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

a vzdelávanie zo dňa 10.novembra 2021 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 3 

Neospravedlnení: 1 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová 

 

Program:    

 

1. Otvorenie  

2. Návrh VZN č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy 

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  

3. Návrh Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie na 1.polrok 

    2022  

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/ 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  

PaedDr. Orságová, vedúca OŠMaŠ, predložila Návrh VZN č. 7/2021, ktorým sa určuje 

územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry (Príloha č.1) – 

informovala, že od 01. 01. 2021 má obec povinnosť vytvárať podmienky na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom. 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý 

pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný 

prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci. 

V zmysle § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec určí všeobecne 

záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s 

trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec 

zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú 

spádovú materskú školu časť svojho územia (pozn. výňatok z VZN). OŠMaŠ postupoval podľa 

záverov rokovania Únie miest Slovenska a vychádzal z Pokynu primátora mesta č.3/2021 zo 

dňa 18.3.2021. 



R. Plevková – vyzdvihla vhodné rozloženie materských škôl na Čermáni a na Klokočine do 

spádových škôl. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že v minulosti pri rušení materskej školy v Párovských Hájoch 

mali sľúbené, že tamojší rodičia si budú môcť vybrať hociktorú materskú školu, ktorá bude 

blízko k ich zamestnaniu. Požiadala vziať do úvahy aj tento faktor. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že prihliadli aj na deti z Párovských Hájov a určili pre ne viac 

obvodov. 

Ing. Hatala – informoval sa, nakoľko je uvedená VZN záväzná pre riaditeľky materských 

škôl? 

PaedDr. Orságová – zdôraznila, že vydanie tejto VZN určuje legislatíva, je to záväzný 

dokument a OŠMaŠ ho vytvoril podľa kapacít v materských školách. 

RNDr. Rácová – objasnila, že rodičia z Párovských Hájov majú možnosť vybrať si zo 7 

materských škôl, nedá sa vyjsť v ústrety len týmto rodičom, musí sa to dodržiavať. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že nie je to chyba Párovských Hájov, že tam nemajú materskú 

školu. Vysvetľovala sťaženú situáciu rodičov pri dochádzaní do mesta za prácou a zároveň 

umiestnenie ich detí v prípade materskej školy v iných častiach mesta mimo okruhu 

zamestnania rodiča. 

Ing. Bakay – vysvetľoval, že ani to nie je riešenie nosiť dieťa skoro do materskej školy -  

v skorých ranných hodinách, nakoľko ešte nie sú otvorené v tom čase. Rodičia z Párovských 

Hájov majú určených 7 materských škôl – viac, ako dostali iní. 

PaedDr. Orságová – upresnila, že tieto školské obvody materských škôl sa týkajú len povinnej 

predškolskej dochádzky, Párovským Hájom je určených 7 materských škôl. 

R. Plevková – uviedla, že si pamätá, keď sa v tejto mestskej časti rušila materská škola, lebo 

tam bolo málo detí. Ako riaditeľka materskej školy nemá skúsenosť s tým že by rodičia 

argumentovali potrebou blízkej dostupnosti materskej školy a zamestnania, ale sú radi, že 

materskú školu vôbec dostanú. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že nedá sa to brať tak, aby pri každej rodinnej zástavbe bola 

materská škola, napr. v časti Zobor, ktorá je väčším územím, by sme museli mať viac 

materských škôl. Pozná situáciu v Párovských Hájoch, ešte tam bude výstavba, ale časť 

rodičov sa bude musieť presúvať. 

RNDr. Ronec – usmernil, že nikde nie je napísané, že musia chodiť tie deti práve do týchto 

materských škôl, ale tieto materské školy ich musia v prípade potreby zobrať. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že máme v súčasnosti veľa cudzincov, nemajú tu trvalý pobyt, 

ale tieto materské školy ich musia zobrať. 

Ing. Hatala – zhrnul, že materiál je pripravený podľa zákona, nie všetkým to bude vyhovovať, 

ale aj rodičia sa budú musieť trochu prispôsobiť. Keď sa bude zriaďovať materská škola 

v Párovských Hájoch, uvidíme, koľko tam bude detí. Mestské časti sa budú rozvíjať, tak sa 

potom budú robiť aj korekcie. 

 

Ing. Králová, PhD. sa ospravedlnila zo zasadnutia. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021, ktorým sa určuje 

územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry a  uznesením 

č.32/2021 – KMŠaV    o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu  v  Nitre      u z n i e s ť  s a   

n a  v y d a n í  Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje 

územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 



K bodu 3/ 

Návrh Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie na 1.polrok 

2022  

Predseda komisie Ing. Miloslav Hatala predložil členom návrh Plánu práce Komisie MsZ 

v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie na 1.polrok 2022 (Príloha č.2). Návrh plánu práce 

obsahoval alternatívne termíny v mesiaci január a máj. Členovia komisie sa zhodli na 

termínoch – 19.január 2021 a 11.máj 2021. Predseda komisie uviedol, že predkladáme 

všeobecné body do plánu práce komisie a každý člen komisie alebo OŠMaŠ si môže navrhnúť 

materiály na prerokovanie. 

