
Zápisnica z 2. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 9. apríla 2015 na Mestskom úrade v Trnave  

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Marek Neštický, Mgr. Anesa Petková, Emanuel 

Gronský, Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., RNDr. Gabriela Cabanová, RNDr. 
Roman Jakubec, Ing. Eva Mišíková 

Sekretár: PhDr. Monika Bašnáková 
Hostia: Mgr. Dáša Baďurová, Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK 
Ospravedlnený: Róbert Gašparík 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Poučenie oprávnených osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov. 
3. Predstavenie činnosti referátu vzdelávania a vzdelávacích zariadení v meste. 
4. Informovanie o predkladaní návrhov nového znenia VZN, ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. 
5. Rôzne. 
6. 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 školstva a vzdelávania, Mgr. Jozef Pikna, ktorý privítal 
prítomných. Zároveň navrhol, aby zasadnutie komisie pokračovalo podľa predloženého 
programu, čo členovia komisie jednohlasne prijali.  
Hlasovanie o programe rokovania: 
 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    ospravedlnený 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. /    

RNDr. Gabriela Cabanová /    

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková /    

 
 
K  bodu č. 2 
Pracovníčka Odboru organizačného a vnútornej správy na Mestskom úrade v Trnave (ďalej 
len MsÚ) Mgr. Baďurová informovala prítomných o zásadách ochrany osobných údajov 
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
 



K bodu č. 3 
Sekretárka komisie M. Bašnáková prezentovala prítomným činnosť referátu vzdelávania 
a vzdelávacích zariadení v meste Trnava. Následne bola oslovená s požiadavkou o zaslanie 
prezentácie členom komisie. 
 
K bodu č. 4 
M. Bašnáková informovala členov komisie o pripravovanej zmene VZN č. 439, ktorým sa 
určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Prítomným členom komisie 
predstavila metodiku poskytovania dotácií prostredníctvom prezentácie a navrhla oboznámiť 
sa s aktuálnym VZN č. 439. Z dôvodu pripravovanej zmeny VZN požiadala M. Bašnáková 
členov komisie, aby jej poslali mailom svoje návrhy a pripomienky do 24.4.2015. Následne 
bolo dohodnuté, že po obdržaní návrhov bude zvolaná komisia z dôvodu prerokovania 
navrhnutých zmien. M. Bašnáková bola oslovená s požiadavkou o zaslanie prezentácie 
o dotáciách a platnom VZN členom komisie. Predseda komisie navrhol opätovné zaradenie 
dotačnej oblasti vzdelávania do rozpočtu mesta Trnava. 
 
K bodu č. 5 
Mgr. Maková informovala o priebehu zápisov do MŠ a ZŠ a počte neprijatých detí do MŠ. 
Informovala tiež o možnostiach rozšírenia kapacít v priestoroch niektorých MŠ a ZŠ. 
Mgr. Neštický informoval o komunikácii s riaditeľkou MŠ Čajkovského a následne navrhol, 
aby bola prizvaná na nasledujúce zasadnutie komisie a predniesla svoje požiadavky. 
 
K bodu č. 6 
Mgr. Pikna poďakoval členom komisie za ich aktívnu účasť na rokovaní komisie a ukončil 
zasadnutie komisie.  
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Jozef Pikna, v.r. 
                      predseda komisie ŠaV 
 
Zapísala : PhDr. Monika Bašnáková, sekretárka komisie 
Dňa : 10. apríla 2015  
 
 


