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

a vzdelávanie zo dňa 9.marca 2022 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 3 

Neospravedlnení: 1 

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

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach  

3. Schválenie transferu vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu na  

    financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi“ 

    (materiál do MsZ)   

4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Formálne  

    a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže (materiál do MsZ)   

5. Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce  

    a Horné a Dolné Krškany (materiál do MsZ)   

6. Informatívna správa o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie  

    prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Učitelia pre 21.storočie (PLÁN  

    OBNOVY)  

7. Rôzne 

8. 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“). V úvode dodatočne 

zablahoželal ženám k Medzinárodnému dňu žien. Následne 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/ 

Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach  

PaedDr. Orságová informovala komisiu o aktuálnej situácii v školách a školských 

zariadeniach. Uviedla, že situácia s karanténou v rámci protipandemických opatrení sa 

zmenila a nejdú do karantény celé triedy v prípade výskytu pozitívneho žiaka, ale len 

pozitívny žiak. Ostatní žiaci sa učia v škole. Podľa zistení zo základných škôl k 8.3.2022 

máme 130 žiakov v individuálnej karanténe a v materských školách 11 detí. Situácia je opäť 

iná v školách z dôvodu príchodu odídencov z Ukrajiny po vypuknutí konfliktu. Nakoľko 

v Nitre už žije komunita ukrajinských občanov zamestnaných v závode Jaguar Landrover 

alebo ako vodiči MHD v podniku Transdev, prichádzajú za nimi ich rodinní príslušníci 



z dôvodu zlúčenia rodiny, ale  prichádzajú aj ľudia utekajúci pred vojnou, ktorí získavajú 

štatút odídenca. OŠMaŠ vypracoval plán, na základe ktorého by boli tieto deti zaradené do 

škôl, resp. prijaté do škôl pri zlúčení rodiny. Na základe zistených kapacít a väčšieho počtu 

žiakov ukrajinskej národnosti, resp. pedagógov ovládajúcich ukrajinský jazyk Mesto ako 

zriaďovateľ vyčlenilo v troch mestských častiach (Chrenová, Staré mesto, Klokočina) 3 

materské školy – MŠ Štiavnická, MŠ Piaristická, MŠ Zvolenská a 3 základné školy – ZŠ 

Fatranská, ZŠ Tulipánová, ZŠ Na Hôrke, na ktoré sa budú posielať rodičia v prípade záujmu 

o materskú alebo základnú školu. Tieto informácie boli zverejnené a poskytnuté riaditeľom 

škôl, tiež boli doplnené stanoviskom hlavnej pediatričky MZ SR Eleny Prokopovej, že deti 

pred nástupom do škôl musia absolvovať lekársku prehliadku u pediatra. V Nitre poskytla 

informácie k tomuto nariadeniu hlavná pediatrička MUDr. Miškejeová, ktorá uviedla aj 

pridelenie detských pediatrov v meste týmto šiestim školám. Postup prichádzajúcich občanov 

Ukrajiny je taký, že najskôr musia navštíviť oddelenie cudzineckej polície v Nitre, kde budú 

zaregistrovaní a požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska, potom idú do Centra prvého 

kontaktu COMIN (CVČ Domino), kde dostanú informácie o možnosti ubytovania, školy pre 

dieťa, potrebe lekárskeho potvrdenia, prípadne zamestnania a všetky iné informácie – aj 

v ukrajinskom jazyku (centrum spolupracuje s tlmočníkom). Tie deti, ktoré prišli na 

Slovensko v rámci štatútu odídenca, tak navštívia aj ÚPSVaR Nitra, kde im bude priznané 

poberanie dávok v hmotnej núdzi, tie deti, ktoré prišli z dôvodu zlúčenia rodiny a jeden 

z rodičov tu zarába, nie. Hmotná núdza im umožní odpustiť úhradu nákladov spojených 

s činnosťou v materskej škole, v školskom klube  detí a zariadení školského stravovania. 

Postup je ošetrený vo VZN Mesta Nitry o poplatkoch. Všetci v školách sú informovaní, 

postupujú podľa usmernení, robia maximum pre zvládnutie situácie. 

