
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 10.júna 2020 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 1 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová, Roman Veverka, Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 

 

Program:    
1.Otvorenie 
2.Zhodnotenie aktivity Žiackeho parlamentu pri CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra – Mladí  

    v projekte  

3.Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež počas letných prázdnin - CVČ,  

    Štefánikova trieda 63, Nitra 

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

    zastupiteľstva 

5. Rôzne:  

- Aktivity mesta pre deti a mládež cez letné prázdniny – prevádzka materských škôl   

  a školských klubov detí pri základných školách 

- Návrhy na zatraktívnenie a skvalitnenie najslabších škôl (Teach for Slovakia) 

- Informácia o výsledkoch zápisu do základných a materských škôl v zriaďovateľskej  

   pôsobnosti Mesta Nitry  

- Informácia o výsledku projektu Komunita mladých (systematická práca s mládežou)  

- Výzva MŠVVaŠ SR pre národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.  

- Informácia o dofinancovaní škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry zo záverečného   

   účtu Mesta Nitry za rok 2019  

6. 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 –  navrhol presunúť za bod č.2 a č.3 bod 

Návrhy na zatraktívnenie a skvalitnenie najslabších škôl – prezentáciu p. Romana Veverku z 

Teach for Slovakia. Neboli pripomienky k návrhu zmeny programu a k presunutiu bodov.  

 

K bodu 2/ 

Zhodnotenie aktivity Žiackeho parlamentu pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 

63, Nitra – Mladí v projekte  
Mgr. Marián Hlavatý, PhD., riaditeľ Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra (ďalej 

len „CVČ“) informoval o zmene koordinátora žiackeho parlamentu, ktorý pracuje pri CVČ – 

od nového školského roka ňou bude PaedDr. Alena Mrázová. Prezentoval projekt Mladí 

v projekte, ktorý realizovali členovia parlamentu pod vedením Mgr. Adely Maškinovej 



(Príloha č.1). Riaditeľ predstavil svoju víziu vytvoriť vo vekuprimeranej forme obdobu 

parlamentu a komisií podľa vzoru samosprávy, aby žiaci boli postupne oboznámení s jej 

činnosťou, budovali si občianske postoje a boli pripravení na participáciu na činnosti mesta. 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a    Zhodnotenie aktivity Žiackeho parlamentu pri Centre voľného času, 

Štefánikova trieda 63,  Nitra – Mladí  v projekte a  uznesením č.9/2020 – KMŠaV                                                 

b e r i e   n a   v e d o m i e   Zhodnotenie aktivity Žiackeho parlamentu pri CVČ, Štefánikova 

trieda 63, Nitra – Mladí v projekte. 

 

K bodu 3/ 

Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež počas letných prázdnin – 

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

Mgr. Marián Hlavatý, PhD., riaditeľ Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

informoval o zabezpečení letnej činnosti počas školských prázdnin v školskom roku 

2019/2020. Otvoria 10 turnusov letných táborov (Príloha č.2) – v štandardnom režime – od 

7.00 h do 16.00 h., ale v piatok len do 14.00 h, aby sa mohli následne priestory dezinfikovať. 

Plánujú otvoriť aj poldenné letné školy ako predprípravu na krúžkovú činnosť – pre krúžky - 

mažoretky, výtvarná škola, letná škola športu (netradičné športy), škola tanca. Ich činnosť by 

bola od 8.00 h do 12.00 h. Prihlasovanie do všetkých letných voľnočasových foriem bude 

15.6.2020 od 8.00 h, ale len osobne a jedno dieťa je možné prihlásiť maximálne na 2 turnusy. 

Mgr. Hlavatý, PhD. informoval komisiu, že v súčasnej dobe pociťujú veľkú absenciu 

športového ihriska, ktoré sa nachádza v areáli CVČ, ktoré je vo veľmi dezolátnom stave, 

navštevované bezdomovcami. Bolo by veľkým prínosom aj do budúcej činnosti CVČ a tiež 

vhodný priestor na podujatia rôzneho charakteru v centre mesta. 

 

Mgr. Šillerová – podotkla, že by slúžilo aj ostatným školám v meste a tiež na okresné akcie. 

Ing. Hatala – uviedol, že by sa to mohlo riešiť cez investora alebo Mesto by našlo financie na 

vypratanie sutiny, postavenie hygienických zariadení a sfunkčnili by sa priestory pre účely 

CVČ. 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a    Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež počas letných 

prázdnin – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra a  uznesením č.10/2020 – 

KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež 

počas letných prázdnin – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra. 

