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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Informatívnu správu k požiadavke vyčleniť finančné prostriedky 
na osvetovú činnosť na základných školách k téme „bezpečné 
používanie kolobežiek“  
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu k požiadavke vyčleniť finančné prostriedky 
na osvetovú činnosť na základných školách k téme „bezpečné 
používanie kolobežiek“  
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Dôvodová správa 

Na základe uznesenia číslo 393/2022-MR zo 42. zasadnutia Mestskej rady v Nitre, 
konaného dňa 14. júna 2022 vyčleniť finančné prostriedky na osvetovú činnosť na základných 
školách k téme „bezpečné používanie kolobežiek“ predkladáme k uvedenej požiadavke 
informatívnu správu. 

 
 

Informatívna správa k požiadavke vyčleniť finančné prostriedky na osvetovú činnosť na 
základných školách k téme „bezpečné používanie kolobežiek“ 

 
 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke je povinnou súčasťou 
výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl.  

Je schválená Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR ako prierezová téma 
Štátneho vzdelávacieho programu, rozpracovaná v školskom vzdelávacom programe 
základných škôl a zapracovaná do vyučovacích predmetov. 

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb 
v cestnej premávke najskôr  ako chodcov, cyklistov, až po budúcich vodičov motorových 
vozidiel. 

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných 
ihriskách alebo v bezpečnom prostredí okolia školy často v spolupráci a podpory príslušníkov 
dopravnej polície. 

Ciele dopravnej výchovy na základných školách sú zamerané na pochopenie funkcie 
dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
formujú mravné povedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 
chôdzi a jazde v cestnej premávke. 

Žiaci si osvojujú zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci.  

Učia sa pozorovať okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať 
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote.  

Učia sa zvládnuť správnu techniku chôdze, jazdy na kolobežke a bicykli  a súčasne 
pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke 
a taktiež prakticky zvládnuť údržbu kolobežky a bicykla. 
 

V súčasnosti si školy, ale i Mesto Nitra ako ich zriaďovateľ, ešte viac uvedomujú 
význam dopravnej výchovy detí už v základných školách najmä z dôvodu narastajúceho počtu 
elektrických kolobežiek.  

Zdieľané elektrické kolobežky v našom meste sú síce vekovo obmedzené na 18+ , 
dimenzované pre dospelú osobu a nevhodné pre žiakov základných škôl, no i napriek tomu sú 
využívané maloletými, či už v pozícii vodiča alebo spolujazdca. 

 Z uvedeného dôvodu Odbor školstva, mládeže a športu v spolupráci s Odborom 
dopravy zašle na webové sídla základných škôl usmernenie a pravidlá na používanie 
zdieľaných elektrických kolobežiek, ktoré budú určené žiakom, ale najmä ich zákonným 
zástupcom a ktoré sa cez aplikáciu EduPage  dostanú ku každému z nich. 

 
 

 
 


