
Zápisnica 
 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

z prerokovania materiálov 

 predložených na plánované zasadnutie dňa 13.mája 2020 

 

 

Prerokovanie materiálov sa uskutočnilo elektronicky. 

 

Účasť: do elektronickej komunikácie a hlasovania per rollam sa zapojilo 9 členov, nezapojili 

sa 3 členovia 

 

 

Plánovaný program na zasadnutie 13.mája 2020:    
 

1. Informácia o výsledkoch testovania žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry – Testovanie 5 a Testovanie 9 v školskom roku 2019/2020 

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

zastupiteľstva 

3. Prerokovanie návrhu Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 

na 2.polrok 2020 

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 opäť rozhodol 

realizovať rokovanie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  pre mládež, školstvo 

a vzdelávanie (ďalej len „komisie“) plánované na 13.5.2020 elektronickou formou 

s hlasovaním per rollam. 

 

 

K bodu 1/ 
Informácia o výsledkoch testovania žiakov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nitry – Testovanie 5 a Testovanie 9 v školskom roku 2019/2020 

 

OŠMaŠ poskytol komisii tabuľku výsledkov testovania žiakov 5.ročníka základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry Testovanie 5 2019, ktoré sa uskutočnilo 

20.novembra 2019 (Príloha č.1). Testovanie žiakov 9.ročníka bolo naplánované na 1.apríla 

2020, ale z dôvodu koronakrízy bolo ministrom školstva zrušené. 

  

RNDr. Rácová – podotkla, že by bolo vhodné zamyslieť sa a prijať opatrenia na zlepšenie 

stavu 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  Informáciu o výsledkoch testovania žiakov základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry – Testovanie 5 v školskom roku 2019/2020 a 

uznesením č.7/2020 – KMŠaV   b e r i e   n a   v e d o m i e  Informáciu o výsledkoch 

testovania žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry – Testovanie 5 v 

školskom roku 2019/2020   



K bodu 2/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva 
Neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie v komisii. 

 

 

K bodu 3/ 

Prerokovanie návrhu Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a 

vzdelávanie na 2.polrok 2020 

 

Predseda komisie predložil členom návrh plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, 

školstvo a vzdelávanie na 2.polrok 2020 – Príloha č.2. 

 

RNDr. Rácová  - vyjadrila nespokojnosť s predloženým plánom práce. Chýbajú jej v ňom 

témy - stav výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach v 2.polroku školského 

roka; analýza a informácia o problémoch na školách spôsobených koronou; aktivity mesta pre 

deti a mládež cez letné prázdniny - činnosť CVČ; príprava školského roka 2020/2021- 

finančné a organizačné zabezpečenie; stav vo výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP; činnosť 

a výsledky práce komunitných centier pri ZŠ Dražovce, Krčméryho, Novozámocká - súčasný 

stav a opatrenia. 

 

PaedDr. Mičeková Vargová -  považuje plán veľmi nekonkrétny a formálny, Podľa nej by sa 

mala komisia zaoberať konkrétnymi vecami, ktoré s výchovou a vzdelávaním na 

našich školách súvisia. Navrhuje zaradiť do plánu analýzu stavu výchovy a vzdelávania na 

školách počas korony. Je potrebné nastaviť kľúč k riešeniu takýchto situácii do budúcnosti a 

vypracovať akýsi manuál, ak sa do takejto situácie v budúcnosti  znova dostaneme. Školy 

neboli na takúto situáciu pripravené a aj dnes to zvládajú, niektoré s menšími, a niektoré s 

väčšími problémami. Výsledok nepripravenosti  nás dostihne v septembri. Ďalej navrhuje, aby 

sa komisia začala konečne odborne a na primeranej úrovni venovať deťom s ŠVVP,  na 

školách nie je dostatočný počet špeciálnych pedagógov, psychológov, no detí s ŠVVP 

pribúda. Navrhuje začať s prevenciou šikany na školách. Vyjadrila súhlas s návrhom RNDr.  

