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I n f o r m a t í v n a      s p r á v a
o dofinancovaní základných škôl so žiakmi z marginalizovaných skupín

Informatívnu správu predkladáme z potreby riešiť za posledné roky stále vypuklejší problém 
školstva v meste Nitra, ktorým  sa stáva nedostatok finančných prostriedkov u škôl s 
prevahou žiakov z marginalizovaných skupín  a žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Problém bol načrtnutý aj pri návšteve ministra ŠVVaŠ SR p. Plavčana 02.06.2016. 
Prirodzeným vývojom a možnosťami legislatívy vznikali postupne na území mesta tri školy, 
kde prevládajú žiaci z rómskych rodín, na štvrtej škole je tento trend na ústupe.
Aktuálne problémy základných škôl s marginalizovanými skupinami :
Výchovno – vzdelávacia oblasť

- nízky počet žiakov v triedach
- takmer všetci žiaci školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómsky pôvod)
- zlá dochádzka do školy (vysoký počet vymeškaných vyučovacích hodín)
- nezáujem o získanie vzdelania
- potreba špeciálneho pedagóga

Materiálno – technická oblasť
- havarijný stav sociálnych zariadení (Krčméryho, Novozámocká, Ščasného)
- začínajúce problémy so strechou (zatekanie- Krčméryho, Novozámocká, Ščasného)
- problémy vo využívaní telocvične (Krčméryho)
- nutnosť výmeny okien (Krčméryho, Novozámocká, Ščasného )
- potrebná komplexná rekonštrukcia budovy školskej jedálne vrátane strojového 

vybavenia 
( Krčméryho )

- detské ihriská ( Novozámocká, Ščasného )
- výmena rozvodov

Nedostatok finančných prostriedkov
- nízky počet žiakov v triedach
- väčšina pedagogických zamestnancov v platovom strope
- odchod žiakov do Veľkej Británie (normatív krátený na 10% normálneho normatívu)
- zlý energetický stav budovy (strecha, okná)

Konkrétne sa jedná o nasledovne základné školy :
ZŠ Krčméryho:
Škola bola založená 1.10. 1959. Od 1.9. 1964 je súčasťou školy telocvičňa a školská jedáleň. V 
roku 2012 začal riaditeľ školy s postupnou výmenou starých okien za plastové Bolo 
vymenených cca 60 okien na triedach a chodbách. Je to prvá škola, kde sa prejavil hore 
uvedený vývoj a škola je čisto rómska. V rokoch 1999-2000 mala škola cca 600 žiakov. 
Dnešný počet je 141 žiakov.
ZŠ s MŠ Novozámocká:
Budova školy bola postavená v roku 1959, telocvičňa dokončená a daná do užívania v roku 
1992 Školský areál tvorili dve budovy, v hlavnej prebiehalo vyučovanie ročníkov 5.- 9. a 
školská jedáleň, vo vedľajšej budove vyučovanie ročníkov 1.- 4 a ŠKD. Nakoľko došlo k 
zlúčeniu ZŠ s MŠ, vedľajšia budova prešla rekonštrukciou v roku 2004, presťahovala sa tam 
MŠ a školská jedáleň. Žiadne iné výrazné rekonštrukcie sa v školskom areáli neuskutočnili

Ku škole patrí aj elokované pracovisko na Orechovom dvore, kde sa nachádza MŠ a jedna 
trieda ZŠ - 21 detí . V rokoch 1999-2000 mala škola cca 450 žiakov. Dnešný počet je 144 
žiakov.
ZŠ Ščasného:



Prvá správa o škole pochádza z roku 1803, kedy bola postavená prízemná budova školy. V roku 1939 
bola postavená väčšia, dvojpodlažná budova (prízemie a 1.poschodie), ktorá bola napojená na
pôvodnú staršiu, prízemnú budovu.

V roku 1972 boli k dvojpodlažnej budove pristavené - 1 prízemná trieda s malým kabinetom, 1 trieda 
na poschodí s malým kabinetom, súčasťou prístavby bola i kotolňa - v roku 1985 došlo k výmene 

starých drevených okien za nové drevené okná
Telocvičňa bola odovzdaná v roku 1988 (nie je priamo spojená s budovou školy, je súčasťou 

školského areálu) .
V roku 1998 bola opravená časť fasády školy (bez zateplenia) z prednej časti - v roku 2004 - 2005 bola 
opravená časť fasády školy (bez zateplenia) z vonkajšej strany . 