RNDr. Rácová – podotkla, že máme veľa projektov a bolo by vhodné, aby komisia mala 

informácie, ako pokračujú. Uviedla, že v programe by mali byť aj aktuálne veci, napr. 

investičné akcie. Uvítala by aj prehľad podmienok materiálno-technického zabezpečenia 

vyučovacieho procesu, stravovania a pod. 

Mgr. Špoták – privítal nápad s vyhodnocovaním stavu jednotlivých projektov a navrhol 2x do 

roka predložiť informatívnu správu o stave projektov – v januári a v júli. 

Ing. Bakay – súhlasil a zdôraznil prínos časovej rezervy na prípravu materiálov. 

Ing. Hatala – navrhol predložiť materiál o stave investičných akcií v júni – pred školskými 

prázdninami - vtedy sa mnohé akcie realizujú, a tiež teraz v decembri – ktoré akcie sa 

uskutočnili, v akom stave sú prebiehajúce akcie a pripravované akcie v budúcom roku. 

PaedDr. Orságová – prisľúbila pripraviť materiál, čo by sa malo zrealizovať v budúcom roku, 

aké sú požiadavky riaditeľov škôl  a komisia by následne určila priority.  

Ing. Hatala – upozornil, že bude potrebné zabezpečiť aj na finančné krytie investičných akcií. 

RNDr. Rácová – navrhla, že začiatkom roka by sme sa mali vrátiť k investičným akciám, 

budeme vedieť, ako na tom je Mesto finančne, aj z hľadiska čerpania úveru, pozrieť sa na to, 

ktoré akcie sú pripravené tak, že by sa dali realizovať a majú pripravené projektové 

dokumentácie, napr. tretí pavilón ZŠ Tulipánová alebo dokončenie zateplenia ZUŠ 

Rosinského. V prípade, že by sa menil obsah využitia úveru, mali by sme byť pripravení 

a členovia komisie by odsúhlasiť, ktoré akcie by sa v tom prípade mohli realizovať.  

Ing. Hatala – zhrnul navrhované zmeny v pláne práce komisie na 1.polrok 2022 – 

informovanie o stave projektov OŠMaŠ – január a júl, stav finančných prostriedkov OŠMaŠ 

a informácia o pripravovaných investičných akciách – január, informácia o pripravovaných 

investičných akciách, ktoré by sa mali realizovať počas školských prázdnin – jún. 

 

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 Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, 

školstvo a vzdelávanie  na 1.polrok 2022 a uznesením č.33/2021 – KMŠaV   o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  Plán práce Komisie Mestského zastupiteľstva  

v Nitre pre mládež, školstvo  a vzdelávanie  na 1.polrok 2022 v zmysle predložených návrhov 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

PaedDr. Orságová – informovala o pandemickej situácii v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta (z časových dôvodov v úvode zasadnutia). K 10.11.2021 máme zatvorených 

na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Nitre z celkového počtu 320 tried v základných 

školách 26 tried, t. j. 18,12 % a z celkového počtu 116 tried v materských školách sú 

zatvorené 4 triedy v dvoch materských školách, t. j. 3,44 %. Tendencia je kolísavá. 



PaedDr. Orságová – informovala o stave investičných akcií školstva, pripravenosti 

projektových dokumentácií - vydané stavebné povolenie na akciu ZŠ Tulipánová, pripravená 

projektová dokumentácia na ZUŠ a pod.. 

Ing. Bakay – navrhol pripraviť ucelený materiál s presnými údajmi v písomnej podobe na 

budúce zasadnutie komisie. 

Ing. Hatala – uviedol, že je potrebné uviesť aj nacenenie, ktoré bude oproti pôvodnému už 

iné, pani vedúca pripraví aj zámer OŠMaŠ – plánované akcie a zateplenie budov, dáme to 

dokopy, určíme priority a veci, ktoré už máme. 

Mgr. Špoták – navrhol k investičným akciám uviesť aj zdroje čerpania financií, napr. 

z projektu Európske hlavné mesto kultúry, eurofondy a pod.. 6.12.2021 bude komisia 

posudzovať, či sa dostaneme do užšieho výberu na uvedený titul, výsledok sa dozvieme až 

v januári. Budeme musieť počkať, aj aké budú výzvy. 

RNDr. Rácová – podotkla, že počkáme na december a mali by sme byť pripravení. 

 

PaedDr. Orságová – informovala komisiu o vzniknutej situácii pri rozvoze celiatickej stravy 

do škôl. V začiatkoch – školský rok 2017/2018 sa vozilo 14 jedál – vozili to šoféri mestského 

úradu, škola musela odobrať najmenej 3 jedlá (deti alebo dospelí), V súčasnosti sa vydáva 48 

jedál, vozí sa na 21 miest, vozia to údržbári materských škôl v čase od 10.30 h do 12.30 h – 

na ich prácu v rámci náplne práce im nezostáva čas. Upozornila, že sa týmto nedodržiava 

platná VZN. 

