
Zápisnica z 6. rokovania v roku 2011 - Komisie školstva a vzdelávania MZ 

mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 01. júna 2011 na Mestskom úrade v Trnave 

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

 

 

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

Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Prerokovanie návrhu VZN o dotáciách 

3. Posúdenie žiadosti súkromnej ZŠ Montesschool s.r.o. o zriadenie SZUŠ, školského 

klubu a centra voľného času 

 

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

    

K  bodu č. 1  

 

 Zasadnutie otvoril predseda komisie, Ing. Augustín Hambálek,  ktorý privítal 

prítomných a oboznámil členov s programom zasadnutia. 

 

K  bodu č. 2 

 

 Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh VZN ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta a podáva nasledovné návrhy: 

 

o  Čl. 4 Kompetencie pri schvaľovaní dotácií, bod 2A), 2B), 2C) – komisia 

navrhuje zaokrúhliť sumy na celé päťdesiatky nahor nasledovne: z 1660 eur 

na 1700 eur, z 330 eur na 350 eur, zo 660 eur na 700 eur, z 170 eur na 200 

eur 

 

o  Čl. 6 Všeobecné a špecifické kritériá na posudzovanie dotácií, A. 

Všeobecné kritériá (spoločné pre všetky oblasti podpory) – komisia 

navrhuje doplniť bod, v ktorom bude stanovené 50% spolufinancovanie 

žiadateľa o dotáciu. 

 



o  Čl. 9 Zúčtovanie dotácií, bod č. 10 – komisia navrhuje upraviť nasledovne: 

Subjekt, ktorý požaduje zmeniť účel použitia dotácie je povinný na návrh 

príslušnej komisie o túto zmenu požiadať písomne MZ, MR alebo primátora 

mesta, ktorý dotáciu schválil pred začatím realizácie projektu. Táto skutočnosť 

bude doložená dodatkom k zmluve. 

 

K bodu č. 3  

 

 Mgr. Maková predniesla komisii žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy 

Montesschool s.r.o. o vyjadrenie k zriadeniu Súkromného školského klubu detí, 

Súkromného centra voľného času a Súkromnej základnej umeleckej školy.  

Mgr. Maková objasnila komisii súvislosti vzniku pobočky súkromnej ZŠ s MŠ, 

Zlatohorská 18 Bratislava na Limbovej ulici v Trnave. Jej zriadeniu predchádzala 

iniciatíva a vôľa rodičov a pedagógov a na tento účel bola založená spoločnosť 

Montesschool s.r.o. Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 901/2010 

mesto súhlasilo, aby Montesschool s.r.o. zriadila k 1.9.2011: 

- Súkromnú materskú školu, 

- Súkromnú základnú školu, 

- Súkromnú školskú jedáleň. 

Mesto Trnava v uvedenom uznesení zároveň nesúhlasilo so zriadením Súkromnej 

základnej umeleckej školy a Súkromného školského klubu detí, na základe čoho 

Montesschool s.r.o. opätovne žiada o vyjadrenie k zriadeniu hore uvedených 

zariadení, čo odôvodňuje nasledovne: 

1. Školský klub detí tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej školy, najmä pre deti 

prvého stupňa ZŠ. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku 

na ZŠ nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského 

zariadenia. V rámci školského klubu plánujú organizovať množstvo atraktívnych 

záujmových útvarov. Predpokladaný počet detí v ŠKD v šk. roku 2011/2012 je 60 

žiakov. 

2. Súkromné centrum voľného času bude zabezpečovať podľa výchovného 

programu školského zariadenia výchovno – vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú 

činnosť detí, rodičov a iných osôb, ktoré prejavia záujem. Predpokladaný počet 

detí v šk. roku 2011/2012 je 50 detí. 

3. Súkromná základná umelecká škola – jej cieľom je poskytnúť umelecké 

vzdelávanie nielen žiakom MŠ a ZŠ, ale pokryť aj záujem dospelých obyvateľov 

mesta. Navrhovaný program umeleckej školy je orientovaný predovšetkým na 

hudobné a výtvarné umenie a chce byť jedinečným projektom, ktorý bude 



akceptovať moderné metódy alternatívneho vyučovania. Predpokladaný počet 

detí v šk. roku 2011/2012 je 70 detí. 

Mgr. Maková tiež pripomenula členom komisie aktuálny stav, kde Mesto Trnava je 

zriaďovateľom Centra voľného času, ktoré má 778 detí. V Trnave sídli i Cirkevné 

školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Angely Merici, ktoré má ku svojej 

výchovnej činnosti k dispozícii priestory školy s priľahlým školským dvorom a v tomto 

šk.roku ho navštevuje 501 detí. 

Mesto Trnava má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ZUŠ na Mozartovej ulici 

s výtvarným a literárno-dramatickým odborom, ktorú navštevuje 408 detí.  

Na Štefánikovej ulici sídli ZUŠ M.Sch. Trnavského, kde pracuje hudobný, literárno-

dramatický  a tanečný odbor s počtom žiakov 783. 

Uznesením MZ č. 76 zo dňa 20.4.2011 Mesto Trnava odsúhlasilo zriadenie ďalšej 

Súkromnej ZUŠ – výtvarný odbor. 

Okrem toho v meste Trnava pôsobí Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu 

baletu Dušana Nebylu s počtom žiakov 182. 

Pri základných školách mesta Trnava pracuje 9 školských klubov, ktoré navštevuje 

1 368 detí. Cirkevná ZŠ A. Merici má v školskom klube 180 detí.  

V prípade, že Mesto Trnava schváli zriadenie SŠKD, CVČ a SZUŠ k 1.9.2011 bude  

v zmysle platnej legislatívy potrebné naplánovať do rozpočtu Mesta Trnava na rok 

2012 finančné prostriedky vo výške približne 135 264 eur. 

 

Z: a) Komisia súhlasí so zriadením školského klubu detí.  

Z: b) V prípade zriadenia ďalších dvoch zariadení (CVČ a SZUŠ) komisia navrhuje 

pozvať zástupcu Montesschool s.r.o. na zasadnutie komisie, aby doplnil informácie.   

T: 26. týždeň 

     

 

 

 

Ing. Augustín Hambálek  

                predseda komisie ŠaV 

 

 

 

Zapísala : Bc. Monika Bašnáková, sekretár komisie 

Dňa : 01.06.2011 


