
Zápisnica zo 6. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 21. januára 2016 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 142). 
 

 

 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Marek Neštický, Mgr. Agnesa Petková, Emanuel 

Gronský, RNDr. Roman Jakubec, RNDr. Gabriela Cabanová, Ing. Eva 
Mišíková, doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 

Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
Hostia: Mgr. Ružena Maková,  
Ospravedlnený: Róbert Gašparík 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie poskytovanej ZUŠ, MŠ a školským zariadeniam 

zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí 
s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo 
územia mesta Trnava. 

3. Stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska Hodžova 40, Trnava ku kmeňovej 
Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany,  919 28 Bučany 155. 

4. Rôzne. 
5. Záver. 

 
Počas úvodu zasadnutia bolo zistené, že sa dostavil potrebný počet členov na to, aby bola 
komisia uznášaniaschopná.  

    
K  bodu č. 2 
Mgr. Maková informovala o návrhu VZN o určení výšky dotácie poskytovanej základným 
umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta 
Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, 
ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy, nakoľko povinnosťou Mesta 
Trnava je v zmysle § 6 ods. 12. Písme. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov každoročne vypracovať VZN k určeniu výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadených na území obce. 
 
Členovia komisie školstva a vzdelávania jednohlasne súhlasili s návrhom VZN. 
 
Uznesenie č. 1/2016: Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN o určení výšky 
dotácie poskytovanej ZUŠ, MŠ a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava 
na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré 
navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava. 
 
K bodu č. 3 
Mgr. Maková ďalej informovala o doručení žiadosti zriaďovateľky Súkromnej základnej 
umeleckej školy Bučany, o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska ako súčasti 
Súkromnej ZUŠ Bučany. V prípade vzniku elokovaného pracoviska Hodžova 40, Trnava 
k Súkromnej ZUŠ Bučany a po splnení zákonom stanovených náležitostí, bude povinnosť 
financovania prináležať obci Bučany.  



V súčasnosti v priestoroch materskej školy Hodžova 40 v Trnave prebieha krúžková činnosť 
zameraná na výtvarnú výchovu detí MŠ, ktorej činnosť spadá pod občianske združenie 
žiadateľky o súhlas k zriadeniu nového elokovaného pracoviska a je plne hradená rodičmi 
detí. V zmysle Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu nie je splnené priestorové 
a materiálno-technické zabezpečenie pre konkrétny odbor ZUŠ v priestoroch MŠ Hodžova 
40.  
 
Členovia komisie školstva a vzdelávania vyjadrili jednohlasný nesúhlas so zriadením 
elokovaného pracoviska Hodžova 40, Trnava ku kmeňovej Súkromnej základnej 
umeleckej škole Bučany. 
  
Uznesenie č. 2/2016: Komisia školstva a vzdelávania nesúhlasí s zriadením elokovaného 
pracoviska Hodžova 40, Trnava ku kmeňovej Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany,  
919 28 Bučany 155. 
 
K bodu č. 4 
M. Bašnáková oboznámila prítomných o vyhlásení výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na 
rok 2016. Žiadosti je potrebné doručiť na mestský úrad do 15.2.2016 a po tomto termíne 
bude zvolaná komisia z dôvodu rozdeľovania dotácií jednotlivým subjektom. V rozpočte na 
rok 2016 je na dotácie v oblasti Výchova a vzdelávanie schválená suma 13 000 €.  
 
Mgr. Maková informovala členov komisie o zapojení sa trnavskej mestskej samosprávy do 
prebiehajúcej súťaže spoločnosti LIDL o 10 detských ihrísk s názvom Žihadielko. 
Podmienkou súťaže je internetové hlasovanie, ktoré prebieha do 29.2.2016. V tejto súvislosti 
boli členovia komisie oslovení vo veci zahlasovania za ihrisko pre trnavské deti. 
 
Mgr. Pikna poďakoval členom komisie za ich aktívnu účasť na rokovaní komisie a ukončil 
zasadnutie komisie.  
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Jozef Pikna, v.r. 
                         predseda komisie ŠaV 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Monika Bašnáková, sekretárka komisie 
Dňa: 22. januára 2016 
 
 


