
Zápisnica z 5. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 18. novembra 2015 na Mestskom úrade v Trnave  

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

 

 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Marek Neštický, Mgr. Agnesa Petková, Emanuel 

Gronský, RNDr. Roman Jakubec, RNDr. Gabriela Cabanová 
Sekretár: PhDr. Monika Bašnáková 
Hostia: Mgr. Ružena Maková, Ing. arch. Milan Horák, Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
Neprítomný: Róbert Gašparík 
Ospravedlnení: Ing. Eva Mišíková, doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.,  
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Odsúhlasenie znenia návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Trnava. 
3. Odsúhlasenie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým sa určujú 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava v znení VZN č. 413, č. 425 a č. 432. 

4. Zmena existujúcich súkromných ZUŠ na elokované pracoviská s kmeňovou ZUŠ 
v obci Bučany. 

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  
Nakoľko bolo vedením mesta odporučené prerokovať znenie PHSR s jednotlivými komisiami 
MZ, začiatok zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania bol spoločným so zasadnutím 
Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie. 
 
K  bodu č. 2 
Ing. arch. Horák privítal prítomných členov oboch komisií a oboznámil ich s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 
2030. Po úvodnom oboznámení sa so zámermi a cieľmi pripravovaného dokumentu, Ing. 
Mudriková, PhD. predstavila pripravovaný dokument bližšie s odprezentovaním konkrétnych 
oblastí, ktoré sa týkali dvoch zúčastnených komisií. Členovia komisie školstva a vzdelávania 
sa dohodli, že pre podrobnejšie naštudovanie materiálov bude vhodné, ak im budú zaslané 
elektronickou poštou a následne sa vyjadria k jeho zneniu per rollam. 
 
K bodu č. 3 
Mgr. Maková informovala o pripravovanom VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Vysvetlila, 
že dôvodom zmeny výšky mesačných príspevkov v ZUŠ, ulica Mozartova 10, Trnava je 
zabezpečenie plnohodnotného vzdelávacieho procesu v zmysle Štátneho vzdelávacieho 
programu pre ZUŠ, z ktorého vyplýva povinnosť zvýšeného počtu povinne odučených hodín 
na žiaka a zároveň sa predlžuje štúdium v ZUŠ o jeden školský rok. ZUŠ z mesačných 
príspevkov uhrádza bežné výdavky nad rámec výdavkov, ktoré zabezpečuje zriaďovateľ. 
V navrhovanej novele VZN prichádza ak nasledovným zmenám: 
 



Zvýšenie mesačného príspevku: 
a)   za neplnoletého žiaka výtvarného a literárno-dramatického odboru sa zvyšuje 

príspevok zo 6,50 eur na 10,00 eur/mesiac,  

b)   za iného plnoletého žiaka, okrem plnoletého žiaka uvedeného v písm. c) 

nasledujúceho odseku sa zvyšuje príspevok z 13,50 eur na 20,00 eur/mesiac. 

 

Nové položky v mesačných príspevkoch: 

c)   za plnoletého žiaka, ktorý je študentom vysokej školy alebo  osobou poberajúcou 

starobný alebo invalidný dôchodok príspevok 15,00 eur/mesiac, 

d)  za neplnoletého žiaka prípravného štúdia výtvarného a literárno-dramatického 

odboru 8,00 eur/mesiac. 

 
Hlasovanie o návrhu VZN: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    neprítomný 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    ospravedlnený 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková    ospravedlnená 
 
Uznesenie č. 6/2015: Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava v znení VZN č. 413, č. 425 a č. 432. 
 
K bodu č. 4 
Mgr. Maková oboznámila členov komisie so žiadosťou Ing. Mgr. Michaely Moyzesovej, 
zriaďovateľky Súkromnej základnej umeleckej školy, Vančurova 38, Jána Bottu 27 
a Vajanského 3 v Trnave, v ktorej žiada o súhlas so zriadením elekovaných pracovísk ako 
súčastí Súkromnej ZUŠ Bučany. Predložená žiadosť je v súlade s §18 ods.7 Zákona 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov, v ktorom sa vyžaduje súhlas mesta o zmenu v sieti škôl a školských zariadení.  
 
Predmetné Súkromné základné umelecké školy v Trnave boli od školského roku 2011/2012 
prevádzkované ako pobočky Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina 29, 
Bratislava na krúžkovú činnosť v zmysle Zmluvy o krátkodobom prenájme a uvedené 
nevyžadovalo súhlas mesta. Následne sa v zmysle Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov §39c ods. 1 pobočky 
zriadené do 31.12.2012 stali elokovanými pracoviskami a uvedená zmena opäť 
nevyžadovala stanovisko mesta. Financovanie bolo naviazané na sídlo kmeňovej Súkromnej 
základnej umeleckej školy Ružová dolina 29, Bratislava. 
 
