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Zápisnica z 3. Zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnavy, ktoré sa 

konalo dňa 31. 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. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

Sekretár komisie: Bc. Monika Bašnáková 

 

Ďalej boli prítomní:  

Mgr. Ružena Maková - vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry (ďalej len OVŠaK) 

 

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. Doplnenie podkladov k žiadosti o zaradenie súkromnej ZUŠ do siete škôl a školských 

zariadení. 

3. Rôzne 

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

 

V úvode privítal predseda, Ing. Augustín Hambálek, prítomných členov komisie ŠaV. 

Následne komisia pristúpila k prerokovaniu  jednotlivých  bodov  programu. 

 

 

K bodu č.2: 

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 boli 

OVŠaK doplnené podklady, z ktorých vyplýva, že po legislatívnej stránke spĺňa SZUŠ 

predpoklady na zriadenie a zaradenie do siete škôl. Pri porovnaní programu výučby neboli 
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nájdené žiadne rozdiely, teda programy sa navzájom nelíšia. Mgr. Maková tiež prečítala 

členom komisie list, ktorý prišiel na MsÚ, v ktorom sa uvádza, že petícia za založenie 

Súkromnej základnej umeleckej školy bola prezentovaná občanom ako petícia za zakúpenie 

pece na vypaľovanie keramiky a následne bola použitá za účelom založenia SZUŠ.    

Ing. Hambálek sa spýtal na stanovisko Mestskej školskej rady, kde sa prejednávala 

žiadosť Mgr. Juraja Ezechiáša a Mgr. Maková mu oznámila, že nakoľko hlasovali štyria 

členovia za zriadenie a ostatní členovia sa zdržali hlasovania, Mestská školská rada vydala 

stanovisko, v ktorom neodporúča zriadenie SZUŠ.  

V nasledujúcej diskusii mali jednotliví členovia komisie nasledovné pripomienky a 

návrhy: 

- Bc. Krištofík – odporučil vypočuť si návrhy oboch riaditeľov základných umeleckých 

škôl a po ich prezentácii vydať stanovisko. Tiež poukázal na etický problém ohľadom 

zneužitia petície. 

- Ing. Vaňová, PhD. -  poznamenala, že nie je etické, ako sa Mgr. Ezechiáš vo svojej 

žiadosti vyjadruje o mestskej ZUŠ a tiež o učiteľoch, ktorí v nej vyučujú. 

- PhDr. Horváth – skonštatoval, že žiadosť Mgr. Ezechiáša je založená na zlom 

základe, nakoľko vznikla z konfliktu. V súčasnosti by podporil mestskú ZUŠ.  

- Mgr. Petková – upozornila na možnosť vzniku reťazovej reakcie, pričom by bolo 

možné očakávať zvýšený záujem o vznik SZUŠ. 

- Mgr. Maková – uviedla, že by bolo vyhovujúce mať rôzne alternatívy, avšak ako 

poznamenala, má skúsenosti so súkromnými materskými školami, kde rodičia 

nechcú dávať svoje deti, nakoľko je to finančne náročné. To dáva predpoklady aj na 

vznik situácie po založení Súkromnej základnej umeleckej školy.  

- Ing. Hambálek – po zvážení poznatkov poznamenal, že nakoľko vznik SZUŠ po 

legislatívnej stránke spĺňa podmienky vzniku, avšak kapacity ZUŠ v pôsobnosti 

mesta sú dostatočné a učebné programy sa nelíšia, taktiež navrhol vypočuť oboch 

riaditeľov umeleckých škôl, aby nevznikol dojem diskriminácie súkromných škôl.  

 

Nakoľko Komisia školstva a vzdelávania nevydala konečné stanovisko k danej 

problematike, dňa 05.04.20011 sa bude konať ďalšie zasadnutie Komisie za účasti 

oboch štatutárov a na jeho základe vydá stanovisko. 

 

Z: OVŠaK pozve štatutárov oboch umeleckých škôl na zasadnutie ďalšej Komisie   

školstva a vzdelávania, kvôli doplneniu informácií: 

- o priestoroch, v ktorých chce Mgr. Ezechiáš prevádzkovať SZUŠ 

- o kvalite vyučovania 
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T: 05.04.2011, 16.00 hod. 

 

 

K bodu č. 3: 

Mgr. Ružena Maková podala členom komisie informáciu o plánovanom zavedení 

poplatku na MŠ za pranie posteľných oblečení. V súčasnosti je problém riešený buď tak, že 

rodičia perú sami posteľnú bielizeň a situácia je komplikovaná z pohľadu administratívy 

a kontroly, alebo bielizeň sa perie spolu oblečením kuchárok, čo kapacitne nestíhajú práčky. 

Práčovne, v ktorých sa za zvýhodnenú bude bielizeň prať budú platiť rodičia v sume 2 € 

mesačne. 

 

Bc. Bašnáková informovala členov komisie o záveroch kontroly Útvaru hlavného 

kontrolóra z ktorého vyplynulo, že pri kontrole zúčtovania dotácie obdarovanému subjektu 

Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava bolo zistené, že obdarovaný subjekt porušil čl. 

9 ods. 4 VZN č. 350 a čl. III. ods. 4 Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta 

Trnava.  

 

 

Zapísala: Bc. Monika Bašnáková, sekretár komisie 

Dňa: 31.03.2011 

 

        

    Ing. Augustín Hambálek 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


