
Zápisnica  

zo 4. rokovania Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, ktoré sa 

konalo dňa 10. júna 2019 na Radnici mesta Trnava, Hlavná 1, Trnava,  

(zasadacia miestnosť mestskej rady, 1. poschodie). 
 

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

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

Bagin, Mgr. Martin Brestovanský, PhD., PaedDr. Ľubica Lutzbauerová, Mgr. Andrej Štefák,  

Neprítomný: pán Pavol Koprda 

Prizvaní hostia: PaedDr. Miroslava Komorníková, vedúca OVŠaK, Mgr. ART et Mgr. Blažena 

Sokolovská, Alena Kubalková, Mária Macháčková 

Sekretárka: Mgr. Katarína Horňáčková, OVŠaK 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Stanovisko k zriadeniu súkromnej Základnej školy Marry Poppins v Trnave zriadenej 

neziskovou organizáciou poskytujúcej všeobecne prospešné služby Marry  

Poppins, n.o, Sladovnícka 19, Trnava.  

2. Zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky; vyradenie Výdajnej školskej jedálne a následné zaradenie 

Školskej jedálne do siete ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, 

Trnava. 

3. Návrh VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 

4. Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mesta Trnava. 

5. Asistenti pre ZŠ a MŠ. 

6. Rôzne. 

7. Záver.  

 

K bodu č. 1 

Rokovanie otvorila predsedníčka komisie RNDr. Gabriela Cabanová a privítala prítomných. 

Žiadatelia o zriadenie súkromnej Základnej školy Marry Poppins boli prizvaní k prezentácii 

projektu a predstaveniu svojich zámerov. Uskutočnila sa prezentácia ich projektu s následnou 

diskusiou. 

Sídlo novej súkromnej ZŠ žiadatelia plánujú na Františkánsku ulicu, predbežný plán počtu žiakov 

je 40, pričom žiadateľky očakávajú postupný nárast počtu detí až na 140.  

 

Prítomní hlasovali o predloženom materiáli s nasledovným výsledkom:  

Za: 8  

Proti: 2 

Zdržal sa: 1  

Neprítomný: 1 

 
Zriadenie súkromnej ZŠ Marry 

Poppins 

súhlasí nesúhlasí zdržal sa 
hlasovania 

poznámka 

RNDr. Gabriela Cabanová x    

Emanuel Gronský  x   

Mgr. Marek Neštický x    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  x    

Mgr. Magdaléna Eliášová   x  



PhDr. Katarína Ďurková, PhD. x    

Juraj Šarmír x    

Lenka Bagin x    

Mgr. Martin Brestovanský, PhD.  x   

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová x    

Mgr. Andrej Štefák x    

Pavol Koprda    neprítomný 

 

Uznesenie č. 7/2019 

Komisia školstva a vzdelávania súhlasí so zriadením súkromnej Základnej školy Marry Poppins 

v Trnave.  

 

K bodu č. 2 

 

Prítomných PaedDr. Miroslava Komorníková, vedúca OVŠaK, oboznámila s administratívnym 

postupom pri zaradení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava do siete škôl a školských 

zariadení SR, s vyradením Výdajnej školskej jedálne a následným zaradením Školskej jedálne do 

siete ako súčasťou Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava a odpovedala 

prítomným na ich otázky.  

RNDr. Gabriela Cabanová, predsedníčka Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava, 

požiadala zamestnancov OVŠaK, o opätovné  realizovanie prieskumu v školských zariadeniach 

v oblasti diétneho stravovania k 15. 9. 2019, jeho výsledkom má byť zistenie počtu žiakov s 

diétnym stravovaním (celiakia, diabetes a šetriaca diéta).  

 

Prítomní hlasovali o predloženom materiáli s nasledovným výsledkom:  

Za: 11  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 1 

 
Zaradenie Výdajnej školskej 

jedálne, Komenského 1, Trnava do 

siete škôl a školských zariadení SR; 

vyradenie Výdajnej školskej jedálne 

a následné zaradenie Školskej 

jedálne do siete ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou, 

Atómová 1, Trnava 

súhlasí nesúhlasí zdržal sa 
hlasovania 

poznámka 

RNDr. Gabriela Cabanová x    

Emanuel Gronský x    

Mgr. Marek Neštický x    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  x    

Mgr. Magdaléna Eliášová x    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD. x    

Juraj Šarmír x    

Lenka Bagin x    

Mgr. Martin Brestovanský, PhD. x    

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová x    

Mgr. Andrej Štefák x    

Pavol Koprda    neprítomný 

 



Uznesenie č. 8/2019 

Komisia školstva a vzdelávania súhlasí so zaradením Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, 

Trnava do siete škôl a školských zariadení SR; s vyradením Výdajnej školskej jedálne   

a s následným zaradením Školskej jedálne do siete ako súčasťou  Základnej školy s materskou 

školou, Atómová 1, Trnava.  

