
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 16.októbra 2019 

 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová, Viera Gajdošová, Mgr. Martin Horák, Martin 

Dvornický 

 

Program:   
  

1. Otvorenie 

2. Návrh rozpočtu školstva na rok 2020 (kompletný, aj nevyhnutné výdavky) 

3. Informácie o stave budov troch základných škôl – ZŠ Ščasného 22, Nitra (riešenie  

    havarijnej situácie strechy budovy telocvične), ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra  

    (kanalizačná prípojka a pod.). Plánované investície (po položkách) a potreby škôl  

    z pohľadu riaditeľov týchto škôl. 

4. Informácia z pracovnej skupiny vytvorenej na riešenie problémov marginalizovaných  

    skupín obyvateľstva. 

5. Informácia o stave príprav budovania komunitných centier v ZŠ Ščasného 22, Nitra a v ZŠ  

    s MŠ Novozámocká, 129, Nitra 

6. Informácia o činnosti Mládežníckeho parlamentu v Nitre 

7. Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského 

    zastupiteľstva 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Zasadnutie komisie viedol: Ing. Miloslav Hatala  – predseda komisie 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1/ 

Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Miloslav Hatala otvoril zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Nitre  pre mládež, školstvo a vzdelávanie (ďalej len „komisie“). Privítal prítomných na 

zasadnutí, oboznámil ich s návrhom zmeny programu –  navrhol body č.3, č.4, č..5 a č.6 

presunúť na zasadnutie 13.11.2019 z dôvodu neprítomnosti PaedDr. Orságovej (iné pracovné 

povinnosti), PhDr. Laurinec Šmehilovej, PhD. (zdravotné dôvody) a M. Dvornického (iné 

pracovné povinnosti). Nikto z členov nemal námietky. 

 

K bodu 2/ 

Návrh rozpočtu školstva na rok 2020 (kompletný, aj nevyhnutné výdavky) 

P. Viera Gajdošová, referent OŠMaŠ pre financovanie školstva informovala o zmenách, ktoré 

nastali v posledných dňoch. Na návrh p. poslankyne RNDr. Rácovej pripravila po zasadnutí 

MsZ 10.10.2019 návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 



1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky v znení dodatku č.1, ktorý by navrhoval znížiť dotáciu pre súkromné 

školy  o 7 % z dôvodu avizovaného nižšieho príjmu z podielových daní z MF SR. Dôvodom 

mal byť nedostatok finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nitry. Po analýze rozpočtu mesta odbor financií a rozpočtu presunul časť 

prostriedkov z iných kapitol na dofinancovanie škôl a školských zariadení a tým sú všetky 

požiadavky verejných a neštátnych škôl vykryté. 

PhDr. Kratochvílová – reagovala na vzniknutú situáciu ohľadom navrhovanej zmeny VZN, 

vyjadrila nesúhlas s názormi, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta nemajú dostatok 

financií. Predložila údaj zo stránky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť – Daňové príjmy 

samospráv – kde sa uvádza, že Nitra má určené na rok 2020  - 34 399 089 €. Uviedla, že túto 

sumu by podľa výpočtov na podielové dane mala dostať Nitra a tiež, že základné školy sú 

financované z prenesených kompetencií – zo štátu, mestom sa financujú len školské kluby 

detí a zariadenia školského stravovania(originálne kompetencie). Poukázala na rozdiel 

v ponímaní škôl a školských zariadení. Poďakovala sa predsedovi komisie za ústretovosť pri 

prerokovávaní tohto problému. 

Mgr. Šilllerová – poďakovala sa pánovi viceprimátorovi Mgr. Špotákovi za aktívny prístup 

a angažovanosť pri dofinancovaní neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta. 

Ing. Králová, PhD. – predložila návrh, aby sa verejnosti veľmi jednoducho a názorne vysvetlil 

princíp financovania škôl, aby nebola potom manipulovaná a informovaná negatívne, resp. 

zavádzaná. Navrhla zrealizovať aj pre poslancov takéto stretnutie, kde by sa im to vysvetlilo. 

