
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 13.októbra 2021 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnení: 1 

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

 

Program:    

 

1. Otvorenie  

2. Informácia o situácii vo vzdelávaní v základných školách so žiakmi  z marginalizovanej  

    rómskej komunity  

3. Projekty na podporu vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej  

    komunity 

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, 

oboznámil ich s návrhom programu –  nikto z členov nemal námietky. 

 

K bodu 2/ 

Informácia o situácii vo vzdelávaní v základných školách so žiakmi  z marginalizovanej  

rómskej komunity  
Mgr. Glovňová, referent koordinátor pre prácu s rómskym etnikom, informovala členov 

komisie o vzdelávaní žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity v troch 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry - Základná škola, Krčméryho 2, 

Nitra, Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra a Základná škola, 

Ščasného 22, Nitra (Prílohy č. 1 – č. 3). Zamerala sa na projekt Teach for Slovakia, ktorý sa 

realizuje od minulého školského roka v Základnej škole s materskou školou, Novozámocká 

1239, Nitra. Zhodnotila pôsobenie učiteľa z tímu Teach for Slovakia – priniesol pozitíva do 

školy, naštartoval pár projektov, realizovalo sa vzdelávanie pedagógov. 

V tejto škole a tiež v Základnej škole, Ščasného 22, Nitra sa začal aj dvojročný projekt 

experimentálneho overovania Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej 

a matematickej gramotnosti.   

V základnej škole, Ščasného 22, Nitra pôsobila učiteľka z Teach for Slovakia, ktorá mala 

veľmi dobré výsledky. Počas dištančného vzdelávania sa zapájala do distribúcie pracovných 

listov žiakom, aktívne spolupracovala aj s rodinami detí.  



Títo dvaja učitelia už u nás nepôsobia – jeden odišiel na žiadosť riaditeľky školy a učiteľka 

v Dražovciach na vlastnú žiadosť. Nahradili ich noví učitelia z tímu Teach for Slovakia, ktorí 

by radi prezentovali komisii svoje vízie, predstavy, zámery. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – poďakovala za veľmi dobre spracovaný materiál. 

Informovala sa, prečo bola zo strany riaditeľky školy na Novozámockej ukončená spolupráca 

s týmto učiteľom a či by Mgr. Glovňová na základe týchto skúseností odporúčala pokračovať 

v projekte. 

Mgr. Glovňová – uviedla, že čo týka učiteľa, asi nebol správny výber, teraz nám boli na túto 

školu v Krškanoch ponúknutí dvaja učitelia – bez navýšenia finančných prostriedkov. Sú 

veľmi aktívni, chcú pracovať aj na Orechovom dvore, je tam snaha. Mohli by sa prezentovať 

v komisii sociálnej, ale aj školskej. A čo sa týka pokračovania projektu Teach for Slovakia – 

odporúča pokračovať v tomto projekte – je motivujúci, títo mladí ľudia sú prínosom pre školu 

a pre deti. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala sa, či pôjde tento materiál aj do MsZ, lebo je 

snaha príslušného VMČ o zrušenie školy na Novozámockej. 

Mgr. Glovňová – podotkla, že nebola požiadaná predložiť tento materiál MsZ a veľmi ju mrzí 

táto snaha VMČ, lebo začína sa v tejto škole viac pracovať – vytvorila sa zmiešaná trieda v 

1.ročníku, ktorá sa javí ako dobrý projekt, prijala sa zamestnankyňa z miestnej komunity na 

pomoc pri prevádzke školy a pri práci s deťmi a keby sa škola opravila, zvýšil by sa aj záujem 

o vzdelanie. 

Ing. Králová, PhD. – zdôraznila, že tu nejde len o priestory, ale hlavne o deti - zabezpečiť ich 

dochádzku do školy, problémy by boli pri doprave, bezpečnosti a pod. Je potrebné zobrať do 

úvahy všetky pre a proti. 

Ing. Hatala – doplnil, že v zápisnici VMČ sú uvedené len zámery. Navrhol, aby sa spomínaní 

učitelia prezentovali členom komisie asi po polroku, keď sa adaptujú na školu. 

Mgr. Glovňová – podotkla, že mala na mysli ich prezentáciu z dôvodu prípadnej pomoci zo 

strany komisie. 

Ing. Hatala – vyjadril súhlas s ich prezentáciou, prestavením sa a v prípade potreby bude 

komisia nápomocná.  

Ing. Bakay – informoval sa, že bola vytvorená pracovná skupina na riešenie tejto 

problematiky EduNRoma, či by sa tam nemohli títo učitelia prezentovať, riešia sa tam aj ich 

sociálne témy.   