Škola z ušetrených finančných prostriedkov v roku 2011 - 2012 kompletne zrekonštruovala 
jednu triedu (plastové okná, omietky, dlažba) v najstaršej prízemnej časti budovy. Mesto v
roku 2014 kompletne zrekonštruovalo kotolňu školy (výmena kotlov, ventilov,  oprava 
omietok, podlahy, oprava komína. V rokoch 1999-2000 mala škola cca 166 žiakov. Dnešný 
počet je 105 žiakov.
ZŠ Tulipánová:

Škola bola založená v septembri  1960 a presťahovaná do terajších priestorov v roku 1961(3 
pavilóny s triedami, 1 špeciálny pavilón, 1 administratívny pavilón + jedáleň, telocvičňa -
dobudovaná v roku 1962). V roku 2007 bola zrušená prevádzka v telocvični a v roku 2008 
bola asanovaná . V tom istom roku prebehlo zateplenie vchodov do 2 pavilónov. Nový 
pavilón pre žiakov 1. stupňa bol odovzdaný do prevádzky v roku  2010 a zároveň bola  
zatvorená stará administratívna budova s jedálňou. V roku 2015 začala rekonštrukcia dvoch 
pavilónov a v roku 2016 sa počíta s výstavbou telocvične. Zrušením ZŠ Vajanského  prešla 
väčšina  žiakov marginalizovaných skupín  na ZŠ Tulipánová. Ich počet má klesajúcu 
tendenciu.  V rokoch 1999-2000 mala škola cca 700 žiakov. Dnešný počet je 335 žiakov.

Dôvody problémov financovania
Na uvedených základných školách je väčšina pedagogických zamestnancov v staršom veku, 
sú zaradení vzhľadom na svoju doterajšiu pedagogickú prax v najvyšších   platových tarifách, 
čo znamená zvýšenie požiadaviek na osobné náklady týchto zamestnancov. V zmysle zákona 
č. 597/20013 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
sa každý rok vykonáva EDUZBER k 15.9. kalendárneho roka, ktorý je základom 
financovania prenesených kompetencií pre nasledujúci kalendárny rok, najmä čo sa týka 
osobných nákladov pedagogických zamestnancov základných škôl. Tu  vyvstáva problém, 
EDUZBER nerieši, resp. nedostatočne prideľuje finančné prostriedky pre školy , ktorých je 
značná prevaha pedagogických zamestnancov v najvyšších platových tarifách s odrazom 
dlhodobej praxe a veku zamestnanca.
Ďalším problémom financovania je počet žiakov na týchto školách, ktorý je dôležitým 
ukazovateľom v rámci vykonaného EDUZBERU z pohľadu financovania budúceho 
kalendárneho roka.                                                                        S prihliadnutím na posledné 3 
školské roky, jednoznačne môžeme konštatovať stagnáciu počtu žiakov ( Príloha č. 1), čo má 
za následok značne menší  prísun finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu. 
Okrem toho nemožno opomenúť aj tú skutočnosť, že mnohé rodiny z rómskej komunity 
odchádzajú do zahraničia ( Príloha č.2 ), čo značne vplýva na finančnú situáciu, kde sa mení 
normatív z cca 1.300,- EUR na žiaka  na 130,- EUR ( 10%). Výšku dofinancovania uvádzame 
v prílohe ( Príloha č.3).
Dňa 1.2.2013 bol spustený národný projekt inkluzívneho vzdelávania MRK zameraný na 
edukáciu detí z marginalizovaných skupín, ktorý skončil 30.6.2015. Mesto Nitra reagovalo 
dofinancovaním asistentov v celkovej sume 38.948,75,- €,  a  materiálneho vybavenia 
v rámci voľno časových aktivít v sume 3.000,- €, nakoľko sa počítalo s pokračovaním tohto 
projektu aj pre nasledujúce roky. Na projekt  PRINET , ktorý sa týka pedagogických 



zamestnancov v nultom ročníku pre marginalizované skupiny dostalo mesto z MŠVVaŠ  
19.512,- €.
Koncom roka 2015 sme využili možnosť vstúpiť do dohodovacieho konania, čoho výsledkom 
bolo poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobné náklady  
pedagogickým zamestnancom 10 030,- €, ktoré boli rovnomerne rozdelené pre tieto 3 
základné školy  po 3 343,33 €.
Okrem dofinancovania , uvedeného v tabuľke,  boli   na rok 2016 vyčlenené aj finančné 
prostriedky na dofinancovanie asistentov učiteľa  z rozpočtu mesta pre ZŠ Krčméryho vo 
výške  18 096,- €, ZŠ Novozámocká 20 844,- € a ZŠ Ščasného  rovnako 20 844,- €. Očakáva 
sa, že projekt MRK bude spustený.
Odbor ŠMaŠ predložil Mestskej školskej rade a prerokoval na komisii školstva zámer na 
riešenie tohto problému na území v meste Nitra.
Našim návrhom k riešeniu financovania oboch škôl  je pripojenie ZŠ Ščasného ako elokova-
ného pracoviska, presunutie ročníkov 5.-9. na ZŠ Krčméryho . Ročníky 1.-4. so školským 
klubom by zostali v pôvodnej budove ZŠ Ščasného a dopravu žiakov 5.-9. ročníka 
navrhujeme riešiť školským autobusom ( tak ako žiakov z Orechovho dvora ). Časť ZŠ 
Ščasného by mohla byť využitá na komunitné centrum, prípadne doškolovacie zariadenie.
Zo ZŠ Krčméryho by vznikla základná škola s celodenným výchovným systémom s elokova-
ným pracoviskom s počtom žiakov 246. Týmto by boli ideálne naplnené počty tried pre 
ročníky 5.-9.  a vo väčšej miere zabezpečené financovanie z prenesených kompetencií. 
Prípadné dofinancovanie by sa týkalo len jednej školy a nebolo by v takej výške ako doteraz.
Čo sa týka personálu školy, učitelia ročníkov 1.-4. a vychovávateľka klubu by zostali na 
elokovanom pracovisku, riaditeľ školy  by mohol byť podľa Zákona č. 596/2003 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní § 3, odsek 7 písmeno d odvolaný na základe zrušenia školy. Ostatní 
učitelia buď doplnia stav učiteľov na ZŠ Krčméryho alebo im bude ponúknuté náhradné 
riešenie. Jedná sa o 5 učiteľov.
V budúcom predloženom projekte by sme navrhli komplexnejšie riešenie otázky 
marginalizovaných skupín : 

