
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 12.februára 2020 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 5 

Neospravedlnení: 1 

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

 

Program:    
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie požiadaviek OŠMaŠ z pohľadu záverečného účtu Mesta Nitry 

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 s návrhom programu –  nikto z členov nemal námietky. Vzhľadom 

na počet prítomných navrhol predložené materiály len prerokovať. 

 

K bodu 2/ 

Prerokovanie požiadaviek OŠMaŠ z pohľadu záverečného účtu Mesta Nitry 

PaedDr. Orságová – predložila zoznam uskutočnených investičných akcií v roku 2019 

a zoznam plánovaných investičných akcií na rok 2020 – osobitne základné a materské školy 

(pošle to dodatočne členom komisie v elektronickej podobe). Uviedla, že ide skôr o opravy, 

maľovanie a pod. – opravu všetkého, čo sa opotrebováva. Veľká investícia je MŠ 

Dobšinského. Z požiadaviek základných škôl spomenula väčšinou rekonštrukcie sociálnych 

zariadení, vybudovanie multifunkčných ihrísk (ZŠ Na Hôrke, v ZŠ Krčméryho sa realizuje), 

od riaditeľky ZŠ Nábrežie mládeže má informácie o zničenej tartanovej dráhe, rozbitých 

oknách z dôvodu vandalizmu, zdôraznila, že v zlom stave sú rozvody a odsávanie 

v kuchyniach. Nakoľko sa veľa urobilo v minulom roku, veci ubúdajú a pri záverečnom účte 

určí priority. 

Ing. Hatala – informoval sa, či sa v investíciách počíta aj s navýšením kapacít  v súvislosti 

s povinnou predškolskou výchovou.    

PaedDr. Orságová – podotkla, že bude potrebné upraviť priestory v ZŠ Novozámocká – 

vymaľovať, vymeniť podlahy a pod., o úpravách v ZŠ Krčméryho a v ZŠ Ščasného musia 

rozhodnúť poslanci na mestskom zastupiteľstve. 

Mgr. Špoták – doplnil, že sa uskutočňujú stretnutia ohľadom vzdelávania detí pochádzajúcich 

z marginalizovanej rómskej komunity, pripravuje sa v tejto oblasti stratégia a projekty, ako 



napríklad projekt Rómsky jastrab, ktorého financovanie  bolo schválené mestským 

zastupiteľstvom.  

Ing. Hatala – zdôraznil, že je potrebné podporiť každú takúto iniciatívu. 

RNDr. Ronec – doplnil, že spomínaným projektom by chcela škola zlepšiť školskú 

dochádzku a komunikáciu s rodičmi. 

Mgr. Špoták – uviedol, že sa pripravuje aj vytvorenie elokovaného pracoviska strednej 

odbornej školy z Bratislavy. 

PaedDr. Orságová – na základe uvedeného informovala, že súkromná stredná odborná škola 

z Bratislavy pripravuje projekt pre marginalizovanú skupinu vytvorením elokovaného 

pracoviska zameraného na odbor kaderníčka / kozmetička (predložila členom komisie 

koncepčný zámer školy). 

Ing. Hatala – vyjadril podporu tomuto projektu, ktorý by pomohol socializácii aj tejto časti 

mládeže.  

PaedDr. Orságová – doplnila, sa bola pozrieť v ZŠ s MŠ Novozámocká – majú 

zrekonštruované dievčenské sociálne zariadenia, vytvorili priestor na voľnočasové aktivity, 

kde umiestnili biliardový a stolnotenisový stôl. 

 

Komisia sa zhodla na pozvaní zástupcov súkromnej strednej odbornej školy z Bratislavy na 

najbližšie zasadnutie, aby prezentovali svoj zámer zriadiť elokované pracovisko v Nitre. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  požiadavky OŠMaŠ z pohľadu záverečného účtu Mesta Nitry. 

   

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  

 

Ing. Hatala – pripomenul, že bol členom komisie zaslaný prehľad školskej dochádzky žiakov 

za 1.polrok 2019/2020 na jej vyžiadanie.  

 

PaedDr. Orságová – informovala, že niektoré základné školy boli rozhodnutím RÚVZ v Nitre 

zatvorené z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia – najprv ZŠ Tulipánová, teraz 

ZŠ Nábrežie mládeže a ZŠ Cabajská. 