Rácovej, že urýchlene je potrebné riešiť aktivity mesta pre deti a mládež prostredníctvom 

CVČ, cez letné prázdniny, nakoľko už teraz sa nám deti zgrupujú po sídliskách v tlupách a 

neefektívne trávia čas,  ktorý inokedy strávili v škole, nakoľko rodičia už začínajú mnohokrát 

naplno pracovať a školy nefungujú. Týmto chce poprosiť pána viceprimátora,  aby sme sa 

ozaj zamysleli nad tým a posilnili aktivity CVČ cez prázdniny, nakoľko v septembri po 5 a 

pol mesačnej absencii v škole budú mať naši učitelia neľahkú úlohu, ak deti a mládež 

necháme ešte 3 mesiace  neefektívne tráviť tento čas. 

(stanovisko bolo vyjadrené po uzatvorení hlasovania a tým nemohlo byť započítané do 

výsledku) 

 

Mgr. Špoták - poďakoval za podnetné návrhy. Doplnil predmetné témy do plánu práce 

komisie na 2.polrok (Príloha č.3) a tiež do programu na zasadnutie komisie 10.júna 2020. 

(Príloha č.4). Uviedol, že  je to stále na diskusiu - či už ďalšie doplnenie alebo upravenie. 

(doplnené témy boli navrhnuté po termíne uzatvorenia hlasovania) 

 

Ing. Hatala – uviedol, že nie je problém doplniť plán práce. Podotkol, že je potrebné  dopísať 

mená zodpovedných za tie navrhované oblasti,  kto spracuje materiál a kto bude zodpovedný 

za jeho prezentáciu. Hlasovanie za plán na druhý polrok bolo uzatvorené a dňa 15.5.2020 bol 

plán odovzdaný podľa požiadavky odboru organizačného v rámci zberu materiálov na 



rokovanie mestskej rady dňa 19.5.2020. Upozornil, že témy, ktorým sa chcú členovia venovať 

bližšie, treba oznámiť vopred, aby bol čas na spracovanie a určiť konkrétnu osobu, ktorá bude 

zodpovedná za jej spracovanie. Predpokladá, že najbližšie júnové rokovanie komisie už 

nebude elektronickou formou, takže bude dostatočný priestor na komunikáciu. 

 

PhDr. Kratochvílová – vyjadrila sa k predloženým návrhom na doplnenie plánu práce a na 

základe materiálu „Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva 

v Nitre“ uviedla, že komisie majú poradný, iniciatívny a kontrolný charakter činnosti. Myslí 

si, že od  týchto právomocí by sa mala odvíjať naša činnosť tak, aby nezasahovala do 

autonómie škôl, po ktorej tak odborná verejnosť volá a zároveň sme nepreberali úlohy 

metodicko-pedagogických centier,  štátnej školskej inšpekcie a dokonca ministerstva školstva. 

Prezentovala svoj subjektívny názor na niektoré návrhy (citované): 

1. Neviem si predstaviť, ako by sme  bez štandardizovaných  meracích nástrojov dokázali 

objektívne analyzovať stav  výchovy a vzdelávania na školách počas koronakrízy.  Toto by 

bolo  pravdepodobne  náročné aj pre štátnu školskú inšpekciu. Išli by sme na to metodikou 

kvantitatívnych meraní (analýzou klasifikácie) alebo kvalitatívneho dotazovania? Respondenti 

by boli  rodičia? Žiaci?  Učitelia? S nedostatkom  technologických vybavení, presýtenosti 

médií a neprispôsobenosti obsahu vzdelávania bojuje celá Európa. Je preto prirodzené, že 

pravdepodobne úroveň nadobudnutých vedomostí bude v deficite. Pripraviť školy na takúto 

situáciu v budúcnosti vyžaduje systémové zmeny. Od nastavenia priorít obsahu vzdelávania 

v štátnych vzdelávacích programoch  po prepracované metodiky a technické zázemie.    

