
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 22.júla 2020 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 1 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová, Viera Gajdošová, Ing. Katarína Kretterová, Ing. 

Mária Holečková, PhD., Ing. Michal Lečko 

 

Program:    
1.Otvorenie 

2. Prezentácia projektu Športové centrum pre základné školy   

3. EduPoint – zhodnotenie projektu  

4. Zhodnotenie  vyučovacieho procesu na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19  

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

6. Výsledky zápisu do základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry  

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

zastupiteľstva (rozpočet) 

8. Rôzne 

9. 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 bod č.7,  

nakoľko bola prizvaná aj p. Gajdošová a ostatné body sa prerokujú bez prítomnosti 

prizvaných. Neboli pripomienky k návrhu zmeny programu a k presunutiu bodov.  

 

K bodu 2/ 

Prezentácia projektu Športové centrum pre základné školy  

Ing. Michal Lečko, SZĽH Trenčín, predstavil projekt národného rozvojového programu 

Centrum športu pri základných školách – Príloha č.1. Cieľom projektu je všeobecné 

športovanie detí a žiakov, nie len hokej. Podstatné je zapojiť deti do športovania, do pohybu, 

športovanie detí bez rozdielu – každý by mal možnosť získavať zručnosti, orientáciu 

v priestore, vytrvalosť, spolupráca navzájom. Je potrebné vytvoriť všeobecný základ a potom 

vyberať. V rámci harmonogramu realizácie projektu je teraz úlohou výber ľudí, ktorí by 

pracovali s deťmi – ambasádori športu. 

 

 



Ing. Bakay – informoval sa, aká je spolupráca vyšším územným celkom? 

Ing. Lečko – uviedol, že v Trenčíne, kde v roku 2018 začali s týmto projektom, spolupracujú 

aj so strednou školou (pozn. pri Strednej športovej škole v Trenčíne vznikla 1.9.2019 

Hokejová akadémia). 

Ing. Bakay – podotkol, že túto tému mali aj na komisii športu, navrhol, že by mohli športovci 

spolupracovať, lebo každý chce niečo pre seba. 

Ing. Hatala – zaujímal sa o finančnú stránku projektu, konkrétne aký by bol príspevok Mesta 

a tiež ako by bol riešený prenájom štadióna. 

Ing. Lečko – poukázal na to, že v Trenčíne ambasádorov platilo Mesto. Vychádza to 880 € na 

ambasádora.  V Trenčíne využívali v rámci tohto projektu štadión zdarma. 

Ing. Hatala – informoval sa, či už boli oslovené naše základné školy a aký je záujem. 

Ing. Holečková, PhD. – uviedla, že ponuka bola prezentovaná všetkým našim základným 

školám, 5 z nich prejavilo záujem, vyberieme z nich 4. 

Ing. Lečko – v rámci projektu je realizovaný týždňový korčuliarsky kurz po 4 hodiny denne, 

deti sú na ľade počas vyučovania, potom je činnosť len v základných školách. 

PhDr. Kratochvílová – informovala sa, kto je s ostatnými deťmi, keď niektoré športujú? 

Ing. Lečko – uviedol, že korčuliarky kurz by absolvovali všetci žiaci 2. ročníkov. 

RNDr. Rácová – zaujímala sa o to, či deti budú platiť nejaký poplatok pri tom kurze 

a podotkla, že ambasádor by mal mať pedagogické vzdelanie. 

Ing. Lečko – vysvetlil, že kurz je bez poplatku pre deti - zdarma a čo sa týka ambasádorov, 

nemajú pedagogické vzdelanie, ale majú trénerskú licenciu, majú to prerokované na národnej 

úrovni.  

RNDr. Rácová – informovala sa, či to bude aj právne v poriadku – kto bude zodpovedný za 

deti a s kým v Nitre rokovali o tomto projekte? 

