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

a vzdelávanie zo dňa 9.februára 2022 

 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnení: 2 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová 

 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Aktuálne materiály podľa požiadavky členov komisie a OŠMaŠ  

3. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2021  

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, vyzval v prípade požiadavky na jeho doplnenie. Nikto z 

členov nemal ďalšie návrhy a námietky. 

 

 

K bodu 2/ 

Aktuálne materiály podľa požiadavky členov komisie a OŠMaŠ  

PaedDr. Orságová informovala komisiu o aktuálnej epidemickej situácii v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. V materských školách z celkového počtu 116 tried máme 

zatvorených 21 tried, čo predstavuje 18,1 % a  základné školy – 2 školy sú rozhodnutím 

RÚVZ zatvorené do 14.2.2022, celkovo máme tak zatvorených 67 tried, čo je z celkového 

počtu 324 tried, čo predstavuje 20,67 %. V súčasnosti je veľa zamestnancov škôl pozitívnych 

– učitelia a aj zamestnanci školských jedální, čím sa nemohlo variť v kuchyni ZŠ Topoľová 

a teraz je tá istá situácia v kuchyni ZŠ Beethovenova, ktoré varia nie len pre žiakov školy, ale 

aj pre materskú školu. 

RNDr. Ronec – doplnil informácie, že začiatkom roka bola situácia u nich priaznivá, ale 

z dôvodu rodinnej oslavy v komunite je veľký výskyt pozitívne testovaných žiakov a už aj 

učiteľov školy. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   informáciu o aktuálnej epidemickej situácii v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nitry a  uznesením č.6/2022 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   



informáciu o aktuálnej epidemickej situácii v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry.  

 

 

K bodu 3/ 

Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 

2021  

PaedDr. Orságová, vedúca OŠMaŠ, predložila materiál s výsledkami kontrol v zariadení 

školského stravovania za rok 2021 (Príloha č.1). V zmysle Smernice Mesta Nitry č. 1/2010 

o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2  

vykonal kontroly p. Július Hladký – referent OŠMaŠ.  Kontroly boli zamerané na kvalitu 

podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v roku 2021 a uskutočnil  celkom 12 

kontrol. Na základe uskutočnených kontrol bolo vypracovaných 7 záznamov a 5 protokolov.  

 

Členovia komisie nemali otázky a pripomienky, následne prijali uznesenie. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských 

jedálňach za rok 2021 a uznesením č.7/2022 – KMŠaV   o d p o r ú č a    Mestskému 

zastupiteľstvu v Nitre   v z i a ť   n a   v e d o m i e   Správu z vykonaných kontrol kvality 

podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2021.  

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

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

 

Ing. Hatala – pripomenul členom komisie, že 26.1.2022 zaslal vedúci OIVaR Ing. Matula 

vyjadrenie k uzneseniu č.35/2021 – KMŠaV zo dňa 8.12.2021 (Príloha č.2). Požiadal vedúcu 

OŠMaŠ, aby dohliadla na dodržiavanie termínov uvedených vo vyjadrení, podľa Ing. Matulu 

by sa to malo dodržať. 

 

PaedDr. Orságová – informovala, že na porade s riaditeľmi základných škôl 8.2.2022 

upozornila na potrebu kontroly stromov v areáloch škôl, prípadne uskutočniť dendrologický 

prieskum vzhľadom na veterné počasie v posledných dňoch, keď môže dôjsť k ohrozeniu 

bezpečnosti žiakov. Vypiľovať sa budú len stromy, ktoré boli určené v rámci verejného 

obstarávania, ostatné si budú riešiť školy na vlastné náklady. Uviedla, že OŠMaŠ po dvoch 

rokoch opäť bude oceňovať učiteľov. Pre materské školy by sa išlo starým spôsobom, ale pre 

základné školy by navrhli učiteľa na ocenenie nie len riaditelia, ale aj učitelia medzi sebou 

a žiaci by tiež hlasovali - niečo ako najobľúbenejší učiteľ. Uvidíme, čo z toho bude. 

