
Zápisnica zo 4. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2015 na Mestskom úrade v Trnave  

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

 

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

Gronský, RNDr. Roman Jakubec, Ing. Eva Mišíková 
Sekretár: PhDr. Monika Bašnáková 
Hostia:  
Ospravedlnení: Róbert Gašparík, Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., RNDr. Gabriela 

Cabanová 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Odsúhlasenie znenia VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta Trnava. 
3. 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 
PhDr. Bašnáková informovala prítomných členov komisie o zmenách v pripravovanom VZN, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Členovia komisie 
odporúčajú v Čl. 6, ods. 1, písmeno d) hlavnou prioritou je podpora a rozvoj dobrovoľníckych 
aktivít vo všetkých dotačných oblastiach ... použiť formuláciu „jednou z priorít je podpora 
a rozvoj dobrovoľníckych aktivít vo všetkých dotačných oblastiach ...“ Ďalším návrhom bolo 
doplnenie parkovného medzi oprávnené výdavky v prílohe č. 3 „Špecifické kritériá na aktivity 
v oblasti výchova a vzdelávanie“. 
 
Hlasovanie o znení návrhu VZN: 

 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    ospravedlnená 

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková /    

 
Pani Bašnáková informovala členov komisie o pripravovaných verejných diskusiách 
k rozpracovanému VZN. Predpokladá sa, že diskusie s verejnosťou budú prebiehať v prvých 



dvoch októbrových týždňoch a budú rozdelené na štyri časti podľa dotačných oblastí. 
Členom komisie školstva a vzdelávania budú poslané pozvánky. 
   
K bodu č. 3 
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: 25. septembra 2015 
 
 


