
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 15.januára 2020 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 1 

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

 

Program:    
1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie školskej dochádzky v Základnej škole, Krčméryho 2, Nitra, v Základnej  

    škole s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra a v Základnej škole, Ščasného 22, Nitra     

    za 1.polrok školského roka 2019/2020  (písomné analýzy riaditeľov základných škôl) 

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/ 

Vyhodnotenie školskej dochádzky v Základnej škole, Krčméryho 2, Nitra, v Základnej  

škole s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra a v Základnej škole, Ščasného 22, 

Nitra za 1.polrok školského roka 2019/2020  (písomné analýzy riaditeľov základných škôl) 
Oslovení riaditelia - Základnej školy, Krčméryho 2, Nitra, Základnej školy s materskou 

školou, Novozámocká 129, Nitra a Základnej školy, Ščasného 22, Nitra boli požiadaní 

vypracovať analýzu školskej dochádzky za 1.polrok 2019/2020 – členom komisie bol materiál 

vopred doručený  – Príloha č.1. 

Ing. Hatala – uviedol, že materiál má len informatívny charakter a môže sa zaradiť 

k pokladom na rokovanie komisie na riešenie problematiky marginalizovanej rómskej 

komunity (ďalej len „MRK“). 

RNDr. Ronec – prezentoval situáciu v Základnej škole, Krčméryho 2, Nitra, ktorej je 

riaditeľom. Vyzdvihol pozitívum – zníženie počtu neospravedlnených hodín. Majú rodiny, 

ktoré pravidelne vymeškávajú vyučovanie bez predloženia ospravedlnenky. Vysvetľoval 

pravidlá ospravedlňovania žiakov. Zameškávanie vyučovania považuje za záležitosť rodičov. 

Asistenti v prípade, že žiak nepríde do školy, idú dieťa vyzdvihnúť do rodiny. 

Mgr. Špoták – informoval sa, ako je to s ospravedlňovaním od lekára. 



RNDr. Ronec – uviedol, že sa situácia zlepšila, najmä po pracovnom stretnutí riaditeľov škôl, 

zástupcov OŠMaŠ, odboru sociálnych služieb a bývania s lekármi. 

RNDr. Rácová – zaujímala sa o situáciu s vymeškanými hodinami v iných základných 

školách, nie len na predmetných troch, ktoré navštevujú deti z marginalizovanej rómskej 

komunity. Bolo by vhodné vytvoriť štatistiku, koľko majú ospravedlnených, 

neospravedlnených hodín – celkový počet a priemer na jedného žiaka. Bolo by potrebné 

apelovať na školy, aby žiaci nenosili ospravedlnenku na konci mesiaca, ale bezprostredne po 

nástupe do školy po chorobe a uviesť to do školského poriadku. Malo by sa to zjednotiť. – 

určiť v ňom, kedy má žiak doniesť ospravedlnenku, resp. v akom termíne. V prípade, že žiak 

nepríde do školy, hneď zistiť, kde je, dôvod neprítomnosti. Navrhla zorganizovať stretnutie s 

lekármi, ktorí dávajú žiakom ospravedlnenky dodatočne a opýtať sa ich, ako by im mohlo byť 

Mesto nápomocné, lebo týmto spôsobom sa zvyšuje záškoláctvo. 

RNDr. Ronec – podotkol, že má dohodu s lekármi, aby im dávali pečiatku aj po ukončení 

choroby, škola uznáva len pečiatky v žiackej knižke a po návšteve pohotovosti musia do 3 dní 

navštíviť detského lekára. Škola má kontakty na rodičov, čo v prípade potreby využíva, ale sú 

3 – 4 rodiny, ktoré ani asistentky nenavštevujú, lebo sú agresívni. 

PaedDr. Orságová – vie o tej dohode s lekármi – dávať pečiatky len do žiackej knižky a tiež 

nie spätne. 

Ing. Králová, PhD. – navrhla spoluprácu rodičov s lekármi. Lekári, ktorí dávajú „načierno“ 

ospravedlnenky, by mali byť kontrolovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou. 

RNDr. Ronec – upresnil, že v tomto prípade rodičia nespolupracujú. 

Ing. Hatala – podotkol, že riaditelia škôl vedia o tých lekároch, ktorí dávajú ospravedlnenky, 

ale nechcú ísť proti nim. Upozornil na to, že ak je dieťa dlhodobo choré, je tento stav potrebné 

riešiť aj na úrovni sociálnej , či nie je zanedbávaná starostlivosť o dieťa. 

RNDr. Rácová – pýtala sa pána riaditeľa školy, či má ošetrené v školskom poriadku, že keď je 

žiak chorý, má byť doma a nie chodiť po vonku? 

RNDr. Ronec – uviedol, že to má ošetrené, ale pomohla aj situácia, keď boli rodičia za 

záškoláctvo dieťaťa odsúdení – bolo to poučením pre ostatných. 

Ing. Králová, PhD. – navrhla, že v prípade zistenia porušenia liečebného režimu by bolo 

potrebné poslať do rodiny asistentku a riešiť to s ošetrujúcim lekárom. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Vyhodnotenie školskej dochádzky v Základnej škole, Krčméryho 2, Nitra,         

v Základnej  škole s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra a v Základnej škole, 

Ščasného 22, Nitra za 1.polrok školského roka 2019/2020 a uznesením č.1/2020 – KMŠaV  

n a v r h u j e prijať opatrenia  a zjednotiť pravidlá na zlepšenie školskej dochádzky, systém 

kontroly dochádzky a ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní.   

