
Zápisnica zo 4. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 
ktoré sa konalo dňa 12. júna 2017 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 
Neprítomný: Róbert Gašparík, Mgr. Marek Neštický, doc. PhDr. Andrej Rajský, Ing. Eva 

Mišíková 
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 na rok 2017. 

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 
Predseda komisie informoval prítomných členov o konaní verejného stretnutia s neverejnými 
zriaďovateľmi, kde bol dohodnutý 93%-ný podiel z dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa 
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Komisia s predloženým návrhom VZN 
súhlasí.  
 
 
Uznesenie č. 7/2017: 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 na rok 2017. 
 
 
K bodu č. 3 
RNDr. Cabanová sa informovala o prijatí, resp. neprijatí mladšieho súrodenca na rovnakú 
základnú školu. Mgr. Maková vysvetlila, že možnou príčinou neprijatia môže byť trvalý pobyt 
dieťaťa mimo spádovej oblasti danej školy, ktoré boli zavedené pri prijímaní žiakov do prvých 
ročníkov základných škôl. 
Pán Gronský sa informoval na možnosti uvoľnenia priestorov v budove bývalej ZŠ v Jame, 
ktoré v súčasnosti využíva UCM, pre potreby mesta. Mgr. Maková informovala o snahe 
mesta získať prostriedky na rekonštrukciu objektu, nakoľko uvedená budova sa javí tiež ako 
ideálny priestor pre Centrum voľného času, ZUŠ M. Sch. Trnavského a Súkromnú ZUŠ pri 
štúdiu baletu a tanečné konzervatórium D. Nebylu. 
Pán Gronský sa tiež spýtal na riešenie dochádzania detí do základnej školy 
v novovybudovanej oblasti Arbória, príp. možnosť vybudovania novej základnej školy v tejto 
oblasti. Mgr. Maková  uviedla, že o stavbe novej školy v tejto časti mesta sa zatiaľ 
neuvažuje. 
 



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

 
 
       Mgr. Jozef Pikna, v.r. 

                          predseda komisie ŠaV 
 
Zapísala: PhDr. Monika Bašnáková, sekretárka komisie 
Dňa: 14. júna 2017 


