná, riaditeľ školy mal problém s tým, 

že akcia pôjde cez rok a riešila sa otázka finančného krytia, k uzatvoreniu zmluvy môže prísť, 

dôjde k navýšeniu cien stavebných materiálov, spoločnosť bude musieť preukázať 

opodstatnenosť tohto navýšenia ceny, aby to bolo v poriadku zo strany ÚVO, predpokladaná 

doba realizácie stavebných prác je 6 mesiacov a ukončenie budúci rok, ideálne v letných 

mesiacoch.   

 

Ing. Juraj Maláň – na poslednej komisii sme riešili aj voľné miesta v niektorých školách po 

prijímacom konaní a „vyskočila“ tam Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne – napriek 

veľkému záujmu žiakov o túto školu tam bolo stále dosť voľných miest. Po komisii sme mali 

radu školy, kde nám bolo povedané, že sa zmenila legislatíva, že sa inak podávali prihlášky a že 

oni ako jediná škola tohto typu na Slovensku išli v medziach legislatívy a ostatné fungovali 

mimo legislatívy. Nakoľko onedlho máme ďalšiu radu školy, poprosil by som o vyjadrenie.    

Ing. Richard Hančin, PhD. – konzultoval som to s riaditeľom školy. Budúci školský rok 

budeme musieť naplánovať počty podľa toho, kde je najväčší záujem. Mohla sa podať len jedna 

prihláška, v rámci nej nebolo možné nejakým spôsobom doplňovať iný odbor. Ak to v iných 

krajoch školy tohto typu robili inak, bude to musieť riešiť školská inšpekcia, my sme do toho 

rizika nešli.   

 

Ing. Juraj Maláň – čo sa týka osemročných gymnázií, je niečo nové?  

Ing. Richard Hančin, PhD. – nie je zatiaľ nič nové, MŠVVaŠ SR zatiaľ túto otázku neriešilo, 

uvidíme, ako nám MŠVVaŠ SR rozpíše počet žiakov pre ďalší školský rok, zostáva táto otázka 

otvorená, máme pripravené alternatívy.  

     

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – máme zmapované, aký dopad na rozpočet kraja bude mať 

vyplatenie odmeny 500 eur v rámci originálnych kompetencií?  

Ing. Renáta Ozimová – v rámci originálnych kompetencií celkovo to predstavuje 1 557 000 

eur (školské jedálne, školské internáty, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia, SC TSK).  

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

K bodu 3 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2022 
 

Ing. Pavol Zigo – predniesol Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022: 

- kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom a na základe Plánu kontrolnej činnosti ÚHK 

TSK na obdobie júl-december 2022 schváleného v Zastupiteľstve TSK; 

- v kontrolovanom období od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo na Úrade TSK zaevidovaných 

7 sťažností, z toho 4 sťažnosti boli postúpené v zmysle zákona príslušným orgánom na 

vybavenie, 1 sťažnosť bola odložená a postúpená na vybavenie NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach, 1 podanie bolo vyhodnotené, že nemá charakter sťažnosti a bolo riešené ako 

podnet Odboru dopravy Úradu TSK, 1 sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená a na 

základe výsledkov dal TSK odporúčania realizácií, o ktorých má byť neodkladne 

informovaný Odbor školstva a kultúry a Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností 

Úradu TSK; 

- v kontrolovanom období bola prijatá jedna petícia, ktorá bola vyhodnotená ako 

opodstatnená, oznámenie o výsledku vybavenia petície bolo zverejnené na Centrálnej 

elektronickej tabuli a webe TSK.   
 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vziať na vedomie: 
 

„Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2022“.  
 

K bodu 4 

Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení 

finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne:  

- materiál sa týka projektu budovania stredoškolsko-vysokoškolského areálu EDUTECH 

campus v Púchove, v rámci ktorého sa pripravuje zriadenie a prevádzka inovačno-

kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn na Fakulte priemyselných technológií  

v Púchove TnUAD a profilácia Spojenej školy v Púchove na strednú školu moderného typu, 

a to s využitím možností poskytovaných európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, 

grantami, dotáciami a vlastnými zdrojmi za účelom vytvorenia priaznivého prostredia pre 

rozvoj kreatívneho talentu a technologických inovácií; 

- areál tvoria nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve TSK a vo výlučnom vlastníctve 

TnUAD a sú tam aj spoločné nehnuteľnosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve TSK aj 

TnUAD; 

