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Informatívna správa o aktuálnom stave telocviční základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Dňa 4.a 6. mája 2015  bolo navštívených a zmapovaných 14 základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Nitra. Cieľom analýz bolo zistiť skutočný aktuálny stav športovísk 
a telocviční, ktoré sú súčasťou areálov škôl.
Miestnou obhliadkou bolo zisťované:
- stav zateplenia budov telocviční,
- stav okien,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne,
- stav paluboviek,
- stav kúrenia,
- stav šatní a sprchovacích miestností,
- telocvične v prevádzke  / mimo prevádzky,
- iné športoviská v areáli školy.

Zistený stav:

1. Základná škola, Beethovenova 1, Nitra:
- areál udržiavaný,
- stav zateplenia budov telocviční: dve telocvične; budovy telocviční sú zateplené,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: pôvodné, hliníková inštalácia,
- stav paluboviek: palubovky si vyžadujú rekonštrukciu (hlavne malá telocvičňa potrebuje 
odizolovať podlahu),
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyhovujúce,
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvične v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované; antukové ihrisko - 2x , nohejbalové a tenisové ihrisko 
využívané aj verejnosťou; asfaltové ihrisko - 1x.

2. Základná škola, Benkova 34, Nitra:
- veľmi pekný udržiavaný areál (vzorová škola),
- stav zateplenia budov telocviční: tri telocvične; budovy telocviční sú zateplené,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: zrekonštruované, 
- stav paluboviek: palubovka bola zrekonštruovaná,
- stav kúrenia: zrekonštruované,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyhovujúce,
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvične v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované, betónové ihrisko – 2x, futbalové ihrisko – 1x.



3. Základná škola, Cabajská 2, Nitra: 
- škola nemá telocvičňu – žiaci 1. a 2.ročníka cvičia na chodbe, vyššie ročníky chodia cvičiť 
do Mestskej haly na Klokočine, v minulosti žiaci cvičili v telocvični na Hlbokej ulici, ktorá je 
v súčasnosti rozpadnutá.

4. Základná škola, Fatranská 14, Nitra:
- pekný areál,
- stav zateplenia budov telocviční: tri telocvične (veľká, malá, gymnastická); budovy 
telocviční sú zateplené, telocvične boli zrekonštruované, ale potreba výmeny ribstolov,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: zrekonštruované,
- stav paluboviek: palubovka bola zrekonštruovaná,
- stav kúrenia: zrekonštruované,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyhovujúci,  
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvične sú v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované, veľké trávnaté futbalové ihrisko – menej udržiavané 
(veľké trsy trávy).

5. Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra:
- stav zateplenia budov telocviční: budova telocvične nie je zateplená, interiér telocvične bol  
zrekonštruovaný,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: zrekonštruované,
- stav paluboviek: podlaha bola zrekonštruovaná,
- stav kúrenia: zrekonštruované,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyhovujúci,
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované.

6. Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra:
- veľmi pekný areál,
- stav zateplenia budov telocviční: budova telocvične nie je zateplená, interiér telocvične bol
zrekonštruovaná pred dvoma rokmi,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: zrekonštruované,
- stav paluboviek: palubovka bola zrekonštruovaná,
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyhovujúci,
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované ( v súčasnosti bez oplotenia, potreba náteru bočných 
mantinelov), vonkajšie betónové ihriská – 2x, malý minigolf – 1x.



7. Základná škola, Krčméryho 2, Nitra:
- pekný areál,
- stav zateplenia budov telocviční: budova telocvične nie je zateplená,
- stav okien: pôvodné,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: pôvodné,
- stav paluboviek: palubovka opotrebovaná (vyduté a šmykľavé parkety),
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností: opotrebované, potrebná rekonštrukcia (aj toaliet),
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: nie sú.
Požiadavka školy o vybudovanie multifunkčného ihriska; z areálu školy bolo vyňaté asfaltové 
ihrisko na účely výstavby susedného penziónu.

8. Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra:
- areál udržiavaný, 
- stav zateplenia budov telocviční: tri telocvične (veľká, malá, posilňovňa); budovy telocviční  
sú zateplené, zrekonštruované (potreba výmeny ribstolov),
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: pôvodné,
- stav paluboviek: palubovku plánujú zrekonštruovať v lete,
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyhovujúce,
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: trávnaté – 1x, betónové – 1x; za školou existuje oplotené 
baseballové trávnaté ihrisko, ktoré sa v súčasnosti nevyužíva.

9. Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra:
- veľmi pekný areál - táto škola patrí medzi jednu z najkrajších ZŠ v Nitre, 
- stav zateplenia budov telocviční: budova je zateplená, interiér telocvične bol sčasti 
zrekonštruovaný,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: zrekonštruované,
- stav paluboviek: vyhovujúci, 
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností:  vyhovujúce, postupne sa rekonštruujú,
- telocvične v prevádzke  / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný, 
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované, betónové ihriská – 2x.

10. Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra:.
- stav zateplenia budov telocviční: budova telocvične nie je zateplená, zateká strecha,
- stav okien: pôvodné,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: pôvodné,
- stav paluboviek: palubovka bola zrekonštruovaná, v súčasnosti je stredne opotrebovaná,
- stav kúrenia: zrekonštruované (plynové turbožiariče),
- stav šatní a sprchovacích miestností: opotrebované, potrebná rekonštrukcia (aj toaliet),
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,



- stav revíznych správ nebol zisťovaný, 
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované (vo veľkej miere ho využívajú rómski spoluobčania).

11. Základná škola, Ščasného 22, Nitra:
- stav zateplenia budov telocviční: budova telocvične nie je zateplená, steny sú popraskané, 
- stav okien: pôvodné,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: pôvodné,
- stav paluboviek: palubovka bola rekonštruovaná, guma je stredne opotrebovaná,
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností: vyžadujú si rekonštrukciu,
- telocvične v prevádzke / mimo prevádzky: telocvičňa v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované, potreba výmeny bočných mantinelov (spôsobujú buchot), 
potrhané siete po obvode ihriska (vo veľkej miere ho využívajú rómski spoluobčania).

12. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra:
- škola vyzerá veľmi zničená,
- stav zateplenia budov telocviční: dve telocvične (veľká, malá – zlý stav); budovy telocviční  
nie sú zateplené,
- stav okien: pôvodné,
- stav  elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: nové svetelné zdroje, 
- stav paluboviek: pôvodná, veľmi opotrebovaná (v oboch telocvičniach),
- stav kúrenia: pôvodné,
- stav šatní a sprchovacích miestností: opotrebované - zlý stav,
- telocvične v prevádzke –mimo prevádzky: telocvične sú v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: v areáli školy nie sú, ale v blízkosti je hokejová hala a areál 
ČFK.

13. Základná škola, Topoľová 8, Nitra:
- pekný areál, 
- stav zateplenia budov telocviční: dve telocvične (veľká, malá) - rekonštruujú sa; budovy
telocviční  je sú zateplené,
- stav okien: zrekonštruované,
- stav elektroinštalácií a osvetlenia vizuálne: zrekonštruované (osadené svetelné zdroje bez 
napojenia na sieť- elektroinštalácie),
- stav paluboviek: palubovka je opotrebovaná, je nevyhnutná rekonštrukcia,
- stav kúrenia: zrekonštruované,
- stav šatní a sprchovacích miestností: v rekonštrukcii,
- telocvične v prevádzke  / mimo prevádzky: telocvične nie sú v prevádzke,
- stav revíznych správ nebol zisťovaný,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované, veľké trávnaté futbalové ihrisko - menej udržiavané 
(veľké trsy trávy).



14. Základná škola, Tulipánová 1, Nitra:
- veľmi pekný areál,
- škola nemá telocvičňu 10 rokov - žiaci cvičia na chodbe a v dvoch upravených triedach,       
v letných mesiacoch na vonkajších ihriskách,
- iné športoviská v areáli školy: multifunkčné vonkajšie ihrisko využívané školou aj 
verejnosťou - stredne opotrebované (potrebná rekonštrukcia oplotenia a náter mantinelov), 
trávnaté futbalové ihrisko udržiavané a využívané aj verejnosťou, tenisové antukové ihriská 
zrekonštruované a využívané aj verejnosťou.
Škola prostredníctvom OZ disponuje:
- projektovou  dokumentáciou novej telocvične, stavebným povolením, geologickým 
prieskumom, statickým výpočtom - čo stálo cca 1 000 000 Sk  (31 200 €).
OZ môže dať tieto materiály k dispozícii Mestu,  aby mohlo urýchlene začať výstavbu novej 
telocvične.

Záver:
Tento materiál bol vytvorený na základe osobnej analýzy, ktorá poukazuje na to, že 

nie všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry vytvárajú vhodné  
podmienky na vzdelávanie svojich žiakov a majú veľa nedostatkov  v oblasti výchovy zdravej 
populácie detí a mládeže.

Dôvodová správa 

Informatívnu správu o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry predkladáme na základe Uznesenia č.26/2015-KŠMaŠ zo dňa 
13.5.2015. 

Dňa 4. a 6.mája 2015 členovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, 
mládež a šport Ing. Ľubomír Moravčík – poslanec mestského zastupiteľstva a Ing. Juraj 
Brestovský uskutočnili analýzu aktuálneho stavu telocviční a športovísk v areáloch 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. Cieľom analýzy bolo zmapovať 
stav športovísk a telocviční, ktoré sú súčasťou areálov škôl. Miestnou obhliadkou bolo 
zisťované: stav zateplenia budov telocviční, stav okien, stav  elektroinštalácií a osvetlenia 
vizuálne, stav paluboviek, stav kúrenia, stav šatní a sprchovacích miestností, telocvične 
v prevádzke / mimo prevádzky, iné športoviská v areáli školy.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport prerokovala 
Informatívnu správu o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry a uznesením č.26/2015-KŠMaŠ zo dňa 13.5.2015 odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie Informatívnu správu o aktuálnom stave 
telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí 25.8.2015 prerokovala Informatívnu správu
o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
a uznesením č. 513/2015-MR  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie
Informatívnu správu o aktuálnom stave telocviční základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry.




