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Zápisnica z 2. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnavy, 
ktoré sa konalo dňa 03. marca 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. Mgr. Jozef Pikna 
6. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. 
7. Ing. Ľubomír Škrabák 

Sekretár komisie: Mgr. Daniela Bániková 
 
Ďalej boli prítomní:  
Mgr. Ružena Maková - vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry  
                                      (ďalej len OVŠaK) 
Bc. Monika Bašnáková   
 
Z deviatich členov Komisie školstva a vzdelávania (ďalej len ŠaV)  MZ mesta Trnavy 
boli na zasadnutí prítomní siedmi členovia komisie. Zasadnutie viedol predseda 
komisie, Ing. Augustín Hambálek. 
 

Schválený 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. Vyjadrenie k žiadosti o zaradenie súkromnej ZUŠ do siete škôl a školských 

zariadení. 
5. Využívanie preukazu študenta ISIC v základných školách, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy. 
6. Informácie k poskytovaniu dotácií mestom Trnava v roku 2011. 

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

K bodu č. 1:    
Prítomných členov komisie ŠaV privítal jej predseda, Ing. Augustín Hambálek, 

ktorý predstavil medzi sebou jednotlivých členov komisie. Zároveň bola komisii 
predstavená Bc. Monika Bašnáková, ktorá prevezme činnosť referátu vzdelávania 
a  komisie ŠaV po Mgr. Daniele Bánikovej. Následne komisia pristúpila 
k prerokovaniu  jednotlivých  bodov  programu. 
 
 
K bodu č. 2: 

Komisia sa oboznámila s návrhom rokovacieho poriadku komisie ŠaV vo 
volebnom období 2010 – 2014, ktorý bol následne jednomyseľne schválený všetkými 
členmi komisie.  
 
 
K bodu č. 3: 

Sekretárka komisie prečítala navrhované zásady a náplň činnosti komisie ŠaV. 
Komisia ich schválila jednomyseľne  bez pripomienok. 



2 

 

K bodu č. 4:   
Na základe žiadosti Mgr. Juraja Ezechiáša o vydanie súhlasu mesta Trnavy         

k zriadeniu súkromnej ZUŠ – výtvarného odboru v Trnave a jej zaradeniu do siete škôl 
MŠ SR spolu s  prijatou petíciou rodičov a občanov k  uvedenej ZUŠ spracoval 
OVŠaK stanovisko k uvedenej žiadosti spolu s finančnou analýzou.  

Ak by bola súkromná základná umelecká škola zriadená od 1.9. 2011, výška 
finančných prostriedkov na 4 mesiace by predstavovala sumu  13 823 eur.  Mesto 
Trnava tieto finančné prostriedky vo svojom rozpočte nemá, nakoľko neplánovalo 
s novou ZUŠ v roku 2011. 
Ak by bola súkromná základná umelecká škola financovaná od 1. 1. 2012 celkové 
ročné  predpokladané náklady na činnosť súkromnej ZUŠ  by boli 41 470 eur, (závisí 
to od počtu žiakov na základe výkazu Škol( MŠ SR) 40-01  k 15. 9. 2011).  

Výška dotácie bola vypočítaná podľa  platnej legislatívy, Zákon č. 38/2011 Z.z. 
z  2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je v článku II. v § 6 ods. 12, písm. g) 
stanovené, že v období rokov 2011 a 2013 poskytne obec na žiaka cirkevnej 
základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča 
cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa súkromnej 
materskej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa cirkevného školského 
zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia,  dotáciu najmenej vo výške    
88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

V zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Trnavy, je už zriadená ZUŠ, ktorá  
sídli  na Mozartovej ulici v Trnave. 
Dotácia na 1 žiaka je stanovená vo výške 471,5 eur, predpokladaný objem 
finančných prostriedkov pre novovzniknutú súkromnú základnú umeleckú školy             
(88 %) predstavuje sumu 414,70 eur, pri predpokladanom počte 100 žiakov, suma 
finančných prostriedkov na rok  by činila: 41 470 eur. 

