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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

Zápisnica 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 06. septembra 2021 v priestoroch 

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

miestnosť č. 226 (2. poschodie)  
 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny (spolu 8)        

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

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

Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu 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;  Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru 

regionálneho rozvoja; Mgr. Monika Horváthová – útvar „Value for money“; Mgr. Ladislav 

Tóth, PhD. – vedúci oddelenia hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly 

vybavovania sťažností; Patrik Žák, B.S.B.A. a M. A. Lucia Dubačová – zástupcovia Mesta 

Trenčín 

- tajomník: Ing. Tomáš Tadlánek  

 

Program: 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK  

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2021  

5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2021  

6. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023                     

(2. zmena)  

7. 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 poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy s názvom „Vybudovanie 

krajského ekocentra Pruské“, realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom  

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

KŽP na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy 

Nováky“, realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom  

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

Trenčín 

9. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji 

na roky 2021-2025  
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10. Rôzne – Diskusia  

11. Návrh na uznesenie  

12. Záver  

 

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 je 

uznášaniaschopná a bude sa riadiť zaslaným programom.  

 

K bodu 2  

Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK 

 

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

- na úvod by som rád informoval, že na Odbore školstva a kultúry máme ešte jednu 

personálnu zmenu, vedúcim oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu je Mgr. Jaroslav 

Foltín;  

- žiaci nastúpili do škôl, ktoré sa riadia školským semaforom vydaným MŠVVaŠ SR, je tam 

zverejnený pre riaditeľov škôl aj manuál, ako majú postupovať v niektorých špecifických 

prípadoch, pre školy je možnosť získať doplnkové financie na každého žiaka a na každého 

pedagogického zamestnanca, nemusia o tieto financie špeciálne žiadať; 

- žiaci, ktorí nastúpia do škôl, musia doniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti - toto 

vyhlásenie je potrebné pri prvom nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do 

školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov, žiak s 

príznakmi musí zostať doma, pričom pokiaľ rodič nevie posúdiť príznaky, kontaktuje 

detského lekára;   

- rodičia mohli požiadať o antigénové samotesty, riaditelia škôl si tieto testy môžu prevziať na 

príslušných okresných úradoch v sídle kraja, sú určené pre samotestovanie žiakov; 

- riaditeľ školy zverejňuje pravidelne, vždy v pondelok, aktuálnu situáciu, rozdiel oproti 

predchádzajúcemu obdobiu je ten, že riaditeľ školy už nemôže uzatvoriť celú školu, ale 

zatvára len jednotlivé triedy (ak sa objaví v triede jeden pozitívny prípad, celá trieda ide do 

karantény, ostatné triedy sa učia); 

- žiaci na praktickom vyučovaní sa berú ako zamestnanci u zamestnávateľa v rámci systému 

duálneho vzdelávania alebo pri uzatvorenej zmluve o poskytovaní praktického vyučovania, je 

vydaný manuál (informácie) pre zamestnávateľov, že sa aj oni budú musieť riadiť školským 

semaforom, tzn. ak sa v triede vyskytne žiak, ktorý je pozitívny, tento žiak sa nemôže 

zúčastniť ani na praktickom vyučovaní, pokiaľ nemá výnimku zo 14-dňovej karantény; 

- zaočkovanosť pedagogických zamestnancov na stredných školách v kraji je na úrovni 79%, 

zaočkovanosť nepedagogických zamestnancov na stredných školách v kraji je na úrovni 59%;  

- za účasti pána predsedu sme otvorili školský rok na stredných školách v Novom Meste nad 

Váhom, kde zároveň prebehli aj kontrolné dni, tie budú pokračovať na ďalších stredných 

školách aj v nasledujúcich dňoch.  
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RNDr. Viera Beňová – v mene pani riaditeľky Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v 

Trenčíne sa chcem spýtať, ako je to s využitím priestorov na Dopravnej akadémii v Trenčíne. 

Na poslednej komisii boli prezentované problémy školy s jej súčasnou budovou (oplotenie, 

požiarne schodisko, nedostatočný zhromažďovací priestor, chýbajúca telocvičňa, husto 

obývané územie a pod.). Ak by sa Dopravná akadémia v Trenčíne dostala do pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, riaditeľka školy by bola ochotná presťahovať sa do 

budovy Dopravnej akadémie v Trenčíne.  

