
Zápisnica z 2. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 14. marca 2018 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, zasadacia miestnosť, č. dverí 215). 
 

 
Prítomní:  Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Marek Neštický, RNDr. Gabriela Cabanová, Mgr. 

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

Neprítomný: Róbert Gašparík, RNDr. Roman Jakubec 
Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z oblasti Výchova a vzdelávanie. 
3. Rôzne. 
4. 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 
V roku 2018 bolo do oblasti Výchova a vzdelávanie zaradených 30 žiadostí o dotáciu. Výška 
finančných prostriedkov na túto položku je schválená v rozpočte mesta v objeme 10 500 
EUR. Primátor mesta rozhodol ponechať 1000 € na dotáciu pre najaktívnejšiu triedu 
z trnavských škôl v rámci hlasovania za Ihrisko Žihadielko. Členovia komisie boli 
oboznámení so subjektmi, ktoré žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta, pričom im boli mailom 
poslané naskenované žiadosti v dostatočnom predstihu. Komisia na svojom zasadnutí 
prerokovala všetky doručené žiadosti o dotácie a rozdelila v prvom kole celú čiastku v sume 
9 500 EUR.  
 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

Mgr. Jozef Pikna /    

Mgr. Marek Neštický /               

Mgr. Agnesa Petková /    

Emanuel Gronský /    

Róbert Gašparík    neprítomný 

Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. /    

RNDr. Gabriela Cabanová /    

RNDr. Roman Jakubec    neprítomný 

Ing. Eva Mišíková /    
 
 
Komisia školstva a vzdelávania  súhlasí s návrhom súm na jednotlivé dotácie. 
 
 
K bodu č. 3 
Členovia komisie boli informovaní o pripravovanom stretnutí predsedov komisií v súvislosti s 
 novelizáciou VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
 



K bodu č. 4 
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: 16. marca 2018 


