
Zápisnica z 1. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 28. januára 2019 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, zasadacia miestnosť, č. dverí 142). 
 

 
Prítomní:  RNDr. Gabriela Cabanová, Emanuel Gronský, Mgr. Marek Neštický, PhDr. 

Eva Nemčovská, PhD., Mgr. Magdaléna Eliášová, PhDr. Katarína Ďurková, 
PhD., Juraj Šarmír 

Neprítomný:  
Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
Prizvaní hostia: PaedDr. Miroslava Komorníková (vedúca OVŠaK), Ing. Elena Gombíková 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 
sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava 
a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2019. 

3. Zriadenie Súkromnej jazykovej školy v Trnave. 
4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, rady školského zariadenia, mestskej 

školskej rady a určenie zloženia rád škôl  a rady školského zariadenia. 
5. Prerokovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým sa určuje 

metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 
K bodu č. 1 
Počas úvodu zasadnutia bolo zistené, že sa dostavil potrebný počet členov na to, aby bola 
komisia uznášaniaschopná. Z dôvodu úvodného zasadnutia pani Bašnáková navzájom 
predstavila prítomných zástupcov mesta a  členov komisie. 
 
K  bodu č. 2 
S predkladaným návrhom VZN oboznámila členov komisie pani Komorníková a spoločne 
pani Gombíkovou upresňovali a vysvetľovali doplňujúce otázky členov komisie k jeho zneniu.  
Komisia po prerokovaní súhlasí s predloženým návrhom VZN. 
 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Emanuel Gronský /               

Mgr. Marek Neštický /    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD /    

Mgr. Magdaléna Eliášová /    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD. /    

Juraj Šarmír    neprítomný 

 
 
Uznesenie č. 1:  
Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN o určení výšky dotácie na mzdy a 
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia 
so sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 



v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na 
pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
v materskej škole a školskom klube detí na rok 2019. 
 
 
K bodu č. 3 
Členovia komisie boli informovaní o doručenej žiadosti o schválenie zriadenia Súkromnej 
jazykovej školy v Trnave, Námestie J. Herdu 1 so zriaďovateľskou pôsobnosťou – YSC, 
s.r.o., Saleziánska 42, Trnava. 
Po jej prerokovaní komisia nesúhlasí so zriadením Súkromnej jazykovej školy v Trnave. 
 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

RNDr. Gabriela Cabanová  /   

Emanuel Gronský  /            

Mgr. Marek Neštický  /   

PhDr. Eva Nemčovská, PhD  /   

Mgr. Magdaléna Eliášová  /   

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.  /   

Juraj Šarmír /    

 
 
Uznesenie č. 2: 
Komisia školstva a vzdelávania nesúhlasí so zriadením Súkromnej jazykovej školy v Trnave. 
 
 
K bodu č. 4 
Pani Komorníková informovala o pripravenom návrhu delegovania zástupcov zriaďovateľa 
do rád škôl, rady školského zariadenia, mestskej školskej rady a určenie zloženia rád škôl 
a rady školského zariadenia s tým, že návrh je vyhovujúci hlavne s ohľadom na zastúpenie 
na škole J. Bottu, z dôvodu vzniknutého problému s jedálňou.  
Komisia po prerokovaní súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Emanuel Gronský /        

Mgr. Marek Neštický /    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD /    

Mgr. Magdaléna Eliášová /    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.    neprítomná 

Juraj Šarmír /    

 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s delegovaním zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, 
rady školského zariadenia, mestskej školskej rady a určením zloženia rád škôl a rady 
školského zariadenia. 
 
 
K bodu č. 5 
Komisia bola oboznámená s návrhom VZN, ktorým sa mení a dopĺňa aktuálne platné VZN č. 
482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava z dôvodu 



zmeny názvu dvoch komisií a z dôvodu platnosti zákona č. 177/2018 o niektorých 
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 
Komisia súhlasí s predloženým návrhom VZN. 
 
Výsledok hlasovania: 

 Hlasovanie 
 

 

za proti zdržal sa 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Emanuel Gronský /        

Mgr. Marek Neštický /    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD /    

Mgr. Magdaléna Eliášová /    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.    neprítomná 

Juraj Šarmír /    

 
 
Uznesenie č. 4: 
Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. 
 
Členovia komisie boli zároveň informovaní o ďalšej pripravovanej novelizácii tohto VZN 
v súvislosti s návrhom zmien v termínoch zúčtovania a zmien zaradenia jednotlivých oblastí 
do rozpočtu mesta. 
 
K bodu č. 6 
Pani Komorníková oboznámila prítomných so situáciou a aktuálnym stavom na ZŠ s MŠ na 
ul. J. Bottu a informovala o všetkých krokoch, ktoré mesto podniklo v riešení stravovania. 
Operatívne bol k tejto téme prizvaný aj vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií, Ing. 
arch. Guniš, ktorý objasnil otázky ohľadne výstavby novej jedálne. Pani Komorníková 
ubezpečila prítomných o absolútnej snahe mesta o vyriešenie situácie.  
 
Pán Neštický požiadal o spoluprácu medzi základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava a strednými školami s cieľom propagácie stredných škôl a z dôvodu rozšírenia 
technického vzdelávania. Pani Komorníková vyjadrila súhlas a otvorený prístup 
k navrhovanej spolupráci a možnosť odprezentovať návrh na pravidelnej porade riaditeľov 
základných škôl. 
 
Členovia komisie sa predbežne dohodli na termíne nasledujúceho rokovania komisie na deň 
4.3.2019 o 15:30. 
 
Predsedníčka komisie, pani Cabanová, poďakovala členom komisie za ich aktívnu účasť na 
rokovaní komisie a ukončila zasadnutie komisie.  
 

 
 
 
 
      RNDr. Gabriela Cabanová, v.r. 

                          predsedníčka komisie ŠaV 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Monika Bašnáková, sekretárka komisie 
Dňa: 29. januára 2019 