 

 

K bodu 4/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva 
Neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie v komisii. 

 
 

K bodu 5/ 

Rôzne  

 

1. Návrhy na zatraktívnenie a skvalitnenie najslabších škôl (Teach for Slovakia) 

(spolu s prizvanými zástupcami organizácie prišla na zasadnutie komisie Mgr. Blaháková, 

ambasádor pre komunitnú práce v Nitre) 



Zástupca organizácie Teach for Slovakia Roman Veverka prezentoval projekt Partnerstvo 

s mestom Nitra, ktorý by v prípade záujmu zo strany základných škôl chceli realizovať už 

v školskom roku 2020/2021. Chceli by osloviť riaditeľov základných škôl so žiakmi 

pochádzajúcimi z marginalizovaných rómskych komunít. Zameriavajú sa na tieto skupiny 

žiakov a majú veľmi dobré výsledky v základných školách, v ktorých pôsobia ich členovia. 

Plat takéhoto zamestnanca školy by dol 50 % dotovaný donormi a 50 % by platila samospráva 

+ plat ako učiteľ základnej školy. Ich členovia pôsobiaci v školách nie sú vyštudovaní 

učitelia, ale častokrát majú pri vzdelávaní žiakov lepšie výsledky v porovnaní s pedagógmi. Je 

to suma 25 000 € ročne, resp. 12 500 € zo strany obce. 

RNDr. Ronec – podotkol, že keby prijal do pracovného pomeru takýchto zamestnancov, 

dvoch by musel prepustiť. 

P. Veverka – uviedol, že by sa počkalo, kým sa miesto uvoľní, nechcú, aby sa prepúšťalo. 

PhDr. Kratochvílová – upozornila, že obídeme zákon 138/2019. Informovala sa, kde by bol 

zaradený takýto zamestnanec podľa legislatívy, keď nespĺňa odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť a aká by bola záruka odbornosti? 

P. Veverka – objasnil, že je to na dohode s riaditeľom školy, oni hľadajú a následne školám 

ponúkajú ľudí, ktorí majú nejaké zručnosti, nie sú to len vyštudovaní učitelia. 

Mgr. Šillerová – informovala sa, či pôsobia len ako učitelia alebo pôsobia aj v školskom klube 

detí, prípadne ponúkajú nejaké voľnočasové aktivity. 

P. Veverka – uviedol, že kľúčová je pre nich škola, musia mať reálne odučených 17 

vyučovacích hodín v úväzku. 

RNDr. Rácová – zdôraznila, čo bolo už povedané, čo hovorí školská legislatíva o odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti učiteľov - nekvalifikovaní ľudia tretieho sektora sú cudzím 

prvkom v školskom prostredí. Nekvalifikovaní „učitelia“ nemôžu byť vo vyučovacom 

procese. Položila niekoľko otázok - ako je možné, že títo ich pracovníci bez pedagogického 

vzdelania a skúseností často lepšie dokážu vzdelávať ako vyštudovaní pedagógovia? Ak to 

nie sú učitelia, nevadí to rodičom? Nakoľko hodnotia len spokojnosť deti, je tá merateľnosť 

objektívna? Aké je ďalšie pôsobenie týchto ľudí po skončení projektu? Konštatovala, že celý 

projekt je dobre vymyslený biznisplán, v ktorom je zamestnaných veľa ľudí - je to 

o peniazoch. 

P. Veverka – argumentoval tým, že sú transparentní, majú pozitívne ohlasy. Majú školy, kde 

sa pýtali aj rodičov na spokojnosť s ich pôsobením. Ďalšie uplatnenie týchto ľudí je aj 

v školstve, aj v štátnej správe, 20% zostane, odchádzajú, lebo nemajú DPŠ a pre nízky plat. 

Mgr. Blaháková - sa zaujímala, či by mohol a ako tento projekt zlepšiť proces vzdelávania 

rómskych žiakov. 

Ing. Králová, PhD. – vyjadrila názor, že títo mladí ľudia by mali byť kvalifikovaní na prácu 

v školstve, mali by mať vzdelanie na to a nevidí to reálne na 1.stupni základnej školy. 

P. Veverka – podotkol, že 60 % týchto členov pôsobí na 2.stupni základnej školy a didaktiku 

predmetu si dopĺňajú počas 6-týždňovej letnej školy. 

