
Zápisnica zo 4. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 8. septembra 2016 na Mestskom úrade v Trnave  

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

 

 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Agnesa Petková, Emanuel Gronský, RNDr. Roman 

Jakubec, Ing. Eva Mišíková,  
Neprítomní: Mgr. Marek Neštický, Róbert Gašparík, RNDr. Gabriela Cabanová, doc. PhDr. 

Andrej Rajský, PhD. 
Hostia: Ing. Elena Gombíková 
Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, 

materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na 
rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré 
navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy. 

3. Dotácie v oblasti Výchova a vzdelávanie. 
4. Rôzne. 
5. 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 
Ing. Gombíková informovala o návrhu VZN o určení výšky dotácie poskytovanej základným 
umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta 
Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, 
ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy, nakoľko povinnosťou Mesta 
Trnava je v zmysle § 6 ods. 12. písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov každoročne vypracovať VZN k určeniu výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 
základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školského zariadenia 
zriadených na území obce. 
 
Predmet hlasovania: 
Návrh VZN o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským 
školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia Trnavy. 

 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický               neprítomný 

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    



Róbert Gašparík    neprítomný 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    neprítomný 

RNDr. Gabriela Cabanová    neprítomná 

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková /    
 
Komisia školstva a vzdelávania  súhlasí s návrhom VZN. 
 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania je spracované v uznesení č. 4/2016. 
 
Uznesenie č. 4/2016: Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN o určení výšky 
dotácie poskytovanej ZUŠ, MŠ a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava 
na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré 
navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava. 
 
K bodu č. 3 

 Členovia komisie boli oboznámení s dvomi doručenými žiadosťami o dotácie, 
žiadateľom oboch je Národné kariérne centrum SK, s.r.o. Jedna žiadosť o dotáciu je 
na rok 2016, názov projektu je JobSpoTT – moderné, interaktívne a lifestylové 
podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského 
regiónu. Členovia komisie sa zhodli na návrhu poskytnúť žiadateľovi 1000 eur na 
prenájom realizačných priestorov projektu, vrátane energií podľa rozpočtu v žiadosti. 

 
Predmet hlasovania: 
Poskytnutie dotácie vo výške 1000 eur pre žiadateľa Národné kariérne centrum SK, s.r.o. na 
prenájom realizačných priestorov projektu, vrátane energií podľa rozpočtu v žiadosti. 

 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický               neprítomný 

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    neprítomný 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    neprítomný 

RNDr. Gabriela Cabanová    neprítomná 

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková /    
 
 

 Druhú žiadosť navrhuje žiadateľ zaradiť do rozpočtu na rok 2017, názov projektu je 
JobSpoTT – moderné, interaktívne a lifestylové podujatie zamerané na prezentáciu 
zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu. Členovia komisie navrhujú 
nezaradiť žiadosť do rozpočtu mesta na rok 2017, ale posudzovať ju spolu 
s ostatnými žiadosťami doručenými do stanoveného termínu v roku 2017 v rámci 
oblasti „výchova a vzdelávanie“. 

  
Predmet hlasovania: 
Nezaradenie žiadosti o dotáciu pre žiadateľa Národné kariérne centrum SK, s.r.o. do 
rozpočtu mesta na rok 2017, ale posudzovať ju spolu s ostatnými žiadosťami doručenými do 
stanoveného termínu v roku 2017 v rámci oblasti „výchova a vzdelávanie“. 
 



Výsledok hlasovania: 
 Hlasovanie 

 
 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický               neprítomný 

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    neprítomný 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    neprítomný 

RNDr. Gabriela Cabanová    neprítomná 

RNDr. Roman Jakubec /    

Ing. Eva Mišíková /    

 
 
 
K bodu č. 4 
Pani Bašnáková informovala o návrhu komisie športu a mládeže znížiť sumu v programe č. 
18 z pôvodných 40 000 eur na 10 000 eur v roku 2017, pričom tento program má slúžiť ako 
rezerva pre všetky komisie. 
 
K bodu č. 5 
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: 12. septembra 2016 


