
Zápisnica 
 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

z prerokovania materiálov 

 predložených na plánované zasadnutie dňa 15.apríla 2020 

 

 

Prerokovanie materiálov sa uskutočnilo elektronicky. 

 

Účasť: do elektronickej komunikácie a hlasovania per rollam sa zapojilo 8 členov, 1 člen sa 

ospravedlnil, nezapojili sa 3 členovia 

 

 

Plánovaný program na zasadnutie 15.apríla 2020:    
 

1. Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny na riešenie problémov   

    marginalizovaných skupín obyvateľstva 

2. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry po novele zákona o pedagogických a odborných  

    zamestnancoch 

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

    zastupiteľstva 

4. Rôzne 

 

 

Prerokovanie materiálov a hlasovania per rollam: 

 

Predseda komisie Ing. Miloslav Hatala sa vzhľadom na pokračujúce prijaté opatrenia zo 

strany Mesta Nitry na zabránenie možného šírenia koronavírusu COVID – 19 rozhodol 

realizovať rokovanie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  pre mládež, školstvo 

a vzdelávanie (ďalej len „komisie“) plánované na 15.4.2020 elektronickou formou 

s hlasovaním per rollam. 

 

 

K bodu 1/ 

Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny na riešenie problémov  

marginalizovaných skupín obyvateľstva 

Mgr. Špoták, viceprimátor Mesta Nitry – vypracoval správu o činnosti pracovnej skupiny ako 

jeden z členov tejto skupiny. Správa bola vytvorená formou prezentácie (Príloha č.1) 

 

RNDr. Rácová – uviedla, že ako členka pracovnej skupiny vie, čo sa tam povedalo a riešilo. 

Očakávala, že skupina navrhne niektoré podnety na riešenie vedeniu mesta,  resp. mestskému 

zastupiteľstvu. Uvítala by aspoň písomné informácie o práci a krokoch ombudsmanky 

a sociálneho oddelenia od posledného zasadnutia skupiny v tejto oblasti. 

 

Ing. Hatala – vyjadril sa, že čakal obšírnejšiu správu o marginalizovaných skupinách, nakoľko 

sú tam popísané známe východiská a cieľ. Berie to tak, že koncepcia sa iba kreuje a nie je 

k dispozícii. 

 



Mgr. Špoták doplnil správu o oblasti intervencie a návrhy opatrení, podotkol, že situácia vo 

vzdelávaní Rómov je náročná a jej riešenie nie je otázkou na pár mesiacov. Uviedol, že čo sa 

tu nechalo takto napospas roky, bude treba ešte viac rokov naprávať a je na to potrebná aj 

politická odvaha ísť do toho, v čom bude nápomocný. 

 

RNDr. Rácová – poďakovala za doplnenie a spracovaný zápis z pracovnej skupiny, považuje 

ho za veľmi dobrý, nielenže  vystihuje situáciu, ktorú skupina popísala, ale naznačuje cesty 

riešenia cez tímy. Súhlasí, že to nie je práca na pár mesiacov.   

 

Mgr. Šillerová – tiež vyslovila ďakovanie pánovi viceprimátorovi za spracovaný zápis, ale 

najmä za ochotu a zodpovednosť riešiť v Nitre dlhodobo zanedbané problémy 

marginalizovanej rómskej komunity. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Informatívnu správu o činnosti pracovnej skupiny na riešenie problémov  

marginalizovaných skupín obyvateľstva a uznesením č.4/2020 – KMŠaV   b e r i e                 

n a   v e d o m i e  Informatívnu správu o činnosti pracovnej skupiny na riešenie problémov  

marginalizovaných skupín obyvateľstva 

 

 

K bodu 2/ 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry po novele zákona o pedagogických 

a odborných zamestnancoch 

 

OŠMaŠ predložil informáciu o vzdelávaní pedagogických zamestnancov v základných 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta - Príloha č.2 

Vzdelávanie pedagógov v školskom roku 2019/2020 bolo ovplyvnené prijatím novej 

legislatívy počas prebiehajúceho školského roka (zákon č.138/2019), nakoľko nové programy 

vzdelávania boli len v procese akreditácie na MŠVVaŠ SR a tým bola ponuka vzdelávacích 

programov profesijného rozvoja veľmi obmedzená. 