Mgr. Špoták – informoval sa, akú vedia priniesť škole kvalitatívnu zmenu a aké majú 

referencie. 

P. Veverka – uviedol, že všetci riaditelia škôl, na ktorých pôsobia, sú spokojní, hodnotia ich 

stupnicou od 1 do 10 a vítajú aj  vzdelávanie učiteľov. 

Ing. Králová, PhD. – položila otázku – v čom sú títo mladí ľudia iní ako učitelia? 

P. Veverka – vysvetlil, že vždy vedia, čo chcú robiť a vedia nájsť vhodné metódy pre deti. 

Ing. Hatala – požiadal p. Veverku, keby mohol poskytnúť kontakt na riaditeľov škôl, kde 

pôsobili alebo pôsobia, aby sme sa mohli informovať. Uviedol, že by to bolo vhodné na naše 

základné školy so žiakmi z rómskej komunity. 

 

Po prezentácii začala diskusia k téme: 



Ing. Bakay – podotkol, že by to bolo vhodné realizovať na 3 školách s rómskymi žiakmi, kde 

by priniesli inovatívne metódy do vyučovania. 

Mgr. Šillerová – informovala, že na budúci týždeň je pozvaná na vzdelávanie učiteľov pani 

riaditeľka zo školy, kde sa tento projekt realizuje. Zároveň zdôraznila, že naši učitelia na 

týchto troch základných školách nemajú žiadne príplatky za takúto náročnú prácu, ani 

motiváciu – pripomína to pri príležitosti, keď prijímame takýchto mentorov do škôl. 

Ing. Hatala – vyzval členov komisie, že podľa poskytnutých informácií si každý môže overiť 

skutočnosť sám. 

RNDr. Rácová – upozornila, že dlhé roky sa týmto trom školám nevenujeme, len ich 

dofinancovávame, aby prežili a preto je potrebné týmto školám viac pomôcť. Nič sme pre 

tieto školy ako mesto neurobili, nejaký projekt neziskovej organizácie to dvomi vycvičenými 

osobami nezachráni. 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, že predstavený projekt môže byť dobrý mentoring, lebo tí 

učitelia, ktorí tam dlhé roky pôsobia, môžu byť aj „vyhorení“. Ale my máme problém, že tie 

deti do školy neprídu. A tiež sa musíme venovať aj mladým učiteľom. 

PhDr. Kratochvílová – vyzdvihla Základnú školu, Krčméryho 2, Nitra, že je to veľmi pekná 

škola. Vyzvala pána riaditeľa, aby sa vyjadril k tomu. 

RNDr. Ronec – podotkol, že je naklonený všetkému, možno by aj vedel zamestnať jedného 

takéhoto človeka, ale učiť by mu dal napr. len anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúru 

alebo iné predmety nie. 

Mgr. Špoták – apeloval na členov komisie, že ak by sme chceli využiť ich ponuku, 

v súčasnom období majú výber kandidátov a v lete je ten 6-týždňový kurz – tak sa musíme 

rozhodnúť teraz – aspoň pre tie dve školy. 

Ing. Hatala – vyzval na predloženie nejakého materiálu – ako motivovať učiteľov týchto škôl. 

PhDr. Kratochvílová – uviedla, že by sa mali viac títo učitelia odmeňovať. 

PaedDr. Orságová – vysvetlila, že dofinancovávame ich prenesené kompetencie. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že by sme mali mať nejakú stratégiu. 

Ing. Hatala – uviedol, že my ako komisia môžeme vziať na vedomie tieto informácie 

o projekte, lebo nevieme stanovisko riaditeľov týchto dvoch škôl. 

Mgr. Špoták – doplnil, že teraz by sme potrebovali vedieť o dvoch voľných pracovných 

miestach na týchto školách. 

RNDr. Rácová – upozornila, že by sme nemali rozhodovať za týchto dvoch riaditeľov škôl, 

túto prezentáciu mali vidieť všetci  riaditelia škôl a mali by sme poznať ich názor, takéto 

rozhodovanie pod tlakom nie je správne. 

Ing. Hatala – navrhol, že by bolo vhodné zistiť, či majú voľné miesta a ak majú, potom by 

sme znova kontaktovali pána Veverku. 

Ing. Králová, PhD. – súhlasila s návrhom, aby sme sa opýtali na stanovisko riaditeľov tých 

škôl a potom by sme elektronicky odhlasovali ďalšie potrebné náležitosti, aby sa to stihlo v čo 

najkratšom čase. 