Bc. Tomáš Vaňo – na poslednej komisii sme túto debatu otvorili, od pána riaditeľa Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja sme dostali informáciu, že tam došlo k určitým dohodám 

a skúsia to cvične na dobu jedného roka.  

Ing. Martina Lamačková – pokiaľ by aj Dopravná akadémia v Trenčíne prešla do 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak tá budova nebude voľná, 

pretože škola tam bude pokračovať ďalej, len sa zmení zriaďovateľ.  

 

Ing. Juraj Maláň – ohľadom Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne odznelo 

na poslednej komisii množstvo informácií, veľa požiadaviek zo školy, tak sa chcem spýtať, či 

sa to nejako pohlo ďalej? A tiež sa chcem informovať ohľadom projektu Hokejovej akadémie 

v Trenčíne, či je niečo nové, kedy sa začne so samotnou výstavbou haly, aký je aktuálny stav?  

Ing. Marek Briestenský – v prípade zdravotníckej školy nastala dohoda, tento školský rok to 

necháme takto, uvidíme, ako sa to vyvinie.    

Ing. Martina Lamačková – v prípade projektu Hokejovej akadémie v Trenčíne prebieha 

aktuálne obstarávanie, lehota na predkladanie ponúk je do 04.10., prebehlo tam aj námietkové 

konanie, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky musíme absolvovať kontrolu na 

ÚVO, do konca roka možno uzatvoríme zmluvu.  

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – s akým počtom žiakov sme začali nový školský rok? 

Koľko škôl, resp. rodičov využilo možnosť objednať si antigénové samotesty? Koľko máme 

zaočkovaných detí na školách?  

Ing. Richard Hančin, PhD. – na stredné školy v kraji nastúpilo okolo 17 000 žiakov (vrátane 

pomaturitného štúdia), 20% podiel je na gymnáziách + 2-3%, určite nastanú nejaké prestupy 

medzi školami, presné číslo budem vedieť po Eduzbere k 15.9.2021. Informáciu o počte škôl, 

resp. rodičov, ktorí využili možnosť objednať si antigénové samotesty tiež zatiaľ nemáme k 

dispozícii, dnes je prvý deň, kedy riaditelia škôl podávajú informáciu aj o počte zaočkovaných 

a pod., skúsime požiadať MŠVVaŠ SR, aby sme sa dostali do tejto databázy.    

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – kde nám nastúpilo najmenej žiakov? Koľko máme v kraji 

menejpočetných škôl, tzn. škôl s počtom žiakov pod 250?    

Ing. Richard Hančin, PhD. – naplánovali sme to nie na triedy, ale na presný počet žiakov, 

bol malý záujem o stredné odborné školy, 10-15% týchto škôl nenaplnilo počty žiakov, 

najhoršie sú na tom najmenšie okresy (Myjava, Bánovce nad Bebravou), menšie počty žiakov 

sa začínajú hlásiť aj na osemročné gymnáziá, riaditelia v čase pandémie nemali možnosť 

chodiť na základné školy a oslovovať žiakov o štúdium na odborných školách. 

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – na najbližšej komisii poprosím predložiť zoznam všetkých 

škôl v kraji s presným počtom žiakov. 

Ing. Pavol Bagin – bolo by dobré zmapovať aj odborných zamestnancov na školách, koľko 

nových odborných zamestnancov školy prijali, ich počty, kvalifikovanosť, úväzky.                
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K bodu 3 

Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

Ing. Pavol Zigo – predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

-  na XXX. Zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo prijatých 24 

uznesení, ktoré mali väčšinou formu schvaľovania a berie na vedomie, jedno uznesenie bolo 

formou žiadosti zastupiteľstva na ministra zdravotníctva SR a taktiež jedno formou poverenia 

pre predsedu TSK;  

- zastavil by som sa pri jednom uznesení o poskytnutí finančného príspevku vo výške 50 000 

eur ako prejav humanitárnej pomoci pre Juhomoravský kraj - toto uznesenie bolo splnené a 

finančné prostriedky boli odoslané na príslušný účet;  

