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Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 13. januára 2011 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 125). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
1. Ing. Augustín Hambálek  - predseda komisie  
2. Mgr. Agnesa Petková      - podpredseda komisie   
3. MUDr. Katarína Jelačičová  
4. Bc. Miloš Krištofík  
5. Ing. Martin Viskupič 

 
Sekretár komisie: Mgr. Daniela Bániková 
 
Ďalej boli prítomní:  
Mgr. Ružena Maková – vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry  
                                      (ďalej len OVŠaK) 
 
Z piatich členov Komisie školstva a vzdelávania (ďalej len ŠaV) z radov poslancov 
MZ mesta Trnavy boli na zasadnutí prítomní všetci v plnom počte. Zasadnutie viedol 
predseda komisie, Ing. Augustín Hambálek. 
 
 

Program zasadnutia (viď pozvánka): 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku komisie ŠaV. 
3. Návrh a schválenie zásad a náplne činnosti komisie ŠaV. 
4. Návrh ďalších členov z radov neposlancov do komisie ŠaV.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 

K bodu č. 1:    
V úvode zasadnutia komisie bola Mgr. Ruženou Makovou, vedúcou OVŠaK 

predstavená prezentácia o úseku vzdelávania - náplň činnosti úseku v súlade 
s platnou legislatívou.  

Ďalej sa otvorenia zasadnutia ujal predseda komisie, Ing. Augustín Hambálek, 
ktorý hneď v úvode podal pozmeňovací návrh na vypustenie bodu 4 z programu 
zasadnutia, nakoľko ďalší členovia komisie z radov neposlancov budú navrhnutí 
až po ich prerokovaní v poslaneckých kluboch. Návrhy budú následne 
prerokované a  odsúhlasené komisiou na jej ďalšom zasadnutí a  predložené 
primátorovi mesta, Ing. Vladimírovi Butkovi.  

Všetci členovia komisie jednomyseľne súhlasili s pozmeňovacím návrhom.  
 
 
 

K bodom č. 2  a č. 3: 
K predloženým návrhom rokovacieho poriadku komisie ŠaV a náplne činnosti sa 

komisia vyjadrí na svojom ďalšom zasadnutí po doplnení členov komisie z radov 
neposlancov. 

Všetci členovia komisie jednomyseľne súhlasili s týmto návrhom.  
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K bodu č. 4:   
Tento bod bol pozmeňovacím návrhom predsedu komisie a so súhlasom 

všetkých členov komisie vypustený z programu zasadnutia.   
 
 
Rôzne: 

V tomto bode sa predseda komisie informoval, akým spôsobom prebieha 
delegovanie do rád škôl  MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ,  ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnavy. Vysvetlenie podala PaedDr. Miroslava Komorníková, vedúca úseku 
vzdelávania. V predchádzajúcom období bol delegovaný v MŠ 1 člen do rady školy 
z poslancov MZ mesta Trnavy a do ZŠ, ZUŠ a CVČ boli delegovaní 3 členovia do 
rady školy z poslancov MZ + 1 zamestnanec z Mestského úradu v Trnave. 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl je v zmysle § 25 zákona 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V predchádzajúcom volebnom období bolo zvykom, že do jednotlivých škôl boli 
delegovaní zástupcovia z volebného obvodu, v ktorom sa škola nachádza. 

 
Na vyžiadanie predsedu komisie budú predsedovi a  členom komisie do 

14.01.2011 zaslané e-mailom zoznamy členov rád škôl pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ                         
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy. 

(obratom zašle e-mailom Mgr. Bániková) 
 

 
 
 
Zapísala:  Mgr. Bániková Daniela, sekretár komisie 
Dňa: 13. januára 2011  
 
  
 
   

 

 

 

           
    Ing. Augustín Hambálek 

predseda komisie 
 
 
  
                                                                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 


