
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 16.septembra 2020 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová, Mgr. Miriama Glovňová, Viera Gajdošová 

 

Program:    
1.Otvorenie 

2. Prezentácia činnosti referenta koordinátora pre prácu s rómskym etnikom  

3. Informácia o plnení rozpočtu OŠMaŠ za 1.polrok 2020 

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 návrhom s programu –  nikto z členov nemal námietky. 

 

 

K bodu 2/ 

Prezentácia činnosti referenta koordinátora pre prácu s rómskym etnikom 

Mgr. Miriama Glovňová, referent koordinátor pre prácu s rómskym etnikom OŠMaŠ  -

informovala komisiu, že sa bude venovať inkluzívnemu vzdelávaniu detí a žiakov materských 

a základných škôl v spolupráci s odborníkmi z MŠVVaŠ SR a iných inštitúcií. Zameria sa aj 

na vzdelávanie učiteľov v projekte EDUpoint, nadviaže úzku spoluprácu s UKF v Nitre. 

Zároveň sa bude zaoberať aj prípravou projektov pre školy a školské zariadenia a ponúkať im 

odbornú pomoc. 

Ing. Hatala – podotkol, že v minulosti vznikla v rámci sociálneho odboru pracovná skupina 

zameraná na prácu s podobnou problematikou a informoval sa, či bude túto skupinu v rámci 

svojich kompetencií koordinovať. 

Mgr. Glovňová – uviedla, že na zasadnutí spomínanej skupiny sa bude len zúčastňovať. 

Ing. Hatala – informoval sa, či sa bude zaoberať aj deťmi so zdravotným znevýhodnením. 

Mgr. Glovňová – upresnila, že nakoľko má vyštudovanú sociálnu pedagogiku, inklúzia zahŕňa 

aj takého deti a bude sa venovať aj im. 

Ing. Hatala – informoval sa, kedy by mohla byť predložená nejaká ucelená koncepcia 

vzdelávania detí a žiakov pochádzajúcich z rómskej komunity, prípadne nejaký dokument 

obsahujúci vízie do budúcnosti. 



Mgr. Glovňová – uviedla, že 17.9.2020 sa zúčastní zasadnutia pracovnej skupiny na MŠVVaŠ 

SR, ktorého témou bude desegregácia Rómov a podľa toho, či má štát nejakú ucelenú 

stratégiu v tejto oblasti bude informovať o možnostiach riešenia v našich podmienkach. 

Ing. Hatala – zdôraznil, že túto problematiku je potrebné riešiť a potom informovať aj 

verejnosť. 

Mgr. Špoták – uviedol, že na základe ďalších podkladov sa dohodnú, či sa bude pripravovať 

koncepcia práce s mládežou alebo s marginalizovanými skupinami. 

Ing. Hatala – požiadal, aby potom informovali aj komisiu, prípadne predložili spracované 

materiály. 

 

 

K bodu 3/ 

Informácia o plnení rozpočtu OŠMaŠ za 1.polrok 2020 

P. Viera Gajdošová, referent pre rozpočet školstva – predložila materiál o plnení rozpočtu za 

1.polrok 2020 – Príloha. Uviedla, že rozpočet sa plní v rámci normy na 50 %, nejaké financie 

by mali byť štátom vrátené. Školy mali problém počas 4 mesiacov – výpadok vlastných 

príjmov, ale zvládli to. 

Mgr. Špoták – informoval sa, aká suma sa za 1.polrok použila na opravy budov. 

PaedDr. Orságová – uviedla niektoré investície – dofinancovanie zateplenia budovy ZŠ 

Cabajská, financovanie zamestnanca ZŠ Fatranská pre žiakov s diabetes a zamestnancov ZŠ 

Topoľová pre žiakov s autizmom, financovalo sa dovybavenie MŠ Dobšinského, 

rekonštrukcia MŠ Topoľová a ZŠ Beethovenova ešte trvá. 

Ing. Hatala – zaujímal sa, aký objem financií sa použil v 1. polroku na školstvo. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že na opravy školských budov bolo vyčlenených 1,2 milióna € v 

kapitole odboru investičnej výstavby a rozvoja, OŠMaŠ nedisponuje týmito financiami. 

Ing. Hatala – upozornil, že školy by mali byť pripravené na to, že rozpočet vzhľadom na 

súčasnú situáciu v oblasti podielových daní bude nižší. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že nedá sa na to pripraviť, lebo oni ako zamestnávatelia 

musia dodržiavať zákon a učiteľov v zmysle zákona odmeňovať.  

