
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 18.septembra 2019 

 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnení: 1 

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

Aneta Galová, Mgr. Dana Halajová, Mgr. Melinda Drdoľová, Mgr. Branislav Budiš 

 

Program:   
  

1. Otvorenie 

2. Aktuálne problémy 

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

    zastupiteľstva 

4. Rôzne 

5. 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/ 

Aktuálne problémy 

 

1. Predseda komisie uviedol, že na MsZ 5.9.2019 predložili niektorí poslanci návrh na 

centrálne obstarávanie nákupu potravín na prípravu stravy v zariadeniach školského 

stravovania  v základných školách. Podľa informácií riaditelia škôl nie sú stotožnení s týmto 

návrhom, preto pozval ich zástupcov na dnešné zasadnutie komisie, aby prezentovali svoje 

stanovisko.  

PaedDr. Orságová – informovala, že túto problematiku konzultovala s Ing. Današovou – 

referentkou pre školské stravovanie, ktorá realizuje centrálne verejné obstarávania potravín 

pre materské školy (momentálne je PN) a podľa jej vyjadrenia sa to nedá ovplyvniť.            

Ing. Obertová z Okresného úradu Odboru školstva v Nitre, ktorá má v kompetencii školské 

stravovanie, uviedla, že verejné obstarávanie robia právne subjekty a tie vystupujú ako 

obstarávateľ, navyše - doteraz platili za nákup potravín rodičia, teraz sú to peniaze štátu – 

dotácia na nákup potravín (od 1.9.2019 pre základné školy) a do výšky finančného pásma 

doplácajú rodičia. Upozornila, že za nákup potravín a ich obstarávanie, dodržiavanie noriem 

a finančného pásma je zodpovedný riaditeľ školy.   



RNDr. Ronec – podotkol, že on na základe skúseností musel zmeniť dodávateľa. 

Predseda komisie privítal riaditeľku Základnej školy, Benkova 34, Nitra Mgr. Anetu Galovú 

a riaditeľku Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra Mgr. Danu Halajovú. Vyjadrili svoje 

stanovisko k predloženému návrhu poslancov. 

 

Mgr. Halajová – uviedla, že základné školy nemajú rovnaký jedálny lístok, preto by sa nedalo 

jednotne objednávať. Uprednostňujú dodávateľov z regiónu, majú dobré skúsenosti s kvalitou 

dodávaných potravín, dodávatelia dodávajú presné množstvo, v prípade potreby vymenia 

tovar, vedia si s nimi dohodnúť cenu. Súčasní dodávatelia sa im osvedčili a strážia si kvalitu 

dodávaných potravín. 

Mgr. Galová – v prípade elektronickej aukcie sa môže zapojiť hocikto, školy si však vyberajú 

dodávateľov z regiónu, vedúce jedální si vedia dohodnúť potrebné podmienky, majú overenú 

kvalitu potravín, zriaďovateľ pravidelne kontroluje kvalitu podávaných jedál a potraviny na 

prípravu stravy. Obstarávanie potravín je v kompetencii riaditeľa školy. 

RNDr. Rácová – podotkla, že veľké množstvo dodávateľov znižuje cenu nadol. Upozornila, 

že aj v prípade, že by na požiadanie riaditeľov realizoval zriaďovateľ obstarávanie potravín 

centrálne pre základné školy, riaditeľ školy nie je zbavený zodpovednosti za stravovanie 

v škole. Zdôraznila kvalitu, kompetentnosť, zodpovednosť. Je zásadne proti tomu, aby sa 

navrhovaný systém verejného obstarávania zaviedol, lebo naše školy nakupujú výhodne, 

kvalitné a slovenské potraviny. 

PhDr. Kratochvílová – informovala sa, prečo je zámer zmeniť toto obstarávanie. 

Ing. Hatala – vysvetlil zámer skupiny poslancov, ktorým je ekonomická úspora. 

