
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 24.júla 2019 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 3 

Neospravedlnení: 0 

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

Gajdošová 

 

Program:   
  

1. Otvorenie 

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

    zastupiteľstva 

3. Rôzne 

4. 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 návrhom s programu –  nikto z členov nemal námietky. 

 

 

K bodu 2/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva 

 

Návrh limitov na nevyhnutné výdavky pre odbor školstva, mládeže a športu do návrhu 

rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 

P. Gajdošová, referent pre financovanie školstva, predložila návrh limitov nevyhnutných 

požiadaviek OŠMaŠ – Príloha. Uvedené údaje v predloženej tabuľke vychádzajú z počtu 

žiakov k 15.9. 

RNDr. Rácová – informovala sa, či poznáme výsledky hospodárenia škôl za 1.polrok 2019. 

Podotkla, že absentuje komentár k tabuľke – vysvetlenie číselných údajov najmä ich výšky, 

zároveň sa zaujímala, či je to väčšia alebo menšia finančná čiastka oproti minulému obdobiu 

a prečo je tento materiál predkladaný už v tomto období. 

P. Gajdošová – reagovala, že do 26.8.2019 je potrebné predložiť tieto údaje odboru 

ekonomiky a rozpočtu, následne to bude súčasťou materiálu do MsZ dňa 5.9.2019 a 

predkladané údaje sú na úrovni roku 2019. Tabuľku poskytuje odbor ekonomiky a rozpočtu, 

OŠMaŠ ju len doplní. 

 



RNDr. Rácová – navrhla upraviť niektoré položky, zaujímala sa o položku v 440 tisíc € pri 

Službyte. 

P. Gajdošová – uviedla, že sú to mzdy zamestnancov Službytu, ktorí zabezpečujú prevádzku 

športovísk. 

PaedDr. Mičekoá Vargová – informovala sa, nakoľko má prenajaté priestory v areáli 

tenisových kurtov, aké je obsadenie voľných priestorov a kto to má na starosti.  

P. Gajdošová – uviedla, že správcom všetkých športovísk je Službyt. 

RNDr. Rácová – podotkla, že v tabuľke pri kapitálových výdavkoch na školské jedálne MŠ a 

ZŠ je uvedená 0. Navrhla, že by sa tam mala uviesť potrebná čiastka finančných prostriedkov, 

minimálne  po 100 tisíc eur. 

Ďalej uviedla, že v minulosti Mesto investovalo aj do vybavenia škôl na modernizáciu 

vyučovacieho procesu a zakúpilo školám interaktívne tabule, tak tento raz by sa mohlo 

investovať do troch základných škôl s prevahou marginalizovanej rómskej komunity, aby si 

mohli školy vytvoriť lepšie podmienky pre vyučovací proces zakúpením potrebných 

pomôcok,  Navrhla sumy 150 tisíc € - dať týmto trom školám a viazať ich účelovo. Tieto 

školy nemajú žiadne možnosti rozvoja z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, nemohli sa 

uchádzať o dotácie na odborné učebne. 

PaedDr. Orságová – informovala, že v súčasnosti sa opravuje kuchyňa v ZŠ kráľa Svätopluka, 

mala by sa ešte urobiť vzduchotechnika. Kuchyňa v ZŠ Krčméryho je už hotová a bude sa 

robiť ešte v ZŠ kn. Pribinu. Ďalej informovala, že podľa novej legislatívy bude od 1.1.2021 

povinná predškolská výchova, predložila návrh, aby sa pri každej základnej škole s prevahou 

marginalizovanej skupiny vytvorila elokovaná trieda materskej školy pre predškolákov. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že pri ZŠ Krčméryho by to nemal byť problém, lebo tam je 

vytvorený nultý ročník. Uviedla, že nakoľko majú ako súkromná škola v prenájme časť 

priestorov ZŠ Krčméryho a pozná tú situáciu, bolo by potrebné zrekonštruovať sociálne 

zariadenia školy (toalety) a tiež vymeniť školský nábytok, ktorý je veľmi zastaralý. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že momentálne sa rekonštruujú toalety v troch základných 

školách a je to zdĺhavý proces. 

Mgr. Šillerová – upozornila, že spomínaným trom základným školám bude potrebné 

poskytnúť pomoc po všetkých stránkach, nie len po materiálnej, ale aj pomoc pedagógom, 

spolupracovať aj s odborom sociálnych služieb. 

Mgr. Špoták – reagoval, že v Komisii MsZ pre sociálne veci, bývanie a podporu zdravia, 

ktorej je členom, majú vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá sa venuje tejto problematike. 

Mgr. Horák – informoval, že sa pripravuje projekt vzdelávania pedagógov využitím grantov 

nadácie Pontis - konferencia a 10 workschopov - aj v tejto oblasti, mal by sa spustiť od 

septembra tohto roka. 

RNDr. Rácová – podotkla, že uprednostňuje kontinuálne vzdelávanie s kreditmi, ktoré 

systematicky a odborne prevzdelávajú učiteľov v potrebných oblastiach pre učiteľa a školu. 

Zaujímala sa o iné podnety zo základných škôl ohľadom ich potrieb pre zvýšenie kvality 

vyučovacieho procesu a práce s deťmi. 

PaedDr. Mičeková Vargová – upozornila na potrebu vyššieho počtu asistentov, psychológov, 

špeciálnych pedagógov v školách. 

