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Zápisnica zo 4. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnavy, ktoré sa 

konalo dňa 05. apríla 2011 na Mestskom úrade v Trnave  

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

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Ing. Augustín Hambálek  - predseda komisie  

2. Mgr. Agnesa Petková      - podpredseda komisie   

3. Bc. Miloš Krištofík 

4. Mgr. Jozef Pikna 

5. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. 

6. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

7. Ing. Ľudovít Škrabák 

Sekretár komisie: Bc. Monika Bašnáková 

 

Ďalej boli prítomní:  

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

Mgr. Juraj Ezechiáš 

Mgr. Beáta Balgavá 

Ing. Kvetoslava Tibenská 

 

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. Prezentácia materiálov 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. 
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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 

pozvaní na zasadnutie Komisie školstva a vzdelávania pani riaditeľka ZUŠ na Mozartovej ulici, 

Mgr. Balgavá a tiež žiadateľ, Mgr. Ezechiáš. Predseda komisie vyzval jednotlivo oboch 

zástupcov škôl, aby odprezentovali vzdelávací program, výsledky a ciele svojich škôl. 

Mgr. Balgavá uviedla, že ZUŠ na Mozartovej ul. je zodpovedná škola, ktorej cieľom je 

výchova umením a k umeniu. Vyzdvihla personálne zabezpečenie kvalitnými pedagógmi, 

založené na ich dvojodborovosti. Školu navštevuje 405 študentov a má 7 pedagógov. 

Pedagógovia pracujú s deťmi od troch rokov až po dospelých študentov. Konkrétne sa 

venovala aj jednotlivým projektom, výstavám a súťažiam, ktoré študenti tejto školy absolvovali 

a upozornila na úspechy, ktoré dosiahli. Za mnohé možno spomenúť výstavu prác Zimné 

cesty k umeniu, Medzinárodnú spoluprácu s Poľskom, literárnu súťaž „Prednášam, teda som“, 

Vesmír očami detí a pod. Za najvýraznejší úspech považuje umiestnenie na medzinárodnej 

súťaži vo Fínsku, kde zo 7 229 prác získala ZUŠ Mozartova 4 diplomy. 

Mgr. Ezechiáš predstavil projekt SZUŠ spolu s prínosmi. Súkromná ZUŠ má 2 

pedagógov a navštevuje ju 100 študentov. Za hlavný prínos považuje proces dieťaťa pri 

riešení úlohy – projektu. Hlavným cieľom je vychovať kultúrne vzdelaného človeka. Taktiež 

vyzdvihol odbornosť oboch pedagógov. Ďalej upozornil, že sa snažia nahrádzať starý model 

vyučovania Projektovým vyučovaním, pridanou hodnotou, aby úloha mala zmysel 

a nadväznosť. Za ďalší prínos považuje, že pedagógovia musia byť umelecky činní, čo okrem 

iného zahŕňa účasť na seminároch a konferenciách, z čoho vyplýva, že škola poskytuje 

najmodernejšie programy. V školskom vzdelávacom programe je zahrnutý aj český rámcový 

vzdelávací program. Mgr. Ezechiáš upozornil na marketing a manažment školy s dôrazom na 

vlastnú webovú stránku s prepojením na Facebook, rôzne články, plagáty, workshopy pre 

učiteľky MŠ a tiež aktívnu komunikáciu s rodičmi. Ďalším prvkom v prístupe je ilustračná účasť 

detí pri tvorbe kníh pre deti (Čvirikance, Radosť, Tak i naopak). Nové priestory sa nachádzajú 

v zrekonštruovanom dome na Štefánikovej ulici, čo bola jedna z požiadaviek rodičov, 

s využitím pivničných priestorov. Konkrétne sa jedná o 4 miestnosti, ktoré sú navzájom 

prepojené.  

Bc. Krištofík – vyjadril uznanie obom zástupcom ZUŠ za ich záslužnú činnosť.  

 

Nakoľko členovia komisie nemali doplňujúce otázky, Ing. Hambálek sa rozlúčil 

s hosťami. 

V nasledujúcej diskusii mali jednotliví členovia komisie nasledovné pripomienky a 

návrhy: 
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Ing. Hambálek – po vzhliadnutí prezentácie nevidí dôvod, prečo by nemala vzniknúť 

Súkromná ZUŠ. Výchova v nej je zameraná iným smerom. V súčasnosti ju navštevuje 100 

žiakov, čo je dostatočný počet. Nakoľko je vidieť ich prácu, ide o odlišnú techniku, nie je 

zásadný dôvod, prečo školu nepovoliť, je za to, aby boli zmysluplné veci financované. 

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

bolo možné očakávať zvýšený záujem o vznik SZUŠ. 

Ing. Tibenská – Mgr. Petkovej odpovedala, že tomu nie je možné zabrániť. Keďže 

rodičia majú záujem o súkromnú ZUŠ, treba im ponúknuť možnosť výberu. Pripomenula, že 

mesto má aj ZUŠ Mozartova, ktorá má dobré meno a dostatok detí. 

Bc. Krištofík – poznamenal, že SZUŠ má svoj štýl, má aj dobré meno, má dostatočný 

počet detí a s najväčšou pravdepodobnosťou túto prácu budú vykonávať aj naďalej. 

Ing. Škrabák – upozornil, že pri rešpektovaní zákona môže súkromná ZUŠ vzniknúť. 

 

V hlasovaní za zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy – výtvarný odbor v Trnave 

hlasovali piati členovia komisie za zriadenia a dvaja sa zdržali hlasovania. Z uvedeného 

vyplýva, že Komisia školstva a vzdelávania dáva súhlasné stanovisko k jej zriadeniu. 

 

 

K bodu č. 3: 

Ing. Hambálek upozornil členov komisie, že VZN č. 350 ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií a darov z rozpočtu Mesta Trnava je v rozpore so zákonom. Konkrétne 

sa jedná o skutočnosť, že dotácie nemôžu byť poskytnuté fyzickým osobám nepodnikateľom. 

O tejto veci budú prebiehať ďalšie rokovania s následnou zmenou VZN. 

 

 

Zapísala: Bc. Monika Bašnáková, sekretár komisie 

Dňa: 06.04.2011 

 

        

    Ing. Augustín Hambálek 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 