Ing. Králová, PhD. – tiež sa informovala, nakoľko ide o príspevok rodičov na stravu detí, 

z akého dôvodu chceme šetriť peniaze rodičov – nemá problém so šetrením, ale ju zaujíma 

dôvod. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, či potom budú môcť vedúce jedální ovplyvniť výber 

a kvalitu dodávaných potravín. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že pripravujú projekt ohľadom stravovania 

v škole, zároveň zdôraznila, že spomínaný návrh neprišiel zo strany riaditeľov škôl, sú to 

peniaze rodičov, mesto na to nedopláca a nešlo by potom o šetrenie financií mesta. 

PaedDr. Orságová – upresnila, že sú tam predpísané normy na prípravu jedál, nedá sa tam 

ubrať a šetriť. 

Mgr. Galová – doplnila, že v zariadení školského stravovania sú predpísané druhy potravín, je 

určená presná gramáž, jedlo musí byť energeticky vyvážené a normované. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – vyjadrila spokojnosť a vďaku za takúto odbornú diskusiu 

a odporúčala by ju aj ostatným poslancom. 

Ing. Králová, PhD. – opätovne zdôraznila potrebu dodržiavať predpísané normy MŠVVaŠ 

SR. 

Mgr. Horák – podotkol, že sa treba zamyslieť nad tým, kam touto diskusiou smerujeme. 

PaedDr. Mičeková Vargová – uviedla, že zmena osvedčených dodávateľov ešte neznamená 

ušetriť. 

RNDr. Ronec – vysvetlil, že v tomto prípade by rodičia nič neušetrili, lebo poplatok na 

potraviny zaplatia a pri vysúťažení v prípade, ak by dodali niečo naviac, sa to nedá použiť, 

lebo sa musia dodržať presné normy – a tak by neprišlo k šetreniu. 

Mgr. Galová – poďakovala komisii za záujem vypočuť si ich, ale uviedla, že by radi privítali 

riaditelia škôl stretnutie s poslancami, kde  by predniesli iné problémy, a nákup potravín 

medzi ne určite neparí.  

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  návrh na zmenu systému verejného obstarávania nákupu potravín na 



prípravu jedla v zariadeniach školského stravovania základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nitry a uznesením č.38/2019 – KMŠaV   n e o d p o r ú č a  meniť systém 

verejného obstarávania nákupu potravín. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,   proti: 1,   zdržal sa: 2 

 

 

2. Na základe diskusie z posledného zasadnutia komisie o problémoch výchovy a vzdelávania 

žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“), prísľubu 

vedúcej OŠMaŠ, že pripraví na dnešné zasadnutie materiály a zosumarizuje všetky informácie 

z týchto troch základných škôl – predložila PaedDr. Orságová sumár údajov o doterajších 

investíciách, projektoch – Príloha. Naznačila okruhy problémov, do riešenia ktorých by sa 

mali zapojiť aj iné odbory mestského úradu.  

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala o záveroch z Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia (ďalej len 

„KSVBaPZV“), ktorej je predsedníčkou, že poverili členku KSVBaPVZ  Mgr. Ivanu 

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

Nitra viesť pracovnú skupinu s cieľom zadefinovať stratégiu a konkrétne opatrenia zamerané 

na inklúziu vo vzdelávaní v materských a základných školách  s MRK a KSVBaPVZ 

poverila vedúcu odboru sociálnych služieb Naďu Šimovú zorganizovať stretnutie pracovnej 

skupiny za účasti vybraných členov z KSVBaPVZ, z KMŠaV (z komisie pre mládež, školstvo 

a vzdelávanie – pozn.), ďalších odborníkov, riaditeľov MŠ a ZŠ a vrátane spolupracujúcich 

inštitúcií vykonávajúcich svoju činnosť na Orechovom dvore, vrátane rehoľných sestier, 

terénnych sociálnych pracovníkov a zástupcov komunitných centier zo všetkých lokalít a 

ďalších. Ďalšími členmi budú vedúci odborov – odboru školstva, mládeže a športu a odboru 

sociálnych služieb, ktorí budú zvolávať zasadnutia tejto pracovnej skupiny. 