 

Členovia komisie následne navrhli navýšiť položku v tabuľke na asistentov učiteľa zo 

118 720 € na 200 000 €. Zhrnuli návrhy, ktoré navyšujú, resp. dopĺňajú položky – školské 

jedálne, modernizácia vyučovacieho procesu v troch základných školách a asistenti učiteľa. 

 

Ing. Králová, PhD. – informovala sa, či základné školy nezvažujú vytvoriť po ukončení 

pobytu dieťaťa v školskom klube detí po 4.ročníku nejakú triedu, kde by trávili ako žiaci 



5.ročníka čas po vyučovaní. Tiež sa informovala, koľkým zamestnancom sú vyplatené mzdy 

440 tisíc € v Službyte a koľko zamestnancov má Centrum zdravia Párovské Háje. 

P. Gajdošová – uviedla, že v Službyte ide na mzdy 25 zamestnancom, v Centre zdravia sú 3. 

PaedDr. Orságová – upozornila na skutočnosť, že od 1.9.2019 sa zvyšujú platové tarify 

začínajúcim pedagógom všetkých typov škôl a školských zariadení o 9,5 % a od 1.1.2020 

všetkým pedagógom o 10 % - a toto nie je premietnuté v predloženej tabuľke. 

 

Komisia prijala k materiálu uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Návrh limitov na nevyhnutné výdavky pre odbor školstva, mládeže 

a športu do návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 a uznesením č.35/2019 – KMŠaV      

o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  Návrh limitov na nevyhnutné výdavky 

pre odbor školstva, mládeže a športu do návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 

s nasledovnými zmenami: 

– navýšiť položku Originálne kompetencie asistenti učiteľa z 118 720 € na 200 000 € 

- doplniť položku Kapitálové výdavky - nákup prevádzkových strojov a zariadení školským 

jedálňam ZŠ z 0 € na 100 000 € 

- doplniť položku Kapitálové výdavky - nákup prevádzkových strojov a zariadení školským 

jedálňam ZŠS pri MŠ z 0 € na 100 000 € 

- doplniť položku Kapitálové výdavky o novú položku - pre rómske školy na modernizáciu 

vyučovacieho procesu - 150 000 € 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 9,   proti: 0,   zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 3/ 

Rôzne 

 

RNDr. Rácová – navrhla, aby vedúca OŠMaŠ pripravila všetky informácie na budúce 

zasadnutie, ktoré sa týkajú otvorenia nového školského roka na ZŠ a MŠ. 

 

Ing. Bakay – informoval sa, ako sa bude riešiť situácia okolo prenajatého priestoru ZŠ 

Benkova, nakoľko sú sťažnosti okolitých obyvateľov na priľahlé parkovanie.  

 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, že v mestskej časti Párovské Háje je rozsiahla výstavba 

rodinných domov, mesto by tu vzhľadom na stúpajúci počet obyvateľov mohlo zriadiť 

materskú školu, nakoľko je veľmi náročné dochádzanie detí odtiaľto do materských škôl 

v meste. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že toto centrum malo kontrolu a na základe jej záverov bude 

potrebné legislatívne riešiť jeho ďalšie pôsobenie. Na zriadenie materskej školy nie je tu 

kapacita, môže tu byť umiestnených len 22 detí. 

 

Komisia požiadala vedúcu OŠMaŠ, aby v spolupráci s inými odbormi MsÚ (majetkový, 

investičný, prípadne projektový) zistila, aké sú možnosti využitia priestorov v lokalite 

Párovské Háje na zriadenie materskej školy v tejto mestskej časti. 

 

PaedDr. Orságová – informovala, že po zámene pozemkov na ulici Lomnická sa budú 

nachádzať detské jasle, klub dôchodcov a komunitné centrum. 

 

 



Komisia na základe diskusie požiadala vedúcu OŠMaŠ, aby predložila na budúcom zasadnutí 

komisie: 

- požadované informácie o pripravenosti škôl a školských zariadení na otvorenie školského 

roka, 

- komplexné informácie o rozšírení siete materských škôl ich zriadením v základných školách, 

- možnosti zriadenia materskej školy v Párovských Hájoch v priestoroch mesta. 

 

 

K bodu 4/ 

Záver 

Ing. Hatala - poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

           sekretár komisie                                            predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                  

a vzdelávanie zo dňa 24.júla 2019 

 

 

Uznesenie č.35/2019 – KMŠaV 
  

K bodu: 2/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

Návrh limitov na nevyhnutné výdavky pre odbor školstva, mládeže a športu do návrhu 

rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020  

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu   

s c h v á l i ť   

Návrh limitov na nevyhnutné výdavky pre odbor školstva, mládeže a športu do návrhu 

rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 s nasledovnými zmenami: 

– navýšiť položku Originálne kompetencie asistenti učiteľa z 118 720 € na 200 000 €, 

- doplniť položku Kapitálové výdavky - nákup prevádzkových strojov a zariadení 

školským jedálňam ZŠ z 0 € na 100 000 €, 

- doplniť položku Kapitálové výdavky - nákup prevádzkových strojov a zariadení 

školským jedálňam ZŠS pri MŠ z 0 € na 100 000 €, 

- doplniť položku Kapitálové výdavky o novú položku - pre rómske školy na 

modernizáciu vyučovacieho procesu - 150 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


