
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 9.júna 2021 

 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 1 

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

 

 

Program:    
1. Otvorenie 

2. Materiál k plneniu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 

    12.11.2020 „Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov  

    mestských častí Dražovce a Dolné Krškany“, konkrétne prioritná oblasť č. 3 Vzdelávanie a  

    voľný čas   

3. Informácia o zápise do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry (apríl  

    2021)  

4. Návrh na prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie  

    a aktivity mládeže  

5. Projekt experimentálneho overovania – Zmena organizácie vyučovania na posilnenie  

    čitateľskej a matematickej gramotnosti na ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ Novozámocká   

6. Rôzne 

7. 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/ 

Materiál k plneniu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 

12.11.2020 „Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 

mestských častí Dražovce a Dolné Krškany“, konkrétne prioritná oblasť č. 3 

Vzdelávanie a voľný čas   

Mgr. Glovňová, referent koordinátor pre prácu s rómskym etnikom, predložila komisii 

materiál, ktorý bol výsledkom rokovaní pracovnej skupiny EduNRoma (Príloha č.1). 

Materiál bude podkladom k vytvoreniu akčného plánu v súlade s Uznesením vlády SR            

č. 181/2021 zo dňa 7.apríla 2021, ktorým bola schválená Stratégia pre rovnosť, inklúziu 



a participáciu Rómov do roku 2030. V priebehu roka 2021 sa budú na celoštátnej úrovni 

tvoriť akčné plány k jednotlivým oblastiam – zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie. 

Pracovná skupina EduNRoma sa zaoberala situáciou v uvedených mestských častiach 

a navrhla niektoré opatrenia, ktoré ako súčasť akčného plánu Mesta Nitry budú koncom roka 

2021 predložené MsZ na schválenie. 

 

Ing. Hatala – informoval sa, kto bude sledovať plnenie opatrení, zároveň uviedol, že je to 

otvorený materiál, ktorý sa bude ďalej dopĺňať. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že vedúcou pracovnej skupiny je Mgr. Glovňová a bude 

sledovať plnenie opatrení. 

Mgr. Glovňová – informovala, že opatrenia boli navrhnuté spomínanou pracovnou skupinou 

EduNRoma v súlade so Stratégiou vlády SR, do konca roka 2021 budú vytvorené akčné plány 

aj v zmysle Plánu obnovy. Naša pracovná skupina bude mať do konca júna ešte stretnutie. 

Ing. Hatala – uviedol, že ak niekto bude mať nejaké pripomienky, návrhy, je potrebné sa 

obrátiť na Mgr. Glovňovú. Potom sa čiastkový materiál za školstvo v rámci akčného plánu 

Mesta predloží komisii školstva. 

RNDr. Rácová – informovala sa, ako dopadol zápis detí z MRK do materských škôl. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že deti sú zapísané, pani riaditeľky navštívili rodiny týchto detí, 

nie všetky deti však boli nájdené, ktoré tu majú trvalý pobyt. V máji bolo celkovo zapísaných 

do našich materských škôl 1 468 detí, z toho bolo 527 duplicitne zapísaných (niektoré aj na 10 

materských škôl) – je to podobný počet ako vlani. Vlani nebolo prijatých 243 detí, ale z toho 

236 bolo mladších ako 3 roky. 

P. Plevková – doplnila, že bol veľký záujem o materské školy a potvrdila tiež veľa duplicitne 

zapísaných. Do 15.júna majú riaditeľky vydať rozhodnutia o prijatí – do vlastných rúk 

každému zákonnému zástupcovi. Začínajú sa však rodičia odvolávať voči neprijatiu. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Materiál k plneniu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                 

č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 „Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských 

problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany“, konkrétne prioritná 

oblasť č. 3 Vzdelávanie a voľný čas  a uznesením č.17/2021 – KMŠaV                                   

b e r i e   n a    v e d o m i e   Materiál k plneniu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 

č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 „Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských 

problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany“, konkrétne prioritná 

oblasť č. 3 Vzdelávanie a voľný čas. 

 

 

K bodu 3/ 

Informácia o zápise do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry (apríl     

2021)  

PaedDr. Orságová oboznámila komisiu s výsledkami zápisu do 1.ročníka základných škôl, 

ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. – 14.apríl 2021 (Príloha č.2). Uviedla, že tak, ako 

každoročne, nemohli byť všetky zapísané deti prijaté na naše školy z kapacitných dôvodov, 

veľa bolo z okolitých obcí, potom sa prihlásili na cirkevné. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Informáciu o zápise do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry (apríl 2021) a uznesením č.18/2021 – KMŠaV    b e r i e   n a    v e d o m i e   

Informáciu o zápise do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry (apríl     

2021). 