2. Základné školy sú svojprávnym subjektom, na čele ktorého stojí riaditeľ. Podľa zákona      

č. 596/2003 Z. z. a Pracovného poriadku vydaného MŠVVaŠ SR  je plne kompetentný 

rozhodnúť o tom,  či jeho škola potrebuje špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Mesto 

Nitra ako zriaďovateľ každoročne (podľa platnej právnej úpravy) dostáva od jednotlivých 

škôl správu o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu za predošlý školský rok a zároveň ju 

musí škola uverejniť aj na svojom webovom sídle.  Z týchto správ by  malo byť zrejmé, koľko 

odborných zamestnancov (podľa zákona č.138/2019 Z. z) chýba v našich školách a čo je 

príčinou ich nedostatku. Nie je záujem o takéto miesta? Alebo riaditelia nemajú dostatočnú 

finančnú rezervu? Naša komisia by mala v tejto problematike  zastávať facilitačnú funkciu.  

T.j. uľahčiť riaditeľovi získanie prostriedkov na takéhoto zamestnanca, ak mu to rozpočet 

nedovoľuje.  Ale diktát z našej strany, že musí mať takýchto zamestnancov, nie je, myslím, na 

mieste. Týmto degradujeme kompetencie riaditeľa, ktorého Mesto do funkcie menovalo.   

3. K prevencii šikany na školách. Máme na odbore školstva hlásené prípady šikanovania?  Sú 

rodičia, ktorí žiadali pomoc? Aby sme mohli zaujať kvalifikované stanovisko a na základe 

neho konať, tak potrebujeme vedieť, aký je skutočný stav sociálno-patologických javov 

v nitrianskych školách.  

 

Mgr. Špoták – uviedol, že osobne, ale aj formálne si nemyslí, že je neskoro zasiahnuť do 

obsahu programu komisie na 2.polrok. Myslí si, že toto tu je práve to miesto, kde sa to má 

dohodnúť. Kde bol inak priestor na diskusiu? Čo sa týka zasahovania do právomocí škôl - to 

určite nie je úmysel. Obdobne sa to robilo počas riešenia predchádzajúcich týždňov - všetko 

má byť vo forme podpory, pomoci, maximálne dobrovoľných odporúčaní. Žiaden tlak, ale 

ťah. 

 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD.  – vyjadrila súhlasné stanovisko – a podporila (hlasom ZA) 

doplňujúci návrh plánu práce p. viceprimátora Špotáka. 

 

Nakoľko hlasovanie bolo uzatvorené na základe výzvy referátu organizačného, ktoré 

požadovalo predložiť plány práce komisií MsZ do 14.5.2020, výsledok hlasovania je k termínu 



15.5.2020 (podľa dohody do 12.00 h – pozn.) a vyjadruje stanovisko členov komisie k plánu 

práce v pôvodnom návrhu. 

Vyjadrenie PhDr. Laurinec Šmehilovej, PhD. zo 16.5.2020 sa nemohlo z uvedeného dôvodu 

započítať do hlasovania. 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva v  Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                        

p r e r o k o v a l a  návrh  Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a 

vzdelávanie na 2.polrok 2020 a uznesením č.8/2020 – KMŠaV    o d p o r ú č a   Mestskému 

zastupiteľstvu v Nitre   s c h v á l i ť    Plán práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a 

vzdelávanie na 2.polrok 2020 

Hlasovanie per rollam za navrhnuté uznesenie - za: 6      proti: 0     zdržal sa: 1 

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

 

Mgr. Špoták - predložil komisii ponuku spolupráce/pomoci od Teach for Slovakia pre mesto 

Nitra - Mesto bolo nimi oslovené v nadväznosti na výstupy z pracovnej skupiny EduNRoma  

a to z dôvodu skvalitnenia výučby na našich najslabších školách. O tom, kto sú, čo robia, aké 

majú výsledky, ako aj o konkrétnej ponuke chcel prísť na komisiu porozprávať p. Veverka, 

ale keďže komisia rokuje per rollam, odporúčal pozrieť si aspoň ich webové sídlo: 

https://teachforslovakia.sk/. Ponuka je na 2 roky a pozostáva z troch skupín aktivít: 1. 

Pritiahnutie top ľudí do školy, 2. Príprava a podpora týchto ľudí, 3. Podpora školy, riaditeľa 

a učiteľov. Z praxe odporúčajú min. 2 ľudí na 1 školu, ktorí by tam boli riadne zamestnaní. 

