
Zápisnica z 3. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 10. júna 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, RNDr. Gabriela Cabanová, RNDr. Roman Jakubec, Ing. Eva 
Mišíková 

Sekretár: PhDr. Monika Bašnáková 
Hostia: Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK 
Ospravedlnený: Róbert Gašparík, Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Žiadosť o zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor. 
3. Informatívna správa s návrhom možného riešenia zvýšenia kapacitných 

a priestorových možností v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 
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 školstva a vzdelávania, Mgr. Jozef Pikna, ktorý privítal 
prítomných. Zároveň navrhol, aby zasadnutie komisie pokračovalo podľa predloženého 
programu.  
 
K  bodu č. 2 
Mgr. Maková informovala členov komisie o prijatí žiadosti o zriadenie Súkromnej základnej 
umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor. Objasnila súčasnú situáciu s tým, že kapacitné 
a priestorové možnosti nedokážu uspokojiť požiadavky na prijatie žiakov do ZUŠ M. Sch. 
Trnavského. Tento stav vznikol čiastočne aj novým Štátnym vzdelávacím programom, na 
základe ktorého sa výučba predĺžila o 1 rok štúdia a pribudli aj povinné predmety. Zámerom 
Súkromnej základnej umeleckej školy je okrem iného aj zriadenie výučby hry na organe 
a tiež poskytnutie vzdelávania hudby aj handicapovaným deťom a dospelým, čo v súčasnosti 
ZUŠ M. Sch. Trnavského neposkytuje. 
 
Hlasovanie o zriadení Súkromnej základnej umeleckej školy – hudobný odbor: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    ospravedlnený 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    ospravedlnený 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková /    



Uznesenie č. 3: Komisia školstva a vzdelávania súhlasí so vznikom Súkromnej základnej 
umeleckej školy – hudobný odbor. 
 
K bodu č. 3 
Mgr. Maková poskytla informácie o možnom riešení kapacitných možností v materských 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Prítomní boli oboznámení 
s demografickým vývojom a zvyšujúcimi sa kapacitami v materských školách. Mgr. Maková 
tiež informovala o pláne mesta zriadiť dve štvortriedové materské školy s podporou 
grantových programov (ZŠ s MŠ Spartakovská a ZŠ M. Gorkého). 
Uznesenie č. 4: Komisia školstva a vzdelávania berie na vedomie Informatívnu správu 
s návrhom možného riešenia zvýšenia kapacitných a priestorových možností v MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 
 
K bodu č. 4 
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: 15. júna 2015 
 
 