K bodu 4/ 

Návrh na prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie     

a aktivity mládeže  

Mgr. Kretterová, referent koordinátor práce s mládežou predložila komisii Návrh na 

prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže  

(Príloha č.3). Do výzvy sa zapojilo 14 žiadateľov. Členom komisie boli zaslané všetky 

podklady, aby mohli v súlade s VZN prideliť body jednotlivým projektom, následne by sa to 

zosumarizovalo aj s pridelenými financiami a predložilo na schválenie MsZ. 

 

Mgr. Špoták – predstavil svoje návrhy pridelených bodov jednotlivým projektom, každý by 

takto dal body, urobí sa poradie. 

RNDr. Rácová – uviedla, že sa oboznámila so žiadosťami a projektami, ale považuje za veľmi 

časovo náročné udeľovať každému z nich body. Je za to, aby sa dali peniaze, ale pre deti, nie 

je stotožnená so systémom použitia pri niektorých projektoch – na občerstvenie, na 

ubytovanie, niektoré sú jednorazové akcie, niektoré sú zamerané na zárobok – podporí len 

niektoré z projektov. 

Mgr. Špoták – podotkol, že niektoré projekty sú podrobne spracované, niektoré sú zamerané 

na mzdy – ale na to sú tie kritériá a každý by mal ohodnotiť projekty. 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, že v žiadostiach sú aj letné školy, ktoré sú však ináč 

financované.  

Ing. Kretterová – vysvetlila, že sú to súkromné letné aktivity. Upozornila, že zajtra, t. j. 10.6. 

je zber do MsZ a keď tento materiál nepôjde teraz, tak potom až v septembri. 

Ing. Hatala – zdôraznil, že komisia by sa mala zhodnúť na tom, ako bude postupovať – či 

každý dá body za seba, potom sa to pošle Ing. Kretterovej a zosumarizuje to. 

Ing. Králová, PhD. – navrhla, že každý by mal dať body za seba a pošle sa to na OŠMaŠ. 

Mgr. Špoták – uviedol, že po spoločnom hodnotení dostaneme nejaké poradie a potom 

môžeme k udeleniu grantov pristúpiť dvojako: buď spraviť čiaru, pokiaľ nám vyjde alokácia 

9000 €, čo môže byť asi na 8 - 9 projektov alebo rozdeliť alokáciu pre všetky projekty, 

pričom krátenie výšky jednotlivých grantov môžeme naviazať na pridelené body. Ja sa 

prikláňam k druhej možnosti, keďže všetky podané projekty majú prínos pre mesto a/alebo 

komunity. 

RNDr. Ronec – navrhol určiť si percentuálnu hranicu na podporu projektu. 

Ing. Králová, PhD. – zdôraznila, že je potrebné, aby každý člen komisie individuálne posúdil 

projekt, súhlasí aj s percentami – každý môže mať iný návrh. 

 

Komisia sa zhodla na termíne do pondelka 14.6.2021 do 24.00 h, kedy sa každý člen môže 

zapojiť do bodovania projektov. Následne to Ing. Kretterová zosumarizuje a pripraví materiál 

na schválenie mestskému zastupiteľstvu dňa 24.6.2021. Ak by mal niekto akýkoľvek 

problém, je potrebné kontaktovať Ing. Kretterovú. Bude sa vychádzať len z údajov od tých 

členov, ktorí sa do uvedeného termínu zapoja do bodovania. 

 

 

K bodu 5/ 

Projekt experimentálneho overovania – Zmena organizácie vyučovania na posilnenie     

čitateľskej a matematickej gramotnosti na ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ Novozámocká   

Mgr. Glovňová – predstavila komisii projekt experimentálneho overovania na predmetných 

základných školách (Príloha č.4). Garantom je štátny pedagogický ústav, projekt trvá dva 

roky, neočakávajú sa finančné a personálne navýšenia. 

 



Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  informáciu Projekt experimentálneho overovania – Zmena organizácie 

vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti na ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ 

Novozámocká  a uznesením č.19/2021 – KMŠaV    b e r i e   n a    v e d o m i e   informáciu 

Projekt experimentálneho overovania – Zmena organizácie vyučovania na posilnenie     

čitateľskej a matematickej gramotnosti na ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ Novozámocká. 

 

Predseda komisie Ing. Hatala sa ospravedlnil zo zasadnutia, vedenie rokovania prevzal 

podpredseda Mgr. Špoták. 

 

 

K bodu 6/ 

Rôzne 

 

Ing. Králová, PhD. – informovala sa, koľko detí je evidovaných v mestskej časti Párovské 

Háje, nakoľko je tu rozsiahla individuálna bytová výstavba a mala by sa v tejto lokalite na 

základe veľkého počtu detí zriadiť materská škola. Podľa jej informácií je tam do 6 rokov asi 

80 detí s trvalým pobytom, celkovo asi do 200 detí a ďalšie, ktoré ešte nemajú tam prehlásený 

trvalý pobyt. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že máme údaje z evidencie obyvateľstva o počte detí. 