- v zmluve je uvedená špecifikácia nehnuteľností tvoriacich areál campusu, spôsob 

združovania finančných prostriedkov, mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany 

podieľať na financovaní stavby, určená zodpovednosť za realizáciu stavby a stanovenie 

spôsobu úpravy vlastníckych vzťahov po dokončení jej realizácie; 

- zmluva špecifikuje základné koordináty združenia finančných prostriedkov, ako aj 

vzájomnej spolupráce zmluvných strán s tým, že je to zatiaľ len návrh a môže prejsť ešte 

istými revíziami zo strany zapojených subjektov.   
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

súhlasiť: 
 

„s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci medzi Trenčianskym 

samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Spojenou 

školou v Púchove a Fakultou priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne o spôsobe združenia finančných prostriedkov a úprave práv 

a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu EDUTECH campus“.  

 

K bodu 5 

Vyhodnotenie plnenie príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2022 
 

Ing. Renáta Ozimová – predniesla vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022:  

- celkové príjmy boli k 30.06.2022 plnené na úrovni 43,48%, z toho bežné príjmy na úrovni 

50,45% a kapitálové príjmy na úrovni 13,51%; 

- v rámci bežných príjmov boli daňové príjmy plnené na 50,85%, nedaňové príjmy sme plnili 

na 45,83% (pričom na samotnom Úrade TSK je to plnenie na úrovni 66,30%), zaostáva nám 

trochu napĺňanie príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku 

Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, hoci po minuloročnom prepade sa to už 

naštartovalo (Vzdelávanie – 43,03% a Sociálne zabezpečenie – 45,09%), ak nepríde 

k výraznejšiemu zatváraniu škôl či obmedzovaniu sociálnych služieb, príjmy by mohli byť 

naplnené tak, ako boli rozpočtované; v rámci grantov a transferov bolo plnenie na úrovni 

50,60%;   

- na samotnom Úrade TSK máme rozpočtované kapitálové príjmy len z predaja kapitálových 

aktív, kde sme dosiahli plnenie na úrovni 25,56%; v rámci grantov a transferov bolo plnenie 

13,23% - tieto finančné prostriedky štandardne nenapĺňame dostatočne, či už z dôvodu 

problémov pri VO alebo z titulu zdĺhavých kontrol na riadiacich orgánoch;  

- celkové výdavky boli k 30.06.2022 čerpané na úrovni 37,47%, z toho bežné výdavky na 

úrovni 47,16% a kapitálové výdavky na úrovni 17,60%; 

- uhradili sme dve splátky úveru, ktorý máme z ČSOB;  

- z návratnej finančnej výpomoci nám zostalo nevyčerpaných 1 108 352 eur, ktoré sú určené 

pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vziať na vedomie:  
 

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

polrok 2022“. 
 

K bodu 6 

Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na 

roky 2022 až 2030 

 

Andrea Molnárová, BSBA – predniesla návrh na schválenie dokumentu Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030:  
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- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK (PHRSR TSK) je záväzný 

rozvojový dokument, podľa ktorého budú realizované ďalšie aktivity v kraji v nasledujúcich 

rokoch, bude využívaný všetkými subjektmi a má dopad na celý región a jeho obyvateľov;  

- všetky projekty v Trenčianskom kraji, ktorých financovanie je plánované z fondov EÚ, 

musia povinne deklarovať súlad s PHRSR TSK; 

- spracovanie dokumentu je oprávneným výdavkom projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, ktorý 

sa realizuje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa; 

- spracovateľom dokumentu je SPECTRA Centrum excelencie Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave;  

- schválenie dokumentu Zastupiteľstvom TSK je podmienkou v zmysle zákona o podpore 

regionálneho rozvoja a zároveň podmienkou oprávnenosti výdavkov na spracovanie 

dokumentu; 

- hlavným cieľom TSK pre roky 2022-2030 je úspešná transformácia kraja na inovatívnu, 

zelenú regionálnu ekonomiku s vysokou odolnosťou voči dopadom klimatickej zmeny, 

s dostupnou a ekologickou integrovanou dopravou, kraj poskytujúci kvalitné a dostupné 

služby svojim obyvateľom s využitím partnerstiev a spolupráce; 

- vypracovanie dokumentu sa v každej etape realizovalo za účasti širokej skupiny sociálno-

ekonomických partnerov, do prípravy dokumentu boli zapojení predovšetkým zástupcovia 

všetkých obcí, miest a mestských častí na území kraja; 

- Akčný plán TSK sa bude aktualizovať, resp. vyhodnocovať raz ročne a na základe toho sa 

bude meniť, aktualizácia PHRSR TSK bude vykonaná podľa potreby v prípade vzniku 

okolností, ktoré si aktualizáciu dokumentu vyžiadajú; 

- aktuálne prebieha príprava procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie, 

PHRSR TSK nadobudne účinnosť až po ukončení tohto procesu. 
 

