
Zápisnica z 12. rokovania v roku 2012 - Komisie školstva a vzdelávania MZ 
mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2012 na Mestskom úrade v Trnave  

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z položky Výchova a vzdelávanie na  rok 2012. 
3. Rôzne. 
4. Záver. 
 

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

K  bodu č. 1  
 
 

 Zasadnutie otvoril predseda komisie, Ing. Augustín Hambálek, ktorý privítal 
prítomných a oboznámil členov s programom zasadnutia. 

 
 
 
K  bodu č. 2 
 
 

 V roku 2012  bolo do položky Výchova a vzdelávanie zaradených spolu 130 žiadostí, 
pričom 1 žiadosť bola presunutá do Komisie Aktivity mládeže a jedna žiadosť bola 
presunutá do Komisie záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity. Výška 
finančných prostriedkov na túto položku je schválená v rámci rozpočtu mesta Trnava 
v  objeme 18 257 €. Komisia na svojom zasadnutí prerokovala všetky doručené 
žiadosti o dotácie ale rozdelila v prvom kole výšku 14 715 €. 

  

 Neúplné žiadosti o dotácie boli komisiou zamietnuté (chyba v rozpočte, chybné údaje, 
chýbajúce doklady ...).  

 

 Projekt č. 47 navrhuje komisia podporiť sumou 2 000 eur, projekt č. 57 navrhuje 
podporiť sumou 1 600 eur a projekt č 123. čiastkou 1 500 eur z položky Dotácie a 
dary. 
 

 Uvedené návrhy s odporúčanými sumami sú doplnené v tabuľke so žiadosťami 
o dotácie. 
 

 Vzhľadom k tomu, že z položky Výchova a vzdelávanie neboli dočerpané všetky 
finančné prostriedky, členovia Komisie školstva a vzdelávania rozhodli, že základné 
školy, ktoré si nepodali žiadosť o dotácie v riadnom termíne vyhlásenia súťaže 
o dotácie, môžu tak urobiť do 15.7.2012 a podať si žiadosť o jeden projekt v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Pri tvorbe projektu treba dbať na skutočnosť, aby 



požadované finančné prostriedky  neboli smerované do oblasti, ktorú zastrešuje 
priznaný rozpočet v rámci bežných osobných a prevádzkových výdavkov. Projekt by 
mal byť zameraný na aktivity, ktoré nespadajú pod priamu vyučovaciu povinnosť. 

 
 
K bodu č. 3  
 

 Predseda komisie vyžiadal od Odboru vzdelávania, športu a kultúry správu 
o vyhodnotení monitora 2012 na základných školách v Trnave. 

 
 
K bodu č. 4 
 

 Predseda komisie sa poďakoval členom za ich aktívnu účasť na rokovaní komisie 
a ukončil zasadnutie komisie (ďalšie sa uskutoční podľa potreby). 

 
 
       
 
 
 
 
   
 
        Ing. Augustín Hambálek  
                predseda komisie ŠaV 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr.. Monika Bašnáková, sekretár komisie 
Dňa : 30. apríla 2012  
 
 


