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

a vzdelávanie zo dňa 11.mája 2022 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 1 

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

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach 

3. Informácia o výsledku výzvy Učiteľ pre 21.storočie  

4. Návrh Plánu práce Komisie MsZ v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie na 2.polrok  

    2022 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Zasadnutie komisie viedol: Mgr. Miloslav Špoták  – podpredseda komisie  

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1/ 

Otvorenie 
Podpredseda komisie Mgr. Miloslav Špoták otvoril zasadnutie Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie (ďalej len „komisie“). Privítal 

prítomných, oboznámil ich s návrhom programu a vyzval v prípade požiadavky na jeho 

doplnenie. Nikto z členov nemal ďalšie návrhy a námietky. Program bol jednohlasne 

schválený. 

 

 

K bodu 2/ 

Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach  

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

zariadeniach. V dňoch 4. – 8.4.2022 sa konal zápis detí do základných škôl, 3. – 4.5. 2022 

zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. Presné počty 

a štatistické údaje ešte nemáme spracované, nakoľko sa vyskytlo viac duplicitne zapísaných 

detí. V základných školách je niekde zapísaných viac detí, ako môže škola prijať, napr. 

Tulipánová, Škultétyho, ale do 15.6. musí riaditeľ školy vydať rozhodnutie o prijatí. Aj 

v materských školách je veľmi veľký počet zapísaných detí, hlásia sa deti aj z okolitých obcí. 

Presné údaje poskytneme. Čo sa týka detí z Ukrajiny – máme 352 detí tejto národnosti 

v našich základných školách, teraz budeme napĺňať voľné kapacity v ZŠ Krčméryho. 

P. Plevková – doplnila, že je veľa žiadostí – do 12.5. 2022 posielajú údaje zriaďovateľovi, ale 

tiež po zápise majú veľký počet zapísaných detí - sú tam deti z obcí, deti, ktoré vlani nedostali 

škôlku a prišli znova, mladšie deti, aj 4-ročné deti – teda situácia na Čermáni je kritická, čo sa 

týka kapacít.  

RNDr. Ronec – podotkol, že škola (ZŠ Krčméryho) je pripravená prijať tieto deti, teraz sa 

u nich realizujú 2x v týždni kurzy slovenčiny pre menšie ukrajinské deti. 



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.16/2022 – 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/ 

Informácia o výsledku výzvy Učiteľ pre 21.storočie  

Mgr. Špoták - prezentoval výsledky výzvy Učiteľ pre 21.storočie (Príloha č.1), do ktorej sa 

Mesto Nitra zapojilo koncom marca 2022. Boli sme úspešní a pôsobnosť nášho centra bude 

pre okresy Nitra a Zlaté Moravce. Postupne bude na Slovensku 40 centier. Zapojili sme do 

toho 29 partnerov (všetky naše ZŠ, súkromné školy, Mesto Vráble, organizácie, ktoré sa 

zaoberajú vzdelávaním a pod.). Všetko má veľmi rýchly spád a chcú, aby centrum začalo 

činnosť od 1.9.2022. Jeho podoba bude rôzna, u nás to bude pod odborom školstva ako referát 

(napr. Mesto Rožňava to má ako stredisko služieb škole). Je to financované na 3 roky vo 

výške 700 tisíc € primárne na mzdy mentorov. 

Mgr. Glovňová – doplnila, že projekt bude reagovať na potreby regiónu, zapoja sa učitelia, 

ktorí majú skúsenosti a dobré výsledky, sú vyčlenené kľúčové oblasti, bude sa reagovať na 

potreby škôl, mentori budú nápomocní. 

Mgr. Špoták – upresnil, že Nitra bude mať 11 mentorov od septembra 2022, do piatka vyjde 

výzva s kritériami na pozíciu mentora a aktívni učitelia sa môžu prihlásiť. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   Informáciu o výsledku výzvy Učiteľ pre 21.storočie a  uznesením 

č.17/2022 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   Informáciu o výsledku výzvy Učiteľ pre 

21.storočie  

 

 

K bodu 4/ 

Návrh Plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo 

a vzdelávanie na 2.polrok 2022 
Podpredseda komisie Mgr. Špoták predložil členom návrh Plánu práce Komisie MsZ v Nitre 

pre mládež, školstvo a vzdelávanie  na  2.polrok 2022 (Príloha č.2).  