 

RNDr. Rácová – uviedla k predloženému materiálu - keďže správa je len za posledný rok,  má 

malú výpovednú hodnotu o celkovej prevzdelanosti učiteľov a o ich potrebách. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských 

a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry po novele zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch a uznesením č.5/2020 – KMŠaV   b e r i e        

n a   v e d o m i e  Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských 

a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry po novele zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch  

 

 

K bodu 3/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského    

zastupiteľstva 

 

Návrh  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 



školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky v znení dodatku č.1 a 2 

 

Materiál predložil OŠMaŠ na vyjadrenie komisii (Príloha č.3). 

PhDr. Kratochvílová – vyjadrila sa k návrhu nasledovne - peniaze rezonujú v každej oblasti a 

v súčasnosti aj v školstve. Situácia  je o to komplikovanejšia, o čo nespravodlivejšie 

a netransparentnejšie je financovanie regionálneho školstva. Finančná závislosť škôl 

a školských zariadení na výbere daní  a ich následnom prerozdelení dostáva tieto subjekty do 

obrovskej nestability. Oproti pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom 

tých škôl, ktoré dostávajú dotácie z ministerstva školstva (prenesené kompetencie) je taká istá 

skupina zamestnancov v neustálom strachu o svoje mzdy.  VŠETCI pedagogickí zamestnanci  

podliehajú zákonu 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, VŠETCI 

v zmysle platnej legislatívy vykonávajú pedagogickú, odbornú alebo výchovnú činnosť.  

Momentálna krízová situácia nastavila nerovnomerné možnosti výkonu ich činnosti bez 

rozdielu typu školy. Oveľa väčšie nasadenie má učiteľ  základnej školy na 1. – 4. ako 

napríklad učiteľ telesnej výchovy alebo praktického vyučovania. Napriek tomu ministerstvo 

školstva neuvažuje o zmene mzdového normatívu na ZŠ, ani SŠ počas prerušenia vyučovania 

z dôvodu koronakrízy. Dokonca ani siahnuť na mzdy nepedagogickým zamestnancom, 

nakoľko časť z nich pracuje doma a upratovačky, školníci a pod. pracujú v zníženom 

pracovnom režime. Akým právom teda siahneme na mzdy jednej skupine zamestnancov?  

Už tým, že podielová daň na rok 2020 zostala v meste Nitra na úrovni roku 2019 a mzdy mali 

nárast o 10 %, dostali sa niektoré školy do finančných problémov, ktoré sanujú z vlastných 

zdrojov. Každé ďalšie znižovanie dotácií dostane väčšinu neverejných  škôl a školských 

zariadení pod hranicu prežitia. Nakoľko som presvedčená, že pre verejné školy a zariadenia sa 

prostriedky vždy nájdu.  

RNDr. Rácová – uviedla, že návrh dodatku k VZN je veľmi všeobecný a nekonkrétny, 

situácia vo finančnom zabezpečení škôl vzhľadom na pandémiu je veľmi vážna. Je potrebné 

informovať členov komisie o výške financií, ktoré chýbajú pre štátne materské školy, neštátne 

školy, školské jedálne a školské kluby a o možnostiach riešenia tohto stavu. Požaduje 

odpovede na otázky, koľko finančných prostriedkov chýba v členení, ktoré uviedla a ako to 

bude riešiť odbor školstva? 

               . 