RNDr. Rácová – informovala sa, či sú v Nitre aj deti bez rodičov. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že má informáciu - prišli dve deti vo veku 16 a 17 rokov, ale 

rieši ich ÚPSVaR. 

Ing. Bakay – zaujímal sa, či bude k tomuto aj manuál, aby sa mohol poslať ďalej. 

Ing. Hatala – podotkol, že aj keď sa informácie nachádzajú na stránke Mesta, bolo by vhodné 

zverejniť to aj v meste, aby vedeli ľudia, ako postupovať, prípadne kde posielať odídencov. 

A zverejniť tieto informácie aj v ukrajinčine. 

Ing. Bakay – doplnil, že má  skúsenosti v tejto veci zo včerajška. 

PaedDr. Orságová – navrhla poskytnúť informácie aj ostatným poslancom MsZ.         

 

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 a  

uznesením č.8/2022 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o aktuálnej situácii 

v školách a školských zariadeniach.  

 

K bodu 3/ 

Schválenie transferu vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu na 

financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski 

filantropi“ 

Ing. Kretterová, referent pre mládež, predložila materiál (Príloha č.1) o potrebe schváliť 

transfer vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu na financovanie projektov vo 

vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi“. Finančné prostriedky boli 

schválené na MsZ 16.12.2021 v rámci schvaľovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 

v položke 642001 Dotácie – podpora formálneho a neformálneho vzdelávania a aktivity 

mládeže  - vo výške 10 000 €. Z tejto sumy je navrhnuté presunúť 6 000 € na uvedený 

program - Mladí nitrianski filantropi. 



Mgr. Špoták – doplnil bližšie informácie o príprave projektov v ZŠ a SŠ, žiaci absolvovali 

vzdelávanie na prípravu projektov, sami spracujú a predložia projekt. 

RNDr. Rácová – upozornila, aby tieto peniaze boli využité na kvalitné projekty, aby boli 

dobre vybraté a hlavne ju zaujíma, kto bude garantom kvality a kto to bude kontrolovať. 

Mgr. Špoták – uviedol, že kvalita vzdelávania a projekty budú pod dohľadom školiteliek. 

Samotné projekty sa prejavia v praxi – v rámci projektu môžu deti skrášliť priestory škôl, 

zapojiť sa do dobrovoľníctva a pod. 

Ing. Hatala – pripomenul, že sa v minulom roku zúčastnil tohto programu a projekty žiakov 

boli prínosné. Zopakoval informácie, že tieto finančné prostriedky boli schválené v rámci 

rozpočtu Mesta na MsZ dňa 16.12. 2021 v položke 642001 vo výške 10 000 €, teraz je 

potrebné schváliť transfer na tento konkrétny projekt v sume 6 000 €  a zostane tam 4 000 €. 

Členovia komisie následne prijali uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   materiál Schválenie transferu vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku 

komunitnú nadáciu na financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí 

nitrianski filantropi“ a uznesením č.9/2022 – KMŠaV   o d p o r ú č a    Mestskému 

zastupiteľstvu v Nitre   s c h v á l i ť    transfer vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú 

nadáciu na financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski 

filantropi“ z položky 642001.  

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

 

K bodu 4/ 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Formálne  

a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže 

Ing. Kretterová predstavila materiál (Príloha č. 2) – návrh výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre oblasť podpory formálneho 

a neformálneho vzdelávania. Uviedla, že výzva je trochu zmenená oproti minulému roku 

a vyzvala členov komisie na pripomienky a návrhy na doplnenie. 

Mgr. Šillerová – upozornila na použitie správnej terminológie v texte a odporúča rozšíriť 

inklúziu - nie len pre sociálne znevýhodnené skupiny, ale  aj s vzhľadom na aktuálnu situáciu 

súvisiacu s príchodom odídencov z Ukrajinskej republiky – rozdeliť bod 4 na dva samostatné 

body. Inkluzívny prístup znamená prijatie a začlenenie. 

Mgr. Špoták – doplnil, že sa uskutočnia aj samostatné kurzy slovenského jazyka pre 

odídencov z Ukrajiny, čo by sa riešilo aj v rámci tejto výzvy. 

RNDr. Rácová - podporila návrh pána Špotáka, uvítala by samostatnú oblasť- aktivity vo 

výchove a vzdelávaní spojené s vojenským konfliktom na Ukrajine a utečeneckou krízou. 