RNDr. Viera Beňová – v rámci plánovaných projektov na úseku Vzdelávania sa chcem spýtať 

na projekt Hornonitrianskeho centra vzdelania, či tie termíny v dokumente sú reálne, príp. či je 

možná zmena?  

Ing. Richard Takáč – osobne si myslím, že projektový zámer je nastavený, nevyužitý priestor 

v rámci areálu, kde sídli Vaša škola, bude určený pre knižnicu a múzeum, mám dojem, že 

niekde sa už spracováva aj projektová dokumentácia. Pre Vašu strednú školu sa vytvárajú 

ďalšie priestory v rámci nemocnice. Poprosím Ing. Martinu Lamačkovú, aby poslala 

informáciu.   
 

Ing. Juraj Maláň – zdržiavam sa hlasovania k tomuto materiálu, nakoľko som si ho nestihol 

dostatočne naštudovať, neznamená to však, že som proti.   
 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – je nejaký plán, ako by TSK dokázal zrealizovať projekt 

modernizácie a rekonštrukcie Hvezdárne v Partizánskom, jedinej hvezdárne v našom kraji? Bol 

by som tiež rád, keby niesla nejaké čestné meno. Ako to vyzerá s projektom budovania 

cyklotrás v Partizánskom a okolí?  

Andrea Molnárová, BSBA – tieto informácie by vedela poskytnúť Ing. Martina Lamačková, 

budem ju informovať.  

Ing. Renáta Ozimová – na hvezdáreň bola kedysi vypracovaná projektová dokumentácia, 

hľadajú sa možnosti, z akého operačného programu by sme mohli použiť zdroje. Všetci si 

uvedomujeme, že hvezdáreň si to zaslúži a je potrebné ju zrekonštruovať, určite by to mala byť 

jedna z priorít kraja na ďalšie obdobie.   

Mgr. Tomáš Baláž – I. etapa Partizánske-Šimonovany – lehota na predkladanie ponúk 

predĺžená do 30.09.2022; II. etapa Partizánske-Zemianske Kostoľany – vyhlasuje sa tento 

týždeň.   
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 

„schváliť 

 

a) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2022 – 2030 s povinnosťou ukončiť proces posudzovania vplyvov na 

životné prostredie najneskôr do konca roku 2023; 

 

b) Akčný plán PHRSR TSK; 
 

uložiť 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

a) zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030 

prostredníctvom predloženia dokumentu: „Informatívna správa z hodnotenia PHRSR 

TSK 2022 – 2030“ najneskôr do deviatich mesiacov po uplynutí ročného 

monitorovacieho obdobia; 

 

b) predkladať Zastupiteľstvu TSK odpočet plnenia Akčného plánu TSK spolu 

s aktualizáciou Akčného plánu TSK pravidelne raz za rok najneskôr v termíne 

predloženia návrhu rozpočtu TSK“.  

 

K bodu 7 

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Enriching the Classroom with 

Technology“ v rámci programu Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta 

Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza  
 

Ing. Richard Hančin, PhD. – predniesol návrh na poskytnutie finančných prostriedkov 

k projektu „Enriching the Classroom with Technology“ v rámci programu Erasmus+ 

realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 

Prievidza:  

- organizácia sa zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, ktorého hlavným cieľom 

je poskytnúť príležitosť rozvíjať medzikultúrne porozumenie a možnosť učenia sa jazykov 

pre zamestnancov a žiakov, integrovať technológie do vyučovacích hodín a zvýšiť záujem 

študentov o predmety, rozšíriť zručnosti v používaní rôznych druhov softvéru, aplikácií 

a zábavných foriem použitia tabletov a mobilných telefónov priamo pri výučbe, pozdvihnúť 

úroveň vo využívaní moderných informačno-komunikačných technológií rôzneho druhu na 

jednotlivých vyučovacích hodinách; 

- národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu je povinná 

vyplatiť organizácií do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o poskytnutí grantu prvú splátku predfinancovania vo výške 21 427 eur, ktorá predstavuje 

80% z maximálnej výšky grantu; 

- zostávajúcich 20% z grantu, t.j. 5 357 eur bude organizácii poukázaných vo forme 

refundácie až po ukončení a vyúčtovaní projektu; 