Ministerstvo školstva pripravuje nové výzvy pre materské školy, čo by sme mohli potom 

využiť. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že dopyt je tam teraz a rodičia sa dožadujú škôlky. Kým sa 

vyhlási výzva, prejde to celým procesom, zaradí sa do siete – to potrvá najmenej 5 – 6 rokov. 

A dopyt je už teraz. 

PaedDr. Orságová – vysvetlila, že všetky deti z tejto lokality sú teraz v ostatných materských 

školách mesta.    

PhDr. Kratochvílová – upozornila, že realita môže byť iná a uviedla príklad obce Cabaj-Čápor  

– časť Nový Cabaj, kde je rozsiahla výstavba nových rodinných domov, starosta postavil 

novú škôlku a teraz je skoro prázdna, lebo rodičia vozia deti do mesta, kde pracujú. Tak malo 

by sa to brať reálne, nie len podľa počtu detí, ktoré tam bývajú. Zdôraznila však, že nie je 

proti zámeru zriadiť tam materskú školu, podporuje ho. 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, že prieskum je reálny, počet bude len rásť a priestor tu je. 

PhDr. Kratochvílová – navrhla alternatívu zriadiť trojtriednu materskú školu, kde jedna trieda 

by bola s celodenným pobytom a dve s poldenným. 

Ing. Králová, PhD. – podotkla, že budova Centra zdravia sa musí zrekonštruovať v každom 

prípade, či tam bude centrum zdravia alebo materská škola. 

Mgr. Špoták – doplnil, že najskôr musí byť budova zrekonštruovaná a potom sa rozhodneme, 

čo tam bude. 

Ing. Králová, PhD. – informovala sa, že či sa dá nejako vyriešiť situácia, keď niektoré deti 

z Párovských Hájov nie sú prijaté do základných škôl v meste, kde boli na zápise. 

PaedDr. Orságová - vysvetlila, že v súlade s VZN o školských obvodoch sú tieto deti 

zaradené do spádových škôl podľa ulíc a patria do určenej spádovej školy, kde sú prednostne 

prijímané. Do spádovej školy museli byť prijaté, na ostatné školy podľa kapacity školy. 

Všetky deti z Párovských Hájov sú umiestnené v materských a základných školách v meste. 

Pokiaľ by bola požiadavka to zmeniť, je potrebné dať žiadosť na OŠMaŠ, pripravia dodatok 

k VZN, ktorý následne schváli mestské zastupiteľstvo.  

 

 

 



K bodu 7/ 

Záver 

 

Mgr. Špoták  - 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 9. júna 2021 

 

 

Uznesenie č.17/2021 – 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    

Materiál k plneniu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo 

dňa 12.11.2020 „Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov 

obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany“, konkrétne prioritná oblasť  

č. 3 Vzdelávanie a voľný čas   

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

Materiál k plneniu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo 

dňa 12.11.2020 „Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov 

obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany“, konkrétne prioritná oblasť  

č. 3 Vzdelávanie a voľný čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      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 9.júna 2021 

 

 

Uznesenie č.18/2021 – 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    

Informáciu o zápise do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

(apríl 2021)  

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

Informáciu o zápise do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

(apríl 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         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 9.júna 2021 

 

 

Uznesenie č.19/2021 – 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  

informáciu Projekt experimentálneho overovania – Zmena organizácie vyučovania na 

posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti na ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ 

Novozámocká  

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

informáciu Projekt experimentálneho overovania – Zmena organizácie vyučovania na 

posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti na ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ 

Novozámocká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie 



Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 9.júna 2021 

 

(dodatok k zápisnici) 

 

K bodu č.4/ 

Návrh na prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie 

a aktivity mládeže 

 

Z rokovania komisie dňa 9.6.2021: 

Komisia sa zhodla na termíne do pondelka 14.6.2021 do 24.00 h, kedy sa každý člen môže 

zapojiť do bodovania projektov. Následne to Ing. Kretterová zosumarizuje a pripraví materiál 

na schválenie mestskému zastupiteľstvu dňa 24.6.2021. Ak by mal niekto akýkoľvek 

problém, je potrebné kontaktovať Ing. Kretterovú. Bude sa vychádzať len z údajov od tých 

členov, ktorí sa do uvedeného termínu zapoja do bodovania. 

 

Do uvedeného termínu predložené projekty ohodnotilo 5 členov komisie – Ing. Hatala, Mgr. 