- taktiež uznesenie s ukladacou povinnosťou s uložením termínu plnenia dlhším ako je budúce 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo splnené – riaditelia nemocníc 

spracovali vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc k 30.06.2021 a 

zaslali ich Trenčianskemu samosprávnemu kraju, po spracovaní dôvodovej správy boli tieto 

vyhodnotenia spoločne vložené do Knižnice poslancov;  

- taktiež tu máme jedno uznesenie, ktorým Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho 

kraja schválilo vykonanie mimoriadnej kontroly v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - 

toto uznesenie bolo rovnako splnené, kontrola bola vykonaná a návrh správy z kontroly bol 

predložený riaditeľovi NsP Prievidza a zároveň prerokovaný dňa 24.08.2021, termín na 

podanie námietok voči kontrolným zisteniam, resp. voči stanoveným termínom bol stanovený 

do 03.09.2021, termín na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na 

zabránenie ich opakovaniu do 08.09.2021;  

- k výsledkom kontroly v NsP Prievidza bola vypracovaná príloha č. 1, ktorá tvorí súčasť 

tohto materiálu, kontrola bola zameraná na hospodárenie nemocnice v predchádzajúcich 

rokoch, bola realizovaná kontrola procesov verejného obstarávania, účtovných operácií, 

spôsobu nakladania a správy majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja zvereného do 

správy nemocnice, kontrola dodržiavania organizačnej štruktúry nemocnice, ako aj platného 

organizačného poriadku. 

    

RNDr. Viera Beňová – kto bude prijímať opatrenia, keďže došlo na poste riaditeľa 

nemocnice k personálnej zmene?  

Ing. Pavol Zigo – dnes bol do funkcie menovaný nový poverený riadením nemocnice, ktorý 

bude prijímať opatrenia.  

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – kontrola v nemocnici zistila viaceré, aj pomerne závažné 

pochybenia, mali by sme sa tým zaoberať na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, o to viac, že 

situácia všeobecne v oblasti zdravotníctva v našom kraji nie je dobrá, naše nemocnice sú 

zadlžené najviac v rámci celého Slovenska. Nemôžeme takúto správu o kontrole prejsť 

mlčaním, ale treba situáciu riešiť, rozoberali sme to s kolegami aj na Komisii dopravy, kde 

sme sa zhodli na odporúčaní hlavného kontrolóra, aby všetky nemocnice v našej 

zriaďovateľskej pôsobnosti mali vypracovanú účtovnú závierku overenú audítorom a tá by 

bola aj predmetom informácií pre zastupiteľstvo – uvedené členovia komisie odsúhlasili a 

navrhli doplniť do uznesenia k tomuto materiálu.    
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vziať na vedomie: 

 

„Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja“, 

 

s pozmeňujúcim návrhom:  

* doplniť do uznesenia odporúčanie, aby „zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja mali účtovnú závierku overenú audítorom“.   

 

K bodu 4 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2021 

 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021:  

- v kontrolovanom období 01.01.2021-30.06.2021 bolo na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zaevidovaných celkovo 9 sťažností, z toho 7 sťažností bolo postúpených 

príslušným orgánom na vybavenie, 1 sťažnosť bola odložená v zmysle zákona a riešená ako 

podnet Odborom školstva a kultúry a Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností) a 1 

sťažnosť bola odložená späťvzatím sťažnosti (sťažovateľ písomne vzal späť svoju sťažnosť), 

sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote;  

- v kontrolovanom období 01.01.2021-30.06.2021 nebola na Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja prijatá žiadna petícia;  

- v kontrolovanom období I. polroka 2021 neboli uložené povinnosti prijať opatrenia na 

odstránenie vzniknutých nedostatkov; 

- kontrolou dokladov k riešeným sťažnostiam a petíciám neboli zistené nedostatky, všetky 

prijaté sťažnosti a petície boli vybavované v zmysle zákona a zároveň v zmysle internej 

smernice Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

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 2021“.  

