
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 12. mája 2021 

 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 2 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová 

 

 

Program:    
1. Otvorenie 

2. Aktuálne materiály podľa požiadavky členov komisie a OŠMaŠ 

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

    zastupiteľstva 

4. Návrh termínov – plán práce komisie na 2.polrok 2021 

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. Nikto nemal námietky. 

 

 

K bodu 2/ 

Aktuálne materiály podľa požiadavky členov komisie a OŠMaŠ 

 

PaedDr. Orságová, vedúca OŠMaŠ - informovala komisiu o súčasnej situácii v školách. 

Nitrianska teplárenská ide prerábať a montovať elektromery v materských školách, nemôže sa 

to vykonávať počas prevádzky, preto je urobený harmonogram, kedy budú jednotlivé 

materské školy počas júla a augusta otvorené (Príloha č.1). Uvidí sa, koľko detí sa prihlási do 

škôlok a tiež sa nemôžu spájať deti z viacerých materských škôl. Preto je prevádzka rozdelená 

podľa potreby rodičov a mestských častí. Základné školy budú mať aj letné školy. 

R. Plevková – doplnila, že sa snažia informovať rodičov a skôr usmerniť, aby si dieťa 

prihlásili do kmeňovej materskej školy – nemal by byť problém potom, lebo deti budú vo 

svojich materských školách so svojimi učiteľkami. V ich materskej škole budú mať takto asi 

polovicu detí počas leta. 

Ing. Hatala – informoval sa, aká je epidemická situácia teraz v materských a základných 

školách.  



PaedDr. Orságová – uviedla, že všetky školy sú otvorené, len jedna trieda v ZŠ Beethovenova 

je v karanténe do 14.5.2021.  

Ing. Hatala – zaujímal sa, ako to vyzerá po zápise do materských a základných škôl a či máme 

dosť miest na umiestnenie detí v materských školách. 

PaedDr. Orságová – objasnila, že teraz sa všetko sumarizuje. Na základných, ale aj 

materských školách zapísali niektorí rodičia aj na 2 – 3 školy. Do 15.júna musí riaditeľ školy 

vydať rozhodnutie o prijatí. Deti z marginalizovanej rómskej komunity budú v rámci 

povinného predprimárneho vzdelávania integrované do viacerých materských škôl. 

RNDr. Rácová – upozornila, že MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na modernizáciu vnútorných 

priestorov škôl, na jeden projekt je možné získať dotáciu vo výške 30 000 €, žiadosti 

predkladajú zriaďovatelia do 31.5.2021. Navrhla, aby sa zapojili do výzvy najmä ZŠ s MŠ 

Novozámocká a ZŠ Ščasného. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že školy vedia o tejto výzve a dokonca jej už niektoré poslali – 

ZŠ Na Hôrke, ZŠ Fatranská, ZŠ kn. Pribinu – v rámci projektov chcú riešiť priestory pre 

žiakov s ADHD a autizmom. V ďalších dňoch máme v pláne s Mgr. Glovňovou navštíviť ZŠ 

s MŠ Novozámocká, ZŠ Ščasného, ale i ZŠ Krčméryho. 

RNDr. Rácová – navrhla, že Mesto by malo vybrať jeden projekt, pripraviť ho a poslať. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   aktuálne informácie OŠMaŠ o súčasnej situácii v školách a uznesením 

č.13/2021 – KMŠaV    b e r i e   n a    v e d o m i e   aktuálne informácie OŠMaŠ o súčasnej 

situácii v školách. 

 

 

K bodu 3/ 

Stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestskej rady a mestského      

zastupiteľstva  

 

Komisii neboli predložené žiadne materiály na vyjadrenie na rokovanie mestskej rady alebo 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 4/ 

Návrh termínov – Plán práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo  a vzdelávanie 

na 2.polrok 2021 

 

Predseda  komisie Ing. Hatala predložil členom návrh termínov v Pláne práce Komisie MsZ 

v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  na  2.polrok 2021 – Príloha č.2.  

Členovia sa zhodli na zmene termínu zasadnutia v júli – presun z 21.júla na 7.júla. Následne 

bol plán práce schválený. 