Ing. Hatala – informoval sa, či je k tomu vypracovaný nejaký postup – ako majú postupovať 

napríklad žiaci pri hodnotení. Mal by sa k tomu dať nejaký návod. Tiež ho zaujímalo, či sú na 

to finančné prostriedky vyčlenené. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že by to mal byť najobľúbenejší učiteľ. Finančné prostriedky 

v rozpočte školstva na to máme. 

 

RNDr. Rácová – informovala sa na dve veci – v spolupráci so sociálnou komisiou sme sa 

podieľali na tvorbe akčného plánu predchádzania násiliu a v rámci materiálu boli prijaté 

návrhy. Jedným z nich bolo aj vytvorenie funkcie koordinátora (v zmysle materiálu Stratégia 

riešenia rizikového správania so zameraním na problematiku drog a na elimináciu domáceho 



násilia, násilia páchaného na ženách a deťoch na území mesta Nitra), ktorý by tieto ciele 

a úlohy podchytil a zastrešil a chcela by sa opýtať pána viceprimátora, či sa pracuje na tomto 

uznesení a či bola táto funkcia koordinátora zriadená? Druhú vec, ktorú by sa chcela opýtať - 

či v súvislosti s udalosťami v Miloslavove a tiež na základe potreby prijať nejaké opatrenia, 

keď druhé školy a mestá prijímajú rôzne opatrenia, či aj naše školy sa tejto téme venovali na 

pedagogických radách a či to je dostatočne podchytené, aby sa takýmto veciam predchádzalo?  

PaedDr. Orságová – uviedla, že v období, keď sa začalo s kyberšikanou, tak sa prijali rôzne 

opatrenia, školy majú aj k šikane vypracované rôzne preventívne programy. V súčasnosti, na 

základe podnetu, ktorý dostala, sa vyskytli nezhody, nakoľko máme aj deti z Ruska 

a Ukrajiny a vzhľadom na aktuálnu situáciu sa narušili vzťahy medzi deťmi. Školy to riešia aj 

so školskými psychológmi. Ale budeme sa zaoberať aj s týmto podnetom, vyžiadame si, aké 

opatrenia prijali. 

RNDr. Rácová – podotkla, že ide o to, či tie školské poriadky sú dostatočne jasné a určujú 

pravidlá? Či tie školské poriadky definujú, čo je šikana a aby deti vedeli, aké sú za to 

výchovné opatrenia. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že pri príprave vyjadrenia k strategickému materiálu každá 

škola poslala, aké majú prijaté opatrenia a ako majú ošetrené aj tieto veci. 

 

PaedDr. Mičeková Vargová sa pripojila k online zasadnutiu. 

 

Mgr. Špoták – reagoval na dotaz ohľadom pozície koordinátora - riešili to už v decembri, ale 

vzišla otázka, kde zaradiť túto pozíciu – či na odbor sociálny alebo školstvo? Myslí si, že pod 

školstvo, lebo jemu je tá téma bližšia a pri prevencii na školách vieme skôr zareagovať, ale 

ešte to nie je zaradené v organizačnej štruktúre. 

PaedDr. Orságová – vyjadrila sa, že nie je za to, aby to bolo pod školstvom, keď to má byť 

pre celé mesto – patologické javy sa týkajú aj dospelých, nie len detí. 

PaedDr. Mičeková Vargová – podotkla, že patológia a šikana patrí pod školstvo, pod 

špeciálnych pedagógov, špeciálnych psychológov, tak určite by to malo byť pod školstvom. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že pod špeciálnych pedagógov určite nie. 

