
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 28.augusta 2019 

 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnení: 1 

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

 

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. 

 

 

Z dôvodu nedostatočného počtu členov komisie na začiatku zasadnutia potrebných na prijatie 

uznesenia sa najprv prerokovala časť materiálov bodu 3/ Rôzne. 

 

 

K bodu 3/ 

Rôzne 

 

PaedDr. Orságová - v súlade s požiadavkou zo zasadnutia komisie zo dňa 24.7.2019 

informovala o pripravenosti nového školského roka 2019/2020 - rekonštrukcie v priestoroch 

ZŠ kniežaťa Pribinu a ZŠ kráľa Svätopluka sa ukončujú, dokončená je rekonštrukcia v MŠ 

Nedbalova; zároveň predložila požiadavky na opravy školských budov so zaradením do 

rozpočtu na rok 2020 – Príloha č.1. Navrhuje vytvoriť triedu materskej školy pre 

predškolákov pri ZŠ Krčméryho a ZŠ Ščasného, nakoľko si to bude vyžadovať situácia 

v súvislosti s legislatívou platnou od 1.1.2021 (povinný posledný ročník materskej školy). 

Pripraví návrh na rozpočet. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla, že by bolo vhodné osloviť šikovné mamičky 

z rómskej komunity, ktoré by pomáhali s adaptáciou detí na školské prostredie. 



RNDr. Ronec – podotkol, že v týchto prípadoch je potrebné podľa legislatívy pedagogické 

vzdelanie. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že by bolo vhodné zaujať komplexnejší prístup 

k predškolskej výchove detí marginalizovanej rómskej komunity aj v spolupráci so 

základnými školami, ktoré tieto deti budú navštevovať, tiež s komunitnými centrami, ktoré sa 

v súčasnosti budujú, resp. už pracujú, nastaviť jednotné opatrenia na základe doterajších 

pozitívnych skúseností. 

Ing. Hatala – doplnil, že problémom je migrácia tohto obyvateľstva a potreba dostať tieto deti 

z ulice do škôl. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla požiadať tieto základné školy o ich návrhy na 

riešenie na základe vlastných skúsenosti a daných podmienok a vzájomne si pomôcť. Bolo by 

vhodné zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by vytvorila koncepciu a víziu mesta v tejto oblasti, 

tiež na to určiť finančné prostriedky v rozpočte mesta. 

Ing. Hatala – podporil tento návrh a zdôraznil vzájomnú spoluprácu všetkých 

zainteresovaných na základe doterajších skúseností.  

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – podotkla, že by mohol takúto pracovnú skupinu iniciovať 

pán viceprimátor. 

Mgr. Špoták – navrhol riešiť túto problematiku v rámci pracovnej skupiny Mgr. Ivany 

Šusterovej z  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Regionálnej kancelárie 

Nitra a rozšíriť to aj o vzdelávanie. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – súhlasila aj s takouto alternatívou, uviedla, že by tam mali 

byť dominantní riaditelia týchto troch škôl a malo by sa to riešiť systémovo. 

RNDr. Ronec – upresnil, že tieto školy majú okrem iných aj dva hlavné problémy – 

nedostatok financií na materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu 

(vybudovanie odborných učební) a potreba veľkého počtu špeciálnych pedagógov. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – doplnila, že na UKF končia štúdium špeciálni 

pedagógovia a mohli by sa osloviť. 

PaedDr. Orságová – navrhla, že požiada o spoluprácu prorektora UKF doc. PaedDr. Tvrdoňa, 

PhD. a zosumarizuje všetky informácie z týchto troch základných škôl, ich zapojenie do 

projektov, aj personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – skonštatovala, že je to dlhodobý proces, zatiaľ by sme 

riešili túto časť. 

Ing. Hatala – vyjadril súhlas s analýzou situácie, požiadal zároveň vedúcu OŠMaŠ 

o doplnenie tabuľky o potrebné financie na opravy školských budov na rok 2020. Opäť 

zdôraznil, že problémom je migrácia tejto komunity, napr. v Dražovciach sú nasťahované 

rodiny z Levíc. Informoval sa, kto by mal byť členom takejto pracovnej skupiny. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla, že súčasťou tejto skupiny mali byť aj rehoľné 

sestričky z Komunitného centra Orechov dvor.  

PaedDr. Orságová – uviedla, že pripraví do budúceho zasadnutia materiály a posunieme sa 

ďalej. 

Ing. Hatala – požiadal  o tom informovať komisiu a navrhol, aby sa záujemcovia o prácu  

v tejto skupine prihlásili dobrovoľne. 

Ing. Bakay – navrhol, že by sa mal najprv zatraktívniť vyučovací proces, zistiť jeho úroveň 

a potom to možno zvýši záujem detí chodiť do školy. 

RNDr. Ronec – podotkol, že deti by chceli chodiť do školy, ale rodičia nemajú záujem. 

 

Počas diskusie sa počet členov komisie zvýšil o Ing. Jarmilu Královú, PhD. 

 

 

 



K bodu 2/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – 

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

Mgr. Miloslav Špoták - ako spracovateľ predložil komisii návrh dodatku č.1 - Príloha č.2. 

