
Zápisnica z 3. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 4. apríla 2013 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 125). 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  
Hostia: Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 414 o určení výšky dotácie 

poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským 
zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2013. 

3. Rôzne. 
4. Záver. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Počas úvodu zasadnutia bolo zistené, že sa dostavil potrebný počet členov na to, aby bola 
komisia uznášaniaschopná. 

 
    

K  bodu č. 1  
 
Zasadnutie otvoril predseda komisie, Ing. Hambálek, ktorý privítal prítomných a oboznámil 
členov s programom zasadnutia.  
 
 
K  bodu č. 2 
 
Mgr. Maková vysvetlila, že zmena výšky dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 
mesta Trnava sa realizuje vzhľadom na úpravu rozpočtu bežných výdavkov na originálne 
kompetencie, nakoľko schválený rozpočet bežných výdavkov na osobné výdavky na rok 
2013 nepokryje náklady na zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ŠKD) pri ZŠ, zariadenia 
školského stravovania v ZŠ s MŠ a v materských školách.  
 
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v neštátnych ŠKD a v školských jedálňach sa 
určuje v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §6 odsek 12, 
písmeno j). Z uvedeného vyplýva, že mesto má povinnosť poskytnúť na žiaka v týchto 
zariadeniach finančné prostriedky 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 mesta.  
 
V súlade s úpravou výšky dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta je nutné vykonať úpravu výšky dotácie na žiaka v neštátnych školách 
a školských zariadeniach. (viď. návrh VZN) 
 
Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN a toto stanovisko je spracované 
v uznesení č. 6/2013. 



Členovia komisie sa dohodli, že v prípade opätovnej zmeny VZN v tejto súvislosti budú 
o zmene informovaní emailom. 
 
  
K bodu č. 3 
 
 
Mgr. Maková informovala prítomných členov komisie o nových legislatívnych zámeroch, na 
základe ktorých vzniká zriaďovateľom povinnosť začleniť všetky elokované pracoviská škôl 
a školských zariadení pod právne subjekty. Predmetná zmena sa dotýka MŠ V jame. V tejto 
súvislosti treba zvážiť, či vytvoriť z tejto MŠ právny subjekt, alebo rozdeliť MŠ na dva 
subjekty, ktoré budú pracovať naďalej ako MŠ bez právnej subjektivity pod odborom 
vzdelávania. 
 
 
 
K bodu č. 4 
 
 
Ing. Hambálek poďakoval členom komisie za ich aktívnu účasť na rokovaní komisie a ukončil 
zasadnutie komisie.  
 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Augustín Hambálek, v.r. 
                      predseda komisie ŠaV 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Bašnáková, sekretár komisie 
Dňa : 09. apríla 2013  