 

K bodu 5 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za  

I. polrok 2021   

 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021:  

- celkové príjmy boli k 30.06.2021 plnené na 41,54%, z toho plnenie bežných príjmov na 

úrovni 49,74%, daňové príjmy boli plnené v súlade so schváleným rozpočtom (plnenie 

50,07%), nedaňové príjmy sa nám nedarilo naplniť, tam je v porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúceho roka zaznamenaný pokles (plnenie na úrovni 39,11%) - na úseku 
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Vzdelávania bolo plnenie nedaňových príjmov len na úrovni 17,12%, je to dôsledok 

pretrvávajúcej pandémie, školy boli zatvorené, nemohli prenajímať svoje priestory, takže 

nemali príjem z podnikateľskej činnosti, taktiež výrazne klesli úhrady rodičov za stravovanie 

v školských jedálňach a za ubytovanie v školských internátoch, očakávame, že toto neplnenie 

sa nám nepodarí dobehnúť do konca roka; 

- v oblasti grantov a transferov je plnenie k 30.06.2021 na úrovni 51,28% (ideme teda v 

súlade so schváleným rozpočtom);  

- kapitálové príjmy boli k 30.06.2021 plnené na úrovni 9,06%, kategória granty a transfery, v 

ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v rámci jednotlivých operačných programov, zaznamenala percento plnenia na úrovni 8,91% - 

na nízke percento plnenia majú vplyv zdĺhavé kontroly na riadiacich orgánoch či v rámci 

verejného obstarávania, príjmy z predaja kapitálových aktív dosiahli plnenie 14,53%; 

- celkové výdavky boli plnené na úrovni 34,97%, bežné výdavky boli k 30.06.2021 plnené na 

úrovni 47,56%;  

- kapitálové výdavky boli plnené na úrovni 13,79%, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu 

investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci 

európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 2 974 311,35 eur, čo predstavuje 

5,36% z rozpočtovanej sumy a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a OvZP dosiahlo objem čerpania 10 213 138,25 eur, čo 

predstavuje 25,47% z rozpočtovanej sumy; 

- uhradili sme splátku istiny úveru, ktorý máme v Československej obchodnej banke, v 

objeme 1 121 026,00 eur;  

- výsledok hospodárenia k 30.06.2021 bol prebytok v objeme 38 958 192,85 eur.  

 

Ing. Juraj Maláň – prešla už pod správu kraja budova Strednej priemyselnej školy stavebnej 

Emila Belluša v Trenčíne na Brnianskej ulici, resp. ako je riešené financovanie tohto pre 

školu prebytočného majetku?  

Ing. Renáta Ozimová – predmetný objekt má stále v správe škola, neprešlo to ešte pod 

správu Trenčianskeho samosprávneho kraja (o tom rozhoduje vedenie samosprávneho kraja), 

ale náklady spojené s prevádzkou objektu sa škole vždy zohľadňovali v rámci rozpočtu, či už 

po Eduzbere alebo aj na konci roka a aj pri tvorbe rozpočtu na takéto veci prihliadame, 

pretože toto nie je jediná škola, ktorá má v správe budovu, ktorú nevyužíva.  

 

Ing. Juraj Maláň – plánujú sa aj tento rok sedenia s poslancami k rozpočtu?  

Ing. Renáta Ozimová – áno, naplánované sú na prvý októbrový týždeň, za predpokladu 

priaznivej epidemiologickej situácie budú tieto rokovania prezenčne, u nás na úrade, prídu 

Vám pozvánky. 

 

Ing. Juraj Maláň – začne sa tento rok s rekonštrukciou budovy Gastrocentra v Trenčíne? A 

čo sa týka Hokejovej akadémie - tam bola tiež dotácia od štátu, časovo ohraničená, dá sa to 

predĺžiť, aby sme peniaze nemuseli vracať?  

Ing. Renáta Ozimová – dotácia na Hokejovú akadémiu by sa mala spotrebovať do 31.12. 

tohto roku, v rámci SK8 išla požiadavka na MF SR, aby bolo zmenené uznesenie, odpoveď 

sme zatiaľ nedostali, je to v štádiu rokovania, urobíme všetko pre to, aby sme tieto finančné 

prostriedky nemuseli vracať.  
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Ing. Martina Lamačková – budova Gastrocentra je vo finálnej fáze v rámci verejného 

obstarávania, musíme isť na kontrolu na riadiaci orgán, do konca septembra by mohla byť 

pripravená všetka dokumentácia vrátane podpísaných zmlúv, akonáhle bude verejné 

obstarávanie skontrolované, môžeme začať so stavebnými prácami, musí to byť urobené a 

zúčtované do konca roka 2023, lehota výstavby je 12 mesiacov.  