 

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 2.polrok 2021 a uznesením č.14/2021 – 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 2.polrok 2021  

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 



K bodu 5/ 

Rôzne 

 

1. PaedDr. Orságová – informovala o žiadosti ZŠ Fatranská o pridelenie finančných 

prostriedkov na mzdové náklady asistenta pre žiakov s diabetes (Príloha č.3). Poďakovala sa 

poslancom za iniciatívu v tejto oblasti. Nakoľko už je evidovaných v tejto škole 7 žiakov 

s diabetom, škola bude žiadať financie od štátu na jedného asistenta, ale pri zvýšenom počte 

potrebujú ešte jedného. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – poďakovala sa kolegom poslancom za podporu pri 

vyčlenení finančných prostriedkov na asistentov pre deti a žiakov s diabetom. Takto je 

zabezpečená v rámci územia Klokočiny a priľahlých mestských častí ZŠ Škultétyho takýmto 

asistentom a v rámci Chrenovej ZŠ Fatranská. Vyzdvihla  ZŠ Fatranská, kde na tejto pozícii 

pracuje zdravotná sestra s pedagogickým vzdelaním, ktorá je veľkým prínosom pre žiakov. 

Na základe aj tejto spokojnosti by bolo vhodné uvažovať s takouto pozíciou z dlhodobého 

hľadiska. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                          

p r e r o k o v a l a  žiadosť Základnej školy, Fatranská 14, Nitra o financovanie mzdových 

nákladov asistenta pre žiakov s diabetes a uznesením č.15/2021 – KMŠaV   o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  v y č l e n i ť  finančné prostriedky na mzdové náklady na 

asistenta pre žiakov s diabetes od školského roka 2021/2022 v Základnej škole, Fatranská 14, 

Nitra.    

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za:  8 ,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

2. PaedDr. Orságová – predložila žiadosť VMČ č. 1  Dolné Krškany, Horné Krškany 

o zabezpečenie rekonštrukcie terás, zateplenie budovy vrátane podhľadov, obstaranie 

protišmykovej dlažby a rekonštrukciu kuchyne v Materskej škole, Staromlynská 2, Nitra 

(Príloha č.4). Uviedla, že táto materská škola bola v zlom stave, boli uložené mnohé 

opatrenia od RÚVZ v Nitre. Teraz je to pekne urobené - zrekonštruovali sa sociálne 

zariadenia, osvetlenie, ale je potrebné ešte zrekonštruovať kuchyňu, dať protišmykové 

podlahy, zatepliť budovu, podhľady, urobiť terasy. Tá kuchyňa by sa urobila cez prázdniny – 

v auguste 2021 (nie počas prevádzky), na budúci rok by sa urobilo zateplenie a terasy v rámci 

balíka rekonštrukcií a opráv v roku 2022.  

RNDr. Rácová – vyjadrila podporu tejto požiadavke, ale chcela by sa informovať, čo je na 

tom pravdy, že v niektorých materských školách nie sú umývačky riadu, ale sa umýva riad 

ručne. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že môže pripraviť prehľad o tom, na čo sú použité finančné 

prostriedky vo výške 30 000 € vyčlenené MsZ v minulom roku. Materské školy sú vybavené 

umývačkami riadu, ale je pravda, že nie všade sa stihlo nimi vybaviť. 

RNDr. Rácová – navrhla, že každá materská škola by mala mať umývačku riadu, lebo máme 

vedomosť o tom, že niektoré nemajú. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že to nie je bežná umývačka riadu, ale 3 minútový program, riad 

sa posúva na páse. Bude sa to riešiť. 

Ing. Bakay – vrátil sa k Materskej škole, Staromlynská 2, Nitra a nakoľko to tam pozná, vie, 

že  v kotolni je problém s vodou, ďalej je tam prepadávajúci sa pavilón, či sa aj s tým niečo 

bude robiť, lebo to ohrozuje statiku budovy a tým môže aj celú škôlku. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že ten pavilón nepatrí pod školstvo a bude musieť celú situáciu 

prekonzultovať s vedením mesta; vrátilo sa nám to, bola tam asi Jednota dôchodcov a niekto 

si to chcel prenajímať. 



Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                          

p r e r o k o v a l a  žiadosť VMČ č. 1  Dolné Krškany, Horné Krškany o zabezpečenie 

rekonštrukcie terás, zateplenie budovy vrátane podhľadov, obstaranie protišmykovej dlažby 

a rekonštrukciu kuchyne Materskej školy,  Staromlynská 2, Nitra a uznesením č.16/2021 – 

KMŠaV  o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  v y č l e n i ť  finančné 

prostriedky na rekonštrukciu kuchyne a zhotovenie projektovej dokumentácie na zateplenie 

budovy vrátane podhľadov a rekonštrukciu terás Materskej školy, Staromlynská 2, Nitra. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za:  8 ,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

3. PhDr. Kratochvílová – informovala sa, aká je situácia ohľadom Centra zdravia 

v Párovských Hájoch. 

Ing. Hatala – uviedol, že na mestskom zastupiteľstve bolo vyčlenených 50 000 € na 

rekonštrukciu budovy, ale účel budovy ešte nie je stanovený – či tam bude vytvorená 

materská škola alebo centrum zdravia. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že boli vyčlenené finančné prostriedky na zhotovenie 

projektovej dokumentácie, spolu s Ing. Matulom sa to pripraví a boli sa tam pozrieť aj 

s projektantom. 

RNDr. Rácová – vysvetlila situáciu z mestského zastupiteľstva – vyčlenili sa finančné 

prostriedky na rekonštrukciu budovy a potom sa vyrieši účel tak, aby to malo oporu 

v legislatíve. 

Mgr. Špoták doplnil – že v pôvodnom materiáli v mestskom zastupiteľstve bola uvedená 

rekonštrukcia budovy Centra zdravia. Ing. Králová, PhD. to predniesla ako požiadavku na 

materskú školu. Ale účel by sa potom určil. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že prečo by tam nemohla byť škola v prírode? Podľa 

vyhlášky o škole v prírode - ak je to možné - by sa to mohlo zrealizovať. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že mesto nemôže byť zriaďovateľom školy v prírode, musí to 

byť zaradené pod základnú školu. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla, že by sa práve komisia mala vyjadriť, ku ktorej 

možnosti by sa malo Mesto prikloniť, mala by sa začať diskusia, či tam mať školu v prírode 

alebo materskú školu, keď je tam veľa malých detí. 

RNDr. Rácová – súhlasila s s návrhom, že by mala komisia urobiť takéto rozhodnutie, ale mal 

by byť pripravený podrobný materiál. Centrum zdravia materské školy veľmi využívali 

a materská škola sa nemusí naplniť. Mohla by vzniknúť aj samostatná materská škola 

kontajnerového typu, teda nie, že nechceme tam materskú školu, ale mala by byť potom 

dvojtriedna. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že v tom prípade od ďalšieho školského rok. 

RNDr. Rácová – doplnila, že podporí aj vytvorenie centra zdravia, aj materskej školy – aby 

splnila svoj účel k spokojnosti rodičov. Mal by sa preto pripraviť kompletný materiál  

o celkovej situácii – koľko je tam detí a pod.. 

R. Plevková – navrhla, že by bolo vhodné zistiť, ako sú na tom kapacitne materské školy 

v meste, či sa v nich môžu umiestniť aj deti z Párovských Hájov, aby to tam bolo potom 

rentabilné. 

PhDr. Kratochvílová – vyjadrila súhlas s návrhom, aby tá materská škola bolo využitá 

v budúcnosti a treba sa na to pozerať aj tohto pohľadu.  

Ing. Hatala – informoval sa, čo je relevantným ukazovateľom pri plánovaní materských škôl. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že postupujeme sa podľa údajov z matriky, koľko detí je 

s trvalým pobytom v danej lokalite. 



PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – navrhla určiť aj termín, dokedy by bolo potrebné predložiť 

tento materiál – buď dve triedy, odborný pohľad, aj finančné hľadisko. Tiež je za to, aby tam 

bolo aj centrum zdravia, aj materská škola. 

Mgr. Špoták – vyjadril súhlas so spracovaním materiálu aj pre školu v prírode – výchovno-

vzdelávací program, krúžky, výdaj jedla a pod. Ing. Králová, PhD.  uviedla na MsZ, že má 

informácie o 19 deťoch, ktoré majú záujem tam chodiť do škôlky, ale nemalo by to byť podľa 

matriky, lebo tam nemusia mať ešte trvalý pobyt. 