RNDr. Rácová – zdôraznila, že je potrebné vychádzať z pracovnej náplne – či viac ako 50% 

jeho náplne sa týka sociálnej problematiky alebo školstva. Pozíciu koordinátora patologických 

javov navrhla pri vyjadrení sa k návrhu akčného plánu pre sociálnu komisiu a cieľom bolo 

pomôcť veci a teraz nie je jasné, či to vedenie Mesta dá do organizačnej štruktúry alebo nie. 

Navrhuje to dať pod sociálny odbor. 

Ing. Hatala – vyjadril súhlas s názorom, že by to malo byť pod odborom sociálnym. 

Kdekoľvek to bude, tá pozícia je potrebná a hlavne, keď sa už keď odsúhlasil materiál, ktorý 

s takouto pozíciou počíta. 

RNDr. Ronec – uviedol, že všetky školy majú veľmi podrobne vypracované smernice, len 

druhá vec je tá, či sa to dodržiava. Školy majú zabezpečené počítače – sociálne siete 

zablokované a podobne, ale najväčší problém je rodina a priestory mimo školy. Snažíme sa to 

mať pod kontrolou. Vyzdvihol myšlienku organizovania ocenenia učiteľov iným spôsobom. 

Začína byť veľký problém zohnať kvalitných ľudí do riadiacich funkcií – riaditeľov 

a zástupcov. Riaditeľ školy by mal byť stmeľujúci článok medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi 

a zriaďovateľom, mal by to byť človek, ktorý má všeobecnú podporu a aj byť autoritou – 

podporuje túto myšlienku. Nemusí byť dobrým učiteľom len ten, kto je dobrý odborník, ale 

radšej má učiteľov, ktorí to vedia s deťmi, rodičmi, vedia naučiť. 

Ing. Hatala – zhrnul, že by sa malo rozhodnúť na vedení Mesta o zriadení funkcie 

koordinátora patologických javov v čo najkratšom čase, aby sa mohlo plniť uznesenie, ktoré 

sa na MsZ schválilo. Opýtame sa na nasledujúcom zasadnutí komisie znova, 

odkomunikujeme si to aj s PhDr. Laurinec Šmehilovou, PhD. To uznesenie by sa malo plniť. 



Ing. Hatala – ďalej uviedol, že bol predsedom komisií a výborov mestských častí zaslaný list, 

v ktorom vedenie Mesta malo stretnutie so zástupcami rómskej komunity a vzišla od nich istá 

požiadavka. Požiadal pána viceprimátora o bližšie informácie k tomu. 

Mgr. Špoták – upresnil a doplnil – v novembri bolo stretnutie so splnomocnenkyňou pre 

rómske komunity, tá skončila vo funkcii, je teraz nový splnomocnenec pre rómske komunity, 

tak bolo stretnutie (pozn. - 26.1.2022) za prítomnosti vedenia Mesta, splnomocnenca vlády 

pre rómske komunity, zástupcov odborov – školstva, sociálneho a ďalší pracovníci Mesta 

(pozn. - nový splnomocnenec úradu vlády pre rómske komunity Ján Hero, Eduard Čonka 

a Ivana Šusterová z odboru regionálnej organizácie úradu splnomocnenca vlády pre rómske 

komunity, zástupcovia rómskej komunity v meste Nitra, vedúca sociálneho odboru, vedúca 

odboru školstva, mládeže a športu a Mgr. Glovňová). Diskutovalo sa nie len o ceste na 

Orechov dvor, ale aj o vzdelávaní, školskej dochádzke, zapájaní sa do mestského života 

a práve pri tomto vzišlo, že oni nechcú od nás len, aby sme im pomáhali, ale aj oni chcú 

aktívne spolupracovať na pomoci sebe, ale aj na pomoci pri verejných veciach v oblasti 

životného prostredia, vzdelávania, verejného poriadku. Jedným z výstupov bol ten, že oni 

požiadali, aby ich zástupcovia mohli byť súčasťou niektorých komisií mestského 

zastupiteľstva – mali by záujem o komisiu školstva, životného prostredia a sociálnu komisiu 

a výbory mestských častí. Vysvetlil im, že ten proces sa deje na začiatku volebného obdobia – 

takto o rok sa budú vyberať zástupcovia verejnosti a odborníkov do komisií a výborov 

mestských častí, ale môže sa pozrieť, kde máme akoby voľné miesta, v ktorých komisiách 

a že máme pracovné skupiny, na školstve konkrétne EduNRoma. A keby nie, že by boli aspoň 

prizývaní do skupiny EduNRoma. 