Ing. Lečko – zopakoval, že to chcú posunúť na národnú úroveň. V Nitre rokovali s HK Nitra. 

Mgr. Špoták – uviedol, že v zmluve medzi Mestom Nitra a HK Nitra o pridelení dotácií je 

zakomponované aj poskytovanie ľadovej plochy zdarma. Podotkol, že sa zúčastnil prezentácie 

tohto projektu v Trenčíne a zhodnotil ho veľmi pozitívne – deti s radosťou športovali, všetko 

bolo hravou formou a vidí v tom veľký význam. 

Mgr. Šillerová – doplnila, že za každú činnosť je zodpovedný pedagóg, preto bude potrebný 

súhlas rodiča, malo by to byť potom v poriadku. 

Ing. Hatala – požadoval by presný rozpis financií na naše mesto – koľko by to bolo, nejaký 

materiál, v ktorom by boli presne vyčíslené náklady a čo sa za tie peniaze ponúkne. 

RNDr. Rácová – informovala sa, že keď budeme mať 796 druhákov, ako sa prestriedajú na 

ľade? 

RNDr. Ronec – vysvetli rozvrhnutie jednotlivých škôl, nakoľko bol ako riaditeľ školy už 

detailne oboznámený s projektom, 

Mgr. Šillerová – uviedla, že v každom prípade by sme mali podporiť pohyb detí. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že by to bolo vhodné, lebo máme veľmi zlé výsledky telesnej 

zdatnosti detí. 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a   prezentáciu projektu Športové centrum pre základné školy, uznesením 

č.14/2020 – KMŠaV  ju  b e r i e   n a   v e d o m i e, podporuje zámer vytvoriť Centrum 

športu pri základných školách v Nitre, zároveň žiada referentov športu OŠMaŠ predložiť 

podrobnú informáciu o financovaní projektu s presne vyčíslenými nákladmi a účasťou 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 

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



K bodu 7/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského     

zastupiteľstva (rozpočet) 

Návrh rozpočtu OŠMaŠ na rok 2021 

Referentka pre financovanie školstva OŠMaŠ p. Viera Gajdošová informovala komisiu 

o návrhu rozpočtu OŠMaŠ na rok 2021 – základné požiadavky, ostatné požiadavky, príjmy 

a výdavky. Uviedla, že je v návrhu zahrnuté aj financovanie projektu Teach for Slovakia 

a Centrum športu pri základných školách. Je tam položka 120 tisíc € vyčlenených na opravy 

budov základných škôl – chceli by sme túto položku presunúť z odboru investičnej výstavby 

a rozvoja na OŠMaŠ. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že na opravy a havarijné stavy v materských školách máme 

tieto peniaze na OŠMaŠ, ale v prípade základných škôl žiadame o ne odbor investičný, ktorý 

nám pošle odpoveď, že nemá na opravy základných škôl peniaze. 

PhDr. Kratochvílová – objasnila, že podľa výpočtov je to 1,2 milióna € a v rámci podielových 

daní sú to účelové peniaze na školstvo. 

Ing. Hatala – uviedol, že tieto peniaze vždy boli v rozpočte mesta zaradené do rozpočtu 

odboru investičného a OŠMaŠ ich nemohlo používať. 

Mgr. Špoták – vysvetlil, že peniaze mali byť riešené v záverečnom účte Mesta za rok 2019. 

Ing. Hatala – navrhol presunúť tých 120 tisíc € z ostatných výdavkov do nevyhnutných 

(základné výdavky) – tak je to podľa zákona o podielových daniach – v kolónke údržba 

budov by sa dala plná suma 1,2 milióna € a opravil by sa názov položky na - údržba budov 