 

Nikto z členov komisie nemal pripomienky a návrhy, komisia prijala uznesenie: 

 

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 2022 a uznesením č.18/2022 – 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 2022  

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

 

 

K bodu 5/ 

Rôzne 

 

PaedDr. Orságová – predložila materiál, ktorý obsahoval zoznam – návrh investičných akcií 

na rok 2022 v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta (Príloha č. 3). Zdôraznila 

niektoré akcie - pri materských školách ako prioritu tie budovy, ktoré sú postavené z iných 



materiálov, potrebujú energetické zhodnotenie (MŠ Staromlynská, MŠ Vansova, MŠ 

Golianova) a tým majú vysoké energetické nároky; teraz riešime Staromlynskú; na Lomnickej 

sa plánuje rekonštrukcia dvoch tried – treba tam len malé úpravy. Naďalej opravujeme drobné 

veci, napr. na Čajkovského, maľovky a pod.. V základných školách sa veľa akcií presúva - 

kuchyňa na Škultétyho by sa mala robiť, Novozámocká by mala byť hotová, malo by sa začať 

zatepľovanie ZŠ Cabajská, ktorá ide cez dotácie, ZŠ Topoľová má tam rekonštrukciu 

miestnosti pre zdravotne postihnuté deti, na dve vonkajšie ihriská sme presunuli financie zo 

športu, ZŠ Krčméryho - je potrebné opraviť strechu, ZŠ Ščasného v telocvični podlahu, 

musíme vyriešiť oplotenie areálov troch ZŠ – Fatranská, Škultétyho, Nábrežie mládeže,  atď.. 

Nevieme teraz naceniť investičné akcie, nakoľko ceny stavebných materiálov rýchlo rastú. 

Ceny energií tiež stúpajú, uvidíme, ako to bude – základné školy už požiadali MŠVVaŠ 

o financie cez dohodovacie konanie. 

Ing. Bakay – informoval sa, že Staromlynská je tam 2x – z akého dôvodu? Minule sa 

spomínala kotolňa, či sa niečo zistilo?  

PaedDr. Orságová – vysvetlila, že to prvé je projektová dokumentácia a druhé energetické 

zhodnotenie budovy – mala by sa urobiť jedna projektová dokumentácia, robilo by sa to po 

etapách, škola by sa rozšírila o jednu triedu – išlo by to z Plánu obnovy ako rozširovanie 

kapacít materských škôl. 

Ing. Bakay – opäť sa informoval, či sa neplánuje vydať nejaký manuál pre školy, ktorý by 

riešil šetrenie energiami – ako majú postupovať pri šetrení, prípadne návrh na úsporu.  

PaedDr. Orságová – uviedla, že sme nad týmto neuvažovali, ale pokiaľ je nejaký námet, 

pouvažujeme nad tým, Doteraz majú zavedené šetriace postupy, na poradách s riaditeľmi sa 

hovorilo o šetrení, nikto nevie dopredu, aký bude vývoj.  

Ing. Bakay – navrhol, že by sa mohli využívať aj solárne panely. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že nás oslovil kolega z odboru majetku, ale po komunikácii aj 

so školami skonštatoval, že pri základných školách nevidí využitie ponuky, lebo dva mesiace 

sú v lete zatvorené. Kontaktovali sme sa však s jedným pánom, ktorý sa týmto zaoberá, 

zorganizovalo sa stretnutie na úrovni prednostu úradu, nevieme výsledok, ale podstata je tá, 

že to nemáme legislatívne podložené. Dodala, že pri tých vysokých cenách by to bolo 

využiteľné. Ohľadom toho stretnutia sa bude informovať u pána prednostu. 

 

K rokovaniu komisie sa pripojila Ing. Jarmila Králová, PhD. 

 

RNDr. Rácová – požiadala vedúcu OŠMaŠ, aby doplnila informácie o zápisoch do 

materských a základných škôl – považuje ich za nedostatočné. Uviedla, že požiadala odbor 

školstva o zaradenie bodu o Materskej škole, Platanova 3, Nitra do programu dnešnej komisie 

– nestalo sa tak. Bola upozornená, že Mesto nemá záujem investovať do opravy 

a rekonštrukcie tejto materskej školy, nakoľko sa nachádza v historickej budove a bola by to 

veľmi finančne nákladná rekonštrukcia. Tak je vraj zámer dať túto materskú školu do útlmu. 