Ing. Hatala – poprosil p. viceprimátora Mgr. Špotáka, aby inicioval zvolanie takéhoto 

stretnutia, aj s odborníkmi na financovanie školstva. 

Ing. Bakay – podotkol, že aj tak vidí u niektorých poslancov takéto stretnutie za 

bezpredmetné. 

 

K bodu 3/ 

Informácie o stave budov troch základných škôl – ZŠ Ščasného 22, Nitra (riešenie    

havarijnej situácie strechy budovy telocvične), ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra     

(kanalizačná prípojka a pod.). Plánované investície (po položkách) a potreby škôl     

z pohľadu riaditeľov týchto škôl. 

Bod presunutý na zasadnutie 13.11.2019 

 

K bodu 4/ 

Informácia z pracovnej skupiny vytvorenej na riešenie problémov marginalizovaných     

skupín obyvateľstva. 

Bod presunutý na zasadnutie 13.11.2019 

 

K bodu 5/ 

Informácia o stave príprav budovania komunitných centier v ZŠ Ščasného 22, Nitra 

a v ZŠ  s MŠ Novozámocká, 129, Nitra 

Bod presunutý na zasadnutie 13.11.2019 

 

K bodu 6/ 

Informácia o činnosti Mládežníckeho parlamentu v Nitre 

Bod presunutý na zasadnutie 13.11.2019 

 

 



K bodu 7/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského     

zastupiteľstva 

Nakoľko neprichádza k žiadnej zmene vo financovaní neštátnych škôl a školských zariadení, 

predložený návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019      

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky v znení dodatku č.1 - už nie je aktuálny. 

K bodu 8/ 

Rôzne 

 

RNDr. Rácová – uviedla, že v pondelok sa uskutočnilo stretnutie, ktorého sa zúčastnil 

viceprimátor Mgr. Špoták, vedúca OŠMaŠ PaedDr. Orságová a na ktorom požiadala p. 

primátora mesta o vyjadrenie sa k financovaniu škôl, nakoľko aj na MsZ vystúpila 

s príspevkom o nedostatku financií pre naše školy a potrebe znížiť dotácie neštátnym. 

P. Gajdošová – informovala, že následne odbor finančný vykryl všetky požiadavky škôl, ktoré 

sú aj v zmysle VZN. 

RNDr. Rácová – doplnila, že chýbajú zdroje na kapitálové výdavky. 

Ing. Hatala – podotkol, že bolo prisľúbené aj dofinancovanie tých 3 základných škôl              

(s prevahou marginalizovanej skupiny), aj na rozvoj bude – všetko sa bude riešiť 

v záverečnom účte. 

PhDr. Kratochvílová – objasňovala opäť spôsob financovania škôl. Vyjadrila obavu, že 

súkromné školy nevedia, ako od 1.1.2020 vyfinancujú 10%-né navýšenie miezd, rekreačné 

poukazy a pod., ale vyberajú školné poplatky v takej istej výške ako obec. Aj v ŠKD vyberajú 

neštátne školy taký istý poplatok ako obec. Preto by sa verejnosť nemala zavádzať. Podotkla, 

že legislatívne prostredie v SR dalo možnosť, aby vznikli, požiadali o zaradenie do siete, ale 

aj tak majú každý rok problém s financovaním. 

RNDr. Rácová – uviedla, že máme aj materské školy, ale máme to šťastie, že naše mesto má 

dosť podielových daní a dávame na školstvo. 

PhDr. Kratochvílová – doplnila, že výkazom Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 sa každá škola 

napočítava a podľa toho aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj vyrátala výšku podielových 

daní. 

  

K bodu 9/ 

Záver 

Ing. Hatala - poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ..............................................             ............................................. 

      PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                  Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

           sekretár komisie                                            predseda komisie  