Ing. Hatala – podotkol, že rozumie myšlienke zaradiť ich do skupiny EduNRoma alebo 

kooptovať ich do VMČ Krškany a Zobor Dražovce. Má však obavu, ako by to prebiehalo, ale 

vyskúšať sa to môže. Najskôr by to bolo vhodné vyskúšať v rámci tej pracovnej skupiny. 

Vzťahy sú dosť narušené medzi komunitou a majoritou, aby to nevyústilo do konfliktov. 

Ing. Králová, PhD. – zdôraznila, že do komisií boli prijímaní ľudia na základe odbornosti, 

nemá nič proti tomu, ale malo by to byť relevantné odbornosti. Ostatní prešli výberovým 

procesom, skôr to vidí na pracovné skupiny. 

RNDr. Rácová – vyjadrila súhlas s Ing. Královou, PhD. a Ing. Hatalom. Keď si komisia 

odsúhlasí a bude mať nejaký dôležitý bod, ktorý sa bude týkať rómskej komunity, tak 

môžeme prizvať ich zástupcov, ale tiež by začala pracovnou skupinou EduNRoma. Má však 

dve pripomienky. Schvaľuje, že bolo takéto stretnutie – ak je z toho zápis, tak by prosila, aby 

nám bol doručený. Dozvedela sa o tom náhodou – Mgr. Glovňová poslala členom pracovnej 

skupiny materiál na pripomienkovanie. Dosť sa tejto problematike venovala, pripravuje 

konkrétne návrhy, ktoré treba urobiť a veľmi by uvítala tento materiál. Tiež by chcela, aby sa 

komisia školstva rovnako venovala aj ostatným deťom, ale bez ohľadu na to vieme, že naším 

cieľom by mala byť zmena života tejto komunity a preto by sme mali pripraviť také pilotné 

akcie a mať ich po ruke, aby sme ich urobili. Mali by sme robiť konkrétne opatrenia na 

Orechovom dvore a mali by sme sa ako komisia školstva vyjadriť k požiadavkám VMČ 

Dolné Krškany, kde majú istú predstavu o riešení problémov rómskej komunity. Je tých tém 

veľmi veľa a predpokladá, že sa k tomu vrátia na stretnutí skupiny EduNRoma. Komisia 

školstva má v tomto jediný cieľ - ako dostať rómske deti do školy. Keby sme tento cieľ 

splnili, nemusíme sa k tomuto stále vracať. Táto pandémia zanecháva vážne následky na 

vzdelávaní a dochádzke týchto detí. Zhrnula – prosí o zápis zo stretnutia, aby sa komisia 

školstva angažovala aj pri príprave materiálov EduNRoma a aby sme sa vrátili ako komisia aj 

k akčnému plánu pracovnej skupiny. A tiež je treba vyvinúť tlak na vytvorenie pozície 

koordinátora patologických javov. Mal by to byť na odbore sociálnom, na odbore školstva 

máme vysoko kvalifikovanú osobu a to je pani Glovňová.  

 



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 9. februára 2022 

 

 

Uznesenie č.6/2022 – 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 epidemickej situácii v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry 

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

informáciu o aktuálnej epidemickej situácii v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         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. februára 2022 

 

 

Uznesenie č.7/2022 – 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    

Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 

2021  

o d p o r ú č a     

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

v z i a ť   n a   v e d o m i e    

Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


