
Zápisnica z 11. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 26. marca 2012 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 125). 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
3. Zriadenie Súkromnej materskej školy Nikol, Limbová 3, Trnava. 
4. Zriadenie Súkromného centra voľného času. 
5. PHSR 2011 – oblasť vzdelávanie.  

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

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, 
ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
 
Dňa 1.1.2012 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 dopĺňajú 
niektoré zákony.  
Týmto zákonom sa vypustili niektoré ustanovenia školského zákona, ktoré 
obmedzovali výšku príspevkov škôl a školských zariadení v závislosti od VZN. 
 
Predseda komisie dal hlasovať o návrhu VZN.  
Za: 6 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
 
Predseda komisie konštatoval, že materiál bol schválený a toto stanovisko je 
spracované v uznesení č.5/2012. 
 
 
 
K bodu č. 3 
Dagmar Brázdovičová, konateľ spoločnosti CORMENS, s.r.o., požiadala Mesto 
Trnava o vyjadrenie k zriadeniu Súkromnej materskej školy Nikol, ktorá má sídliť na 
ulici Limbová 3 v Trnave, v priestoroch bývalej základnej školy. 



Mgr. Maková predstavila vízie materskej školy a tiež uviedla aktuálny stav a počet 
detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
 
Predseda komisie dal hlasovať o žiadosti spoločnosti CORMENS, s.r.o.  
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
 
Predseda komisie konštatoval, že Komisia školstva a vzdelávania súhlasí so 
zriadením Súkromnej materskej školy a toto stanovisko je spracované v uznesení č. 
6/2012. 
 
 
K bodu č. 4 
Občianske združenie CANDY klub so sídlom v Trnave, Okružná 12, požiadalo Mesto 
Trnava o vyjadrenie k zriadeniu Súkromného centra voľného času, ktoré má pôsobiť 
v prenajatých priestoroch na ulici V jame 15 v Trnave. 
Mgr. Maková prezentovala zámer Súkromného centra voľného času a informovala 
členov komisie o aktuálnom stave a počet detí navštevujúcich Centrum voľného času 
– Kalokagatia, Strelecká 1 v Trnave, ktorého zriaďovateľom je Mesto Trnava. 
 
Predseda komisie dal hlasovať o zriadení Súkromného centra voľného času.  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
Členovia komisie po prerokovaní súhlasia so zriadením Súkromného centra voľného 
času a toto stanovisko je spracované v uznesení č. 7/2012. 
 
 
K bodu č. 5 
Mgr. Maková odprezentovala členom komisie školstva a vzdelávania dokument 
PHSR s vyhodnotením cieľov za rok 2011. 
 
 
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 : 27.03.2012  


