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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o
Návrh na zaradenie Materskej školy, Dobšinského 2885, Nitra do siete 
škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie 
k 01.09.2018

A.   schvaľuje
zaradenie Materskej školy, Dobšinského 2885, Nitra do siete škôl a 
školských zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie k 01.09.2018

B.    ukladá
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
-    predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky spolu s požadovanými  prílohami  žiadosť  o zaradenie  
Materskej školy, Dobšinského 2885, Nitra do siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ  SR a jej následné zriadenie k 01.09.2018
                                                                   T: 31. marec 2018  K: MR

-  požiadať  príslušné  orgány  štátnej  správy  a školskej  samosprávy  o 
vyjadrenia   k  zaradeniu  Materskej školy, Dobšinského 2885, Nitra 
siete škôl a školských zariadení SR 
                                                                   T: 31.10.2018          K: MR

Podpis predkladateľa:



Dôvodová správa

Základnou    úlohou  obce,  pri  výkone  samosprávy  je starostlivosť  o všestranný  rozvoj  jej  
územia  a o potreby  jej  obyvateľov  (§  1  ods.  2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  
Vzhľadom na kapacitu materských škôl napriek tomu, že je plne využitá,  nároky obyvateľov Mesta 
Nitra  na zabezpečenie predškolskej výchovy ich detí v súčasnosti nie sú dostatočne uspokojené. 

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  Mesto Nitra  ako  zriaďovateľ materských  škôl  neustále  hľadá  
možnosti  získavania  priestorov  pre  zabezpečovanie predškolskej výchovy. Dobrou možnosťou  ako 
rozšíriť  súčasnú  kapacitu  miest v materských školách  je rekonštrukcia nevyužitých priestorov 
v objekte Kasární Nitra v budovách na  Dobšinského na LV č. 3079 parc. č. 4450/78 č. súp. 2885
a parc. č. 4450/143 č. súp. 2925, Nitra. Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu tohto 
zámeru bola pomenovaná ako Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba 
objektu na Martinskom vrchu.
Podľa zákona 596/2003Z. z. § 21 Označovanie škôl alebo školských zariadení v odseku (1) Názov 
školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a 
úradného názvu sídla školy. Názov školy sa uvádza v prvom páde. Názov školy musí byť zhodný        
s názvom školy uvedeným v sieti. Vzmysle uvedených právnych predpisov je potrebné pomenovať 
novovzniknutú materskú školu kasárne pod Zoborom ako Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra.
Názov ulice Dobšinského, ako aj súpisné číslo je v súlade s výpisom z evidencie obyvateľstva 
a domov MsÚ v Nitre.

Mesto Nitra pri rekonštrukcii  týchto objektov pre MŠ bude reagovať na Výzvu na predkladanie 
projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorú vyhlasuje 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásenú dňa 3.11.2016.
V prípade, že predmetom projektu je zriadenie novej materskej školy, je žiadateľ povinný pred 
predložením ŽoNFP predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 

Rozšírenie kapacít rekonštrukciou:  Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Plánovaný počet tried a detí podľa vekovej štruktúry

vekové zloženie 

počet 
detí  v 
triede

3. - 6. ročné 24

3. - 6. ročné 24

3. - 6. ročné 24

3. - 6. ročné 24

3. - 6. ročné 24

3. - 6. ročné 24

Spolu 144

Potrebné stavebné a rekonštrukčné úpravy, vybavenie upraveného priestoru

Priestory  určené  na  prevádzku    materskej  školy    by  mali  spĺňať  základné  stavebno-technické  

a dispozično-prevádzkové  parametre  najmä  na  hygienu,  bezpečnosť  a ochranu zdravia detí             

a zamestnancov. 

Požiadavky  na  školy  a  zariadenia  pre  detí  a  mládež  sú  stanovené  vyhláškou  MZ  SR                

č. 527/2007 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre  deti a mládež  (ďalej len 

vyhláškou 527/2007).

Následné stavebné úpravy vyplynú z nového pôdorysného členenia. Pôjde hlavne o nové podlahy, 

dlažby, obklady, omietky, vymaľovanie priestorov, nové osvetlenie. 



V poslednej  fáze  budú  priestory  vybavené  novým  nábytkom,  kobercami  a ďalším zariadením  a  
predmetmi  zabezpečujúcimi  komplexnú  prevádzku  materskej  školy  (napr. vybavenie výdajnej 
jedálne riadom  vhodným  pre  deti  nižšej  vekovej  kategórie,  vybavenie  tried hračkami a 
pracovnými pomôckami, vybavenie ihriska hracími prvkami, vybavenie čistiacimi a umývacími 
mechanizmami a prostriedkami  a pod.)

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  § 16 Zaraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete Mesto Nitra ako zriaďovateľ MŠ predloží 
žiadosť o zaradenie Materskej školy,  Dobšinského 2885, Nitra do siete škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ  SR.

Zaradenie vyžaduje:
1.  súhlas   Mestského zastupiteľstva v Nitre  vyjadrený  formou uznesenia 
2.  vyjadrenia  orgánov štátnej správy k   priestorom  stanovené zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve    a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (väčšinu je 
možné zabezpečiť až  po ukončení rekonštrukčných prác): 
a) vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v oblasti splnenia hygienických požiadaviek 
stanovených predpismi
b) vyjadrenie Inšpektorátu práce pre oblasť  BOZP a zamestnávania
c) vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru v oblasti požiarnej ochrany  
4.  vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, t.j. Mestskej školskej rady v Nitre
5.  predloženie  žiadosti  MŠVVaŠ  SR  o zaradenie  novej Materskej školy, Dobšinského 2885, Nitra  
do  siete  škôl a školských  zariadení  SR  spolu  s  vyššie  uvedenými  vyjadreniami    (Obsah  žiadosti  
je presne vymedzený § 16 zákona č. 596/2003.)

Žiadosť  predloží  zriaďovateľ   Ministerstvu  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu   SR najneskôr  do 
31. marca kalendárneho roka. V žiadosti sa uvedie  aj  predpokladaný termín začatia činnosti 
zaraďovanej materskej školy.

Uznesenie Komisie MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport, ktorá bude prerokovávať materiál 
č.847/2016 na zasadnutí konanom dňa 07.12. 2016, bude predložené na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva konané dňa 15.12.2016. 