PhDr. Kratochvílová – uviedla, že nie je proti tej myšlienke, ale ten človek by mal mať nejaký 

cieľ. 

 

Následne komisia prijala k tomuto bodu uznesenie: 
 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  prezentáciu Návrhy na zatraktívnenie a skvalitnenie najslabších škôl 

(Teach for Slovakia), uznesením   č.11/2020 – KMŠaV  ju  b e r i e   n a  v e d o m i e      

a   o d p o r ú č a   pilotne projekt realizovať v základných školách so žiakmi pochádzajúcimi 

z marginalizovaných rómskych komunít s prijatím dvoch zamestnancov. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 8,   proti: 0,   zdržal sa: 1  



PhDr. Kratochvílová sa ospravedlnila zo zasadnutia. 

 

2. PaedDr. Orságová – informovala, že je nárast počtu detí s autizmom zapísaných do 

1.ročníka. Pani riaditeľka Základnej školy, Topoľová 1, Nitra má v pláne vyjsť rodičom 

týchto detí (je ich 5) v ústrety a otvoriť takúto triedu, ale potrebovala by špeciálneho 

pedagóga a asistenta učiteľa – finančné náklady na nich sú vyčíslené na 32 tisíc €. Požiadala 

komisiu o podporu financovania týchto pracovných pozícií – možno sa budú financovať 

z projektu, možno zo štátneho rozpočtu. 

RNDr. Rácová – odporúčala by ich integrovať – začleniť do bežnej triedy.  

 

Komisia prijala k bodu uznesenie: 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a   požiadavku Základnej školy, Topoľová 1, Nitra na vytvorenie triedy pre 

žiakov so ŠVVP v 1. ročníku a uznesením č.12/2020 – KMŠaV p o d p o r u j e  vyčlenenie 

finančných prostriedkov na mzdové náklady špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto triede. V prípade potreby bude hľadať 

finančné zdroje. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 8,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 

3. RNDr. Rácová – upozornila členov komisie, že v materiáli predloženom na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Nitre 11.6.2020 sa nenachádza zapracovaný v záverečnom účte 

Mesta návrh na dofinancovanie normatívnych prostriedkov 3 základných škôl – ZŠ, 

Krčméryho, ZŠ Ščasného, ZŠ s MŠ Novozámocká, ktorý predložil OŠMaŠ. 

Mgr. Špoták – uviedol, že prebytok zo záverečného účtu by sa mal presunúť do rezervného 

fondu. Nevieme, či bude výpadok podielových daní kompenzovaný štátom. Keď sa robil 

rozpočet, nevedelo sa, že príde pandémia. Porozpráva sa o tom s pánom primátorom. 

Ing. Hatala – podotkol, že tiež na zasadnutie zastupiteľstva je v materiáli uvedená suma na 

obnovu školskej kuchyne v Základnej škole, Škultétyho 1, Nitra vo výške 306 tisíc €, hoci 

máme veľa havarijných situácií, ktoré neznesú odklad. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že spomínaná školská kuchyňa je havarijný stav a na ďalšie 

havarijné stavy OŠMaŠ nemá finančné prostriedky. 

RNDr. Rácová – upozornila, že je potrebné dodržiavať nariadenie vlády, koľko treba dávať na 

opravy školských budov. Nitra dáva veľmi málo – 1,1 milióna €. 

PaedDr. Orságová – požiadala komisiu o podporu pri schvaľovaní financovania opráv 

a investícií v školstve. 

RNDr. Rácová – navrhla, aby komisia požiadala o úpravu rozpočtového opatrenia podľa 

návrhu pripraveného OŠMaŠ na dofinancovanie 3 malých škôl, nakoľko sa to nenachádza 

v materiáli k záverečnému  účtu o sumu 314 tis Eur. 

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  Návrh  na dofinancovanie prenesených kompetencií Základnej školy, 

Krčméryho 2, Nitra, Základnej školy, Ščasného 22, Nitra a Základnej školy s materskou 

školou, Novozámocká 129, Nitra v roku 2020 a uznesením   č.13/2020 – KMŠaV                

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  p r i p r a v i ť  rozpočtové opatrenie 

v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 8,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 



4. PaedDr. Orságová – informovala komisiu o návrhu investičných akcií v školstve v roku 

2020 – 2022 a havarijných stavoch školských budov. 

Ing. Hatala – uviedol, že uvedenou problematikou sa bude komisia zaoberať pri 

prerokovávaní nevyhnutných výdavkov k rozpočtu mesta. 

