
Zápisnica  

z 1. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, ktoré sa 

konalo dňa 06. februára 2020 na Radnici mesta Trnava, Hlavná 1, Trnava,  

(zasadacia miestnosť mestskej rady, 1. poschodie). 
 

Prítomní: RNDr. Gabriela Cabanová, Mgr. Marek Neštický, PhDr. Eva Nemčovská, PhD. MPH, 

Juraj Šarmír, Lenka Bagin, PaedDr. Ľubica Lutzbauerová, Pavol Koprda 

Neprítomní: Emanuel Gronský, Mgr. Magdaléna Eliášová, PhDr. Katarína Ďurková, PhD.,  

Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Mgr. Andrej Štefák 

Prizvaní hostia: Mgr. Michal Špernoga, vedúci OŠMaŠ, Ing. Katarína Haršányiová, referát detí 

a mládeže, OŠMaŠ, MsÚ Trnava 

Sekretárka: Mgr. Katarína Horňáčková 

 

Program zasadnutia: 

 

1. 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 2020.  

2. Rôzne. 

3. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie otvorila predsedníčka komisie RNDr. Gabriela Cabanová, privítala prítomných 

a predstavila nového vedúceho Odboru školstva, mládeže a športu mesta Trnava, Mgr. Michala 

Špernogu.  
RNDr. Gabriela Cabanová, predsedníčka komisie, prítomných oboznámila so znením návrhu 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 2020.  

Pripomenula, že mesto Trnava navrhuje z mestského rozpočtu (podielové dane) financovať školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava sumou 100%  a súkromné školské 

zariadenia sumou 88% z podielových daní. Prítomných vyzvala hlasovať o návrhu VZN.   

 

Prítomní hlasovali o predloženom materiáli s nasledovným výsledkom:  

Za: 0  

Proti: 6 

Zdržal sa: 1  

Neprítomní: 5 

 
 súhlasí nesúhlasí zdržal sa 

hlasovania 
poznámka 

RNDr. Gabriela Cabanová  /   

Emanuel Gronský    neprítomný 

Mgr. Marek Neštický  /   

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.   /   



Mgr. Magdaléna Eliášová    neprítomná 

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.    neprítomná 

Juraj Šarmír  /   

Lenka Bagin  /   

Mgr. Martin Brestovanský, PhD.    neprítomný 

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová  /   

Mgr. Andrej Štefák    neprítomný 

Pavol Koprda   /  

 

Uznesenie č. 1/2020 

Komisia školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava nesúhlasí 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 2020.   

 

RNDr. Gabriela Cabanová, predsedníčka komisie, navrhla, aby boli všetky školy a školské 

zariadenia bez rozdielu zriaďovateľa z rozpočtu mesta Trnava (podielové dane) financované 

sumou 100%. O návrhu dala prítomným hlasovať.  

 

Prítomní hlasovali o návrhu RNDr. Gabriely Cabanovej financovať všetky školy a školské 

zariadenia bez rozdielu zriaďovateľa sumou 100% z rozpočtu mesta Trnava (podielové dane) 

s nasledovným výsledkom:  

 

Za: 4  

Proti: 2 

Zdržal sa: 1  

Neprítomní: 5 

 
 súhlasí nesúhlasí zdržal sa 

hlasovania 
poznámka 

RNDr. Gabriela Cabanová /    

Emanuel Gronský    neprítomný 

Mgr. Marek Neštický /    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.   /   

Mgr. Magdaléna Eliášová    neprítomná 

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.    neprítomná 

Juraj Šarmír /    

Lenka Bagin /    

Mgr. Martin Brestovanský, PhD.    neprítomný 

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová   /  

Mgr. Andrej Štefák    neprítomný 

Pavol Koprda  /   

 

K bodu č. 2 

Mgr. Michal Špernoga, vedúci OŠMaŠ prítomných informoval, že základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava budú zapojené do projektu, v ktorom štát bude 

bezplatne skúmať úroveň inklúzie na školách. Cieľom projektu je pomôcť ZŠ zlepšiť úroveň 

inklúzie žiakov so ŠVVP. 



K bodu č. 3 

V závere stretnutia RNDr. Gabriela Cabanová poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť na 

rokovaní a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

        RNDr. Gabriela Cabanová, v.r. 

             predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Horňáčková, sekretárka komisie 

Dňa: 06. februára  2020 


