
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 10. marca 2021 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 2 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová 

 

Program:    
1. Otvorenie 

2. Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach (vyučovanie, OOPP,   

    očkovanie, dochádzka, MRK) 

3. Aktuálne prebiehajúce aktivity a projekty – stručný prehľad (Niecedu/Edupoint, projekty  

    na školách, E+ a iné granty, školská infraštruktúra) 

4. Aktualizácia krátkodobého a strednodobého plánu v oblasti vzdelávania a práce s mládežou  

    (vstupy pre AP PHSR mesta a PHSR VÚC) 

5. Rôzne 

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, 

oboznámil ich s návrhom programu, vyzval na doplnenie v prípade požiadavky. 

 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala sa, aká je situácia s predloženými návrhmi na 

doplnenie materiálu „Stratégia riešenia rizikového správania so zameraním na problematiku 

drog a elimináciu domáceho násilia, násilia páchaného na ženách a deťoch na území mesta 

v Nitry“ podľa dohody komisie na predchádzajúcom zasadnutí, nakoľko jej žiadne návrhy 

neprišli. 

Ing. Hatala – reagoval, že RNDr. Rácová zaslala na návrhy OŠMaŠ, ale ostatní členovia 

komisie ich nemali, preto ich komisia v zmysle uznesenia nemohla prerokovať. 

RNDr. Rácová – uviedla, že materiál poslala vedúcej OŠMaŠ s vedomím, že sa to posunie 

členom komisie. O svojich návrhoch informovala aj vedúcu komisie pre sociálne veci, 

bývanie a podporu verejného zdravia PhDr. Laurinec Šmehilovú, PhD. a vedúcu odboru 

sociálnych služieb a bývania PhDr, Šimovú. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – podotkla, že svoju predstavu o spôsobe predloženia 

návrhov zaslala Mgr. Šillerovej a zároveň aj všetkým členom komisie. Pravdepodobne prišlo 

k nedorozumeniu a komunikačnému zlyhaniu. 

Ing. Hatala – navrhol predkladateľke návrhov RNDr. Rácovej možnosť zaslať to všetkým 

členom komisie a per rollam by sa k tomu vyjadrili, prípadne doplnili. 



RNDr. Rácová – súhlasila so zaslaním jej pripomienok všetkým členom, ak sa s tým 

nestotožnia, nebude do toho zasahovať. Zdôraznila, že je potrebné o každom bode – návrhu-  

komunikovať. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že nakoľko považujú stanovisko školskej komisie 

za relevantné, určite počkajú s predkladaním materiálu mestskému zastupiteľstvu. 

Ing. Hatala – vyjadril sa, že tento bod bude zaradený na ďalšie rokovanie komisie. 

 

 

K bodu 2/ 

 

Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach (vyučovanie, OOPP,   

očkovanie, dochádzka, MRK) 

PaedDr. Orságová – informovala o súčasnej situácii v školách – 1.3.2021 Mesto Nitra otvorilo 

materské školy a 8.3.2021 základné školy; učitelia boli zaočkovaní – v materských školách 

z 263 pedagógov je zaočkovaných 71 %, v základných školách zo 752 pedagógov je 

zaočkovaných 40,3 %, 30 % čaká na očkovanie a 20 % prekonalo Covid-19; Nitra prešla 

podľa Covid automatu do bordového okresu, hoci RÚVZ so sídlom v Nitre neodporúčal 

otvorenie škôl, rozhodol o tom krízový štáb mesta a aj veľký tlak zo strany rodičov; 8.3.2021 

nastúpilo do materských škôl 70 % detí a do základných škôl 81,3 % žiakov – najviac v ZŠ 

Beethovenova – 94,5 % z celkového počtu žiakov 1.stupňa; vďaka ústretovosti sociálneho 

odboru sa žiaci z lokality Orechov dvor môžu učiť v priestoroch komunitného centra – je to 

21 žiakov ZŠ Novozámocká; Mesto umožnilo nastúpiť do školy všetkým deťom, tie, ktoré 

nenastúpili, sa učia doma (škola im zadáva úlohy) a majú ospravedlnenú absenciu v súlade 

s manuálom vydaným MŠVVaŠ SR; rúška sú v materskej škole len odporúčané, v základnej 

škole povinné, učiteľom poslalo ministerstvo respirátory, deti ich nepoužívajú; respirátory 

dostal každý zamestnanec materskej a základnej školy; materským školám boli zakúpené 

germicídne žiariče, základné školy si ich kupujú z vlastných zdrojov, tak isto aj dezinfekciu. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala sa, či je zakúpenie ochranných pomôcok 

a žiaričov v kompetencii riaditeľa školy, resp. kto o tom rozhoduje, čo treba kúpiť. 