- organizácia požiadala zriaďovateľa o poskytnutie sumy 5 357 eur na predfinancovanie 

záverečnej platby projektu, po zúčtovaní projektu predmetnú čiastku vráti zriaďovateľovi.  
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  
 

„a) poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza na úhradu záverečnej platby projektu „Enriching the Classroom with 

Technology“ v rámci programu Erasmus+ vo výške 5 357,00 EUR,  
 

  b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

vo výške 5 357,00 EUR Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 

Prievidza do 15 pracovných dní od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry programu 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade, že organizácia prekročí výdavky na 

projekt alebo jej záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti 

výdavkov, znáša tieto výdavky Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza z iných zdrojov a finančné prostriedky poskytnuté Trenčianskym 

samosprávnym krajom poukáže v plnej výške“. 

 

K bodu 8 

Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 2021/2022 
 

Ing. Richard Hančin, PhD. – predniesol vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy 

a vzdelávania v TSK za školský rok 2021/2022:  

- TSK v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave každoročne vydáva 

vyhodnotenie priebežného plnenia regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania;  

- predkladané vyhodnotenie sa týka školského roku 2021/2022, analytická časť je 

aktualizovaná o prehľad škôl a školských zariadení, počte žiakov v školskom roku 

2021/2022, plánovacia časť pozostáva z 9 kľúčových priorít; každá kľúčová priorita má 

svoje špecifické ciele, vyhodnotenie regionálnej stratégie obsahuje vyhodnotenie každého 

špecifického cieľa, vybrané špecifické ciele majú svoje indikátory výsledku, ktoré sú 

vyhodnotené v akčnom pláne (je ich 25);  

- v rámci navrhovanej stratégie sú nasledovné kľúčové priority:   

1. Optimalizácia siete stredných škôl a školských zariadení: TSK určil počet žiakov na základe 

prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so 

záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 

uvedenými vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na 

určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Na základe odvolaní troch 

súkromných stredných škôl, MŠVVaŠ SR dodatočne navýšilo počet žiakov o 10 žiakov. Podiel 

skutočne zapísaných žiakov v učebných odboroch bol k 15.9.2021 o niečo nižší - 14,55%, ale 

na ďalší školský rok sa predpokladá nárast počtu žiakov v H odboroch v súvislosti so zavedením 

krajského štipendia na nedostatkové odbory, ktorými sú najmä vybrané H odbory.  

2. Podpora vybraných odborov vzdelávania na stredných školách - ide o odbory vzdelávania 

schvaľované v krajskej rade pre OVP. 

3. Gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom: Vzhľadom k tomu, že MŠVVaŠ SR 

určilo nízky počet žiakov na rozpis žiakov pre Trenčiansky kraj pre 8-ročné odbory 

vzdelávania. TSK podal voči tomu námietku. MŠVVaŠ SR, žiaľ, navýšilo dodatočne počet 

žiakov len o 4 žiakov. TSK v tejto súvislosti požiadal prostredníctvom Združenia 

samosprávnych krajov SK8 o rovnaké prerozdeľovanie žiakov v podiele 5% do každého 

samosprávneho kraja vychádzajúc z počtu žiakov, ktorí v danom kraji končia štvrtý ročník 

základnej školy. 
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4. Stredné školy s celoslovenskou pôsobnosťou: Spojená škola, I. Krasku, Púchov je stredná 

škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s celoslovenskou pôsobnosťou pre sklársky priemysel. 

Stanovené počty žiakov v sklárskych odboroch sa tu podarilo naplniť.  

5. Zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania: Zavedením systému vzájomného hodnotenia 

kvality na stredných školách TSK sleduje zvýšenie kvality, atraktivity a konkurencieschopnosti 

stredných škôl v Trenčianskom kraji. Počet oblastí, na ktoré stredné školy vypracovali 

sebahodnotiace správy bol v školskom roku 2021/2022 menší v súvislosti s ochorením COVID-

19, pretože na jednotlivých školách sa nemohli uskutočniť vzájomné hodnotiace návštevy. 