 

K bodu č. 3 

Prítomní boli informovaní o zmenách v školskom stravovaní od 1. 9. 2019, a to nasledovne: 

1. Zmena výšky režijných nákladov ako aj systému platenia. Finančné prostriedky budú 

uhrádzať zákonní zástupcovia paušálne vo výške 5 euro/mesiac a budú uhrádzané dvakrát 

ročne (september a január). 

2. Zmena finančného pásma na nákup potravín. 

3. Štátna dotácia na stravovanie pre žiakov ZŠ bude poskytovaná vo výške 1,20 €/žiak/deň, 

v prípade, ak žiak bude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese a zároveň stravu 

odoberie. V ostatnom prípade bude stravu uhrádzať zákonný zástupca žiaka.  

Od 1. 9. 2019 nastala zmena aj v poplatkoch za školné v školskom klube detí z 12 €/mesiac na 

15€/mesiac. 

Taktiež od 1. 9. 2019 sa zvýšia poplatky za školné  na Základnej umeleckej škole M.  

Schneidera-Trnavského vo všetkých umeleckých odboroch u žiakov aj dospelých poslucháčov na 

žiadosť riaditeľa školy. Poplatok sa zvýšil paušálne o 2 €/umelecký odbor.   

 

Prítomní hlasovali o predloženom materiáli s nasledovným výsledkom: 

Za: 11 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 

 
Návrh VZN, ktorým sa určujú 

výšky príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trnava 

súhlasí nesúhlasí zdržal sa 
hlasovania 

poznámka 

RNDr. Gabriela Cabanová x    

Emanuel Gronský x    

Mgr. Marek Neštický x    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  x    

Mgr. Magdaléna Eliášová x    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD. x    

Juraj Šarmír x    

Lenka Bagin x    

Mgr. Martin Brestovanský, PhD. x    

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová x    

Mgr. Andrej Štefák x    

Pavol Koprda    neprítomný 

 

Uznesenie č. 9/2019 

Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trnava.  

 



K bodu č. 4 

Prítomní boli informovaní o organizovaní vzdelávacieho workshopu, ide o celomestský vzdelávací 

festival, ktorého sa môžu zúčastniť učitelia aj žiaci. Prítomní členovia naň schválili finančnú čiastku 

6000 € a vzniesli požiadavku na inováciu vzdelávania a využívanie nových vyučovacích metód. 

 

Prítomní hlasovali o predloženom materiáli s nasledovným výsledkom: 

Za: 11 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 

 
Návrh na poskytnutie finančných 

dotácií na rok 2019 z rozpočtu 

mesta Trnava 

súhlasí nesúhlasí zdržal sa 
hlasovania 

poznámka 

RNDr. Gabriela Cabanová x    

Emanuel Gronský x    

Mgr. Marek Neštický x    

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  x    

Mgr. Magdaléna Eliášová x    

PhDr. Katarína Ďurková, PhD. x    

Juraj Šarmír x    

Lenka Bagin x    

Mgr. Martin Brestovanský, PhD. x    

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová x    

Mgr. Andrej Štefák x    

Pavol Koprda    neprítomný 

 

Uznesenie č. 10/2019 

Komisia školstva a vzdelávania súhlasí s návrhom na poskytnutie finančných dotácií vo výške 

6000 €  na rok 2019 z rozpočtu mesta Trnava.  

 

K bodu č. 5 

PaedDr. Miroslava Komorníková, vedúca OVŠaK,  prítomných informovala o tom, že sa zatiaľ 

podporili všetky žiadosti na pridelenie asistenta učiteľa. Po zápise detí do MŠ odbor OVŠaK 

zaevidoval deti, ktoré majú ŠVVP a do budúcnosti sa očakáva nárast takýchto detí.  

Ako asistent učiteľa môže pôsobiť človek, ktorý má pedagogické vzdelanie, avšak osobní  asistenti 

by mohli byť pridelení aj z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava. V súčasnosti je rozpočet 

mesta na asistenta učiteľa pokrytý na 50%, pričom by mesto Trnava nemalo podporovať asistentov 

učiteľov pre ZŠ.  

 

K bodu č. 7 

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: 12. júna 2019 