Zdôraznila, že ak bol zámer Mesta stavbou MŠ Dobšinského vyradiť MŠ Hospodárska a MŠ 

Platanova ako nerentabilné materské školy, tak to treba povedať aj rodičom, zamestnancom 

a verejnosti. Ale myslí si, že lokalita Zobor nemá dostatočné kapacity v materských školách 

v tejto časti. Informovala sa, odkedy plánuje OŠMaŠ tieto materské školy poslať do útlmu, 

kedy sa objaví takýto oficiálny materiál na komisii a aký je momentálny stav -  koľko detí 

bolo na zápise v týchto dvoch materských školách? 

Mgr. Špoták – vysvetlil zámer s materskými školami na Zobore – MŠ Hospodárska prešla pod 

SPU, pri MŠ Platanova bol problém s RÚVZ pri hygienických zariadeniach a navýšením 

počtu detí, je tam malá kuchyňa, je to v podstate vila, ale aj napriek tomu sa zhotovila 

projektová dokumentácia na opravu. Musíme počkať, ako sa vyvinie situácia – je teraz 

obdobie s nárastom detí, aj detí z Ukrajiny, nevieme, či sa kapacity po konflikte uvoľnia. 



RNDr. Rácová – zdôraznila, že momentálne nie je vhodná doba posielať materské školy do 

útlmu, ak sú tam problémy s hygienickými zariadeniami, kuchyňou a strechou, treba to riešiť 

- materská škola bude fungovať aj ďalej a uvidí sa. Ale ju naďalej zaujíma, aký bol zápis do 

týchto materských škôl? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že ešte nemáme hotové a skompletizované výsledky zápisu, 

spracovanú štatistiku, nakoľko záujem je veľmi veľký a presahuje naše kapacity – hlásia sa 

k nám deti z okolitých obcí, aj deti z Ukrajiny, materské školy evidujú duplicitne zapísané 

deti a to je potrebné riešiť s rodičmi a medzi školami navzájom. Na druhej strane – každá 

mestská časť má požiadavky na oprava budov škôl, nemôžu sa dať všetky financie do jednej 

mestskej časti, snažíme sa to zosúladiť a určiť priority. Z týchto dôvodov navrhla utlmiť MŠ 

Platanovu – je tam v rade školy a otvorene povedala rodičom a pani riaditeľke, že musia 

počítať s tým, že tá vila sa nedá rozšíriť - nemôžu sa tam rozšíriť kapacity, lebo je to 

historická pamiatka. Je tam pretekajúca strecha, opadaná omietka – je to v zlom stave. Veľa 

finančných prostriedkov sme dali na MŠ Dobšinského, teraz MŠ Vansova potrebuje opravy, 

MŠ Staromlynská, MŠ Golianova a nedá sa všetkým vyhovieť. Čo teda urobiť? Preto navrhla 

presunúť deti z Platanovej na Dobšinského (na budúci rok odíde odtiaľ väčšina detí do ZŠ), aj 

učiteľky by boli umiestnené tak, ako sme vyriešili Hospodársku a sú spokojné. Ak je iný 

návrh, dá si poradiť. Máme veľký problém na Čermáni a Dieloch. V návrhu opráv Platanova 

oprava strechy je. Najskôr bola vyčíslená oprava strechy 42 tisíc, potom po zásahu 

pamiatkarov 80 tisíc, museli sme dať opraviť dvere – všetko musí byť v súlade s pamiatkarmi. 

Keď by mám chýbali náhodou kapacity na Zobore, máme tam Lomnickú. Ale je tu potreba 

riešiť ešte Diely a Čermáň – kde sa stavia. 

RNDr. Rácová – uviedla, že vie všetko pochopiť, ale keď vieme, aké sú tam nedostatky, nič 

sa s tým nerobí, nič sa nedeje, deti sú tam celé dni v nevyhovujúcich podmienkach. Bude 

tlmočiť rodičom, že materská škola zostáva v sieti zatiaľ, ale momentálne nie sú zdroje na 

opravu, nedajú sa kapacity rozširovať, len opraviť strecha, tá však je finančne nákladná, 

nakoľko ide o historickú pamiatku. V každom prípade v MŠ Platanova treba čo najviac 

eleminovať spomenuté nedostatky a nehovoriť o útlme, ale hľadať riešenia.  