PaedDr. Orságová – základné školy sú právnymi subjektami s vlastným rozpočtom a samy si 

o tom rozhodujú, materským školám kupuje Mesto – využívame výhodné cenové ponuky, 

ktoré prichádzajú a dopĺňame im. Zo sociálneho odboru dostala tip na dezinfekčné brány 

(využívajú sa v domovoch sociálnych služieb), využijú sa aj nové výzvy na nákup ochranných 

pomôcok. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – prejavila záujem vedieť, koľko žiaričov by bolo potrebné 

ešte zakúpiť pre školy – napr. podľa tried, resp. aký je súčasný stav. 

PaedDr. Orságová – prisľúbila zistiť stav v základných školách. 

RNDr. Rácová – zaujímala sa o potreby škôl, aby to mohlo riešiť mestské zastupiteľstvo. 

Informovala sa o stav vzdelávania v súčasnosti, nakoľko nie všetky deti mali prístup 

k vzdelávaniu – nie každý mal možnosť pracovať s počítačom a internetom. Iné mestá 

požičiavajú takýmto žiakom techniku. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že základným školám bola poskytnutá ministerstvom školstva 

dotácia na nákup počítačovej techniky, tiež boli oslovené firmou Siemens s ponukou 

notebookov pre deti. 

RNDr. Ronec – podotkol, že ich škola z dotácie z ministerstva kúpila notebooky pre učiteľov. 

Uviedol, že rodičom jeho žiakov táto situácia vyhovuje a ktorý žiak má záujem ísť na strednú 

školu, ten sa doma učí. Ich škole by pomohlo, keby sa už mohlo ísť do školy a začalo sa 

riadne vyučovanie. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala sa, či robia teraz v školách monitoring 

vedomostí po obnovení prezenčného vyučovania. 



RNDr. Rácová – vysvetlila, že teraz to nie je potrebné, lebo žiaci boli dlho doma a mali 

rozdielne podmienky na učenie, ale učiteľ to pri opakovaní učiva zistí, kto je na tom ako 

s vedomosťami. Napriek tomu by bolo vhodné, aby školy zapožičali žiakom výpočtovú 

techniku. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že zapožičali techniku žiakov v ZŠ Škultétyho a ZŠ kn. Pribinu. 

Podotkla, že deti sú v škole len krátko – tretí deň. 

RNDr. Rácová – informovala sa, ako sa vzdelávajú deti z marginalizovanej rómskej 

komunity. 

RNDr. Ronec – vysvetlil, že počas prvej vlny robili preskúšanie, komisionálne skúšky – 

postupovali na základe rozhodnutia ministra školstva a teraz budú postupovať tak isto, 

v marci budú mať klasifikačnú poradu k 1.polroku. 

RNDr. Rácová – vyjadrila pochybnosť o kvalite vzdelávania na školách s rómskymi deťmi, či 

je správny takýto postup, ak deti nemali prístup k vzdelávaniu a nemali kontakt s učiteľom 

napr. na ZŠ Dražovce a ZŠ Novozámocká, ako je to tam? 

PaedDr. Orságová – objasnila, že k tomu všetkému čo sa týka postupov pri súčasnom 

vyučovaní vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy.  

Ing. Hatala – zhrnul, že túto problematiku budeme mať aktuálnu každý mesiac. Podotkol, že 

ak by sa tie germicídne žiariče osvedčili, budeme požadovať od OŠMaŠ vyčíslenie nákladov 

na nákup ďalších a budeme to riešiť finančne. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach 

(vyučovanie, OOPP, očkovanie, dochádzka, MRK)  a uznesením č.4 /2021 – KMŠaV                     

b e r i e   n a  v e d o m i e   Informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach 

(vyučovanie, OOPP, očkovanie, dochádzka, MRK). 