Ing. Hatala – navrhol, aby komisia dala za úlohu vedúcej OŠMaŠ vypracovať nejaký ucelený 

materiál – či tam môže byť škola v prírode, aké sú riziká malotriedky ako elokovaného 

pracoviska alebo vybudovanie dvojtriednej materskej školy. V tom prípade, či máme na to 

priestory, resp. kde by bola vytvorená. 

PhDr. Kratochvílová – poďakovala za informácie. 

 

 

4. PaedDr. Orságová – požiadala komisiu o spoluprácu pri riešení problému s rozvozom 

stravy pre celiatikov. V súčasnosti ju rozváža 8 údržbárov na 28 materských škôl a potom 

svoju údržbársku práce nestíhajú. Navrhuje vyčleniť v jednotlivých mestských častiach 

materskú a základnú školu, kde by sa sústredili deti a žiaci s celiakiou – tam by pri zápise 

tieto deti prednostne zapisovali – rodičia by boli vopred upozornení alebo potom možnosť je 

navýšiť počet šoférov. Ešte tento školský rok by to bolo v pôvodnom stave, ale do budúcna by 

sa to mohlo zmeniť. Pripraví materiál, v ktorom by boli určené takéto materské školy, kde by 

sa varila táto strava a bolo by to platné od školského roka 2022/2023.  

R. Plevková – podotkla, že už eviduje po zápise dieťa s celiakiou. 

Ing. Bakay – súhlasí s týmto návrhom, aj tie deti by sa lepšie cítili, keď ich tam bude viac, len 

musí byť dostatočná priestorová kapacita. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že poprosí vedúcu OŠMaŠ, aby to bolo rozdelené 

podľa mestských častí – nejaké spádové školy. Podotkla, že aj keď sa snažíme o inklúziu, ale 

musíme hľadieť aj na ekonomické hľadisko. 

Ing. Hatala – upozornil aj na časovú súvislosť – máme máj. 

PaedDr. Orságová – navrhla, že pripraví tento materiál tak, aby mohol byť poslaný členom 

komisie na budúci týždeň, per rollam by ho odsúhlasili a mohlo by to byť účinné už od 

septembra 2021. 

 

 

5. Mgr. Špoták – informoval komisiu, že v rámci vzdelávania a práce s mládežou bola 

vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu formálneho a neformálneho 

vzdelávania – alokovaných 9 000 €, bol vytvorený program na podporu aktivít mládeže  

Mladí nitrianski filantropi – alokovaných 6 000 € - na podporu žiackych školských rád – tieto 

výzvy boli dokončené a sú zverejnené. Boli schválené prostriedky na implementáciu 

Islandského modelu prevencie užívania návykových látok  a začali sa podnikať prvé kroky – 

oslovili Islandskú spoločnosť pri univerzite v Reykjaviku a v pondelok majú videohovor 

s predsedom správnej rady tejto organizácie k následnej  spolupráci a realizácii. Ďalej uviedol, 

že bolo vyčlenených 10 000 €  na vytvorenie koncepcie vzdelávania a práce s mládežou – 

vytvorí sa pracovná skupina – nie viac  ako 20 ľudí, ktorá sa bude stretávať a vyzval členov 

komisie, kto má záujem pracovať v nej a zapojiť sa do prípravy tejto koncepcie. 

Ing. Hatala – navrhol, aby boli členovia komisie oslovení mailom. 