Mgr. Špoták – upresnil, že oprava tejto strechy je zahrnutá v pláne investičných akcií. 

P. Plevková – doplnila informáciu, že počty zapísaných detí do materských škôl majú 

predložiť zriaďovateľovi do 12.5.2022 a v súlade so zákonom trvá zápis do konca mája, preto 

musia ešte aj v ďalších dňoch zapisovať deti do materskej školy, čím sa počty stále menia.  

PaedDr. Mičeková Vargová – informovala sa, či je budova v majetku Mesta a ak áno, tak tú 

budovu treba opraviť a nehovoriac o historických budovách – je to historická pamiatka. 

Mgr. Špoták – súhlasil, len pri finančnej situácii musíme zvažovať priority, môžeme dať do 

opravy strechy 80 tisíc a potom tú budovu predať. 

PaedDr. Mičeková Vargová – vyslovila dôrazný nesúhlas so zámerom predaja tejto budovy 

ako historickej pamiatky a s  postupom – zrušiť škôlku, opraviť strechu a predať budovu. 

Mgr. Špoták – vysvetlil, že ide o jednu z možností, použitie tej budovy je veľmi obmedzené 

dispozične, je to kultúrna pamiatka, nemožno veľa financií investovať do jednej budovy. 

PaedDr. Mičeková Vargová – uviedla, že by sa mali hľadať iné riešenia, nerozumie tomuto 

úmyslu rušenia tej škôlky, súhlasí s RNDr. Rácovou a treba hľadať spôsob, ako sa to dá a nie 

ako sa to nedá. 

PhDr. Kratochvílová – vyjadrila sa, že MŠ Platanova nebude nikdy veľkokapacitné 

zariadenie, ale mohla by sa zrekonštruovať a prípadne ponúknuť niekomu, kto by tam zriadil 

malú materskú školu za symbolické nájomné, zostala by majetkom Mesta. Toto je jej návrh 

a vie, že podobne to robili aj v iných mestách. Čo sa týka zápisov, je zavčasu pýtať 11.mája 

výsledky a počty, lebo je na zápis určený celý mesiac máj. Informovala sa, či používajú 

materské školy aplikáciu EduPage alebo čo používajú? Lebo aj to je cesta, kde by sa hneď 

dali zistiť údaje o zapísaných deťoch. Riaditeľky musia zadávať údaje do rezortného systému. 



P. Plevková – uviedla, že majú iba ten základ. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že chýba nám to na materských školách, mali takúto ponuku, 

ale musí to ísť cez verejné obstarávanie. Ponúkal sa im iný systém - Twigsee, ktorý bol 

jednoduchší a vyslovene na materské školy, ale pôjdeme cez verejné obstarávanie a EduPage 

je lacnejší. 

PhDr. Kratochvílová – informovala, že plánuje sa, že všetky školy a školské zariadenia budú 

musieť byť registrované v RIS-e a e-Škola a EduPage má zazmluvnené kontrakty 

s ministerstvom školstva, preto musí byť takýto systém kompaktibilný s RIS-om. 

PaedDr. Orságová – vysvetlila, že my toto všetko vieme, všetko ide elektronicky a nemôže to 

takto fungovať. 

PhDr. Kratochvílová – navrhuje to, je to dobrá vec – aj na komunikáciu so zriaďovateľom. 

Mgr. Špoták – podotkol, že pozná program EduPage, ideme do toho určite, bude sa používať 

aj pre materské školy. 

RNDr. Rácová – vyjadrila sa, že by sa malo začať s tým operatívne robiť, navrhla prijať 

uznesenie, aby sa tento systém zaviedol v našich materských školách od 1.9.2022, aby odbor 

školstva to urýchlene – obstaral, inštaloval, zaviedol. V dnešnej dobe si nevie predstaviť 

komunikovať bez týchto technológií. 

Mgr. Špoták – uviedol, že súhlasí - teraz je ideálny čas to obstarať a cez prázdniny to zaviesť. 