Špoták, RNDr. Rácová, PhDr. Kratochvílová, Mgr. Šillerová. Výsledok bodovania 

dokumentuje tabuľka, v ktorej sú uvedené návrhy bodov a pridelená výška dotácie v súlade 

o schválenými pravidlami (sumár dotácií je do výšky 9 000 €, ktoré boli schválené na tento 

účel MsZ).  

 

Vzhľadom na to, že niektorým žiadateľom bolo pridelených viac bodov ako bola požadovaná 

dotácia v žiadosti, zostali v rozpočte neprerozdelené prostriedky, ktoré boli následne 

referátom podpory vzdelávania a práce s mládežou OŠMaŠ navrhnuté na prerozdelenie podľa 

miery dobrovoľnosti a sociálneho aspektu  uvádzaných v žiadosti – toto rozdelenie prezentuje 

tabuľka alternatíva 1. 

Referát podpory vzdelávania a práce s mládežou pripravil aj tabuľku alternatívu 2, v ktorej 

sú dotácie rozdelené presne v zmysle bodovania, zaokrúhlené na desiatky smerom nahor. 

Neprerozdelené prostriedky vo výške 788 € zostanú v rozpočte mesta Nitra v položke dotácie 

na formálne a neformálne vzdelávanie.  

 

Členom komisie boli predložené obidve alternatívy, o ktorých rozhodli hlasovaním per 

rollam. 

 

 



Tabuľka - Alternatíva 1 (rozdelené všetky finančné prostriedky) 

Žiadosti – subjekt: 

Body – 

počet: 

Žiadaná 

dotácia v 

€: 

Výpočet 

výšky 

dotácie 

podľa 

bodov: 

Navrhovaná 

výška dotácia v 

€: 

ZS kn. Pribinu 432 700 770 700 

Spojena skola katolicka 430 202 766 202 

Buducnost 428 1000 763 900 

Na Horke 404 960 720 960 

Rockova Skola 368 1300 656 800 

Piaristi 367 1000 654 948 

Skauti 363 500 647 500 

JA a MY 359 1000 640 640 

Slniečko 359 590 640 590 

UKF 351 1000 626 630 

Storm 339 920 604 610 

Language Planet 307 1480 547 550 

Kkniznica 281 1000 501 500 

Educat 262 2800 467 470 

 

5050 14452 9000 9000 

 

Tabuľka - Alternatíva 2 (rozdelené finančné prostriedky v zmysle schválených pravidiel a 

z celkovej sumy 9 000 € zostalo 788 €)  

       

  Žiadateľ IČO body žiadajú 

výpočet 
podľa 
bodov 

Suma 
dotácie v 
EUR 

1 SRRZ - RZ pri ZŠ Kniežaťa Pribinu  173196171223 432 700 770 700 

2 Spojená škola katolícka 17055351 430 202 766 202 

3 Budúcnosť, n.o. 42052581 428 1000 763 770 

4 Združenie priateľov ZŠ Na Hôrke 42207746 404 960 720 720 

5 Rocková škola 50253107 368 1300 656 660 

6 Rehoľa piaristov na Slovensku 586315 367 1000 654 660 

7 Slovenský skauting, 23.zbor Nitrava 36103314 363 500 647 500 

8 JA a MY 42120730 359 1000 640 640 

9 OZ Drážovské SLNIEČKOVO 42204241 359 590 640 590 

10 UKF Nitra 157716 351 1000 626 630 

11 Združenie Storm 37868314 339 920 604 610 

12 Language Planet Academy, s.r.o. 47421649 307 1480 547 550 

13 Krajská knižnica K. Kmeťa 35630272 281 1000 501 510 

14 Educat - vzdelávacie centrum, s.r.o. 53176910 262 2800 467 470 

   

5050 14452 9000 8212 



       

   

koef. 1,782178 
  

   

rozpocet  9000 
   

Do hlasovania per rollam sa v dňoch 16. – 18.6.2021 zapojilo 9 členov komisie. 

Alternatíva 1- za: 3 členovia komisie 

Alternatíva 2 – za: 6 členov komisie 

 

Na základe hlasovania per rollam prijala komisia uznesenie: 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Návrh na prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne 

vzdelávanie a aktivity mládeže a uznesením č.20/2021 – KMŠaV   o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu v  Nitre  s c h v á l i ť  prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: 

Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže podľa predloženého návrhu alternatívy 

2. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 6 ,  proti: 3, zdržal sa: 0 

 
 

 

 

Zapísané 21.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        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 9.júna 2021 

 

(dodatok k zápisnici – uznesenie z 18.6.2021) 

 

 

Uznesenie č.20/2021 – 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 na prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie 

a aktivity  

o d p o r ú č a   

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

s c h v á l i ť   

prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity 

mládeže podľa predloženého návrhu alternatívy 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                             predseda komisie 