6. Vzdelávanie pre potreby trhu práce, duálne vzdelávanie, spolupráca so zamestnávateľmi a 

ďalšími aktérmi vzdelávania: Prezentačná výstava stredných škôl Stredoškolák – Hrdina 

remesla sa po dvojročnej prestávke uskutoční 6. a 7.10.2022; súčasne s výstavou bude prebiehať 

už tradičný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM. TSK taktiež podporuje 

rôzne technické súťaže či dni otvorených dverí. Memorandum o spolupráci je uzatvorené medzi 

TSK, Spojenou školou v Púchove, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

Fakultou priemyselných technológií v Púchove, Mestom Púchov, významnými 

zamestnávateľmi v regióne (Continental Matador Rubber & Continental Matador Truck Tires 

s.r.o., Púchov; RONA, a.s., Lednické Rovne; thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská 

Bystrica; Považská cementáreň, a.s., Ladce) a zahraničnými partnermi. Jednotlivé strany 

memoranda budú spolupracovať pri uskutočniteľnosti, udržateľnosti a funkčnej koexistencii 

stredoškolsko-vysokoškolského EDUTECH campusu. 

7. Posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl: TSK priebežne vytvára podmienky a 

podporuje zahraničné stáže a výmeny pedagogických zamestnancov, napríklad na výmenný 

program ERASMUS+. TSK pravidelne vyhodnocuje a verejne oceňuje najúspešnejších 

pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, koordinuje kvalitu manažmentu 

škôl v oblasti riadenia a manažérskych zručností, napríklad projektu „Peer review“. Priebežne 

sa podieľa na odstraňovaní havarijných stavov vo všetkých školách a školských zariadeniach, 

TSK poskytol finančné prostriedky na tematické zážitkové vzdelávanie a kultúru, do ktorého 

sa zapojilo v uplynulom školskom roku 26 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a dve školy 

mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. TSK poskytol účelové finančné prostriedky na podporu 

programu DofE, do ktorého sa zapojilo 7 škôl a na podporu zavádzania participatívnych 

rozpočtov na stredných školách, do ktorých sa zapojilo 21 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. Celkovo sa do projektov podporených spolufinancovaním TSK zapojilo 30 stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

8. Podpora celoživotného vzdelávania - do celoživotného vzdelávania je v rámci pomaturitného 

vzdelávania zapojených 5 škôl. 

9. Posilnenie výchovnej a motivačnej funkcie škôl: TSK prostredníctvom KCVČ podporoval 

organizáciu stredoškolskej odbornej činnosti, súťaží a podujatí na regionálnej a celoštátnej 

úrovni, pričom najúspešnejší žiaci a ich učitelia boli symbolicky ocenení. Od budúceho 

školského roka bude TSK poskytovať krajské štipendium žiakom za mimoriadne výsledky vo 

vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. V súvislosti s vojenským konfliktom 

a prílevom odídencov z Ukrajiny boli v uplynulom školskom roku začleňovaní žiaci aj do 

stredných škôl v Trenčianskom kraji. Napriek jazykovej bariére sa postupne podarilo začleniť 

do bežných tried všetkých 74 žiakov na 23 stredných školách. Do inkluzívneho tímu na školách 

patria tiež odborní zamestnanci ako špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg, v súčasnosti je ich 

13 a ich počty je potrebné neustále zvyšovať; 
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- vyššie spomínané kľúčové priority sú rozpracované na konkrétne špecifické ciele 

a opatrenia;  

- záverom možno konštatovať, že v školskom roku 2021/2022 sa podľa akčného plánu 

podarilo naplniť skoro všetky indikátory výsledku (23 z 25 indikátorov) jednotlivých 

špecifických cieľov a naplniť tak kľúčové priority Regionálnej stratégie výchovy a 

vzdelávania v TSK na roky 2021-2025.  

 

Ing. Pavol Bagin – oceňujem tento materiál, ale chýba mi tam ukazovateľ o motivácii pre 

učiteľské profesie. Nie je záujem mladých ľudí o štúdium a následne nástup do pracovnej 

pozície učiteľa, dlhodobo sa to nerieši, do budúcna odporúčam zvážiť doplnenie ukazovateľa 

učiteľské povolanie (pedagogickí zamestnanci).  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 
 

„Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 

2021/2022“.  

 

K bodu 9 

Rôzne – Diskusia  
 

Tento bod programu otvoril Ing. Richard Takáč.  

 

K bodu 10 

Návrh na uznesenie  
 

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

zápisnice.  

 

K bodu 11  

Záver  
 

Ing. Richard Takáč ukončil program XXVI. zasadnutia komisie poďakovaním prítomným za 

účasť.  

 

V Trenčíne, 05.09.2022        

Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek 

 

 

 

 

 

 

                                      Ing. Richard Takáč   

                       predseda  

                  Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK 
 
 
 
 
 

 

Príloha: Uznesenie 
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