Členovia komisie zosúladili požiadavky na doplnenie textu výzvy, ktoré následne zapracuje 

Ing. Kretterová. 

Ing. Hatala – zhrnul diskusiu s dôrazom na doplnenie aktuálnej situácie, zároveň upozornil, že 

v položke 642001 rozpočtu Mesta zostane 4 000 € na poskytnutie dotácie na tieto projekty. 

Predložil návrh na uznesenie. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 

pre oblasť: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže a uznesením č.10/2022 – 

KMŠaV   s ú h l a s í    so zverejnením Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

na rok 2022 pre oblasť: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže v zmysle 

predložených pripomienok a návrhov.  



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

 

K bodu 5/ 

Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce  

a Horné a Dolné Krškany 

Mgr. Glovňová, koordinátor pre prácu s rómskym etnikom a vedúca pracovnej skupiny na 

riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity, prezentovala materiál Akčný plán na 

riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné 

Krškany (Príloha č.3) so zameraním na Prioritnú oblasť Vzdelávanie a voľný čas. Danou 

problematikou sa primárne zaoberá pracovná skupina EduNRoma pod jej vedením. Uviedla, 

že uvedené problémy zhrnuli na zasadnutí pracovnej skupiny, niektoré požiadavky, ako napr. 

účasť zástupcov komunity v pracovných skupinách sa splnili, ale dokument je otvorený, bude 

sa dopĺňať, aktualizovať. 

RNDr. Rácová – vyzdvihla kvalitu predloženého materiálu a prácu Mgr. Glovňovej. Materiál 

pripomienkovala a očakáva, aby nešiel dostratena - len vziať na vedomie na mestskom 

zastupiteľstve, ale aby Mesto vyčlenilo finančné prostriedky na riešenie aspoň niektorých 

problémov z Akčného plánu, aby sa to trochu pohlo dopredu. Mali by sa uvoľniť finančné 

zdroje a určiť ich na konkrétne veci v tomto programe - koľko budeme žiadať a na čo. 

Ing. Hatala – súhlasil s návrhom. Tiež vyzdvihol spracovanie materiálu, ale je otázne, či sa to 

nejako posunie dopredu, ako sa to o rok zhodnotí, čo sa splnilo. Požiadal Mgr. Glovňovú, 

nech vyberie oblasti, ktoré by sa dali zrealizovať. 

RNDr. Rácová – doplnila, že je potrebné zabezpečiť kontinuitu a ako poslankyňa MsZ 

predloží návrh, ak to komisia podporí.  

Mgr. Špoták – podotkol, že ak sa na MsZ predloží tento materiál s návrhmi, mal by sa urobiť 

ročný plán – vytýčiť v ňom aktivity a v apríli na MsZ, keď sa bude prerokovávať záverečný 

účet Mesta, by sa mohli naň vyčleniť finančné prostriedky. 

Mgr. Glovňová – uviedla, že 21.3.2022 majú zasadnutie pracovnej skupiny EduNRoma, tak 

by to prerokovali, odporúča pridať do materiálu aj mestskú časť Mlynárce. 

Mgr. Špoták – navrhol, že v tom prípade by sa materiál premenoval. 

RNDr. Rácová – zdôraznila, že materiál by mal mať formu koncepcie, keď by sa tam doplnili 

aj Mlynárce, lebo by to zahŕňalo širokú oblasť. Informovala sa, nakoľko v koncepcii 

sociálneho odboru s názvom Stratégia je navrhnutá pozícia koordinátora patologických javov, 

v akom štádiu je tento proces? 

Mgr. Špoták – uviedol, že uvedená pozícia je zaradená pod odbor sociálny, v súčasnosti sa 

pripravuje výberové konanie, názov pracovnej pozície je ešte potrebné upresniť. 

Mgr. Glovňová – doplnila, že mali stretnutie aj so splnomocnencom vlády pre rómske 

komunity, aj tam by sa mohli hľadať nejaké zdroje. 

RNDr. Ronec – informoval, že mal dvojhodinové stretnutie so zástupcami rómskej komunity, 

majú veľký záujem riešiť problémy – treba tento ich záujem a iniciatívu využiť, sú tam aj 

autority, majú dohodnuté ďalšie kroky. 

