
Zápisnica z 5. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 10. novembra 2016 na Mestskom úrade v Trnave  

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

 

 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, RNDr. Roman Jakubec, Mgr. Marek Neštický, RNDr. 

Gabriela Cabanová, Mgr. Ružena Maková 
Neprítomní: Mgr. Agnesa Petková, Emanuel Gronský, Róbert Gašparík, Ing. Eva Mišíková,  

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Študentská 16 

v Trnave. 
3. Rôzne. 
4. Záver. 

 
K bodu č. 1 
Počas úvodu zasadnutia bolo skonštatované, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko sa 
Mgr. Petková pred začatím zasadnutia komisie vyjadrila písomne k predmetu rokovania, 
keďže sa ho nemohla osobne zúčastniť.  

    
K  bodu č. 2 
Mgr. Maková informovala o doručení žiadosti JUDr. Mareka Turanského, riaditeľa Klastra 
regionálneho rozvoja – západné Slovensko o schválenie zriadenia Súkromnej umeleckej 
školy v Trnave, na ulici Študentská 16. Členovia komisie sa jednohlasne zhodli, že 
nepodporia schválenie uvedenej Súkromnej ZUŠ z toho dôvodu, že súčasný počet 
základných umeleckých škôl je dostačujúci a záujmy detí sú pokryté. 
 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania je spracované v uznesení č. 5/2016. 
 
Uznesenie č. 5/2016: Komisia školstva a vzdelávania nesúhlasí so zriadením Súkromnej 
základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Študentská 16 v Trnave. 
 
K bodu č. 3 
Členovia komisie boli informovaní o otvorení novej triedy v materskej škole v ZŠ s MŠ T. 
Tekela od 1.11.2016 a tiež v ZŠ s MŠ I. Krasku od 1.12.2016, čím sa zvýši počet 
umiestnených detí do MŠ.  
Mgr. Maková ďalej informovala o projekte v rámci IROP, podľa ktorého sa bude stavať 
materská škola v areáli ZŠ Gorkého, kde bude zároveň inkluzívne vzdelávacie centrum.  
 
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: 11. novembra 2016 