          

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 2021“.  

 

K bodu 6 

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023                    

(2. zmena) 

 

Ing. Renáta Ozimová – predniesla návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2021-2023 (2. zmena):   

- v rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 3 065 900,00 eur, z 

toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 2 000 000,00 eur a rozpočet kapitálových 

príjmov sa zvyšuje o 1 065 900,00 eur;  

- rozpočet celkových výdavkov zostáva na svojej pôvodnej úrovni a nezaznamenáva žiadnu 

zmenu;  

- v rozpočte príjmových finančných operácií dochádza k jeho zníženiu celkom o 3 065 900,00 

eur, rozpočet výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien na úrovni pôvodne 

schváleného rozpočtu;  

- presunom časti finančných prostriedkov späť do peňažných fondov vytvára Trenčiansky 

samosprávny kraj rozpočtovú rezervu pre budúce rozpočtové obdobie. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 

 

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

 
K bodu 7 

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

európskych štrukturálnych a investičných fondov  

 

Ing. Martina Lamačková na úvod vysvetlila, že oba projekty sú plánované na financovanie 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasovateľom výziev je Ministerstvo 

životného prostredia SR.  

 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy s názvom „Vybudovanie 

krajského ekocentra Pruské“, realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom  
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Ing. Martina Lamačková – predniesla návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu budovania environmentálnych 

centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy 

s názvom „Vybudovanie krajského ekocentra Pruské“, realizovaného Trenčianskym 

samosprávnym krajom:  

- týmto projektom pokračujeme v napĺňaní Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy,  

vzdelávania a osvety Trenčianskeho samosprávneho kraja;  

- zámerom je vybudovanie nízkoenergetického modelového domčeka priamo v areáli školy, 

ekocentrum bude zároveň slúžiť aj na vzdelávanie pedagógov a žiakov, tvorbu vzdelávacích 

programov, plánovaná je aj exteriérová učebňa a prepojenie na včelárstvo, zeleninárstvo a 

ďalšie veci, na ktoré sa škola prioritne zameriava,  

- celkové oprávnené výdavky sú 480 000,00 eur, spolufinancovanie vo výške 5% predstavuje 

24 000,00 eur.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Vybudovanie krajského ekocentra Pruské“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja           

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2013 – 2023; 

 b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy s kódom OPKZP-PO2SC211-

2021-67 na predkladanie žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na podporu 

budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie 

na zmenu klímy;  

 c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške   

5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 480 000,00 EUR,  

t. j. maximálne do výšky 24 000,00 EUR; 

 d) financovanie prípadných neoprávnených nákladov z rozpočtu TSK; 

 e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu“. 

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

KŽP na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy 

Nováky“, realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom  

 

Ing. Martina Lamačková – predniesla návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci OP KŽP na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti 

Strednej odbornej školy Nováky“, realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom:  
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- ide o projekt, kde reagujeme na štandardnú výzvu zameranú na znižovanie energetickej 

náročnosti verejných budov, kde plánujeme dosiahnuť so všetkými budovami spoločne 

energetickú triedu A0, ide o rozsiahly objekt školy, je tam množstvo prepojení;  

- výzvou sú obmedzené nenávratné finančné prostriedky do výšky 1 mil. eur (EFRR+ŠR), 

povinné spolufinancovanie projektu vo výške 5% predstavuje 52 631,58 eur, celkové výdavky 

projektu sú vo výške 3 546 852,83 eur.          

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť: 

„a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

Strednej odbornej školy Nováky“ v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na roky 2013 - 2023; 

 

 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 žiadaného NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 52 631,58 EUR; 

 

 d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“.  