Mgr. Šillerová – podotkla, že k uvedenej téme má podklady a tiež kontakty na osoby so 

skúsenosťami s takouto prácou. Zdôraznila však, že by sme nemali robiť pre komunitu, ale 

komunita by mala byť vtiahnutá do našej práce, zapojiť ju. Dňa 2.10.2019 príde do Nitry 

riaditeľka základnej školy v Podolínci, ktorá má skúsenosti s takouto prácou. 

RNDr. Rácová – navrhla navštíviť tieto tri základné školy, zistiť, či nastal pokrok a či sa 

realizujú nejaké aktivity na to, aby sa tie deti udržali v škole.,  

PhDr. Kratochvílová – vyzdvihla prácu svojich kolegov z konzervatória, ktorí robia aj 

umelecké aktivity v tejto komunite. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – vyjadrila svoje pripomienky k programu komisie. Keďže 

diskusiou na komisii nie je možné zaujať relevantné stanoviská k inklúzii vo vzdelávaní 

v materských a základných školách s MRK a nakoľko nebol predložený žiadny spracovaný 

materiál na komisiu a ani nezasadla spomínaná pracovná skupina, ktorá by to mala 

spracovať, nevidí dôvod prizvania riaditeľov týchto troch základných škôl na toto zasadnutie 

komisie. Navrhla prizvať riaditeľov na komisiu po spracovaní a predložení podkladov na 

komisiu.  

Ing. Hatala – informoval členov komisie, že riaditelia týchto troch základných škôl boli ním 

prizvaní, aby prezentovali investičné zámery do rozpočtu na rok 2020, ktorý sa aktuálne 

pripravuje. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – súhlasila s vysvetlením pozvania. Uviedla, že nakoľko 

riaditelia nemali vopred takúto informáciu, neboli schopní relevantne informovať komisiu. 

Mgr. Šillerová – zdôraznila, že určite sú tam potrebné finančné prostriedky. 

 

Ing. Hatala – privítal riaditeľov základných škôl – Základnej školy s materskou školou, 

Novozámocká 129, Nitra Mgr. Melindu Drdoľovú a riaditeľa Základnej školy, Ščasného 22, 

Nitra Mgr. Branislava Budiša (s pani zástupkyňou riaditeľa Mgr. Annou Koňanovou), 

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/komisie-mz#KOMISIA_4
https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/komisie-mz#KOMISIA_4


odôvodnil ich pozvanie – pripravuje sa rozpočet mesta na rok 2020 a komisia chce podporiť 

ich požiadavky, tiež sa pripravuje pracovná skupina na riešenie problematiky 

marginalizovanej rómskej komunity v spolupráci s odborom sociálnych služieb a bývania. 

Riaditeľ tretej základnej školy takéhoto charakteru je RNDr. Rudolf Ronec, člen komisie. 

RNDr. Ronec – uviedol, že požiadavky týchto troch základných škôl sa môžu rozdeliť na dve 

skupiny – požiadavky nevyhnutné – finančné prostriedky na mzdy a odvody (potrebné aj na 

navýšenie miezd v zmysle novej legislatívy) a druhá skupina požiadaviek sú finančné 

prostriedky na materiálno-technické vybavenie – učebné pomôcky, odborné učebne (najmä 

dielne a tiež prírodovedné učebne), ihrisko. 

Mgr. Drdoľová – informovala, že by potrebovali v rámci materskej školy väčšie priestory pre 

predškolákov úpravou priestorov základnej školy (povinná predškolská výchova od 1.1.2021 

– pozn.), telocvičňa má narušenú statiku, majú problém s ihriskom a uzatváraním areálu 

(devastovanie cudzími ľuďmi), problém je s kanalizáciou a aktuálne sa vyskytol problém 

s disciplínou v školskom autobuse (nerešpektovanie a fyzické napádanie asistentky učiteľa). 

Ich požiadavky však považuje za skromné, nakoľko sú dofinancovaní z rozpočtu mesta. 

Ing. Hatala – navrhol spísať všetky požiadavky a odovzdať ich na OŠMaŠ. 

Mgr. Šillerová – navrhla pri riešení problémov komunikovať s rómskym vajdom. 

