
Zápisnica z 9. rokovania v roku 2011 - Komisie školstva a vzdelávania MZ 
mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 03. októbra 2011 na Mestskom úrade 

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

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Informácia o racionalizácii škôl – spájanie subjektov – uvoľnenie budovy ZŠ na 
Limbovej ul. 

2. Informácia o stave financovania škôl. 
3. Záver. 
 

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

K  bodu č. 1  
 
 

 Mgr. Maková, vedúca OVŠaK, informovala členov komisie o zámere rozšírenia 
prenájmu priestorov Súkromnej základnej školy Montesschool s.r.o. na Limbovej ulici 
v Trnave. Z pôvodnej ZŠ Gorkého 21 a ZŠ Limbová 3 vznikol nový subjekt - Základná 
škola, ulica Maxima Gorkého 21, čím prichádza k efektívnejšiemu využívaniu 
priestorov. Vedenie školy neplánuje v školskom roku 2011/2012 využívať budovu 
školy na Limbovej ulici pre výchovno –vzdelávací proces, ale plánuje využívať 
priestory telocvične na záujmové vzdelávanie a mimoškolskú činnosť do 31.12.2011. 
Od 1.1.2012 chce ZŠ Gorkého odovzdať priestory strediska Limbová do správy 
Mesta Trnava.  

 V súčasnosti má časť priestorov na Limbovej ul. v prenájme súkromná ZŠ 
Montesschool s.r.o., ktorá má záujem o rozšírenie prenájmu priestorov o učebňu č. 
50 s rozlohou 56, 50 m2 a č. 49 s rozlohou 55, 69 m2. Tiež má záujem o prenájom 
školníckeho bytu s rozlohou 62, 25 m2. 

 Mgr. Maková sa vyjadrila, že ak by v budúcnosti stúpla demografia, na základných 
školách mám Mesto Trnava dostatočné rezervy, čo sa týka voľných miest. Tiež 
objasnila, že Montesschool investuje do priestorov budovy a udržiava ju, čoho 
dôkazom je napríklad výmena okien.   

 Mgr. Petková vyjadrila názor, že v každom prípade je potrebné zachovať ZŠ na 
Limbovej v majetku Mesta Trnava. 

 Ing. Hambálek sa spýtal, aká je situácia ohľadne školníckeho bytu. Na to Mgr. 
Maková odpovedala, že OVŠaK neodporúča poskytnúť jeho prenájom Montesschool 
s.r.o. 

 Mgr. Krištofík navrhol, aby bola Montesschool s.r.o. zaviazaná starať sa aj o školský 
areál (ihrisko). Avšak Montesschool s.r.o. nemá záujem o uvedené ihrisko, zveľaďuje 
vnútorné átrium.  

 Mgr. Maková informovala členov komisie, že pani riaditeľka ZŠ Gorkého ponúkla 
voľné priestory ja Trnavskej univerzite. Pokiaľ v budove zostanú nevyužité priestory, 
bude ich spravovať TT Komfort. 

 



Záver: Komisia školstva a vzdelávania nemá námietky a teda: 
- súhlasí s prenájmom učební a zároveň 
- nesúhlasí s prenájmom školníckeho bytu 

Ostatné body žiadosti sú v kompetencii Majetkovej komisie. 
 
 
 
K  bodu č. 2 
 
 

 Mgr. Maková tiež informovala členov komisie školstva o návrhu VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 
mesta Trnava na príslušný kalendárny rok v znení VZN č. 379.  
Potreba finančných prostriedkov vznikla z dôvodu nárastu počtu detí a s tým 
súvisiace navýšenie počtu oddelení školských klubov. Požiadavka na navýšenie 
bežných výdavkov v školských kluboch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola 
vykrytá z rezervy na záujmové vzdelávanie. Navýšenie dotácie pre Školský klub ZŠ 
A. Merici je súčasťou II. Aktualizácie rozpočtu Mesta Trnava, program 9 – Školstvo 
a vzdelávací systém a predstavuje sumu 1 116 €. 
 

 
 
 
K bodu č. 3  
 
 Predseda komisie poďakoval členom za ich aktívnu účasť na rokovaní komisie 
a ukončil zasadnutie komisie (ďalšie sa uskutoční podľa potreby). 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
        Ing. Augustín Hambálek  
                predseda komisie ŠaV 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Bašnáková, sekretár komisie 
Dňa : 03. októbra 2011  
 
 