 

5.Ing. Králová, PhD. – opätovne sa vrátila k téme vytvorenia materskej školy v mestskej časti 

Párovské Háje. V priestoroch Centra zdravia by sa mohla vytvoriť jedna trieda materskej 

školy pre deti v tejto mestskej časti, ktorej počet obyvateľov sa zvýšil dôsledkom 

individuálnej výstavby rodinných domov. 

PaedDr. Orságová – upresnila, že sú to veľmi malé priestory na prevádzku materskej školy. 

 

Komisia sa zhodla, že uskutoční návštevu predmetných objektov na posúdenie situácie 

a možnosti  zriadenia materskej školy v lokalite Párovské Háje.  

Zodpovednou osobou za zrealizovanie návštevy bude Ing. Králová, PhD. 

 

6. Aktivity mesta pre deti a mládež cez letné prázdniny – prevádzka materských škôl a 

školských klubov detí pri základných školách – PaedDr. Orságová informovala, že Mesto ako 

zriaďovateľ plánuje prevádzku materských škôl počas mesiacov júl, august a školských 

klubov detí aspoň 1 – 2 týždne podľa záujmu rodičov. Ohľadom poplatkov zákonných 

zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí počas školských 

prázdnin sa plánuje prijať dodatok k VZN 8/2019, zatiaľ budú školy vyberať alikvótnu časť 

poplatku, stravné na deň v plnej výške, režijné náklady a podľa potreby príspevok na 

plánované aktivity. Prevádzka materských škôl bude realizovaná podľa personálnych 

a kapacitných podmienok za dodržania hygienických opatrení vydaných ÚVZ. 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  materiál Aktivity mesta pre deti a mládež cez letné prázdniny – prevádzka 

materských škôl a školských klubov detí pri základných školách  
 

7. Informácia o výsledkoch zápisu do základných a materských škôl v zriaďovateľskej    

pôsobnosti Mesta Nitry – PaedDr. Orságová uviedla, že bude informovať o výsledkoch 

zápisov na ďalších zasadnutiach komisie, nakoľko ešte nie sú spracované výsledky zápisu do 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – je to náročný proces, lebo niektorí 

rodičia, najmä z okolitých obcí, zapísali svoje deti aj na 21 materských škôl. 

Ing. Hatala – požiadal, keby bol potom komisii predložený prehľad – koľko detí sa zapísalo, 

koľko z nich je mimo Nitry a ako budú naplnené kapacity našich materských škôl. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že ako obyvateľom mestskej časti Párovské Háje im bolo 

sľúbené, keď sa vytvorilo Centrum zdravia, že si budú môcť zapísať deti do materskej školy 

v meste tam, kde im to vyhovuje. Navrhuje, že by sa aj teraz mohlo takéto uplatniť. 

 

8.Ing. Hatala  informoval členov komisie o doručenom liste od  rodičov detí  Materskej školy,  

Hospodárska  7,  Nitra ,   kde  apelujú okrem iných oslovených, aj  na Komisiu MsZ v  Nitre  

pre  mládež,  školstvo  a  vzdelávanie, aby  bola  zachovaná ich materská škola,  nakoľko  sa  

šíria informácie o jej zrušení. Súčasťou listu boli podpisy rodičov detí materskej školy. 

PaedDr.  Orságová  –   objasnila   situáciu,  že  pri    zámere  výstavby   Materskej  školy   na 

Dobšinského      sa   myslelo na   to, že  3  materské školy  na Zobore  sú v nekvalitnom stave.  

Dávnejšie bola oslovená SPÚ, v ktorej  vlastníctve je budova, v ktorej   sídli   naša  materská  

škola, že by potrebovali tento priestor pre deti svojich ašpirantov. Teraz sa ozvali,   že by mali  

záujem o ňu ako o materskú školu pre svojich zamestnancov  s  tým, že by  tam ponechali aj  

tieto súčasné deti ešte, ale materská škola by  patrila   už im.  Uviedla, že   MŠ  Dobšinského  



je budovaná  na  kapacitu 144 detí.  Veľký záujem majú aj rodičia detí z okolitých obcí, ktorí  

pracujú v meste. Mesto sa musí rozhodnúť, ako ďalej. MŠ Hospodárska by sa vyradila potom 

zo siete škôl a školských zariadení. 