 

Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  a  vzdelávanie                       

p r e r o k o v a l a  Informáciu o plnení rozpočtu OŠMaŠ za 1.polrok 2020  a  uznesením      

č. 25/2020 – KMŠaV    ju   b e r i e    n a   v e d o m i e.  

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

 

Ing. Bakay – informoval sa, ako je to s pracovnou skupinou vytvorenou pri sociálnom odbore 

na riešenie problematiky Rómov (na zasadnutie komisie prišiel neskôr). 

Mgr. Špoták – podotkol, že aj ambasádorka pre komunitnú prácu v Nitre zakladá svoju 

skupinu. 

Ing. Hatala – upozornil, že bez spolupráce so sociálnym odborom to nepôjde. 

Ing. Bakay – zdôraznil, že je potrebné, aby tieto deti chodili do školy. 

PaedDr. Orságová – objasnila, že pokiaľ bude zákon, ktorý umožní rodičom zapísať deti do 

ľubovoľnej školy a nie do spádovej, tak si nepomôžeme a segregácii nezabránime. Navyše 

štát podporuje riešenie rómskej problematiky skôr na východe krajiny, kde sú veľké osady, 

ako na západe. 

Ing. Hatala – podotkol, že si treba všímať príklady dobre praxe, použiť to v našich 

podmienkach a niekde začať. 



Mgr. Špoták – uviedol, že je veľká skupina problémov, treba zmeniť vzdelávanie, bude 

povinná predškolská výchova a Mesto má záujem riešiť tieto problémy aj prostredníctvom 

projektov. 

RNDr. Ronec – navrhol vytvoriť pracovnú skupinu s maximálne 10 členmi na riešenie  

problematiky týchto detí a žiakov len v oblasti školstva, sociálne by malo svoju skupinu 

a potom by sa pri spoločných problémoch spojili a riešili ich – súčasná pracovná skupina je 

zbytočne veľká, má veľmi široký záber. 

Ing, Bakay – uviedol, že by sa malo komunikovať s učiteľmi týchto škôl, osloviť ich na 

spoluprácu. 

PhDr. Kratochvílová – odporúčala by na spoluprácu s touto skupinou kolegu pána Bebjaka, 

ktorý navštevuje lokalitu Orechov dvor, vedie tam výtvarný krúžok a má veľkú autoritu medzi 

miestnymi. 

Mgr. Špoták – súhlasil s návrhom RNDr. Roneca vytvoriť dve skupiny. 

Ing. Hatala – navrhol, aby bola koordinátorkou takejto skupiny pre oblasť školstva Mgr. 

Glovňová, aj vzhľadom na to, že sa touto problematikou zaoberá. 

 

Ing. Hatala – informoval o situácii v mestskej časti Párovské Háje na základe komunikácie 

s Ing. Královou, PhD.. Obyvatelia zbierajú podpisy na vytvorenie materskej školy v objekte 

Centra zdravia a v popoludňajších hodinách by tam bola činnosť záujmových útvarov CVČ 

pre deti a mládež tejto lokality.  

Ing. Králová, PhD. – doplnila, že navštívila objekt aj s riaditeľom Centra voľného času, 

Štefánikova trieda 63, Nitra Mgr. Hlavatým, PhD. Evidujú tam záujem o tanečný útvar, 

futbalový, využilo by sa to pri príprave programov pre dôchodcov. Pripravil by sa nábor 

členov podľa podkladov OŠMaŠ o financovaní. 

Ing. Hatala - požiadal vedúcu OŠMaŠ, aby pripravila do budúcnosti finančné krytie tohto 

zámeru. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že by to mohlo byť aktuálne až od 1.9.2021 a spolupracovala by 

na tom s PhDr. Gregušovou, PhD. z RÚVZ v Nitre. 

 

PaedDr. Orságová – objasnila problém, ktorý vznikol na poslednom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva ohľadom predkladania materiálov riaditeľom školy na schválenie, resp. 

prerokovanie zriaďovateľovi.  

 

PaedDr. Orságová – informovala komisiu o aktuálnej situácii v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta ohľadom šírenia koronavírusu. 

 

 

K bodu 5/ 

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 16.septembra 2020 

 

 

Uznesenie č.25/2020 – 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   

Informáciu o plnení rozpočtu OŠMaŠ za 1.polrok 2020   

a   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  


