
Zápisnica z 1. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 22. januára 2015 na Mestskom úrade v Trnave  

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Marek Neštický, Mgr. Anesa Petková, Emanuel 

Gronský, Róbert Gašparík 
Sekretár: PhDr. Monika Bašnáková 
Hostia: JUDr. Peter Bročka, primátor mesta, Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Informovanie o Odbore vzdelávania, športu a kultúry a vzdelávacích zariadeniach 

v meste. 
3. Odsúhlasenie zásad činnosti Komisie školstva a vzdelávania. 
4. Odsúhlasenie rokovacieho poriadku Komisie školstva a vzdelávania. 
5. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška dotácie poskytovanej základným umeleckým 

školám, materským školám a školským zariadeniam so sídlom na území mesta 
Trnava na rok 2015 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste 
Trnava, ktoré navštevujú centrá voľné času mimo územia mesta. 

6. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Trnava. 

7. Rôzne. 
 

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

    
K  bodu č. 1  
Zasadnutie otvorila vedúca Odboru vzdelávania, športu a kultúry Mgr. Ružena Maková, ktorá 
privítala a vzájomne predstavila prítomných. Zároveň navrhla, aby sa bod programu 
zasadnutia č.2 zrealizoval na nasledujúcom zasadnutí komisie, keď už budú zvolení všetci 
členovia komisie. 
 
K  bodu č. 2 
Preložený na najbližší termín zasadnutia komisie. 
 
K bodu č. 3 
Hlasovanie o návrhu zásad činnosti Komisie školstva a vzdelávania: 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík /    
  

Komisia školstva a vzdelávania  súhlasí s návrhom. 
 



 
K bodu č. 4 
E. Gronský v súvislosti s návrhom rokovacieho poriadku žiadal doplniť, aby po vyhotovení 
zápisnice bola kópia zaslaná všetkým členom komisie. Tento bod bol následne doplnený do 
rokovacieho poriadku.  
 
Hlasovanie o návrhu rokovacieho poriadku Komisie školstva a vzdelávania: 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík /    
 
Komisia školstva a vzdelávania  súhlasí s návrhom. 
 
E. Gronský navrhol, aby v prípade schválenia verejných zasadnutí komisií, prebiehalo 
nahlasovanie prítomnosti z radov verejnosti prostredníctvom internetu. 
 
Pri prerokúvaní tohto bodu programu predseda Komisie školstva a vzdelávania, Mgr. Pikna,  
prejavil záujem stať sa členom Mestskej školskej rady. 
 
K bodu č. 5 
Mgr. Maková informovala o potrebe novelizácie VZN. Týmto všeobecne záväzným 
nariadením sa určí výška dotácie na rok 2015 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava, ktorá slúži ako východiskový údaj na stanovenie výšky dotácie na dieťa 
neverejnej školy a neverejného školského zariadenia. Výška dotácie na osobné 
a prevádzkové výdavky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
bola vyčíslená na základe nevyhnutných potrieb škôl a školských zariadení. 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík /    

 
Komisia školstva a vzdelávania  súhlasí s návrhom VZN. 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania je spracované v uznesení č. 1/2015. 
 
K bodu č. 6 
M. Bašnáková oboznámila prítomných so zmenami v navrhovanom VZN, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Prerokovanými zmenami sú: 

 doplnenie novej oblasti s názvom „Adaptácia na zmeny klímy“, 

 odstránenie príloh VZN (žiadosť o dotáciu a zúčtovanie dotácie) s odkazom, že 
uvedené tlačivá budú zverejnené na stránke mesta. 
 
 
 



Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík /    
 
Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s predkladaným návrhom VZN.   
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania je spracované v uznesení č. 2/2015. 
 
K bodu č. 7 
M. Bašnáková informovala členov komisie o požiadavke návrhu harmonogramu zasadnutia 
komisie, avšak z dôvodu, že Komisia školstva a vzdelávania zasadá podľa potreby, jej 
členovia sa nedohodli na termíne ďalšieho stretnutia. 
 
Mgr. Maková podala členom komisie informácie ohľadne zápisu žiakov do 1. ročníkov ZŠ 
a poukázala na problém s veľkým počtom žiakov v niektorých základných školách.  
 
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, sekretár komisie 
Dňa : 26. januára 2015  
 
 