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

 

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  

PaedDr. Orságová – požiadala členov komisie z radov poslancov o podporu pri schvaľovaní 

finančných prostriedkov na realizáciu opráv a rekonštrukcií školských budov a ich priestorov 

– požiadavky boli predložené a prerokované na zasadnutí komisie 13.11.2019 ako súčasť 



rozpočtu Mesta Nitry určeného na investičné akcie v rokoch 2020 - Príloha č.2. Uviedla, že 

riaditeľka ZŠ s MŠ Novozámocká má záujem vytvoriť novú triedu materskej školy a mohlo 

by to ísť z projektu na základe novej výzvy. 

Ing. Hatala – informoval sa, či je aj finančné krytie tých akcií. 

PaedDr. Orságová – menovala krytie niektorých investičných akcií. 

RNDr. Rácová – vyjadrila sa k článkom v mesačníku Radničné noviny, v ktorom je v prvom 

čísle zhodnotené obdobie minulého roka aj v oblasti školstva. Absentuje uznanie aj  jej práce 

ako aktívnej poslankyne v oblasti školstva, upozornila na uvádzanie pravdivých informácií 

v investičnej oblasti, lebo niektoré akcie uvedené ako dokončené nie sú ukončené. Požaduje 

pripraviť pred zasadnutím mestského zastupiteľstva prehľad požiadaviek v oblasti školstva, 

odhad finančných zdrojov a zoznam akcií školstva, ktoré budú prioritou. Upresnila, že 

potrebujeme odhad, koľko budú investície stáť a aké priority si určíme, keď máme mať 

v záverečnom účte stav financií 1,1 milión € na správu školských budov. 

Mgr. Špoták – reagoval na podnety pani poslankyne, zdôvodnil jej námietky nedostatkom 

priestoru na ďalší text aj ohľadom poďakovania konkrétnym ľuďom. Uviedol, že pri uvádzaní 

investičných akcií vychádzal z podkladov z OŠMaŠ.  

RNDr. Rácová – požiadala predložiť tabuľku investičných akcií s konkrétnym vyčíslením, 

kde sa použili 2 milióny € na školstvo v roku 2019, ako uvádza článok v mesačníku. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že aj ona bola požiadaná prispieť článkom do mesačníka, ale 

z priestorových dôvodov ho musela zostručniť. 

Ing. Hatala – súhlasil s návrhom RNDr. Rácovej predložiť tabuľku zrealizovaných 

investičných akcií v školách, ale navrhuje predložiť aj tabuľku, ktoré investičné akcie sú 

naplánované na rok 2020, vyčísliť finančnú hodnotu, určiť priority a odporúča vytvoriť aj 

rezervu asi 100 000 €  na riešenie havarijných stavov. 

Mgr. Špoták – uviedol, že v spolupráci s OŠMaŠ určia a odporučia priority. 

PaedDr. Orságová – prisľúbila do týždňa poslať požadované tabuľky. 

Ing. Hatala – podotkol, že tabuľka investícií s cenami jednotlivých investičných akcií na rok 

2020 by mal byť len interný materiál  komisie. 

PaedDr. Orságová – zdôraznila, že v súčasnosti patrí medzi priority aj rekonštrukcia jedálne 

v ZŠ Nábrežie mládeže z kapacitných dôvodov a vytvorenie telocvične z átria v tejto škole. 

RNDr. Rácová – navrhla, aby sa Mesto zapojilo do výzvy MŠVVaŠ SR na vytvorenie tried 

pre predškolákov z marginalizovaj rómskej komunity – v ZŠ Krčméryho a v ZŠ s MŠ 

Novozámocká podľa ich požiadavky. Informovala sa, ako je Mesto pripravené na povinnú 

predškolskú výchovu. Uviedla ďalej, že podľa informácií z článku mesačníka má záujem 

zúčastniť sa školení EDUpoint, preto požaduje zaslať termíny školení. Tiež požiadala pána 

viceprimátora poskytnúť písomne viac informácii o spolupráci mesta s OZ Youthwatch 

a o projekte Planet Youth. 

Mgr. Špoták – prisľúbil poskytnúť podrobné informácie. 

Ing. Hatala – požiadal, aby boli tabuľky potom zaslané aj ostatným členom komisie. 

Mgr. Špoták – čiastočne prezentoval zámer spomínaného projektu, ktorý smeruje 

k zážitkovému vzdelávaniu, k užšej spolupráci s mestom Kroměríž, komunikujú s univerzitou 

na Islande ohľadom ďalšieho projektu, ale pripraví podrobné informácie k tomu. 

 

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 15.januára 2020 

 

 

Uznesenie č.1/2020 – 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    

Vyhodnotenie školskej dochádzky v Základnej škole, Krčméryho 2, Nitra, v Základnej  

škole s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra a v Základnej škole, Ščasného 22, 

Nitra za 1.polrok školského roka 2019/2020  

n a v r h u j e  

prijať opatrenia  a zjednotiť pravidlá na zlepšenie školskej dochádzky, systém kontroly 

dochádzky a ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