Na 2 ľudí je cena bez mála 25 000 €, pričom 50 % z toho hradí TfS od donorov. Môže sa to 

zdať veľa, ale peniaze, ktorými každoročne dofinancovávame tieto školy sú ešte vyššie. Bolo 

by vhodné podiskutovať si o tom. Zatiaľ, ak majú členovia otázky, treba mu ich poslať a zistí 

odpovede od p. Veverku. Preto to teraz sem dáva, lebo ak by sme chceli, aby začali už 

najbližší školský rok, potrebujú to vedieť do konca mája.  

PhDr. Kratochvílová – uviedla otázky pre p. Veverku – podľa troch skupín aktivít: 

1. Pritiahnutie top ľudí do školy 

Akú pracovnú pozíciu  by títo  ľudia  zastávali?   

Ak pedagogického zamestnanca  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., tak ktorú kategóriu?  

Aké kvalifikačné predpoklady by mali spĺňať?  

Alebo to budú  nepedagogickí zamestnanci?  

Výberové konanie by robil riaditeľ školy alebo ich priamo dosadí Teach for Slovakia?  

Aká bude ich pracovná náplň?                    

2. Príprava a podpora týchto ľudí 

Títo ľudia prejdú  v škole najskôr  prípravným obdobím?  

Prípravu bude zabezpečovať Teach for Slovakia?  

Tí dvaja ľudia by mali v škole uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú (2 roky) s plným 

pracovným časom? 40 hod/týždeň?                                       

 

Mgr. Špoták – poďakoval za otázky, uviedol, že aj keď na viaceré vie odpoveď, ale posunie 

ich p. Veverkovi, nech odpovie. A skúsi sa s nim dohodnúť, že by prišiel na komisiu 10.6. a 

dali nám ešte čas. 

 

https://teachforslovakia.sk/


RNDr. Rácová – vyjadrila zásadný nesúhlas k ponuke p. viceprimátora,  pokladá to za 

vstupovanie neštátnej organizácie na pôdu škôl nad rámec platnej legislatívy, vyzdvihla 

predložené otázky kolegyňou PhDr. Kratochvílovou. 
            

Mgr. Špoták -  uviedol, že ako je to legislatívne – to môže vysvetliť zástupca organizácie – 

odporúča nerobiť  predčasné  závery, že je to v nesúlade. Tiež odporúčal, aby si členovia 

pozreli, koho majú v Správnej rade (https://teachforslovakia.sk/o-nas/spravna-rada/), nemyslí 

si, že by hlavná školská inšpektorka súhlasila s porušovaním legislatívy. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že jej otázky smerom k p. Veverkovi mali čisto pragmatický 

zámer. Chcela si ozrejmiť postavenie takejto osoby v škole po stránke pedagogicko-odbornej 

aj pracovno-právnej. K  zaujatiu akéhokoľvek  stanoviska potrebujeme vstupné informácie.  

Nerada by odsúdila nejaký projekt len preto, že je neznalá danej problematiky.  Prezrela si ich 

web stránku - majú dosť široký záber činnosti. O konkrétnom projekte sa z nej nedozvedela. 

Vôbec jej neprekáža, že by to bol neštátny subjekt. Takých pôsobí na školách určite viac - od 

jazykových škôl po rôzne subjekty poskytujúce mimoškolskú činnosť.   

PaedDr. Mičeková Vargová - súhlasí s kolegyňou PhDr. Kratochvílovou  a je potrebné 

zodpovedať mnohé otázky.  Myslí si, že toto je na osobnú diskusiu, keď sa budeme môcť už 

stretávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

           sekretár komisie                                            predseda komisie  

https://teachforslovakia.sk/o-nas/spravna-rada/


Uznesenie 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

z prerokovania materiálov 

 predložených na plánované zasadnutie dňa 13.mája 2020 

 

 

Uznesenie č.7/2020 – 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   

Informáciu o výsledkoch testovania žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry – Testovanie 5 v školskom roku 2019/2020 

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

Informáciu o výsledkoch testovania žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry – Testovanie 5 v školskom roku 2019/2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    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 13.mája 2020 

 

 

Uznesenie č.8/2020 – 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  Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie na 2.polrok 

2020  

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    

s c h v á l i ť     

Plán práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie na 2.polrok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


