
Zásady a náplň činnosti 
Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva  

v Trnave 
 
Náplňou činnosti Komisie školstva a vzdelávania MZ mesta Trnava je:   

1. Vyjadrovať sa k problematike školstva a vzdelávania v meste, zaoberať sa vytváraním 
podmienok pre rozvoj výchovno – vzdelávacieho procesu na území mesta Trnavy 
a predkladať návrhy na riešenie problematiky, týkajúcej sa  školstva. 

 
2. V prípade schválenia finančných prostriedkov v rozpočte, preberať žiadosti o dotácie, 

týkajúce sa oblasti školstva a vzdelávania v školách a školských zariadeniach 
a vzdelávacích inštitúciách v našom meste, zodpovedne posudzovať predložené 
projekty, navrhovať primeranú sumu finančných prostriedkov (s prihliadnutím na 
predošlé dotácie) a príslušnému orgánu dávať odporúčania na ich schválenie. 
 

3. Podieľať sa na kontrole využitia finančných prostriedkov, v súlade so schválenými 
dotáciami v danom kalendárnom roku. 
 

4. Pripravovať iniciatívne a konštruktívne návrhy pre Mestské zastupiteľstvo mesta 
Trnavy v otázkach riešenia problematiky rozvoja školstva a vzdelávania na území 
mesta a podávať k nim kvalifikované stanoviská. 
 

5. Napomáhať pri realizácii iniciatívnych a prínosných návrhov od občanov mesta Trnavy 
pre oblasť školstva a vzdelávania. 

 
6. Vyjadrovať sa ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území 

mesta Trnavy. 
 

7. Dohliadať na možnosti podpory rozvoja školstva a  vzdelávania v  tých zariadeniach, 
ktorých je mesto Trnava zriaďovateľom. 
 

8. Vyjadrovať sa k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pre oblasť školstva 
a vzdelávania. 
 

9. Spolupracovať so školami a školskými zariadeniami, vzdelávacími inštitúciami na 
území mesta Trnava prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších 
delegovaných zástupcov mesta. 
 

10. Vyjadrovať sa k požiadavkám na zriadenie neštátnych škôl a školských zariadení na 
území mesta Trnava. 
 

11. Spolupracovať s občianskymi združeniami, vzdelávacími inštitúciami, obcami  a inými 
fyzickými a právnickými osobami, pôsobiacimi v oblasti školstva a vzdelávania.     

 
 
Tieto zásady a náplň činnosti schválila komisia na zasadnutí dňa 13.3.2019 a týmto 
dňom nadobúdajú účinnosť. 

 
  

V Trnave, 14.3.2019 
 
   

 
RNDr. Gabriela Cabanová 
       predseda komisie 