ZŠ, CVČ, ZUŠ a MŠ – a bolo by to všetko pod OŠMaŠ, 

RNDr. Rácová – upozornila, že v základných požiadavkách by nemali byť zahrnuté projekty 

a dotácie (boli sme upozornení na dodržiavanie pravidiel pri zostavovaní rozpočtu). Uviedla 

tiež, že tento návrh rozpočtu nebude zrealizovateľný, nakoľko sa zmenila výška podielových 

daní a preto je potrebné tento materiál upraviť na reálne podmienky, upraviť VZN, lebo 

nemôžeme rozdávať to, čo nemáme – podielové dane sa nenaplnili, tak podľa ZMOS treba 

urobiť úpravy.  Na začiatku roka 2020 sa podľa vtedy aktuálneho odhadu výnosu dane 

fyzických osôb vypočítala hodnota jednotkového koeficientu pre financovanie škôl 

a školských zariadení v sume 95,29 €. Na základe mimoriadnej aprílovej prognózy však už 

bola táto hodnota  znížená na 88,8 € a v  priebehu roka  bude pravdepodobne ešte upravovaná. 

Spýtala sa pána viceprimátora Špotáka, aké sú zámery Mesta, či pripravujú zmenu VZN vo 

výške jednotkového koeficientu alebo % normatívu pre cirkevné a súkromné školy? A 

dôležitá je aj otázka 3 základných škôl, ktoré dofinancovávame každý rok, ako to bude ďalej ? 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že stále sa vyskytuje problém s pochopením podielových 

daní a čo to je koeficient. Nemôžeme hýbať počtom žiakov, len výškou podielových daní, na 

každého žiaka dostane obec tú istú sumu, či je to súkromná alebo verejná škola. 

PaedDr. Orságová – upresnila, že naša VZN je podľa roku 2019, v roku 2020 nie je zvýšenie 

– ostáva to na pôvodnej úrovni, zároveň informovala, že vlastné príjmy škôl sú zapojené do 

výdavkov rozpočtu škôl a teraz školy majú výpadok príjmov počas pandémie. 

Mgr. Špoták – uviedol, že zatiaľ zmenu VZN nepripravujú, že nevieme, koľko peňazí budeme 

refundovať, napr. na materské školy, podielové dane budú nižšie a nevieme, koľko zdrojov sa 

ešte podarí získať. 

RNDr. Rácová -  upriamila pozornosť na problém v školských jedálňach, nakoľko od 

1.1.2021 sa ruší stravovanie „zadarmo“ a bude nahradené daňovým bonusom a informovala 

sa, ako to ovplyvní chod školských jedální? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že zábezpeka sa bude rušiť, rodičia zaplatia stravu a poplatok na 

režijné náklady ostane. 

RNDr. Rácová – podotkla, že rodič takto bude platiť poplatok za obed a vysoký poplatok za 

réžiu. 



PaedDr. Orságová – vysvetlila, že Mesto neschválilo školám kapitálové výdavky, ale školy sú 

povinné obnovovať a opravovať na základe záverov kontrol RÚVZ. 

P. Gajdošová – upresnila, že sa presunie príjem do škôl – doteraz prijalo Mesto od štátu 

dotácie a dávalo ju do škôl, teraz budú rodičia platiť školám. 

RNDr. Rácová – uviedla, že podľa analýzy finančného stavu sa na tých 3 základných školách 

zvýšili osobné náklady, preto sa chce informovať, či sa budú tieto 3 školy stále 

dofinancovávať a treba  to potom považovať za nárokovateľné a nevyhnutné výdavky. 

Ing. Hatala – navrhol presunúť do kolónky dofinancovanie  tých 315 tisíc € (3 školy) 

a dotácie a projekty presunúť do kapitoly ostatných výdavkov (ako je to určené v pravidlách 

na zostavovanie rozpočtu). 

Predseda komisie dal za tento jeho návrh presunu financií hlasovať – za: 7,  proti: 0,  zdržal 

sa: 2. 