Mgr. Glovňová – prejavila záujem o podklady z tohto stretnutia s ich využitím na zasadnutí 

EduNRoma a je pripravená v každom prípade pomôcť. 

PhDr. Kratochvílová – obrátila sa s informáciou na riaditeľa ZŠ Krčméryho, či na stretnutí 

prerokovali aj projekt, ktorý im predložilo súkromné konzervatórium? 

RNDr. Ronec – vyjadril sa, že zástupcovia komunity súhlasili, len je otázne, či sa to podarí. 

 

Komisia prijala uznesenie k materiálu: 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   materiál Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 

mestských častí Dražovce  a Horné a Dolné Krškany a uznesením č.11/2022 – 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    Akčný plán 

na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce  a Horné a Dolné 

Krškany.  

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7,   proti: 0,   zdržal sa: 1   

 

K bodu 6/  

Informatívna správa o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Učitelia pre 21.storočie 

(PLÁN OBNOVY)  

Mgr. Glovňová informovala  komisiu o zámere Mesta zapojiť sa do výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Učitelia 

pre 21.storočie (Príloha č.4, Príloha č.5). Výzva bola vyhlásená 1.3.2022 a uzávierka 

prijímania žiadostí je 31.3.2022. Financovanie projektu bude zabezpečené z prostriedkov 

mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. Mesto Nitra prejavilo záujem zapojiť sa do výzvy, 

ktorej cieľom je: 

1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového 

kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu 

učiteľom.  

2.   Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.  

3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula 

základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva. 

(výňatok z výzvy) 

Mgr. Glovňová - informovala, že MŠVVaŠ SR zriaďuje regionálne centrá na podporu 

učiteľov pri zavádzaní reformy. Mesto Nitra má záujem zapojiť sa do výzvy, komunikuje sa 

aj s riaditeľmi škôl – je to služba školám, ako pomôcť učiteľom pri zavádzaní reformy. 

Financie budú poskytnuté z plánu obnovy a Mesto to nebude nijako financovať. 

Mgr. Špoták – doplnil informácie, že sa plánuje vytvoriť 40 regionálnych centier, môžu sa 

zapojiť občianske združenia, nadácie, obce, organizácie zriadené obcou s činnosťou 

zameranou na výchovu a vzdelávanie, školy a školské zariadenia a podobne. Určite je 

potrebné spolupracovať s pedagogickou fakultou, metodicko-pedagogickým centrom. 

RNDr. Rácová – informovala sa, či je potrebné, aby sa Mesto zapojilo do tejto výzvy, keď tu 

máme metodicko-pedagogické centrum – bola by to duplicita. Ak Mesto požiada o zriadenie 

centra, kto bude zabezpečovať zdroje? Bolo povedané, že to má byť pomoc školám zameraná 

na kurikulum, ak by sme toto chceli, mali by sme sa opýtať škôl, či to chcú, či majú aktívnych 

učiteľov, ktorí budú ochotní pracovať v regionálnom centre a byť mentormi. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že pripomienky škôl k reforme neboli vypočuté, na porade 

s riaditeľmi škôl v utorok 8.3.2022 sme otvorili túto tému, ale venovali sme sa jej okrajovo, 

nakoľko sme potrebovali riešiť množstvo problémov súvisiacich s príchodom detí odídencov 

z Ukrajiny do škôl. Podotkla, že ak nezriadime takéto centrum my, prídu nám mentorovať iní 

učitelia.  My ako krajské mesto by sme mali mať informácie, keď sa bude rozbiehať tá 

reforma. 

Mgr. Šillerová – zdôraznila, že si nevie predstaviť, ako by sme do škôl dostali nové 

kurikulum  bez zainteresovania učiteľov. Nakoľko máme už dobrú skúsenosť, že počas 

pandémie poskytlo učiteľom pomoc a podporu Mesto, odporúča, aby sme sa zapojili do 

výzvy. Okrem iného je to veľmi dobrý spôsob prepájania škôl – odovzdávanie 

a zdieľanie  pedagogických skúseností.  

PaedDr. Orságová – súhlasila s názorom, zároveň zopakovala, že riaditelia škôl 

pripomienkovali návrh kurikula, ale žiadna ich pripomienka nebola zapracovaná. 