Dodatok upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa so 

zdravotným znevýhodnením v materskej škole s trvalým pobytom mimo mesta Nitry, 

nakoľko im obce nevedia vytvoril podmienky v mieste trvalého bydliska – príspevok 

zákonného zástupcu zostáva na úrovni príspevku na takéto dieťa s trvalým pobytom v meste 

Nitra. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla v dôvodovej správe doplniť, že ide o veľkorysosť 

mesta Nitry a solidárnosť a tiež by bolo vhodné, aby bol zaslaný starostom dotknutých obcí 

list primátora s požiadavkou finančnej spoluúčasti na tomto príspevku svojich občanov 

s dôrazom na veľkorysý postoj mesta Nitry k týmto deťom. 

Ing. Hatala – uviedol, že mal pripomienky k tomuto materiálu a navrhol, aby sa výzvou 

žiadalo od dotknutých obcí  doplatenie 45 € za svojho obyvateľa; v budúcnosti by sa 

v prípade tvorby školských obvodov pre materské školy (požiadavky novej legislatívy) malo 

trvať na doplatení príspevku z daných obcí. 

PaedDr. Orságová – informovala, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta majú 

naplnené kapacity, okolité obce majú poloprázdne materské školy, naše učiteľky majú veľmi 

veľa deti na starosti a máme aj také problémy, že dve materské školy (Hospodárska a Mostná) 

máme v prenajatých priestoroch – platíme prenájom a MŠ Štefánikova stojí na súkromnom 

pozemku, kde majiteľ začína uvažovať o komerčnom nájomnom. Tak mesto platí nemalé 

finančné prostriedky aj na tento účel. 

Ing. Hatala – podotkol, že k predloženému materiálu sa vyjadrí aj na zasadnutí MsZ 5.9.2019, 

aby verejnosť bola informovaná, že mesto Nitra pracuje v súlade s heslom – Oplatí sa byť 

Nitrančanom. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry        

č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry a uznesením 

č.36/2019 – KMŠaV   o d p o r ú č a    Mestskému zastupiteľstvu v Nitre   u z n i e s ť  sa na 

vydaní Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 

účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3/ 

Rôzne - pokračovanie 

 

PaedDr. Orságová – objasnila situáciu ohľadom predkladaného materiálu, ktorý predložila  

hlavná kontrolórka na zasadnutí MsR dňa 20.8.2019 - Správa o výsledku kontroly 



oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov na prevádzku Centra zdravia Párovské 

Háje. Vedúca OŠMaŠ nemala vedomosť o tom, že bude táto správa predložená v tomto 

termíne, preto nemala dôvod informovať o plnení navrhnutých opatrení kolegyňu poverenú 

zastupovaním počas jej neprítomnosti a navyše termíny plnenia navrhnutých opatrení sú 

30.9.2019 a 1.9.2020. Vzniknutú situáciu považuje za dôsledok zlyhania komunikácie 

a neinformovanie sa navzájom v rámci odborov. 

Predložila komisii požiadavku rehoľných sestričiek na zakúpenie stabilného hracieho 

vybavenia pre deti materskej školy v lokalite Orechov dvor (je to elokované pracovisko 

Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra), ktoré bude nezničiteľné – 

Príloha č.3. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – vysvetlila okolnosti tejto požiadavky, ktorá bola 

predložená po stretnutí konanom 27.6.2019 s rehoľnými sestričkami aj v rámci sociálnej 

pomoci, navrhla vybudovať zariadenie pre deti v spolupráci s miestnymi obyvateľmi 

z recyklovateľného materiálu. 

Ing. Králová, PhD. – prisľúbila pomoc a zapojiť sa do budovania v rámci dobrovoľníctva. 

PaedDr. Orságová – zdôraznila, že je potrebné vybudovať najprv betónovú plochu. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Žiadosť o vybavenie materskej školy Orechov dvor  a uznesením 

č.37/2019 – KMŠaV   o d p o r ú č a  Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu 

v Nitre  z a b e z p e č i ť  finančné prostriedky na vybavenie materskej školy v lokalite 

Orechov dvor.  

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 

PaedDr. Orságová – poďakovala za realizáciu investičných akcií v základných a materských 

školách. 

 

Ing. Králová, PhD. – informovala, že bola oslovená rodičmi, ktorí majú záujem o diabetickú 

stravu v základnej škole, tiež o asistenta učiteľa pre dieťa s diabetes v základnej škole (Mesto 

pripravuje tento typ stravy v MŠ Nedbalova a v spolupráci s diétnou sestrou, ktorá je tu 

zamestnaná – preto tá požiadavka rodičov aj pre žiakov základných škôl). 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – podotkla, že prišlo k nepochopeniu zo strany rodičov 

a následnej prezentácii myšlienky, že mesto zaplatí asistenta učiteľa pre dieťa s diabetes. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že diétna strava sa varí v ZŠ Krčméryho a rozváža sa na dve 

základné školy – ZŠ Topoľová a ZŠ Beethovenova - uvedené je to aj vo VZN a sledovanie 

zdravotného stavu žiaka s diabetes v základnej škole je veľkým problémom na rozdiel od 

materskej školy. 

Predložila členom komisie informatívnu správu o počte prijatých a neprijatých detí do 

materských škôl po zápise na školský rok 2019/2020 – Príloha č.4. 

 

 

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 28.augusta 2019 

 

 

Uznesenie č.36/2019 – 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 Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

o d p o r ú č a     

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    

u z n i e s ť  s a  

na vydaní Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      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 28.augusta 2019 

 

 

Uznesenie č.37/2019 – KMŠaV 
  

K bodu: 3/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  

Žiadosť o vybavenie materskej školy Orechov dvor 

o d p o r ú č a  

Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre   

z a b e z p e č i ť   

finančné prostriedky na vybavenie materskej školy v lokalite Orechov dvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