RNDr. Ronec – podotkol, že komunita žijúca v lokalite Orechov dvor nemá vajdu. 

Ing, Hatala – prisľúbil pomoc pri riešení niektorých problémov, resp. podporu. 

Mgr. Budiš – uviedol, že potrebujú dofinancovať, telocvičňa je v havarijnom stave, majú 

problém s ihriskom, potrebujú školskú dielňu, budú zmenšovať priestory tried z dôvodu 

vytvorenia komunitného centra v budove školy. 

Mgr. Šillerová – podotkla, že pán riaditeľ už predkladal požiadavky, zároveň sa pýtala, prečo 

sa z toho nič neurobilo? 

Ing. Hatala – skonštatoval, že do týchto troch škôl by sa malo viac zainvestovať, zatiaľ sa to 

len opravuje. 

RNDr. Rácová – vyzvala k napísaniu týchto požiadaviek a určeniu priorít. Zároveň dala 

otázku, či z tých peňazí 187 660 €, ktoré Mesto uvoľnilo na dofinancovanie týchto troch 

základných škôl – či z nich riaditeľ školy môže dať učiteľom osobný príplatok? 

RNDr. Ronec – na osobné príplatky my nemáme.(súhlasili aj zvyšní dvaja riaditelia). 

RNDr. Rácová – zdôraznila, že učitelia na týchto troch základných školách majú len 

napočítané tarify a zvlášť u nich je potrebné zaplatiť ľudské zdroje – na osobné ohodnotenie, 

ako je to bežné v iných školách.  

PaedDr. Orságová – informovala, že už to bolo navrhnuté v rozpočte, komisiou schválené, ale 

bolo to škrtnuté odborom ekonomiky a rozpočtu ako nie nevyhnutné výdavky. 

RNDr. Rácová – opäť zdôraznila, že musíme pomôcť týmto trom školám a dať im na osobné 

príplatky. 

Ing. Hatala – vyjadril podporu týmto trom školám a súhlasil s návrhom, že je to potrebné. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že nesúhlasí s vyjadreniami pána riaditeľa Budiša a považuje ich 

za dezinformácie. 

RNDr. Rácová – navrhla ísť osobne pozrieť do týchto škôl aj dochádzku žiakov do školy, 

nakoľko sú rôzne informácie o jej zanedbávaní a následnom skresľovaní vedením školy. 

Ing. Hatala – vyzval členov komisie, aby sa prihlásili, kto by chcel pracovať v pripravovanej 

pracovnej skupine. 

Prihlásili sa – RNDr. Rudolf Ronec, Ing. Jarmila Králová, PhD., Ing. Peter Bakay, RNDr. 

Marta Rácová, PaedDr. Vladimíra Mičeková Vargová. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                                     

p r e r o k o v a l a  opatrenia navrhované riaditeľmi základných škôl, ktoré navštevujú žiaci 

z marginalizovanej rómskej komunity, n a v r h u j e  do pracovnej skupiny zameranej na 



výchovu a vzdelávanie detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity 

členov komisie - RNDr. Rudolf Ronec, Ing. Jarmila Králová, PhD., Ing. Peter Bakay, RNDr. 

Marta Rácová, PaedDr. Vladimíra Mičeková Vargová. 

 

Po skončení zasadnutia komisie Mgr. Šillerová požiadala o stiahnutie návrhu na zaradenie do 

predmetnej pracovnej skupiny za Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, 

školstvo a vzdelávanie.                                     

                     

K bodu 3/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva 

 

Neboli predložené žiadne materiály potrebné na prerokovanie. 

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

 

RNDr. Rácová – požiadala vedúcu OŠMaŠ pripraviť na MsZ materiál o čerpaní rozpočtu 

školstva za 1.polrok 2019. 

 

 

K bodu 5/ 

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 18.septembra 2019 

 

 

Uznesenie č.38/2019 – 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 na zmenu systému verejného obstarávania nákupu potravín na prípravu jedla 

v zariadeniach školského stravovania základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry  

n e o d p o r ú č a   

meniť systém verejného obstarávania nákupu potravín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