Mgr. Glovňová – súhlasila s prezentáciou týchto troch učiteľov (2 sú v ZŠ Novozámocká, 1 

v ZŠ Ščasného) na zasadnutí skupiny EduNRoma. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že budú radi, ak budú nejaké prierezové témy aj 

v tomto projekte, radi učiteľov privítajú na svojej komisii z hľadiska prezentácie a diskusie, 

ako oni vedia pomôcť. Majú členov komisie, ktorí pracujú aj na Orechovom dvore, poznajú tú 

situáciu a bola by dobrá diskusia, alebo týchto členov komisie pozvať na rokovanie pracovnej 

skupiny EduNRoma – kvôli efektivite nejako zosúladiť stretnutia a účasť. 

Mgr. Glovňová – súhlasila – navrhne v EduNRoma nejaký termín a pozvú členov sociálnej 

komisie pracujúcich na Orechovom dvore. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Informáciu o situácii vo vzdelávaní v základných školách so žiakmi  

z  marginalizovanej  rómskej  komunity  a  uznesením č.30/2021 – KMŠaV    b e r i e   n a  

v e d o m i e  Informáciu o situácii vo vzdelávaní v základných školách so žiakmi  

z marginalizovanej rómskej komunity.    

 

 

 



K bodu 3/ 

Projekty na podporu vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej 

komunity (doplnené o materiál – (návrh) Akčný plán riešenia spoločenských problémov 

obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany) 

Mgr. Glovňová sa vo vystúpení zamerala prioritne na Akčný plán riešenia spoločenských 

problémov v mestských častiach Dolné Krškany a Dražovce (ďalej len „akčný plán“). 

Projekty zamerané na podporu vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej 

rómskej komunity, ktoré sa realizujú v predmetných troch základných školách sú uvedené 

v prílohe (Prílohy č. 4 – č.7). Materiál akčný plán bol už v MsZ, vznikol v spolupráci so 

skupinou EduNRoma. Bol vytvorený akčný plán vzdelávania, aj riešenie aktivít vo voľnom 

čase - je tam návrh opatrení, Materiál je otvorený, čakalo sa na dokumenty na národnej 

úrovni. Splnomocnenkyňa pre rómsku komunitu pri Úrade vlády SR Andrea Bučková sa 

vyjadrila, že majú akčné plány pre jednotlivé oblasti pripravené. Náš návrh akčného plánu 

odborníci ohodnotili pozitívne a odporučili počkať na národný dokument. Vedúca sociálneho 

odboru PhDr. Šimová ho navrhla predložiť MsZ v januári 2022. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – doplnila, že na sociálnej komisii sa tiež zhodli, že počkajú 

na národné akčné plány a následne v januári 2022 by sa to v MsZ prerokovalo. Poďakovala sa 

spracovateľke za predložené materiály, spĺňajú jej predstavy, zdôraznila potrebu vzájomnej 

spolupráce. Vyzdvihla dôležitosť ranej starostlivosti v komunite, v materskej škole, v rodine 

a moderný prístup pri riešení problémov. Dôležité je pokračovať v tejto práci. V časti Podpora 

vzdelávania v školách tiež zdôraznila potrebu zatraktívniť prostredie škôl, investovať do ich 

vybavenia, zaviesť moderné metódy vyučovania. 

Mgr. Glovňová – pozitívne hodnotila plánované investície do týchto troch škôl – opravy, 

rekonštrukcie, vybudovanie športovísk, ale aj programy vzdelávania učiteľov. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že v tomto roku sa tam veľa investovalo. V ZŠ Ščasného bola 

zrekonštruovaná strecha, na rade sú sociálne zariadenia, ihrisko. V ZŠ Krčméryho je prioritou 

vybudovanie vonkajšieho športoviska (malo by sa vybudovať z Plánu obnovy) – komisia 

športu vyčlenila finančné prostriedky na zhotovenie projektovej dokumentácie ihriska. V ZŚ 

Novozámocká sa opravila strecha, požiadali o zavedenie teplej vody. V tomto roku sa aj 

vďaka komisii školstva investovalo do týchto škôl, aj školy tiež investovali zo svojho 

rozpočtu – pozýva potom členov komisie na pozrieť si vynovené priestory. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala sa, že v opatreniach Spolupracujúce subjekty 

– je uvedený aj sociálny odbor – či je o tom informovaný? 

PaedDr. Orságová – nadviazala na podnet a poďakovala sa sociálnemu odboru -  na 

Orechovom dvore je veľmi dobrá spolupráca s rádovými sestrami – dohliadajú na dochádzku 

do školy, prípravu na vyučovanie – vykonávajú veľmi prínosnú a záslužnú prácu. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla do materiálu doplniť aj rádové sestry.  

PhDr. Kratochvílová – uviedla, že aj pedagógovia zo základnej umeleckej školy (pozn. 