RNDr. Rácová – uviedla, že k takejto službe si treba rodičov vychovať – ak má rodič takéto 

dieťa, mal by si ho dať na takúto materskú alebo základnú školu, ktorá túto stravu poskytuje. 

Žiada, aby OŠMaŠ určil materskú a základnú školu – v mestských častiach, kde by sa varila 

takáto strava. 

RNDr. Ronec – podotkol, že zhodou okolností bola dnes u nich Televízia Markíza, zaujímali 

sa o podávanie celiatickej stravy v našich školách. Uviedol, že to zabezpečuje len jedna 

kuchárka a bolo by to potrebné riešiť. 

R. Plevková – informovala, že ona ako riaditeľka materskej školy pri zápise pri takejto 

požiadavke rodiča ponúka rodičom tie materské školy, kde sa vozí celiatická strava. 

Ing. Hatala – zdôraznil, že máme takúto VZN, ale zaujíma ho, kto dal pokyn na to, aby sa 

strava vozila na 21 škôl? 

PaedDr. Orságová – vysvetlila, že my máme vo VZN zabezpečené podávanie diétnej stravy 

na ZŠ a MŠ Beethovenova a ZŠ a MŠ Topoľová. 

(pozn. – výňatok z VZN: „Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho 

2, Nitra s rozvozom na:  

a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova 11, Nitra – pre žiakov ZŠ a MŠ  

b) ZŠS pri ZŠ Topoľová 8, Nitra – pre žiakov ZŠ a MŠ  

V školskej jedálni pri ZŠ Krčméryho 2, Nitra sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u 

ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie 

(šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno –spotrebných 

noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je 

minimálny počet stravníkov pre každý druh diéty (šetriaca, bezlepková a diabetická), ktorý 

zriaďovateľ určuje na počet 5 stravníkov na každý druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že 

niektoré deti a žiaci sú odkázaní na iný typ diéty.“) 

Ing. Bakay – navrhol, aby sa konkrétne určilo, ktorá škola bude podávať celiatickú stravu. 

PaedDr. Orságová – objasnila, že my máme všetko určené, len rodičia si vybavujú po svojej 

línii výnimky. Pri zápise do materskej a základnej školy je to potrebné rodičom prízvukovať. 

Nevieme to dodržiavanie zabezpečiť po žiadnej stránke. 



RNDr. Rácová – zopakovala, že je potrebné začať s výchovou rodičov – rodič si môže zapísať 

dieťa do materskej školy podľa výberu, ale ak si dieťa vyžaduje predpísaný druh stravy, tak 

ho treba usmerniť na určenú školu. Nedá sa to organizačne nijako zvládnuť. Potom dochádza 

k porušovaniu VZN riaditeľom školy. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že ak máme materské školy pre rôzne druhy postihnutia, tak 

by sme mali aj takúto materskú školu vytvoriť.  

PaedDr. Orságová – zdôraznila, že my máme takúto VZN, aj určené materské a základné 

školy a pošle ju členom komisie. 

Ing. Hatala – podotkol, že celé to išlo mimo VZN, ale malo by sa zistiť, kto nariadil ten 

rozvoz. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že berie si to celé na seba. Priznala, že pri zavádzaní VZN do 

praxe boli tlaky, ale teraz sa to vymklo z rúk. Od budúceho školského roka sa to musí zmeniť 

a ustriehne si to. 

RNDr. Ronec – doplnil, že vedúca len navarí, ale neurčí, kto to bude kde rozvážať. 

RNDr. Rácová – upozornila na to, že rodič už môže byť zvyknutý na školu, aj dieťa a teraz 

preložením pretrhnúť väzby by nebolo vhodné, tak by sme to mali nechať teraz tak.  

Mgr. Špoták – navrhol, že by sme mali zistiť, ako to riešia ostatné krajské mestá.  

PhDr. Kratochvílová – uviedla, že má zistené, že napr. Košice majú takúto materskú školu. 

PaedDr. Orságová – zopakovala, že my máme zriadené takéto materské školy, len rodičia to 

nerešpektujú. Problém je ten, že keď budeme voziť pre jedno dieťa, budú to chcieť aj iné deti. 

Ing. Hatala – zhrnul, že táto situácia je precedens, keď to takto funguje a porušuje sa tým 

VZN a môže sa to ťahať veľa rokov. Chce vedieť, kto nariadil tie rozvozy. 

 

 

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 10.novembra 2021 

 

 

Uznesenie č.32/2021 – 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      

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre 

spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

o d p o r ú č a   

Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre 

u z n i e s ť  s a  n a  v y d a n í   

Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. č. 7/2021, ktorým sa určuje územie 

pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          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.novembra 2021 

 

 

Uznesenie č.33/2021 – 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   

návrh Plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a 

vzdelávanie  na 1.polrok 2022  

o d p o r ú č a     

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre   

s c h v á l i ť   

Plán práce Komisie Mestského zastupiteľstva  v Nitre pre mládež, školstvo  a 

vzdelávanie  na 1.polrok 2022 v zmysle predložených návrhov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  
 