 

 

6. RNDr. Rácová – uviedla, že sa predkladá  materiál na mestské zastupiteľstvo, ktorý má 

riešiť opatrenia v oblastiach s marginalizovanými rómskymi občanmi.  V rámci vytvorenej 



pracovnej skupiny videli schému tohto materiálu, nedostala sa jej konečná verzia materiálu 

napriek prísľubu. Predpokladá, že materiál je hotový a bol prerokovaný na mestskej rade a že 

pôjde do mestského zastupiteľstva. Zaujíma ju predovšetkým, aké opatrenia sa prijali v oblasti 

školstva, lebo odbor školstva tam pripravil dobré veci a chcela by vedieť, či sa to nejako 

uzatvorilo, lebo dobré projekty treba podporiť. Boli tam navrhnuté nové myšlienky a nový 

prístup v predškolskej výchove a preto navrhuje komisii, aby podporila vyčlenenie a 

schválenie finančných zdrojov pre 3 základné školy so žiakmi z MRK na 3 sociálnych 

pedagógov – na každú školu - pracoval by s rodinami a deťmi  a 1 spoločného psychológa  

a to vo  výške okolo 60 000 € - spolu pre 4 osoby a mali by sme to pri schválení tohto 

materiálu žiadať, aby to mestské zastupiteľstvo schválilo. Keď personálne nepodporíme tieto 

tri školy, nedosiahneme očakávané výsledky. 

Ing. Hatala – podotkol, že materiál nie je predložený komisii, nie je vopred preštudovaný. 

Mgr. Špoták – vysvetlil, že je to rozsiahly materiál, problematika je komplikovaná, materiál 

ide do zastupiteľstva, bol na mestskej rade, je rozpracovaný po opatreniach a k tomu sa bude 

dorábať akčný plán, kde budú určené aktivity, s pani Glovňovou vyčíslili aktivity  – navrhuje 

to predložiť na najbližšiu komisiu, celý ten materiál aj s aktivitami, každý by si to naštudoval, 

dorobí sa tam vyčíslenie jednotlivých aktivít, aj zodpovednosť za realizáciu a pod.. 

RNDr. Rácová – informovala sa, či sa to stihne do septembra 2021. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že materiál je vo fáze rozpracovanosti, gestorom 

je PhDr, Šimová, zapája sa tam veľa odborov v rátane školstva, materiál na mestskej rade bol 

vo forme rozpracovanosti, je tam určená zodpovednosť za odbory, ale chýba jej gestor, lebo aj  

PhDr. Šimová je tiež vedúca, tak môže prácu len koordinovať, dokument sa bude 

dopracovávať. Na sociálnej komisii tento materiál mali. Mal by sa však dopracovať. 

RNDr. Rácová – súhlasila s návrhom, uviedla, že je to krok dopredu a bolo by to treba 

posunúť na komisiu, kde by sa dopracoval. Mali by sme si ho pozrieť. 

Ing. Hatala – podotkol, že predkladateľ musí povedať, či chce vyjadrenie komisie školstva. 

Mgr. Špoták – doplnil, že predkladateľ je PhDr. Naďa Šimová. 

Ing. Hatala – uviedol, že sme materiál nemali predložený na komisiu. Keď ho predloží 

predkladateľ, budeme sa k nemu vyjadrovať. 

 

 

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 12.mája 2021 

 

 

Uznesenie č.13/2021 – 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    

aktuálne informácie OŠMaŠ o súčasnej situácii v školách 

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

aktuálne informácie OŠMaŠ o súčasnej situácii v školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       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 12.mája 2021 

 

 

Uznesenie č.14/2021 – 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    

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

vzdelávanie  na 2.polrok 2021  

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 

2.polrok 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo   

                a vzdelávanie zo dňa 12.mája 2021 

 

 

Uznesenie č.15/2021 – 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   

žiadosť Základnej školy, Fatranská 14, Nitra o financovanie mzdových nákladov asistenta pre 

žiakov s diabetes 

o d p o r ú č a     

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

v y č l e n i ť   

finančné prostriedky na mzdové náklady na asistenta pre žiakov s diabetes od školského roka 

2021/2022 v Základnej škole, Fatranská 14, Nitra.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       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 12.mája 2021 

 

 

Uznesenie č.16/2021 – 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   

žiadosť VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany o zabezpečenie rekonštrukcie terás, 

zateplenie budovy vrátane podhľadov, obstaranie protišmykovej dlažby a rekonštrukciu 

kuchyne Materskej školy, Staromlynská 2, Nitra 

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre   

v y č l e n i ť   

finančné prostriedky na rekonštrukciu kuchyne a zhotovenie projektovej dokumentácie na 

zateplenie budovy vrátane podhľadov a rekonštrukciu terás Materskej školy, Staromlynská 2, 

Nitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie 