Súkromná základná škola Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra) pôsobia na Orechovom 

dvore a pracujú s touto komunitou – je to náročná práca, ale motivujúca a záslužná  - navrhla 

tiež doplniť aj túto prácu ZUŠ v časti Spolupracujúce subjekty. 

Ing. Hatala – zhrnul, že materiály sú otvorené dokumenty, budeme čakať na závery, potom sa 

predložia komisii sociálnej a školskej, a následne MsZ. Ak bude niečo spracované, môže byť 

prezentované na komisii školstva. 

Mgr. Glovňová – poďakovala sa všetkým za ústretovosť a ďalšie námety. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  materiál Projekty na podporu vzdelávania žiakov pochádzajúcich 

z marginalizovanej rómskej komunity (doplnené o materiál – (návrh) Akčný plán riešenia 

spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany) a  



uznesením č.31/2021 – KMŠaV    b e r i e   n a   v e d o m i e  materiál Projekty na podporu 

vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity (doplnené o 

materiál - (návrh) Akčný plán riešenia spoločenských problémov obyvateľov mestských častí 

Dražovce a Dolné Krškany).  

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala o rokovaní na úrovni Jednoty dôchodcov 

zvolanom VMČ v Dolných Krškanoch, na ktorom bol prítomný aj pán primátor a z ktorého 

bola zaslaná zápisnica aj na Mesto a komisie. Pán poslanec Gút a pán poslanec Oremus dali 

návrh na zriadenie zariadenia sociálnych služieb v priestoroch základnej školy, nakoľko nie je 

dostatočne využitá. Uviedla, že sociálna komisia nepodporí zriadenie takéhoto zariadenia 

v týchto priestoroch, lebo podľa platnej legislatívy by na to postačili menšie priestory a 

budova by bola nevyužitá. Zriadenie zariadenia sociálnych služieb v tejto mestskej časti nie je 

súčasťou komunitného plánu Mesta Nitry. Pokiaľ by išlo o neverejný subjekt, podľa zákona 

ich podporíme, ale nie v priestoroch školy. 

Ďalej informovala komisiu, že na sociálnu komisiu bola predložená žiadosť o riešenie bývania 

v služobnom byte ZŠ Benkova.  Sociálna komisia tento materiál odporučila na prejednanie 

školskej komisii a následne bude sociálna komisia súčinná. Ak bude prerokované, za akých 

podmienok sa títo nájomníci odsťahujú, budeme im hľadať náhradné bývanie. 

Mgr. Špoták – doplnil informáciu PhDr. Laurinec Šmehilovej, PhD. o stretnutí v Krškanoch, 

uviedol, že tam chýbali vedúce odborov sociálneho a školstva, tiež riaditeľka školy. Podotkol, 

že dôchodcovia v tejto mestskej časti majú priestory na stretávanie sa v kultúrnom dome. 

PaedDr. Orságová – informovala, že konzultovala problém s týmito služobnými bytmi na ZŠ 

Benkova s vedúcou sociálneho odboru. Ide o školské byty, posledné roky tie zmluvy 

nespĺňajú to, čo by mali mať. Bývajú tam potomkovia bývalých zamestnancov školy a majú 

zmluvy podpísané na neurčito. Mesto vydalo smernicu o užívaní školských bytov, Rokovala 

aj s nájomníkmi v týchto bytoch a požadujú náhradné bývanie. Potrebujeme ešte vyjadrenie 

riaditeľa školy a posunieme to komisii. 

 

Mgr. Šillerová – vyjadrila sa k myšlienke, že škola na Novozámockej nie je využitá 

a zdôraznila, že nie je možné porovnávať počty žiakov na Novozámockej a napr. na 

Benkovej. Uviedla, že na to, aká je tam situácia, vieme, že je využitá stopercentne. 

 

Ing. Hatala – informoval sa na epidemickú situáciu v školách. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že je priaznivá – v základných školách máme v karanténe jednu 

triedu na 1.stupni v ZŠ Škultétyho do 15.10.2021, v materských školách sú dve triedy 

v karanténe. 

 

 

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 13.októbra 2021 

 

 

Uznesenie č.30/2021 – 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   

Informáciu o situácii vo vzdelávaní v základných školách so žiakmi  

z  marginalizovanej  rómskej  komunity 

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

Informáciu o situácii vo vzdelávaní v základných školách so žiakmi  

z marginalizovanej rómskej komunity.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          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 13.októbra 2021 

 

 

Uznesenie č.31/2021 – 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 Projekty na podporu vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej 

rómskej komunity (doplnené o materiál – (návrh) Akčný plán riešenia spoločenských 

problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany) 

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

materiál Projekty na podporu vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej 

rómskej komunity (doplnené o materiál - (návrh) Akčný plán riešenia spoločenských 

problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