 

 

K bodu 3/ 

 

Aktuálne prebiehajúce aktivity a projekty – stručný prehľad (Niecedu/Edupoint, 

projekty na školách, E+ a iné granty, školská infraštruktúra) 

Materiál predložil Mgr. Špoták, viceprimátor (Príloha č.1) – prezentoval jednotlivé projekty. 

Členovia komisie sa vyjadrovali čiastkovo k projektom: 

RNDr. Rácová – informovala sa, ktoré školy sú zapojené v jednotlivých projektoch. 

Mgr. Špoták – uviedol, že prehľad zahŕňa projekty, ktoré sú v štádiu podávania, pri 

niektorých je proces zatiaľ na úrovni Mesta. 

PaedDr. Orságová – informovala, že do projektu PRIM sú zapojené všetky základné školy, 

okrem ZŠ Benkova (inkluzívny tím si platí z vlastného rozpočtu) a ZŠ Cabajská (pri ďalšej 

výzve plánuje podať žiadosť). 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – informovala sa, ktoré školy sú zapojené do projektu 

zameraného na stravovanie. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že je to ešte len pilotná fáza projektu. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – na základe toho požiadala o informáciu uvedeného 

projektu, nakoľko inovácie v školskom stravovaní aktívne iniciovala už v minulosti. Rada by 

dostala bližšie informácie, či tam boli zapracované aj jej návrhy predloženého projektového 

zámeru. 

na základe toho požiadala zapracovať do uvedeného projektu aj projekt Mesta na riešenie 

školského stravovania, ktorý sa uskutočnil už v  niektorých školách.  



RNDr. Ronec – informoval, že všetky tri základné školy so žiakmi z marginalizovanej 

komunity sa chcú zapojiť do experimentálneho overovania projektu z východného Slovenska 

zameraného na zmenu organizácie vyučovania tejto skupiny žiakov. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že pri projekte Zelená škola si školy svoje členstvo musia 

obhajovať dlhodobo a zapájajú do svojej činnosti aj rodičov.  

Mgr. Špoták – uviedol, že základné školy majú ešte aj svoje projekty – asi 85 projektov. 

RNDr. Rácová – poďakovala za rozsiahly materiál. Navrhla zamerať sa len na niektoré – 

rozložiť sily, absentujú jej tam informácie, ktoré projekty robia školy, pre koho sú jednotlivé 

projekty určené, kto rozhoduje o tom, do ktorého projektu sa zapojíme. Upozornila, že na 

stránke ministerstva školstva je zverejnená výzva na predkladanie projektov pre mládež 

s termínom uzávierky 9.4.2021, aj športové výzvy sú tam. Bolo by vhodné zistiť záujem škôl 

o zapojenie sa do projektov, aby mali možnosť vybrať si. Podotkla, že Mgr. Glovňová bola 

prijatá nie na projekty, ale na prácu s marginalizovanou rómskou komunitou. 

Mgr. Špoták – uviedol, že je veľa tých projektov. Mládež a šport majú v náplni Mgr. 

Kretterová a Ing. Holečková, PhD. Mesto sa snaží reagovať na všetky výzvy a získať tak 

finančné prostriedky. 

RNDr. Rácová – upozornila, že potrebujeme sa zapojiť do takých výziev, ktoré nám pomôžu 

riešiť problémy, uprednostňuje iné priority. O niektorých projektoch uvedených v prehľade 

sme ani nevedeli. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – tiež poďakovala za materiál, vyzdvihla prácu projektového 

tímu, súhlasí s tým, že táto informácia mohla prísť skôr a tiež požaduje, aby sme vedeli, ktoré 

základné školy sú v projektoch zapojené, tiež informácie, v akom štádiu je projekt, či bol 

úspešný a pod.. 