 orientácia školy na praktické vyučovanie

 celodenný výchovný systém s popoludňajšími záujmovými krúžkami  s polytechnickým 

zameraním 

 možnosť ukončenia základnej školskej dochádzky aj pre dospelých 

 spolupráca s VUC a so Strednou odbornou školou polytechnickou na Dvorčianskej ulici 

v Nitre. 

 spolupráca s Ústavom romologických štúdií pri vykonávaní praxe študentov  



D ô v o d o v á    s p r á v a
   Na základe odporúčania komisie školstva, mládeže a športu mestského zastupiteľstva,
Odbor školstva, mládeže a športu spracoval „Informatívnu správu o dofinancovaní
Základných škôl so žiakmi z marginalizovaných skupín.

              Komisia školstva, mládeže a športu mestského zastupiteľstva na svojom zasadaní     
8.6.2016           p r e r o k o v a l a     Informatívnu správu o dofinancovaní základných škôl 
so žiakmi z marginalizovaných skupín, odporučila mestskému zastupiteľstvu vziať na 
vedomie Informatívnu správu o dofinancovaní základných škôl so žiakmi 
z marginalizovaných skupín.



Počty žiakov za posledné 3 školské roky - vybrané základné školy Príloha č. 1

Základná škola Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2015/2016

Krčméryho 2 143 137 141

Novozámocká 129 145 142 144

Ščasného 22 105 104 105

Základná škola Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2015/2016

Tulipánová 1 360 348 335



                                                                                                                              Príloha č. 2

Počet vydaných rozhodnutí o povolení plniť si povinnú školskú dochádzku v zahraničí:
(stav k 1.júnu 2016)

Základná škola, Krčméryho 2, Nitra: 31

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra: 10

Základná škola, Ščasného 22, Nitra: 1

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra: 18



                       P R E H Ľ A D Príloha č.3

o dofinancovaní prenesených kompetencií na základných školách s prevahou žiakov

zo sociálne znevýhoneného prostredia a marginalizovaných skupín

Rok 2014 - prenesené kompetencie

V  EURO

Z Á K L A D N Á
Rozpis finančných 
prostriedkov Rozpis po úprave Nárast

      Š K O L A po EDUZBERE k 15.09.2013 MŠVVaŠ na r. 2014

Krčméryho 2 198 294 202 294 4 000

Novozámocká 129 222 341 222 341 0

Ščasného  22 152 071 194 071 42 000

Tulipánová 1 498 106 519 106 21 000

Spolu : 67 000

Rok 2015 - prenesené kompetencie

V  EURO

          Š K O L A

Rozpis finančných 

prostriedkov Rozpis po úprave Nárast

po EDUZBERE k 15.09.2014 MŠVVaŠ na r. 2015

ZŠ Krčméryho 2 202 661 206 004 3 343

Novozámocká 129 210 218 213 561 3 343

Ščasného  22 184 267 187 610 3 343

Tulipánová  1 493 572 502 760 9 188

Spolu : 19 217

Rok 2016 - prenesené kompetencie

V  EURO

          Š K O L A
Rozpis finančných 
prostriedkov Rozpis po úprave Nárast

po EDUZBERE k 15.09.2015 MŠVVaŠ na r. 2016

ZŠ Krčméryho 2 193 340 217 752 24 412

Novozámocká 129 200 566 220 731 20 165

Ščasného  22 178 646 212 592 33 946

Tulipánová  1 493 933 500 557 6 624

Spolu : 85 147



Za uvedené kalendárne roky dofinancovanie dosiahlo spolu výšky 171 364 €.

Ak od týchto celkových  finančných prostriedkov odčítame prostriedky pre ZŠ Tulipánovú,

u ktorej je minimálny počet žiakov z týchto komunít, dostávame výšku 134 552 €.




