
Zápisnica z 10. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 31. januára 2012 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 142). 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Trnava na rok 2012. 

3. Informácia o pripravovanom VZN o zvýšení poplatkov v školách a školských 
zariadeniach.  

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

K  bodu č. 1  
Zasadnutie otvoril predseda komisie, Ing. Augustín Hambálek, ktorý privítal 
prítomných a oboznámil ich s obsahom zasadnutia.  
 
 
K  bodu č. 2  
Vedúca OVŠaK, Mgr. Ružena Maková oboznámila členov komisie s návrhom VZN 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na 
rok 2012. 
 
V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z. z. má obec povinnosť určiť 
všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 
príslušný kalendárny rok na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ 
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 
 
Navrhovaným VZN sa zvyšuje rozpočet mesta v oblasti neštátnych škôl oproti roku 
2011 o sumu 143 669 eur. Dôvodom navýšenia je vznik nových súkromných škôl 
a školských zariadení a nárast počtu žiakov. 
 
Mgr. Maková oboznámila členov komisie s výškou dotácie na prevádzku a mzdy 
jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2012. 
Členovia komisie s návrhom VZN súhlasili a toto stanovisko je spracované 
v uznesení č.4/2012. 
 
Úloha č. 1: Poslať členom komisie zoznam prác zrealizovaných v MŠ v roku 2011. 
Úloha č. 2: Poučiť zainteresovaných pracovníkov MsÚ a MŠ o zvýšení pozornosti pri 

preberaní prác. 
 
 



K bodu č. 3 
V zmysle zákona NR Sr č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou, ktorú určil zriaďovateľ všeobecne 
záväzným nariadením. 
Táto suma podľa uvedeného zákona § 28 ods. 15 nesmela presiahnuť 15% sumy 
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. 
Dňa 21.10.2011 nadobudol platnosť zákon NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Znamená to, že výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 
zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením a maximálna 
hranica príspevku nie je určená. 
 
Mgr. Maková predstavila na zasadnutí komisie školstva a vzdelávania návrhy 
OVŠaK. Jej členovia sa dohodli na ďalšom zvolaní komisie pred aprílovým MZ, kedy 
vydá konečné stanovisko k určeniu príspevku. 
 
Úloha č. 3: Preveriť záujem žiakov a rodičov o školské kluby na ZŠ 
 
 
Predseda komisie sa v závere poďakoval členom za účasť a rokovanie ukončil. 
 
        
 
 
 
        Ing. Augustín Hambálek  
                 predseda komisie ŠaV 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Bašnáková, sekretár komisie 
Dňa : 01.02.2012  