V žiadosti Mgr. Ezechiáša sa uvádza snaha pokryť široký záujem občanov 
o základné výtvarné vzdelanie a ako zriaďovateľ súkromnej ZUŠ ponúka možnosť 
alternatívneho výberu umeleckej školy. 
Okrem najnovšieho vzdelávacieho programu z roku 2009 prináša programy, ktoré 
štátna škola v Trnave neponúka: 

1. Projektové vyučovanie. 
2. Nadpredmetové vzdelávanie so širokým eticko-spoločenským a výchovným 

dosahom v duchu nových európskych  štandardov. 
3. Inovatívne výtvarné programy súčasného moderného umenia pre dospelých. 
4. Ilustračnú účasť detí pri tvorbe kníh pre deti (realizovaná kniha Čvirikance, 

pripravená kniha Tak i naopak, autora Jána Čápku). 
5. Výtvarnú techniku drevorezu, tvorbu skleného úžitkového predmetu. 
6. Viazané technológie prírodných materiálom, výtvarné spracovanie papiera 

a tvorba textilného objektu, v úzkej spolupráci s Doc. Michaelou Terčovou na 
Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej Univerzity. 

7. Výtvarné dielne pre u učiteľky materských škôl v Trnave. 
 

V stanovisku k žiadosti, ktoré predložil OVŠaK boli jednotlivé body 
rozanalyzované a členom komisie predložené na posúdenie, pričom v diskusii mali 
jednotliví členovia komisie následné pripomienky:  
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- Mgr. Agnesa Petková: konštatovala, že jednu ZUŠ na Ul. Mozartovej  v  meste 
Trnava tu už máme a nevidí význam v tom otvárať ďalšiu, súkromnú. 
- Bc. Miloš Krištofík: poznamenal, že by si to vyžiadalo navýšenie finančných 
prostriedkov, čo by sa odrazilo aj na schválenom rozpočte mesta Trnavy. 
- Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK:  uviedla, že by to neznamenalo  navýšenie 
rozpočtu, ale museli by sme nájsť prostriedky na financovanie tejto novej ZUŠ 
z balíka určeného pre naše školy. Taktiež podľa nej hrozí precedens, nakoľko by 
onedlho mohol vzniknúť takýto podnet aj v súvislosti s druhou ZUŠ M.S.Trnavského, 
kde by mohli mať niektorí pedagógovia snahu založiť si svoju vlastnú súkromnú ZUŠ.  
- MUDr. Katarína Jelačičová: skonštatovala, že kvalita súkromných škôl je oveľa 
vyššia oproti štátnym školám aj napriek tomu, že sa v nich platí vysoké školné. Nedá 
sa však porovnať kvalita a prístup pedagógov-v súkromných školách je oveľa vyššia.  
- predseda komisie Ing. Augustín Hambálek: požiadal o dopracovanie uvedeného 
stanoviska OVŠaK s návrhom zrealizovať šetrenie na ZUŠ Mozartova (prípadný 
audit ohľadom kvality poskytovaných služieb žiakom) a vyžiadať doplnenie informácií 
Mgr. Ezechiáša k uvedenej žiadosti (vyšpecifikovať počty trnavských a netrnavských 
detí – porovnať počty, prípadné personálne obsadenie pedagógmi v súkromnej 
ZUŠ). Taktiež skonštatoval, že rozpočet mesta Trnavy je tvorený a schvaľovaný pre 
potreby občanov mesta a pokiaľ bude mať vznik novej súkromnej ZUŠ svoje 
opodstatnenie, je potrebné v rozpočte na jej financovanie nájsť potrebné finančné 
prostriedky.  

K prerokovaniu  uvedenej žiadosti, ktorá by mala byť následne doplnená zo 
strany Mgr. Ezechiáša sa stretne komisia 31. marca 2011 o 15.30h                      
u Mgr. Ruženy Makovej, vedúcej OVŠaK (kancelária č. 125). 

Z: OVŠaK zabezpečí doplnenie žiadosti Mgr. Ezechiáša o nasledovné: 
  - vyšpecifikuje  počty  trnavských  a  netrnavských  detí,  ktoré  budú   ZUŠ 

navštevovať, 
- aké bude personálne obsadenie kvalitnými pedagógmi v súkromnej ZUŠ,  
- o školský vzdelávací program súkromnej školy, 
- komu bol predložený vzdelávací program na schválenie, 
- v čom sa líši od vzdelávacieho programu ZUŠ Ul. Mozartova a čím je natoľko  

prínosný, že je potrebné formovať ho v podmienkach novovzniknutej ZUŠ. 
 
- OVŠaK ho porovná s  kvalitou vzdelávacieho programu v ZUŠ Ul.  Mozartova 

a doplní kvalitatívne zastúpenie jednotlivých pedagógov, 
- predloží  vyčíslenie  počtu  trnavských  a  netrnavských   detí,  ktoré  ZUŠ                         

Ul. Mozartova navštevujú.  
Uvedené stanovisko bude doplnené a predložené komisii v termíne                      

k 31. marcu 2011 – na rokovanie komisie. 
 
