
Zápisnica z 3. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 12. mája 2016 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, druhé poschodie, č. dverí 215). 
 

 

 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Marek Neštický, Mgr. Agnesa Petková, RNDr. Roman 

Jakubec, doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., Ing. Eva Mišíková, Emanuel 
Gronský 

Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
Ospravedlnení: Róbert Gašparík, RNDr. Gabriela Cabanová 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Žiadosť Mgr. Eliášovej „Rodinná pohoda“ 
3. Dotácie v oblasti Výchova a vzdelávanie. 
4. Možnosti stravovania detí s dietetickými potrebami. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
K bodu č. 1 
Počas úvodu zasadnutia bolo zistené, že sa dostavil potrebný počet členov na to, aby bola 
komisia uznášaniaschopná.  

    
K  bodu č. 2 
Pani Bašnáková oboznámila prítomných o skutočnosti, že Mgr. Eliášová bola pozvaná na 
komisiu za účelom prezentovania svojej žiadosti o dotáciu, ale nakoľko sa rozhodla, že 
aktivitu v roku 2016 nebude organizovať, ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní komisie 
školstva a vzdelávania. 
 
K bodu č. 3 
Členovia komisie boli oboznámení so zostatkom finančných prostriedkov na oblasť Výchova 
a vzdelávanie a so skutočnosťou, že pán primátor rozhodol o presunutí všetkých 
nevyčerpaných peňazí z jednotlivých oblastí do programu č. 18 – Dotácie a dary.  
Vzhľadom k tomu, že po poslednom rokovaní komisie z položky Výchova a vzdelávanie 
neboli dočerpané všetky finančné prostriedky, členovia komisie rozhodli, že základné školy, 
ktoré si nepodali žiadosť o dotáciu v riadnom termíne, môžu tak urobiť v druhom kole 
a podať si žiadosť na doplnenie knižného fondu, prípadne na vydávanie školských 
časopisov. 
Na základe toho bolo na mestský úrad doručených zo základných škôl 7 žiadostí o dotácie, 
dve z nich však boli vylúčené zo súťaže (ZŠ s MŠ Námestie SUT a ZŠ s MŠ Vančurova), 
nakoľko sa jednalo už o ich tretiu žiadosť v tomto roku, čo je v rozpore s aktuálnym VZN č. 
457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
Zostávajúcich 5 žiadostí o dotácie bolo posúdených a komisia im navrhla spolu čiastku 1770 
eur. 
 
Členovia komisie školstva a vzdelávania jednohlasne súhlasili s návrhom. 
 
K bodu č. 4 
Na základe požiadavky Mgr. Piknu o preverenie možností stravovania a zistenie počtu detí 
s dietetickými potrebami, podala Mgr. Maková informáciu k tejto problematike. Mesto má 
snahu situáciu riešiť a hľadá najvýhodnejšie riešenie, preto monitoruje deti s týmito 



potrebami. K 18.3.2016 je v trnavských základných školách 21 detí s dietetickými potrebami 
a v materských školách 12 detí. V súčasnosti sa situácia rieši tým spôsobom, že rodičia 
zabalia deťom stravu z domu a v školskej jedálni kuchárky deťom jedlo prihrejú. V budúcom 
školskom roku sa plánuje rekonštrukcia školskej jedálne a výdajne na ZŠ s MŠ na Atómovej 
ulici, kde sa plánuje vybudovať kuchyňa pre rôzne druhy diét. Podmienkou podávania 
špeciálnej stravy bude prihlásenie dieťaťa do uvedenej školy na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, nakoľko rozvoz po všetkých školách by bol finančne príliš nákladný.  
 
K bodu č. 5 
Mgr. Maková informovala o zápisoch detí do prvých ročníkov. V tomto roku je zapísaných 
viac detí v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  
Mgr. Maková pozvala členov komisie na pripravovanú verejnú diskusiu o školstve, ktorá sa 
bude konať dňa 31.5.2016 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti MZ na radnici.  
 
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: 17. mája 2016 


