
Ako podporujeme ďalšie vzdelávanie 
 
 

     V Topoľčanoch sa môžeme hrdiť aj tým, že sme mestom aj s vysokou školou. Pôsobí 
tu Obchodná fakulta EU z Bratislavy svojím trojročným externým bakalárskym štúdiom 
(vyučuje sa v piatok a v sobotu). Organizačné a ekonomické zabezpečenie tejto formy 
štúdia zabezpečuje Vzdelávacia nadácie Ľ. Štúra (VNLŠ), ktorú pre tento účel založilo 
a financuje Mesto Topoľčany. Pre rok 2007 bolo z rozpočtu mesta poskytnutých 1,5 
milióna Sk na činnosť tejto nadácie, ktorá z nich priamo OF EU v Bratislave zaplatila 
príspevok 842 000 Sk. Výdavky nadácie na mzdy boli 494 852 Sk (v hlavnom 
pracovnom pomere eviduje nadácia dvoch zamestnancov; zaujímavé by bolo poznať 
náplň ich práce a využitie pracovného času). Nadácia získala z organizovania 
prípravných kurzov 7 000 Sk (to naozaj nie je veľa). Pozoruhodnou skutočnosťou je 
fakt, že zo všetkých 93 študentov v školskom roku 2006/2007 bolo iba 20 študentov 
priamo z Topoľčian. Namieste je potom otázka, či sú spomínané finančné prostriedky 
poskytnuté Mestom Topoľčany užitočnou investíciou v záujme väčšiny štúdia 
schopných obyvateľov mesta. Zaujímavým faktom je, že podiel výdavkov (nákladov) na 
správu nadácie z celkových výdavkov (nákladov) podľa par. 28 odst. 2 zákona 34/2002 
Z. z. o nadáciách za rok 2007 predstavuje 70,30 % (údaj je z Výročnej správy VNĽŠ za 
rok 2007). 
 

     Nemalo by byť zbytočné, zamyslieť sa aj nad efektívnejším využitím mestských 
peňazí pre študijné účely jej starších obyvateľov. Jednou z možností je vytvorenie, 
podporovanie a organizačno-finančné zabezpečenie Univerzity tretieho veku (UTV) 
v našom meste. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Topoľčanoch som 
v auguste 2007 podal písomnú požiadavku, aby MsZ (a predtým aj jeho príslušné 
odborné komisie) prerokovalo danú problematiku a prijalo uznesenie: MsZ 
v Topoľčanoch ukladá prednostke MsÚ v spolupráci s NLŠ vypracovať a predložiť na 
schválenie projekt UTV pre seniorov v Topoľčanoch. Súčasťou projektu by mal byť aj 
návrh organizačno-propagačného, hospodársko-finančného a technicko-materiálneho 
zabezpečenia spolupráce VNLŠ a univerzít v Trnave, v Trenčíne alebo v Nitre. Tento 
návrh som písomne zopakoval aj 2.1.2008. MsZ zatiaľ tento návrh neakceptovalo. Vo 
veci konala pani prednostka mestského úradu, so snahou vytvoriť pre MsZ kompaktný 
materiál s dostatočnou výpovednou hodnotou; osobne som sa zúčastnil rokovania na TU 
v Trnave. Podiel VNĽŠ na otvorení UTV a jeho organizačnom zabezpečení mi nie je 
známy. 
     Otvorenie UTV v Topoľčanoch v školskom roku 2009–2010 je aj pre mňa záležitosť 
stále nejasná (tým odpovedám aj na otázky niektorých starších obyvateľov nášho mesta, 
ktorí sa ma na túto problematiku pýtali). Prípadným záujemcom o štúdium UTV 
odporúčam, aby naďalej apelovali na predstaviteľov svojho mesta a zistili si aktuálne 
informácie o spomínanej forme ďalšieho vzdelávania.                                   Dušan Jedinák 