Mgr. Špoták – vyjadril sa k predloženému materiálu a objasnil zámer dodatku - podotkol,  že 

preto je všeobecný, lebo nevieme. Každým dňom sa menia východiská a prognózy. Výpadok 

podielových daní za marec je okolo 7,5 % a za apríl sa očakáva oveľa vyšší. Prognózy 

z RPRZ (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – pozn.) budú na prelome apríla / mája. V tejto 

skupine školských zariadení vidí najohrozenejšie základné umelecké školy, ktoré majú plne 

vyučovať a sú v jednom balíku s klubmi či jedálňami.  

 

RNDr. Rácová – poďakovala za odpoveď.  

 

Ing. Hatala – uviedol, že je proti takto formulovanému dodatku k VZN, formulácie považuje 

za vágne, nekonkrétne. Zdôraznil, že k financovaniu škôl sa musí pristupovať špecificky. 

 

RNDr. Rácová – doplnila svoje vyjadrenie, že následne konzultovala materiál 

s kompetentnými zamestnancami Mesta a potvrdili potrebu v prvom kroku prijať toto znenie 



vzhľadom na výpadok podielových daní, po upresnení v máji v druhom kroku - po zverejnení 

odhadu podielových daní. – to upresniť – a preto súhlasí s návrhom dodatku. 

 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – vyjadrila súhlas s predloženým návrhom a poďakovala za 

objasnenie situácie RNDr. Rácovej, 

 

Mgr. Šillerová – uviedla, že vzhľadom k aktuálnej situácii súhlasí s návrhom dodatku.   

 

RNDr. Ronec – tiež súhlasí s návrhom. 

 

Ing. Králová, PhD.  – vyjadrila zásadný nesúhlas s návrhom na zmenu financovania škôl 

a školských zariadení, zdôraznila, že je potrebné zachovanie nastavenej kvality vzdelávania, 

školy nemajú iné možnosti získania zdrojov financovania na prevádzku a udržanie 

zamestnanosti, vyslovila obavu z možnosti následného prepúšťania pedagógov. 

 

Na základe hlasovania per rollam prijala komisia uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v  Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  návrh  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry         

č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky v znení dodatku č.1 a 2 a uznesením č.6/2020 – 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. 3       

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry 

a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v znení dodatku         

č.1 a 2. 

Hlasovanie per rollam za navrhnuté uznesenie - za: 5,   proti: 3,   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

 

1. PaedDr. Orságová – informovala o opatreniach prijatých na školách vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu spôsobenú COVID 19 do 14.4.2020 vrátane (Príloha č.4) 

 

2. Mgr. Šillerová – predstavila návrh na využitie inovatívnej vyučovacej metódy – vysoko 

efektívne učenie (ďalej len „VEU“)  v triedach 1.ročníkov od budúceho školského roka. 

Uviedla, že v Nitre je záujem rodičov budúcich prvákov otvoriť triedu alebo triedy s prvkami 

VEU. Na nižšie uvedených linkoch ponúka možnosť oboznámiť s tým, čo je VEU. Nejde 

o experimentálne ani alternatívne vyučovanie.  Môžeme ho nazvať inovatívnym, až na to, že v 

slovenskom školstve funguje už viac ako 30 rokov.  Desať rokov bolo v praxi overované ešte 

ako ITV (integrované tematické vyučovanie- pozn.), v súčasnosti je VEU riadne  akreditované 

vzdelávanie ministerstvom školstva už pár rokov. K akreditácií prišlo pravdepodobne za 

ministra školstva Milana Ftáčnika. Všetky následné i súčasné  inovácie v slovenskom školstve 

sa odvíjajú od základných princípov VEU alebo jej filozofie. Aj teraz v učení na diaľku. A 

podľa toho, aké signály a usmernenia idú  z ministerstva a ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav – 



pozn.), predpokladá, že budú pokračovať a ďalej sa rozvíjať.  Myslí, že sa na tom zhodnú aj s 

hosťom piatkového EduPointu Viktorom Križom (uskutočnené 17.4.2020). 