 
K bodu č. 5: 

Na podnet predsedu komisie Ing. Augustína Hambálka na prvom rokovaní 
komisie podala vedúca OVŠaK, Mgr. Ružena Maková členom komisie informáciu 
o využívaní ISIC kariet na ZŠ. Na porade riaditeľov ZŠ preverila, v ktorej škole sa 
takáto karta využíva. Bolo zistené, že vedenie na ZŠ, Ul. Kornela Mahra  pristúpilo 
k realizácii zavedenia čipov na výdaj stravy v záujme skvalitňovania služieb, ktoré 
škola poskytuje zákonným zástupcom žiakov bez nutnej osobnej návštevy školy. 
Zavedenie čipov ma výdaj stravy sa už osvedčilo aj v iných základných školách 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava (ZŠ,Ul. Vančurova, ZŠ, Ul. Spartakovská, 
ZŠ, Ul. A. Kubinu). 

Pred začatím realizácie elektronizácie stravovania vedenie školy zorganizovalo 
dňa 25.11.2010 stretnutie triednych dôverníkov, na ktorom prezentovalo svoj zámer. 
Na tomto zasadnutí triednych dôverníkov sa vedenie školy stretlo s pochopením 
a podporou zo strany rodičov. Následne triedni dôverníci informovali na triednych 
schôdzkach ostatných rodičov s realizáciou plánovaného zámeru. 

Pri výbere dodávateľa čipov sa rozhodovali medzi dvoma ponukami. Jedna 
predstavovala pre rodiča náklad 3,50 € (obyčajný biely čip), druhá predstavovala 
náklad 4,50 € (ISIC karta). 
Napriek vyššiemu vstupnému nákladu sa vedenie školy rozhodlo pre výber ISIC 
karty, nakoľko tento doklad je personalizovaný (meno a priezvisko dieťaťa, jeho 
fotografia) a v prípade straty je možné jednoznačne identifikovať vlastníka karty. Táto 
karta tiež umožňuje zjednotiť viacero funkcií (elektronická peňaženka na MHD, 
poskytovanie zliav pri cestovní SAD a ŽSR, zľavy na reprografické služby). 
Zároveň ISIC karta (na rozdiel od obyčajného bieleho čipu) umožňuje využívanie dát 
z programu aScAgenda, využívanie elektronického odhlasovania stravy cez e-mail 
(aj mimo úradných hodín školy), priebežnú kontrolu zákonného zástupcu 
o odobratých jedlách svojho dieťaťa bez nutnej osobnej návštevy alebo telefonického 
kontaktu. 

ISIC karta v mnohých prípadoch nahrádza potvrdenie o návšteve školy dieťaťa 
a je platná počas celého plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej školy. Tiež 
je možné zakúpením členskej známky v hodnote 10,- € využívať túto kartu rovnako 
ako študentský preukaz EURO 26 (zakúpenie známky bolo dobrovoľné). Nakoľko 
ISIC karta poskytuje také široké spektrum využitia, mnohí zákonní zástupcovia 
žiakov požiadali o jej vydanie napriek tomu, že ich dieťa nie je stravníkom školskej 
jedálne, a teda by túto kartu nepotrebovalo. 

Na porade riaditeľov ZŠ sa táto informácia o používaní ISIC karty                 
na  ZŠ, Ul. Kornela Mahra stretla s veľmi pozitívnym ohlasom a viaceré ZŠ už 
následne uvažujú o jej zavedení.   
 
 
K bodu č. 6: 

Sekretárka komisie poinformovala členov komisie o vyhlásení súťaže o dotácie 
a dary mesta Trnavy na rok 2011 za jednotlivé oblasti, spolu s plánovaným 
prehľadom financií na uvedený rok. Zároveň podala vysvetlenie k VZN č. 350, ktorým 
sa určuje metodika poskytovania dotácií a  darov z  rozpočtu mesta Trnava             
a VZN č. 369, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 350. Zasadnutie komisie, na 
ktorom sa budú prerokovávať žiadosti o dotácie na rok 2011 z položky 
Výchova a vzdelávanie sa uskutoční 14. apríla 2011 o 15.30h u Mgr. Ruženy 
Makovej, vedúcej OVŠaK (kancelária č. 125). 

Z: zasadnutie komisie (s prehľadom prijatých žiadostí zabezpečí                       
Bc. Monika Bašnákova, sekretár komisie ŠaV – apríl 2011) 
 
Zapísala:  Mgr. Bániková Daniela, sekretár komisie 
Dňa: 03. marca 2011  
 
          

    Ing. Augustín Hambálek 
predseda komisie 