 

Na základe diskusie bol zhovený nový návrh rozpočtu na rok 2021, najmä v oblasti 

základných a ostatných výdavkov – Príloha č.2 a 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 rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2021 a 

uznesením č.15/2019 – KMŠaV      o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre         

s c h v á l i ť  Návrh rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2021 po zapracovaní 

do návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 v zmysle nasledovných zmien: 

1. finančné prostriedky na údržbu budov ZŠ a MŠ vo výške 1 290 640 € presunúť 

z ostatných požiadaviek do nevyhnutných požiadaviek. Komisia odporúča alokovať 

tieto finančné prostriedky na odbore školstva, mládeže a športu, kde je evidovaných 

havarijných stavov na budovách vo výške okolo 900 000 €, 

2. dofinancovanie prenesených kompetencií pre Základnú školu, Krčméryho 2, Nitra, 

Základnú školu, Ščasného 22, Nitra, Základnú školu s materskou školou, 

Novozámocká 129, Nitra vo výške 315 000 € z ostatných požiadaviek presunúť do 

nevyhnutných požiadaviek, 

3. projekt Centrum športu pri základných školách vo výške 40 000 € presunúť do 

ostatných požiadaviek, 

4. dotácie športovcom vo výške 650 000 € presunúť z nevyhnutných požiadaviek do 

ostatných požiadaviek. 

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

 

 

K bodu 3/ 

EduPoint – zhodnotenie projektu  

Mgr. Špoták - predložil komisii materiál, ktorý zhodnotil projekt Mesta Nitry EduPoint, 

zameraný na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – Príloha č.3. Uviedol, že sa 

pôvodné témy vzdelávania museli prispôsobiť vzniknutej pandemickej situácii, bolo 

zrealizovaných 16 vzdelávaní, úvodná konferencia, workshopy,z toho polovica bola online. 

10 základných škôl sa vyjadrilo k projektu veľmi pozitívne. Zámerom Mesta je pokračovať 

v ďalšom období na základe nejakého memoranda o spolupráci s inými organizáciami, cieľom 

je ísť do väčších projektov a grantov a reagovať na vhodné témy a ponuky. 

Mgr. Šillerová – vyzdvihla pozitívne ohlasy škôl – niektorí boli prekvapení, ako sa to dá 

robiť, niektorí si potrebovali utvrdiť svoje používané metódy. Informovala, že sa zúčastnila 

konferencie SKAV (Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní za Nitriansky kraj), prezentovala 

činnosť EduPointu Nitra. Boli nami nadšení a chcú naše skúsenosti zdieľať v ostatných 



krajoch Slovenska. Podotkla, že sme jediní, ktorí takto pristupovali k vzdelávaniu aj počas 

pandémie a poďakovala sa vedeniu mesta za podporu. 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, že by bolo vhodné sa prezentovať aj ďalej, aby vedeli, že takéto 

niečo máme. 

Mgr. Šillerová – doplnila, že Mesto vytvorilo webovú stránku www.niceedu.sk, kde boli 

všetky aktivity prezentované. 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  materiál EduPoint – zhodnotenie projektu a  uznesením č. 16/2020 – 

KMŠaV  ho  b e r i e   n a   v e d o m i e.  

 

 

K bodu 4/ 

Zhodnotenie  vyučovacieho procesu na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19  

PaedDr. Orságová – predložila materiál o zhodnotení vyučovania počas pandémie 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – Príloha č.4. Objasnila situáciu 

počas celého obdobia. Uviedla, že sa poďakovala riaditeľom škôl za náročnú prácu. 

RNDr. Ronec – podotkol, že aj jeho pedagógovia, nakoľko školu navštevujú žiaci 

z marginalizovanej rómskej komunity, našli spôsob, ako žiakov zapájať do inej formy 

vyučovania, lebo žiakom neskôr klesol záujem o školu. 

PaedDr. Orságová – informovala, že počas letných prázdnin sú v prevádzke školské kluby 

detí – aspoň týždeň na každej škola a budú aj letné školy (ZŠ Škultétyho), obdobná forma je 

v činnosti v lokalite Orechov dvor. Uviedla, že sú školy, ktoré sa zapájajú do projektov, ale 

potrebovali by s tým pomôcť.  