 

Ing. Hatala – vyzval členov komisie, aby sa vyjadrili k zaslanému materiálu ZŠ Tulipánová 

ohľadom vytvorenia tenisových kurtov v areáli školy Náklady spojené so športovou 

prípravou, krúžkami pre Tulipánovú školu a údržbu kurtov (komisia na zasadnutí 11.12.2019 

prerokovala zámer základnej školy a občianskeho združenia a odporúčala predložiť finančné 

podklady) – Príloha č.1. 

Ing. Bakay – podotkol, že mali predložený zámer aj na komisii športu, vyjadrovala sa k nemu 

aj riaditeľka základnej školy a komisia ho podporila. 

Mgr. Špoták – uviedol, že bol sa pozrieť v priestoroch školy a škola by uvítala tento projekt. 

Ing. Hatala – navrhol, že by sa na to mohla pozrieť aj finančná komisia a posúdila to 

z hľadiska ekonomického. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že podľa neoverených informácií by tam mohli byť 

premiestnené napr. už existujúce tenisové kurty, ktoré nie sú v dobrom stave. 



Mgr. Špoták – vyjadril súhlas s myšlienkou, že by sa tam mohol vytvoriť priestor aj na 

spomínané tenisové kurty.  

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  materiál Náklady spojené so športovou prípravou, krúžkami pre 

Tulipánovú školu a údržbu kurtov. 

 

Mgr. Špoták – na základe požiadavky členov komisie z posledného zasadnutia informoval 

o projektoch určených pre prácu s mládežou – Príloha č.2. Prezentoval tri projekty, do 

ktorých sa chce zapojiť Mesto Nitra: 

1. Projekt DEMOhráč – realizovaný v spolupráci s partnerským mestom Kroměříž – 

zameraný na vzdelávanie mladých ľudí formou niekoľkých typov zážitkového vzdelávania, 

v priebehu 3 rokov by bolo zo Slovenska vzdelávaných 136 mladých ľudí, 7 pracovníkov 

s mládežou, 8 učiteľov, metodik pre prácu s mládežou a zástupca Mesta. 

2. Výzva MŠVVaŠ SR v rámci Programov pre mládež - Názov programu: Komunita mladých 

- Mesto by vypracovaním projektu vytvorilo pracovnú pozíciu referenta pre prácu s mládežou 

– je to financovanie v rámci projektu na 8 mesiacov s 10 %  spoluúčasťou Mesta ako 

žiadateľa. 

3.  Projekt Planet Youth – založený na Islandskom modeli prevencie a má za cieľ posilnenie 

spojenia rodiny a školy a zmysluplné trávenie voľného času ako prevencie užívania drog, 

fajčenia a požívania alkoholu mladými ľuďmi. Mesto by chcelo začať realizovať tento 

projekt. 

PhDr. Kratochvílová – informovala sa, či by to malo byť ekvivalentom centra voľného času. 

Mgr. Špoták – upresnil, že prvý projekt je vzdelávací, druhý na vytvorenie pracovného miesta 

a tretí má za cieľ zvýšiť iniciatívu rodičov, detí a pod. 

 

Ing. Hatala – uviedol, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola predložená správa 

hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v zariadeniach školského stravovania a konkrétne 

sa spomínala Základná škola, Škultétyho 1, Nitra. Stotožnil sa s názorom, že riešenie 

problematiky je v kompetencii riaditeľky školy, ale na základe konkrétnych prípadov sa 

objavujú požiadavky, že je potrebné nakupovať do školských jedální vhodné a kvalitné 

potraviny. 

Ing. Bakay – podotkol, že podľa zverejnených zmlúv, ktoré si pozrel, lebo faktúry školy 

nemajú zverejnené, zistil, že sa nákupy potravín predražujú.  

PaedDr. Orságová – upresnila, že nákup potravín sa realizuje z peňazí rodičov a v súčasnosti 

sú to peniaze štátu, vedúce školských jedální boli upozornené na nákup potravín, ale pokiaľ 

by bol záujem o presnejšie poklady, je vhodné využiť aj kompetencie rady školy a požiadať 

riaditeľa o predloženie faktúr. 

 

K bodu 5/ 

Záver 
Ing. Hatala - poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

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

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

           sekretár komisie                                            predseda komisie  