 

K bodu 8 

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

 

Ing. Martina Lamačková – predniesla návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny 

inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín:  

- Európske hlavné mesto kultúry je titul, o ktorý sa uchádza Mesto Trenčín spolu s mestami 

Nitra a Žilina, Mesto Trenčín sa úspešne dostalo do druhého kola dvojkolovej súťaže 

o získanie tohto titulu;  

- Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vyjadrilo podporu tomuto projektu 

deklaráciou, ktorá bola v zastupiteľstve schválená, odobrili sme týmto zámer Mesta Trenčín 

uchádzať sa o tento titul a prisľúbili sme si vzájomnú spoluprácu;  

- ďalším krokom pre získanie tohto titulu je preukázanie zo strany Mesta Trenčín nielen 

predloženia plánov, ktoré sa majú v meste realizovať, ale aj konkrétnych krokov, okrem iného 

aj zabezpečenie administratívnej a manažérskej stránky projektu;  

- na základe tejto potreby bol Trenčiansky samosprávny kraj oslovený Mestom Trenčín 

s návrhom na založenie spoločnej neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., 

ktorej zakladajúcimi členmi bude Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj;  

- táto nezisková organizácia bude zabezpečovať manažment celého projektu Európske hlavné 

mesto kultúry v prípade, že bude projekt schválený;  
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- v predloženom materiáli je samotný návrh na založenie neziskovej organizácie so zložením 

správnej rady, v ktorej za Trenčiansky samosprávny kraj by bol členom predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ďalej primátor Mesta Trenčín, ako aj zástupcovia z 

odbornej oblasti; 

- za členov dozornej rady sú za Trenčiansky samosprávny kraj navrhovaní doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. a Ing. Richard Takáč;  

- materiál ďalej obsahuje zakladaciu listinu a štatút neziskovej organizácie, dôležitou 

súčasťou celého materiálu je rozpočet, kde je očakávaný príspevok Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na fungovanie neziskovej organizácie vo výške 5 mil. eur (do roku 

2027), táto suma je rozdelená na jednotlivé roky, sú tam aj indikatívne rozpočty operácií, 

ktoré sa majú uskutočniť na území regiónu. 

 

Ing. Martina Lamačková ďalej odovzdala slovo zástupcom Mesta Trenčín, aby predstavili 

základnú ideu neziskovej organizácie, ako bude využitý spomínaný príspevok Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, aký to bude mať prínos a podobne.    

 

Patrik Žák, B.S.B.A.:   

- je to dvojkolová súťaž, Mesto Trenčín postúpilo do druhého kola;   

- Mesto Trenčín už preinvestovalo do prípravy kandidatúry z vlastného rozpočtu na bežné 

výdavky viac ako 400 000,00 eur;  

- Ministerstvo kultúry SR po konzultácii s premiérom SR deklarovalo poskytnutie 40 mil. eur 

na kapitálové výdavky pre víťazné mesto;  

- súčasťou materiálu je zoznam oblastí, kde vieme už teraz smerovať tieto investície, či už sa 

jedná o kultúrnu infraštruktúru, verejné priestranstvá, pešie zóny, je tam spomenutá napr. aj 

rekonštrukcia Župného domu, kde sídli Trenčianske múzeum, tento zoznam ešte nie je finálny 

(je plánované stretnutie primátora mesta s predsedom samosprávneho kraja), do doby konania 

Vášho zastupiteľstva tento zoznam bude doplnený;   

- na konci októbra je potrebné odovzdať tzv. „bidbook“, sú to ako keby odpovede na otázky 

poroty Európskej komisie, či už z oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, manažmentu, 

medzinárodnej dimenzie, po prvom kole sme dostali kvalitnú spätnú väzbu od poroty.  

 

M. A. Lucia Dubačová: 

- projekt je regionálny, v porovnateľnej miere sa tam pracuje s prostredím celého regiónu, 

z programového hľadiska v rámci mesta tu máme určité hlavné témy, ako je dizajn, 

funkcionalistická architektúra, modernizmus, kreatívny priemysel, odevníctvo, obuvníctvo, 

sklo, cykloturistika, prírodné a minerálne bohatstvo, sústredíme sa na stratégiu do budúcnosti, 

uvažujeme aj o cezhraničnej spolupráci v oblasti turizmu, prioritou však budú obce a mestá 

regiónu Trenčín;  

- nezisková organizácia má teda za cieľ implementovať celý projekt v prípade úspešnosti 

kandidatúry; v prípade, že kandidatúra bude neúspešná, tím aj nezisková organizácia 

zostávajú činné a budú spolupracovať na implementácii a rozvoji kultúrnej stratégie Mesta 

Trenčín. 