Ing. Hatala   –   podotkol, že  sa   o tejto  záležitosti  dozvedel cez doručený list a tiež od iných  

poslancov. Na základe toho sa kontaktoval s  rektorátom SPÚ, kde mu to bolo predložené ako  

hotová vec. Podľa informácií SPÚ v súčasnosti nemá finančné prostriedky na prevádzkovanie  

materskej školy, možno od ďalšieho  školského  roka.  Navrhol požiadať rektorát o predĺženie  

prenájmu ešte na ďalší školský rok a nakoľko bude povinná predškolská výchova,  nemyslí si,  

že  na  MŠ  Dobšinského  budú  nadbytočné  kapacity. Preto  potrebuje  komisia  vedieť počty  

zapísaných detí, aj so zapísanými deťmi z okolia Nitry. 

Ing. Králová, PhD.  –  uviedla,  že  aj  ona  bola  v tejto  veci  oslovená, ale nakoľko nevedela  

o tejto situácii, nevedela sa vyjadriť. Sú to deti zamestnancov vysokej školy, ktorí majú trvalý  

pobyt   v  okolitých   obciach  a   nechcú   platiť  zvýšený  poplatok   podľa  platného    VZN.  

Vyhovovalo by im, keby materská škola patrila SPÚ. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a doručený list rodičov detí Materskej školy, Hospodárska 7, Nitra 

s vyjadrením k zachovaniu predmetnej materskej školy. 

 

9. Ing. Hatala –  zdôraznil členom komisie, že v predloženom návrhu plánu práce  komisie na  

2.polrok  2020  mali   doplniť  svoje návrhy  na  prerokovanie  na  jednotlivých  zasadnutiach. 

Pokiaľ  chcú niečo   zaradiť do programu,  treba  to povedať  na   predchádzajúcom zasadnutí  

komisie a každý si sám vopred pripravený materiál predloží a zdôvodní. 

 

10. Informácia o výsledku projektu Komunita mladých (systematická práca s mládežou) – 

Mgr. Špoták informoval, že počas korona krízy boli pozastavené dotácie projektov 

a vyhlasovanie výziev. Realizácia tejto výzvy sa posúva od augusta do marca.  

 

Komisia presunula na ďalšie zasadnutie body: 

- Výzva MŠVVaŠ SR pre národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. – 

zodpovedný: Mgr. Špoták 

- Prezentácia projektu Športové centrum pre základné školy (spolupráca s HK Nitra) – 

zodpovední: Mgr. Kretterová, zástupca HK 

- EduPoint – zhodnotenie projektu – zodpovedná: Mgr. Šillerová. 

- Zhodnotenie  vyučovacieho procesu na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 – zodpovedná: PaedDr. 

Orságová 

 

 

K bodu 6/ 

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 10.júna 2020 

 

 

 

Uznesenie č.9/2020 – 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     

Zhodnotenie aktivity Žiackeho parlamentu pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 

63,  Nitra – Mladí  v projekte  

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

Zhodnotenie aktivity Žiackeho parlamentu pri CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra – Mladí 

v projekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 10.júna 2020 

 

 

 

Uznesenie č.10/2020 – 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     

Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež počas letných prázdnin – Centrum 

voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra  

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

Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež počas letných prázdnin – Centrum 

voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 10.júna 2020 

 

 

 

Uznesenie č.11/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:5/ 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a   

prezentáciu Návrhy na zatraktívnenie a skvalitnenie najslabších škôl (Teach for Slovakia)  

b e r i e   n a  v e d o m i e   a   o d p o r ú č a    

pilotne projekt realizovať v základných školách so žiakmi pochádzajúcimi 

z marginalizovaných rómskych komunít s prijatím dvoch zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 10.júna 2020 

 

 

 

Uznesenie č.12/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:5/ 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a    

požiadavku Základnej školy, Topoľová 1, Nitra na vytvorenie triedy pre žiakov so ŠVVP 

v 1. ročníku  

p o d p o r u j e  vyčlenenie finančných prostriedkov na mzdové náklady špeciálneho 

pedagóga a asistenta učiteľa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V prípade potreby bude hľadať finančné zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 10.júna 2020 

 

 

 

Uznesenie č.13/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:5/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v  Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                        

p r e r o k o v a l a   

Návrh  na dofinancovanie prenesených kompetencií Základnej školy, Krčméryho 2, 

Nitra, Základnej školy, Ščasného 22, Nitra a Základnej školy s materskou školou, 

Novozámocká 129, Nitra v roku 2020 

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    

p r i p r a v i ť     

rozpočtové opatrenie v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


