
Zápisnica z 1. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 18. januára 2018 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 125). 
 

 

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

Petková, RNDr. Gabriela Cabanová, Mgr. Marek Neštický, Ing. Eva Mišíková 
Neprítomný: Róbert Gašparík, doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh 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 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, 
ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na asistenta 
učiteľa v rámci originálnych kompetencií na rok 2018. 

3. Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trnava.   

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 
Ing. Gombíková predstavila návrh 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 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré 
navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na asistenta učiteľa v rámci 
originálnych kompetencií na rok 2018. 
Komisia s predloženým návrhom VZN súhlasí.  
 
 
Uznesenie č. 1/2018: Komisia školstva a vzdelávania MZ súhlasí s návrhom 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 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú 
centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na asistenta učiteľa v rámci originálnych 
kompetencií na rok 2018. 
 
 
K bodu č. 3 
Mgr. Gergelová informovala prítomných o predkladanom návrhu VZN o určení školských 
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.  
Komisia s predloženým návrhom VZN súhlasí. 
 
 
Uznesenie č. 2/2018: Komisia školstva a vzdelávania MZ súhlasí s návrhom VZN o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.   
 
 
 



K bodu č. 4 
Mgr. Pikna poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na rokovaní komisie a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Mgr. Jozef Pikna, v.r. 

                          predseda komisie ŠaV 
 
Zapísala: PhDr. Monika Bašnáková, sekretárka komisie 
Dňa: 19. januára 2018 