 

Patrik Žák, B.S.B.A.:   

- Ministerstvo kultúry SR komunikuje zatiaľ len kapitálové výdavky, s Nitrou a Žilinou sme 

sa dohodli, že napíšeme spoločne rovnakú sumu, ktorú očakávame od štátu, náš primátor chce 

v blízkej dobe zvolať stretnutie s ministerkou kultúry a ministrom zahraničných vecí, aby sa 
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vyjadrili k otázke bežných výdavkov, pretože bez finančnej dotácie od štátu takýto projekt 

žiadne mesto neutiahne,  

- nezisková organizácia bude financovaná aj rôznymi ďalšími subjektmi (nadácie, granty, 

sponzori, partneri).  

 

Ing. Juraj Maláň – mám skôr dojem, že sa tu veľa spomínala kreativita a nie kultúra, máme 

tu veľa kultúrnych pamiatok, folklórnych súborov, divadiel, hudobníkov, aj samotný názov 

neziskovej organizácie nesie v sebe kreativitu, kultúra tam nie je spomenutá.  

M. A. Lucia Dubačová – kultúra v kontexte tohto projektu sa vníma ako celkové zlepšovanie 

kvality života v meste a regióne, nie je to len umenie, ale aj to ako sa napr. k sebe správame, 

akými jazykmi hovoríme, akú máme kultúru žitia, naše environmentálne prístupy a názory 

a podobne. Naše programové oddelenie neustále na projekte pracuje a uisťuje sa, aby všetky 

oblasti boli v projekte rovnomerne pokryté. 

                     

Patrik Žák, B.S.B.A. – Európska komisia sa tiež zaujíma o to, akým spôsobom bude vybraný 

riaditeľ a kreatívny riaditeľ neziskovej organizácie, obaja budú vybraní verejným výberovým 

konaním, určite bude nevyhnutnou podmienkou plynulá znalosť anglického jazyka, na prvé tri 

mesiace navrhujeme, aby sa riaditeľkou stala M. A. Lucia Dubačová. 

 

Ing. Mária Hajšová, PhD. – na čo bude použitý príspevok 5 mil. eur z Trenčianskeho 

samosprávneho kraja?  

Patrik Žák, B.S.B.A. – sú tam zahrnuté výdavky na manažment organizácie (mzdové a bežné 

výdavky), ďalej výdavky na program, monitoring projektu, marketing a propagáciu.  

 

Patrik Žák, B.S.B.A.:  

- v prípade, že nebudeme úspešní, projekt sa bude realizovať v zmenšenej miere, pretože 

mesto má záujem založiť túto neziskovú organizáciu, budeme však radi, ak ju založíte s nami, 

samozrejme, potom by bolo úplne iné jej financovanie;  

- je možné do návrhu uznesenia doplniť podmienku, že na založení neziskovej organizácie sa 

budete podieľať s nami len za predpokladu, že mesto bude úspešné.  

    

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

„I. s c h v á l i ť  

 

a) založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom Mierové 

námestie č. 2, 911 64 Trenčín, zakladateľmi ktorej sú:  

1. Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037,  

2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 

36126624, 

 

b) zakladaciu listinu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,  

so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, 

 

c )  štatút neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom Mierové 

námestie č. 2, 911 64 Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 

tohto uznesenia, 
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d )  do funkcie prvých členov správnej rady neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o., so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín: 

 

Mgr. Richarda Rybníčka,  

Ing. Jaroslava Bašku,  

Milenu Dragićević Šešić, PhD,  

Prof. Ilonu Németh, DLA,  

Prof. Dušana Galuseka, DrSc.,  

Mgr. Silviu Hroncovú,  

Dipl.Ing. Petra Gera,  

Mgr. Veroniku Staňkovú,  

Mgr. Art. Šimona Klimana,  

 

e) do funkcie prvého riaditeľa neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so 

sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín: 

M. A. Luciu Dubačovú,  

f) do funkcie prvých členov dozornej rady neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o., so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín: 

Petra Hoštáka, MBA, PhD. 

Bc. Tomáša Vaňa 

Patrika Žáka, B.S.B.A. 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

  Ing. Richarda Takáča 

II. p o v e r i ť  

Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, podpísaním schválenej 

Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom 

Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja ako 

jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie. 