Materské školy majú svoje web stránky, ale to si riešia samy – nevieme, ako majú nastavené 

zmluvy, niekde im možno nejaký rodič s tým pomáha, ale niektoré majú možno zaplatené 

systémy, tak toto môže byť trochu problém, lebo EduPage nahrádza web stránku. Ideálne je 

obstarať to teraz pred prázdninami.  

RNDr. Rácová – upozornila, že je potrebné to pre materské školy zabezpečiť okamžite. 

Základné školy to musia mať zo zákona. 

 

Následne komisia prijala k tejto téme unesenie:  

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   návrh používať v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry informačný systém EduPage a uznesením č.19/2022 – KMŠaV   o d p o r ú č a  Odboru 

školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre  z a b e z p e č i ť  informačný systém 

EduPage pre materské školy od 1.9.2022.   

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za:  9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

RNDr. Rácová – opätovne vyzvala na riešenie situácie ohľadom MŠ Platanova – je potrebné 

urobiť opatrenia na zlepšenie podmienok prevádzky. 

Mgr. Špoták – uviedol, že to je zaradené v investičných akciách – oprava tej strechy je 

vyčíslená 80 tisíc €, teraz možno to bude aj 120 tisíc € alebo sa aspoň tá strecha opraví 

v základe, to zatekanie vyrieši – to by bola asi jedna tretina z toho. 

RNDr. Rácová – súhlasila s opravou strechy, predloží sa to na mestské zastupiteľstvo, 

uvidíme, čo povie investičné oddelenie, ale v každom prípade to treba opraviť – vždy je to 

lepšie, ako nič. 

Mgr. Špoták – súhlasil s takýmto riešením. 

 

Ing. Bakay - informoval sa, že bolo verejné obstarávanie na dodávateľa pre materské školy na 

papiere a vyhrala to firma Nomiland, kde pri porovnaní s ich  cenou sa dajú papiere A 4 kúpiť 

o 10 – 12 € lacnejšie 

PaedDr. Orságová – uviedla, že sme mali problém pri verejnom obstarávaní pre materské 

školy, musíme to vysúťažiť, dať do skupiny, ak je to viac ako 10 tisíc €, musí to ísť cez 

systém. Nie každá firma má všetko, čo požadujeme. 



Ing. Bakay – podotkol, že prečo by to mala vyhrať len jedna firma, ktorá je ešte aj drahšia? 

PaedDr. Orságová – objasnila, že mali sme s tým veľké problémy, lebo to bolo treba 

vysúťažiť do 31. marca, ale odteraz to bude obstarávať Mesto, nie OŠMaŠ. Podobný systém 

nemá žiadne mesto okrem Banskej Bystrice, ktorá kupuje napriamo. Teraz sa nastaví systém 

tak, že všetky organizácie, ktoré sú pod Mestom, budú spolu obstarávať. Problém je však 

v tom, že ceny sa menia a musí sa to rozrátavať. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že v minulosti dostávali materské školy balík peňazí a samy 

si nakupovali. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že dnes sa to musí hromadne obstarávať. 

Mgr. Špoták – doplnil, že smernica o verejnom obstarávaní v zmysle novej legislatívy nie je 

výmysel Mesta, ale je to v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 

K bodu 6/ 

Záver 

Mgr. Špoták - poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             v. z. Mgr. Miloslav Špoták, v. r.  

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

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

       sekretár komisie                                                    predseda komisie 



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 11.mája 2022 

 

 

Uznesenie č.16/2022 – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             v. z. Mgr. Miloslav Špoták, v. r. 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 11.mája 2022 

 

 

Uznesenie č.17/2022 – 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    

Informáciu o výsledku výzvy Učiteľ pre 21.storočie  

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

Informáciu o výsledku výzvy Učiteľ pre 21.storočie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      v. z. Mgr. Miloslav Špoták, v. r. 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 11.mája 2022 

 

 

Uznesenie č.18/2022 – 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 Plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva  v Nitre pre mládež, školstvo a 

vzdelávanie  na 2.polrok 2022 

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 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             v. z. Mgr. Miloslav Špoták, v. r. 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 11.mája 2022 

 

 

Uznesenie č.19/2022 – 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    

návrh používať v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

informačný systém EduPage 

o d p o r ú č a   

Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre 

z a b e z p e č i ť   

informačný systém EduPage pre materské školy od 1.9.2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                v. z. Mgr. Miloslav Špoták, v. r. 

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

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

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