Ing. Hatala – zopakoval požiadavku, že by mal byť v projektovom tíme Mesta vyčlenený 

človek, ktorý by mal v náplni práce aj projekty škôl. Ako príklad uviedol partnerské mesto 

v Poľsku, kde majú v samospráve takéhoto zamestnanca a realizujú množstvo projektov 

z euofondov. 

  

RNDr. Rácová a Mgr. Šillerová sa ospravedlnili zo zasadnutia. 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  materiál Zhodnotenie  vyučovacieho procesu na základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19  

a  uznesením č. 17/2020 – KMŠaV  ho  b e r i e   n a   v e d o m i e.  

 

 

K bodu 5/ 

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

II.  

PaedDr. Orságová – predstavila znenie výzvy – Príloha č. 5, uviedla, že Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán 

operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásilo vyzvanie pre 

národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Jeho hlavným cieľom je 

implementácia inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva podporou 

pracovných pozícií - pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí 

psychológovia a sociálni pedagógovia. Oprávneným žiadateľom a gestorom národného 

http://www.niceedu.sk/


projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“). Školy sa budú môcť 

zapojiť do realizácie  projektu prostredníctvom zjednodušenej výzvy, ktorú vyhlási MPC ako 

prijímateľ národného projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

poskytovateľom – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Výzva je určená 

materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej 

republiky. Prihlasovanie začalo  5. júna 2020. Výzva bola otvorená do 15. júla 2020. V 

súčasnosti je vyhodnocovanie žiadostí – do 31.7.2020, následne bude školám oznámené, ktoré 

uspeli.  
 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  informáciu o Výzve MŠVVaŠ SR pre národný projekt Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov II. a  uznesením č. 18/2020 – KMŠaV  ju                                                               

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

 

K bodu 6/ 

Výsledky zápisu do základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry na školský rok 2020/2021 

PaedDr. Orságová – informovala o výsledkoch zápisu do 1.ročníka základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – Príloha č.6. Podotkla, že sa to všetko ešte v septembri 

zmení (odklady, zmena bydliska žiakov). Pri materských školách ešte nie sú ustálené počty, 

tabuľka je relatívna, nakoľko sa všetky termíny a tiež vydávanie rozhodnutí o prijatí posúva 

do augusta – Príloha č.7. 

Ing. Hatala – informoval sa, ako bude riešená doprava pri novootvorenej materskej škole na 

Dobšinského? 

Mgr. Špoták – uviedol, že to doteraz nikto neriešil. Mali by byť 3 vchody do areálu, minulý 

týždeň sa to malo riešiť. Je potrebné, aby sa otvoril aspoň jeden vchod. Majú tam byť aj iní 

nájomcovia – Centrum popularizácie vedy, Kreatívne centrum, tak bude potrebná 

komunikácia s nimi.  

PaedDr. Orságová – doplnila, že objekt nie je zabezpečený voči krádeži, preto majú obavy 

tam niečo umiestniť. 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  informáciu o Výsledku zápisu do základných a materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2020/2021 a  uznesením                         

č. 19/2020 – KMŠaV   ju  b e r i e   n a   v e d o m i e.  

 

 

K bodu 8/ 

Rôzne 

 

1. Ing. Hatala – informoval, že 7.7.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov komisie 

(Ing. Hatala, PaedDr. Orságová, Mgr. Špoták, Ing. Králová, PhD., p. Plevková) zamerané na 

zistenie a posúdenie podmienok vytvorenia materskej školy v lokalite Párovské Háje. Prezreli 

si priestory súčasného Centra zdravia, skonštatovali, že by to tam bolo možné zriadiť. 