V texte zvýraznila slovné spojenie s prvkami  VEU preto, lebo zavádzanie VEU do tried a 

škôl má niekoľko úrovní. Najnižšia úroveň je zaviesť do vyučovania len prvky modelu. To 

znamená, že trieda s prvkami VEU sa na pohľad ničím neodlišuje od bežnej triedy. Rozdiel je 

v klíme triedy. Vládne v nej priateľské, bezpečné ovzdušie. Uplatňujú sa dohodnuté pravidlá 

života a vybrané životné zručnosti. V takýchto triedach sa predchádza šikane a ďalším 

negatívnym javom v školskom kolektíve. Zvyšuje sa spolupráca a podpora rodičov škole. Na 

pohľad to vyzerá jednoducho, ale aby to skutočne fungovalo, musí sa učiteľ s myšlienkami 

stotožniť - samozrejme dobrovoľne a rád, vyškoliť sa v základnom module VEU  a  mať 

podporu vedenia školy.  

Pre povzbudenie a motiváciu riaditeľov škôl - podporovať tieto inovatívne snahy - je z 

dlhoročných skúseností efektívne, keď tieto snahy podporí i zriaďovateľ. Napríklad slovnou 

formou na riaditeľskej porade. Aj keď je vyučovací proces so všetkým, čo k tomu prináleží  v 

kompetencii riaditeľov škôl,  podpora a spolupráca zriaďovateľa má veľkú hodnotu.  

Záujemcom o VEU z radov riaditeľov i učiteľov vieme zabezpečiť adekvátne vzdelávanie v 

rámci EduPoint Nitra. 

Navrhuje obrátiť sa na riaditeľov základných škôl s otázkou, podnetom, či majú  záujem v 

školskom roku 2020/2021 otvoriť prvácku triedu/triedy s prvkami VEU. A ak áno, zverejniť 

čo najskôr túto informáciu na stránke Mesta pre rodičov budúcich prvákov. 

Spomínané linky na predmetnú metódu vzdelávania: 

https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3132/poznate-vysoko-efektivne-ucenie-aj-vdaka-

nemu-sa-dnes-na-skolach-uci-lahsie  

http://ask21.sk/sk/Article/88/Vzdel%C3%A1vacie%20aktivity%20ASK.proxia   

 

PaedDr. Orságová – vyjadrila sa, že prekonzultuje návrh na videokonferencii s riaditeľmi 

základných škôl plánovanej na 24.4.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

           sekretár komisie                                            predseda komisie  

https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3132/poznate-vysoko-efektivne-ucenie-aj-vdaka-nemu-sa-dnes-na-skolach-uci-lahsie
https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3132/poznate-vysoko-efektivne-ucenie-aj-vdaka-nemu-sa-dnes-na-skolach-uci-lahsie
http://ask21.sk/sk/Article/88/Vzdel%C3%A1vacie%20aktivity%20ASK.proxia


Uznesenie 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

z prerokovania materiálov 

 predložených na plánované zasadnutie dňa 15.apríla 2020 

 

 

Uznesenie č.4/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:1/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

Informatívnu správu o činnosti pracovnej skupiny na riešenie problémov 

marginalizovaných skupín obyvateľstva 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

Informatívnu správu o činnosti pracovnej skupiny na riešenie problémov  

marginalizovaných skupín obyvateľstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  



Uznesenie 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

z prerokovania materiálov 

 predložených na plánované zasadnutie dňa 15.apríla 2020 

 

 

Uznesenie č.5/2020 – 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   

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry po novele zákona o pedagogických 

a odborných zamestnancoch 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry po novele zákona o pedagogických 

a odborných zamestnancoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  



Uznesenie 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

z prerokovania materiálov 

 predložených na plánované zasadnutie dňa 15.apríla 2020 

 

 

Uznesenie č.6/2020 – 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   

návrh  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky v znení dodatku č.1 a 2 

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    

u z n i e s ť  sa na vydaní  

Dodatku č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky v znení dodatku  č.1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