RNDr. Rácová – uviedla, že v tejto problematike by mala byť zapojená aj komisia školstva, 

aby aj jej členovia mohli rozhodnúť, do ktorého projektu sa zapojiť. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – priblížila, že komisia sociálna dáva len odporúčanie, ale 

nerozhoduje o zapojení sa do projektov. 

Ing. Bakay – podotkol, že nevidí problém v tom, že o tom rozhoduje Mesto a odbor školstva, 

nakoľko sú tam na to odborníci, skôr by rozhodovanie komisiou mohlo tento proces brzdiť. 

Ing. Hatala – poďakoval Mgr. Špotákovi za materiál. Uviedol, že po minulé roky bol zámer 

Mesta vyčleniť zamestnanca, ktorý by pomáhal školám pri predkladaní projektov – teraz je 

tou osobou Mgr. Glovňová, verí, že to bude mať pre školy prínos. Poznamenal, že by bolo 

vhodné polročne vyhodnotiť a predložiť komisii, ako sa ktoré projekty napĺňajú. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  materiál Aktuálne prebiehajúce aktivity a projekty – stručný prehľad 

(Niecedu/Edupoint, projekty na školách, E+ a iné granty, školská infraštruktúra) a uznesením 

č.5 /2021 – KMŠaV   b e r i e   n a  v e d o m i e  materiál Aktuálne prebiehajúce aktivity 

a projekty – stručný prehľad (Niecedu/Edupoint, projekty na školách, E+ a iné granty, školská 

infraštruktúra). 

 

 

K bodu 4/ 

 

Aktualizácia krátkodobého a strednodobého plánu v oblasti vzdelávania a práce 

s mládežou (vstupy pre AP PHSR mesta a PHSR VÚC) 

Mgr. Špoták, viceprimátor uviedol, že je potrebné aktualizovať dvojročný Akčný plán 

k súčasnému Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nitry (ďalej len „PHSR“) – 

ukladá nám to legislatíva. Na konci roka 2021 sme mali mať hotový PHSR na roky 2022 – 



2028 a mal by byť zostavený v nadväznosti na PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Následne prezentoval materiál. (Príloha č.2). 

RNDr. Rácová – uviedla, že v materiáli jednotlivé oblasti – projektové  balíky – majú 

spoločné prieniky. Materiál je rozsiahly a nemalo by sa dnes o ňom hlasovať – vidí tam ešte 

rezervy. V 1.bode venovanému koncepcii vzdelávania a práce s mládežou absentuje 

vzdelávanie, sieť škôl, zameranie škôl, vyučovanie a vzdelávanie detí – to by malo byť 

v koncepcii zahrnuté, navrhla iné rozpracovanie bodov a prerozdelenie balíkov, samostatný 

balík projekty na podporu školstva, vybavenosť športových areálov tiež tam zahrnúť, 

potrebné je riešiť aj demografický vývoj ohľadom na potrebu nových škôl a škôlok počas 

nasledujúcich ôsmich rokov a balíky viazať viac na školstvo. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla, či nemohli byť inovácie v školskom stravovaní 

zahrnuté aj v akčnom pláne, nakoľko sa projekt týkal nie len inovácií v stravovaní, ale aj 

úpravy kuchýň. 

Mgr. Špoták – objasnil, že predložený materiál je na diskusiu a pripomienkovanie. Podotkol, 

že niekde môže byť aj iný uhol pohľadu na riešenie problémov. Vzdelávací proces je vecou 

školy, školského vzdelávacieho programu, rozhoduje o tom riaditeľ školy, my môžeme 

reagovať na ich potreby ohľadom financií, ale nemôže ísť o zásah samosprávy do 

vzdelávacieho procesu v škole. Navrhol, že sa môže uskutočniť k tejto téme aj samostatná 

diskusia. Taktiež by bolo potrebné pouvažovať, koho ešte prizvať pri tvorbe koncepcie. 

RNDr. Rácová – vyjadrila sa k návrhu z materiálu - nemyslí si, že by sme za tvorbu koncepcie 

vzdelávania a práce s mládežou mali platiť. Uvedená suma je dosť veľká čiastka. 