Navrhol, aby vedúca OŠMaŠ v spolupráci RÚVZ v Nitre v súčinnosti s odborom majetku 

pripravila zámer na zriadenie materskej školy aj s finančným vyčíslením. Ing. Králová, PhD. 

by mala zistiť záujem a predbežný počet detí. 



Ing. Králová, PhD. – uviedla, že záujem o materskú školu v tejto časti bude, lebo je tam veľa 

malých detí a prebieha výstavba nových domov. Doplnila, že by bolo vhodné vytvoriť v tejto 

lokalite aj nejaké voľnočasové činnosti – krúžky, aby tu deti trávili voľný čas (hudobné, 

športové a pod.). 

 

Komisia odporúčala zistiť v základnej umeleckej škole a v centre voľného času možnosti, 

resp. záujem o zriadenie elokovaného pracoviska. 

 

2. PaedDr. Orságová – informovala o plnení uznesení MsZ, ktoré boli uložené prednostovi 

úradu a týkali sa školstva – bude to predložené na najbližšom zasadnutí MsZ. Jedno sa týka 

zabezpečenia finančných prostriedkov na zriadenie triedy pre žiakov s autizmon v ZŠ 

Topoľová. Druhé uznesene, ktoré sa týka zabezpečenia starostlivosti o žiakov s diabetes 

v základných školách,  nie je splniteľné, nakoľko legislatíva nepozná pracovnú pozíciu 

školskej zdravotnej sestry a deti s diabetes nie sú zaradené k žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

 

K bodu 9/ 

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 22.júla 2020 

 

 

 

Uznesenie č.14/2020 – 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    

prezentáciu projektu Športové centrum pre základné školy 

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

podporuje zámer vytvoriť Centrum športu pri základných školách v Nitre, zároveň žiada 

referentov športu OŠMaŠ predložiť podrobnú informáciu o financovaní projektu s presne 

vyčíslenými nákladmi a účasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 22.júla 2020 

 

 

 

Uznesenie č.15/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:7/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

Návrh rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2021  

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre 

s c h v á l i ť   

Návrh rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2021 po zapracovaní do návrhu 

rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 v zmysle nasledovných zmien: 

5. finančné prostriedky na údržbu budov ZŠ a MŠ vo výške 1 290 640 € presunúť 

z ostatných požiadaviek do nevyhnutných požiadaviek. Komisia odporúča alokovať 

tieto finančné prostriedky na odbore školstva, mládeže a športu, kde je evidovaných 

havarijných stavov na budovách vo výške okolo 900 000 €, 

6. dofinancovanie prenesených kompetencií pre Základnú školu, Krčméryho 2, Nitra, 

Základnú školu, Ščasného 22, Nitra, Základnú školu s materskou školou, 

Novozámocká 129, Nitra vo výške 315 000 € z ostatných požiadaviek presunúť do 

nevyhnutných požiadaviek, 

7. projekt Centrum športu pri základných školách vo výške 40 000 € presunúť do 

ostatných požiadaviek, 

8. dotácie športovcom vo výške 650 000 € presunúť z nevyhnutných požiadaviek do 

ostatných požiadaviek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      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 22.júla 2020 

 

 

 

Uznesenie č.16/2020 – 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   

materiál EduPoint – zhodnotenie projektu  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      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 22.júla 2020 

 

 

 

Uznesenie č.17/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:4/ 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a   

materiál Zhodnotenie  vyučovacieho procesu na základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nitry počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    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 22.júla 2020 

 

 

 

Uznesenie č.18/2020 – 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   

informáciu o Výzve MŠVVaŠ SR pre národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii 

detí a žiakov II.  

b e r i e   j u   n a   v e d o m i e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 22.júla 2020 

 

 

 

Uznesenie č.19/2020 – KMŠaV 
  

K bodu:6/ 

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a   vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  

informáciu o Výsledku zápisu do základných a materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2020/2021 

b e r i e   j u    n a   v e d o m i e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie  