III. v z i a ť  n a  v e d o m i e 

predloženú správu o návrhu financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 

n. o. a vyjadruje deklaratórnu podporu bežným a kapitálovým výdavkom v zmysle 

predloženého materiálu“,  

s pozmeňujúcim návrhom:  

* schváliť založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút, n. o. „iba za predpokladu, že 

Mesto Trenčín bude víťazom súťaže o Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za 

Slovenskú republiku“.   

 

 



13 

 

 

 

 

K bodu 9 

Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na 

roky 2021-2025 

 

Ing. Richard Hančin, PhD. – predniesol návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania 

v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021-2025:  

- ide o základný strategický dokument, ktorý predstavuje východisko pre výkon kompetencií 

samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania;  

- dokument pozostáva z analytickej a plánovacej časti, pričom vychádza z metodiky, ktorú 

vypracovalo MŠVVaŠ SR; 

- 2 hlavné ciele – zvýšenie kvality a atraktívnosti stredného školstva, aby zohrávalo kľúčovú 

úlohu v raste konkurencieschopnosti Trenčianskeho kraja a zlepšenie ponuky vzdelávania, 

ktoré mládeži a dospelým poskytne potrebné vedomosti a zručnosti pre ich profesionálnu 

kariéru a ďalšie štúdium, stimuluje podnikateľského ducha a prispeje k osobnostnému 

rozvoju; 

- analytická časť je prehľadom škôl a školských zariadení, počtu žiakov a načrtáva určité 

disproporcie, plánovacia časť pozostáva z 9 kľúčových priorít a každá z týchto priorít má 

svoje špecifické ciele;  

- súčasťou stratégie je akčný plán, v ktorom sa nachádzajú merateľné indikátory, termíny 

plnenia a zodpovedný subjekt.    

 

RNDr. Viera Beňová – na strane č. 23 sa spomína digitalizácia škôl – neobjavuje sa 

v merateľných ukazovateľoch, či by nestálo za úvahu to tam doplniť a mám hneď aj návrh – 

merateľným ukazovateľom by bol počet zriadených pozícií školského digitálneho 

koordinátora. Momentálne ministerstvo rozbehlo tento projekt, ale finančné prostriedky 

nebudú pre všetky školy, či by nebolo dobré vo výhľadovom pláne zvážiť, aby na každej 

škole bola takáto pozícia a zároveň možno podporiť tie školy, ktoré túto pozíciu budú mať. 

A ešte by som sa rada spýtala, na základe čoho je naplánovaný 20% podiel žiakov na 

gymnáziách, nakoľko nezodpovedá európskym priemerom.  

 

Ing. Richard Hančin, PhD. – aj iné kraje majú podobné rozpisy okolo 20% s výnimkou 

Bratislavy, kde je viac gymnázií, vychádzali sme z dodatočnej potreby trhu práce, 

z podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so spoločnosťou 

TREXIMA, tieto údaje sa verifikujú a vstupujú do toho aj požiadavky zamestnávateľov. My 

už teraz vidíme, že nám vyjde viac ako 20%, ak berieme do úvahy žiakov všetkých ročníkov, 

prípadne prestupy žiakov, aj v minulej stratégii sa uvádzalo toto percento.  

 

Ing. Richard Hančin, PhD. – MŠVVaŠ SR urobilo projekt na školského digitálneho 

koordinátora, určite všetky naše školy nebudú podporené, avšak táto stratégia rieši hlavne 

zavádzanie nových odborov. Na okresy sme schválne nedali informatizáciu a robotiku, 

pretože každý okres to potrebuje, keď zo školy príde požiadavka, budeme sa snažiť tam tú 

digitalizáciu zakomponovať. Dôležitý bude aj záujem žiakov, aby sme mali určitú istotu, že 

ten odbor sa aj naplní. Aj ministerstvo vo svojom usmernení uvádza, aby sme dbali aj na 

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

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 

2021-2025“.  

  

K bodu 10 

Rôzne – Diskusia  

 

Tento bod programu otvoril Bc. Tomáš Vaňo.  

 

K bodu 11 

Návrh na uznesenie  

 

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

zápisnice.  

 

K bodu 12  

Záver  

 

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

účasť.  

 

V Trenčíne, 06.09.2021 

Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Bc. Tomáš Vaňo    

               podpredseda  

                  Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK 

 

Príloha: Uznesenie 
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