Mgr. Špoták – podotkol, že môžeme vyzvať dobrovoľníkov a zastrešiť si to sami – aj to je 

riešenie. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že má skúsenosti so spracovaním materiálu 

externými odborníkmi a podľa kvality výsledku podporí túto myšlienku. Je tam vidieť pohľad 

zvonka a je to rozdiel, keď to robia externisti. 

Ing. Králová, PhD. – súhlasila tiež so spoluprácou s externistami – pokiaľ to bude 

z projektového balíka, sú to dobre použité financie. 

Mgr. Špoták – vyjadril sa, že ak bude nejaký grant, zdroj, tak sa využije, iné koncepcie – 

doprava, životné prostredie -  sú finančne náročnejšie. Môže to ísť potom aj do rozpočtu. 

RNDr. Rácová – informovala sa, prečo tvorí jeden projekt samostatný projektový balík. 

Mgr. Špoták – podotkol, že ide o obrovský proces a široký záber zúčastnených. 

Ing. Hatala – zhrnul, že predložený materiál je otvorený dokument, môžu sa členovia stretnúť 

k tomu aj mimo komisie, dopracovať to do nejakej formy, potom by to komisia prerokovala 

a predloží sa to mestskému zastupiteľstvu. Navrhol Mgr. Špotáka, aby si vzal do gescie  

proces tvorby tohto materiálu. 

Mgr. Špoták – uviedol, že bude na tom pracovať, bude to ako vstup do akčného plánu. 

Predložený materiál nie je dokument, len vstupná informácia na diskusiu a doplnenie, 

kreovanie. Počas mesiaca by sa to ešte doplnilo a na ďalšej komisii by sme sa vrátili k tomu.. 

RNDr. Rácová – súhlasila s doplnením materiálu, má záujem spolupracovať pri tvorbe 

dokumentu, ale kladie dôraz na víziu. Akčný plán na roky 2022 – 2023 by mal byť podľa 

dnešných informácií prijatý na jeseň. 

Ing. Hatala – požiadal členov komisie komunikovať s viceprimátorom ohľadom spolupráce, 

navrhol, aby sa preložený materiál znova prerokoval v septembri v doplnenej podobe. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   materiál Aktualizácia krátkodobého a strednodobého plánu v oblasti 

vzdelávania a práce s mládežou (vstupy pre AP PHSR mesta a PHSR VÚC) a uznesením    

č.6 /2021 – KMŠaV  b e r i e   n a  v e d o m i e  materiál Aktualizácia krátkodobého 



a strednodobého plánu v oblasti vzdelávania a práce s mládežou (vstupy pre AP PHSR mesta 

a PHSR VÚC). 

 

 

 

K bodu 5/ 

Rôzne 

 

Ing. Králová, PhD. – informovala sa, aká je situácia v procese rekonštrukcie Centra zdravia 

v Párovských Hájoch. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že sa pracuje na tom, je v kontakte s projektantom, na 

konkrétnom termíne nie sú dohodnutí. Bude o tom informovať aj komisiu. 

 

 

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.marca 2021 

 

 

Uznesenie č.4/2021 – 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 aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach (vyučovanie, OOPP,   

očkovanie, dochádzka, MRK) 

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

Informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach (vyučovanie, OOPP, 

očkovanie, dochádzka, MRK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      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.marca 2021 

 

 

Uznesenie č.5/2021 – 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 Aktuálne prebiehajúce aktivity a projekty – stručný prehľad (Niecedu/Edupoint, 

projekty na školách, E+ a iné granty, školská infraštruktúra) 

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

materiál Aktuálne prebiehajúce aktivity a projekty – stručný prehľad (Niecedu/Edupoint, 

projekty na školách, E+ a iné granty, školská infraštruktúra). 

 

 

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      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. marca 2021 

 

 

Uznesenie č.6/2021 – 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 Aktualizácia krátkodobého a strednodobého plánu v oblasti vzdelávania a práce 

s mládežou (vstupy pre AP PHSR mesta a PHSR VÚC) 

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

materiál Aktualizácia krátkodobého a strednodobého plánu v oblasti vzdelávania a práce 

s mládežou (vstupy pre AP PHSR mesta a PHSR VÚC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie 