RNDr. Rácová – uviedla, že je veľkou chybou, že pripomienky riaditeľov škôl ku 

kurikulárnej reforme neboli prijaté a je zvedavá, ako budú školy realizovať niečo, s čím sa 

nestotožňujú. 

Mgr. Glovňová – doplnila, že pozná už niektoré existujúce regionálne centrá, ich zástupcov, 

má ich kontakty, tiež je učiteľ, mentor a preto prikladá tejto téme veľký význam. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Informatívnu správu o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Učitelia pre 

21.storočie (PLÁN OBNOVY) a  uznesením č.12/2022 – KMŠaV s  ú h l a s í   so zapojením 

sa Mesta Nitry do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti – Učitelia pre 21.storočie (PLÁN OBNOVY).     

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

   

K bodu 7/ 

Rôzne 

 

Ing. Bakay – informoval sa, kto zostavuje recepty pre materské školy, nakoľko sú niekedy 

jedlá, ktoré deti nezjedia, plytvá sa potom jedlom a deti zostanú hladné. Mali by sme dávať 

deťom jesť to, čo zjedia, poukázal na použitie hríbov v jedlách pre deti (pozn. zeleninové 

jedlo),  

PaedDr. Orságová – zdôraznila, že recepty sú dané MŠVVaŠ SR, musia sa nové jedlá deťom 

ponúkať, keď sa neosvedčia, tak sa viac nezaraďujú do jedálneho lístka.  

RNDr. Rácová – podporila námietku k stravovaniu detí, uviedla, že sú zásadné princípy 

stravovania v školách, medzi nimi nie je povinnosť zaradiť hríby do jedálnička na školách a  

pripomienku pokladá za opodstatnenú. 

PhDr. Kratochvílová – súhlasila tiež s námietkou, ale ak by niečo kuchár vylúčil z receptu, 

musí to niečím iným nahradiť. Navrhla vedúcej OŠMaŠ prizvať Ing. Današovú, referentku 

pre školské stravovanie. 

Ing. Današová – vysvetlila, že máme materiálno-spotrebné normy, spomínaný recept je ešte 

stará norma – takže nie je to novinka. Nevidí dôvod, prečo sa to nemohlo podávať. Musíme 

skúšať a nemôžeme variť len to, čo deti chcú. Raz do týždňa musí byť zeleninový recept – 

bezmäsitý, treba deti učiť jesť aj takéto jedlá, aby si na ne zvykali. 

Ing. Bakay – prízvukoval, že deti sú potom hladné. 

Ing. Današová – podotkla, že deti si postupne na iné jedlá zvyknú, musia sa im ponúkať 

a naučia sa to jesť. Hríby sa zaraďujú 1x do roka. 

RNDr. Rácová – súhlasila s Ing. Današovou, tiež že je potrebné dodržiavať normy, ktoré sú 

kontrolované. 

 

K bodu 8/ 

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. marca 2022 

 

 

Uznesenie č.8/2022 – 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 situácii v školách a školských zariadeniach 

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

informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         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. marca 2022 

 

 

Uznesenie č.9/2022 – 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    

materiál Schválenie transferu vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu 

na financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski 

filantropi“  

o d p o r ú č a     

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    

s c h v á l i ť     

transfer vo výške  6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu na financovanie 

projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi“ z položky 

642001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       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. marca 2022 

 

 

Uznesenie č.10/2022 – 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 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: 

Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže 

s ú h l a s í     

so zverejnením Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre 

oblasť: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže v zmysle predložených 

pripomienok a návrhov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       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. marca 2022 

 

 

Uznesenie č.11/2022 – 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    

materiál Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí 

Dražovce  a Horné a Dolné Krškany  

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     

Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí 

Dražovce  a Horné a Dolné Krškany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       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. marca 2022 

 

 

Uznesenie č.12/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 6/ 

 

     

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                                

p r e r o k o v a l a    

Informatívnu správu o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Učitelia pre 21.storočie 

(PLÁN OBNOVY)  

s  ú h l a s í    

so zapojením sa Mesta Nitry do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Učitelia pre 21.storočie 

(PLÁN OBNOVY).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