V zmysle uvedeného Zákona §39c ods.6 sa elokované pracoviská zriadené mimo územia 
kraja sídla kmeňovej školy (Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29, 
Bratislava) transformovali na samostatné Súkromné základné umelecké školy v meste 
Trnava s účinnosťou od 1.septembra 2015. 
 



Na základe žiadosti zriaďovateľky predloženej na MŠVVaŠ SR opätovne bez potreby 
stanoviska mesta boli zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
podľa § 39c Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2015: Súkromná základná umelecká 
škola Bučany, 919 28 Bučany 155 a hore uvedené SZUŠ v Trnave. Novovzniknuté hore 
uvedené SZUŠ v Trnave podliehajú financovaniu z podielových daní mesta od januára 2016. 
 
Na základe zákonom stanovených lehôt na predkladanie výkazov zriaďovateľka Súkromných  
základných umeleckých škôl v Trnave doručila na mesto Trnava žiadosť o financovanie, 
Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí 
materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti 
obce podľa stavu k 15.9.2015 a na základe uvedeného jej bude po nápočte podielových daní 
poskytovaná dotácia od januára 2016 v zmysle §7a zákona 325/2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počet 
žiakov, ktorí navštevujú SZUŠ v Trnave je 109.  
 
V podielových daniach sú pre Súkromné základné umelecké školy napočítané dotácie ne 
financovanie 109 žiakov vo výške 462,42 eur na 1 žiaka. Vzhľadom k tomu, že mesto Trnava 
má v zmysle platnej legislatívy posielať Súkromným základným umeleckým školám finančné 
prostriedky vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, dotácia mesta na jedného žiaka činí 546,2 eur. 
 
Mesto Trnava financuje z podielových daní neštátne školy a školské zariadenia, ktorých 
kmeňová škola je zriadená na území mesta. V prípade transformácie Súkromných 
základných umeleckých škôl v Trnave na elokované pracoviská Súkromnej základnej 
umeleckej školy Bučany, 919 28 Bučany 155 a po splnení zákonom stanovených náležitostí, 
povinnosť financovania prejde od januára 2017 na obec Bučany. 
 
Zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Vančurova 38, Trnava, Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Jána Bottu 27, Trnava,  Súkromnej základnej umeleckej školy, 
Vajanského 3 a Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany, 919 28 Bučany 155 Ing. Mgr. 
Michaela Moyzesová s účinnosťou od 1. septembra 2016 požiada Ministerstvo školstva, 
vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o  vyradenie Súkromných základných 
umeleckých škôl v Trnave zo siete škôl a školských zariadení a následne požiada 
o zaradenie elokovaných pracovísk v zmysle predkladaného materiálu. 
 
Členovia komisie sa zhodli v názore, že je potrebné odsledovať, či budú zriadené 
elokované pracoviská od 1.9.2016. V opačnom prípade bude na zvážení vedenia 
mesta, či by nebolo vhodné vypovedať prenájom v uvedených priestoroch. 
 
Hlasovanie o návrhu VZN: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    neprítomný 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    ospravedlnený 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

RNDr. Roman Jakubec /    



Ing. Eva Mišíková    ospravedlnená 
 
Uznesenie č. 7/2015: Komisia školstva a vzdelávania súhlasí so zriadením elokovaného 
pracoviska, Vančurova 38, Trnava, elokovaného pracoviska, Jána Bottu 27, Trnava 
a elokovaného pracoviska, Vajanského 3, Trnava ku kmeňovej Súkromnej základnej 
umeleckej škole Bučany, 919 28 Bučany 155 od 1.9.2016. 
 
K bodu č. 5 
Mgr. Maková informovala o presunutí termínu zápisu do základných škôl do 30. apríla 
a zápisu do materských škôl do 31. mája. 
Mesto Trnava rozširuje kapacitu MŠ pripravovanou výstavbou novej materskej školy v areáli 
ZŠ M. Gorkého. Kapacita materských škôl sa rozšíri aj zriadením inkluzívnej MŠ pre deti 
telesným postihnutím v priestoroch ZUŠ Mozartova, pričom sa dostaví časť pre kuchyňu. 
 
 
Mgr. Pikna poďakoval členom komisie za ich aktívnu účasť na rokovaní komisie a ukončil 
zasadnutie komisie.  
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Jozef Pikna 
                      predseda komisie ŠaV 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Monika Bašnáková, sekretárka komisie 
Dňa: 23. novembra 2015 
 
 


