
Zápisnica z 2. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 2. marca 2017 na Mestskom úrade v Trnave  

(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 142). 
 

 

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

Gabriela Cabanová, Mgr. Agnesa Petková, Emanuel Gronský, Ing. Eva 
Mišíková, doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., Mgr. Ružena Maková, Ing. Elena 
Gombíková, Peter Halada, Ing. Daniela Hirnerová, Mgr. Iveta Pavlíková, Ing. 
Ivana Mudriková, PhD. 

Neprítomný: Róbert Gašparík 
Sekretárka: PhDr. Monika Bašnáková 
 
 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Objasnenie problematiky určovania výšky dotácie poskytovanej základným 

umeleckým školám, materských školám a školským zariadeniam zriadeným  na  
území  mesta Trnava na rok 2017 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy. 

3. Prerokovanie žiadostí o dotácie z oblasti Výchova a vzdelávanie. 
4. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Trnava. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
K bodu č. 1 
Počas úvodu zasadnutia bolo zistené, že sa dostavil potrebný počet členov na to, aby bola 
komisia uznášaniaschopná. Predseda komisie dal hlasovať za zmenu programu zasadnutia, 
čo bolo prítomnými členmi odsúhlasené. 
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 /    

Ing. Eva Mišíková /    
 
Komisia školstva a vzdelávania  súhlasí s návrhom na zmenu programu. 
 

    
K  bodu č. 2 
Zasadnutia komisie sa zúčastnili konateľky Súkromnej materskej školy Meduška na pozvanie 
predsedu komisie. Po vystúpení pani Ing. Hirnerovej na zasadnutí MZ dňa 28.2.2017 jej bola 
ponúknutá možnosť ujasniť si problematiku financovania neštátnych školských zariadení na 
zasadnutí komisie školstva s tým, že jej bude opätovne vysvetlený systém financovania. Ing. 
Hirnerová požiadala o vysvetlenie tvorby rozpočtu mesta na financovanie neštátnych 
školských zariadení. Ing. Gombíková  predstavila a vysvetlila prítomným postup financovania 
pomocou pripravenej prezentáciami vrátane konkrétnych počtov, súm a porovnaní štátnych 



a neštátnych zariadení. Pani Hirnerová sa s vysvetlením spracovateľa návrhu dotácií 
nestotožnila. Keďže tvrdenie konateliek Medušky, že zastupujú všetky súkromné školské 
zariadenia nebolo preukázateľné, navrhol predseda komisie zvolať verejné stretnutie 
k uvedenej problematike so zástupcami všetkých neštátnych zariadení, čo bolo členmi 
komisie odsúhlasené. 
 
Úloha č. 1: 
Zvolať verejné stretnutie so zástupcami neštátnych školských zariadení. 
Termín: 
1. aprílový týždeň 
 
K bodu č. 3 
V roku 2017 bolo do oblasti Výchova a vzdelávanie zaradených 21 žiadostí o dotáciu. Výška 
finančných prostriedkov na túto položku je schválená v rozpočte mesta v objeme 10 000 
EUR. 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 sumu 8 000 EUR. Pre prípad doručenia dodatočných žiadostí bola ponechaná 
čiastka 2 000 EUR. 
 
K bodu č. 4 
Členovia komisie boli informovaní o pripravovanej novelizácii VZN, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Prítomní nemali žiadne pripomienky ani 
návrhy k ohlasovanej novelizácii.  
 
K bodu č. 5 
Členovia komisie boli oboznámení s pripravovanou reformou školstva, v ktorej sa ráta so 
zaradením do povinnej predškolskej dochádzky so všetkými deťmi od piatich rokov veku 
dieťaťa. 
 
K bodu č. 6 
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: 6. marca 2017 


