
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo 

a vzdelávanie zo dňa 28.septembra 2022 

 
 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 3 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová. 

 
 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh rozpočtu OŠMaŠ na rok 2023 

3. Aktuálne informácie OŠMaŠ 

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 a vyzval v prípade požiadavky na jeho doplnenie. 

Členovia nemali ďalšie návrhy, ani námietky a program zasadnutia komisie bol jednohlasne 

schválený. 

 
 

K bodu 2/ 

  Návrh rozpočtu OŠMaŠ na rok 2023 

PaedDr. Orságová – predložila návrh rozpočtu OŠMaŠ na rok 2023 (Príloha). Pri jeho 

zostavovaní sa vychádzalo z minulého roka, sú tam uvedené len najnevyhnutnejšie výdavky. 

Pred chvíľou dostala údaje o financiách na energie – v dohodovacom konaní sme žiadali od 

ministerstva školstva podľa požiadaviek škôl 746 393 € na dofinancovanie nárastu cien energií, 

dnes prišlo len 363 990 €. Bude nám to chýbať, pretože ani návrh na energie v rozpočte nie je 

reálny, je tvorený ešte z pôvodných cien. Tých okolo 400 tisíc € nám bude chýbať. Ďalej 

upozornila na skreslený pohľad na rozpočet školstva, ktorý je tvorený z prenesených 

kompetencií pre základné školy a dotácie na predškolákov – sú to financie zasielané štátom 

a sú tam zahrnuté aj príspevky od rodičov na stravu. Ten rozpočet, keď sa takto okresá o tieto 

financie, tak tá suma potom nie je veľká. Aj na komisii pre financovanie a rozpočet sa hovorilo, 

že školy majú na účtoch veľa peňazí a nečerpajú ich, ale bolo im potrebné vysvetliť, že školy si 

peniaze šetria na opravy a údržbu, ktoré realizujú počas školských prázdnin.  

PhDr. Kratochvílová – potvrdila, že peniaze z prevádzky si šetria a potom ich čerpajú na 

opravy, pomôcky a podobne.  

 

 

 



RNDr. Ronec – tiež doplnil, že od februára si všetky školy šetria a preto majú potom na účtoch 

veľa peňazí. 

Ing. Bakay – informoval sa, či sa nepripravuje pre školy nejaký manuál na potrebu šetrenia 

energiami, nejaký plán šetrenia. A tiež sa informoval, ako je to s prenajímaním telocviční 

v súčasnosti, lebo športové kluby majú problém dostať sa tam – či sa neplánuje vstúpiť do VZN 

o prenájmoch? 

RNDr. Rácová – podotkla, že na poslednej komisii sme prijali uznesenie, v ktorom sme žiadali 

energetika Mesta o prípravu opatrení na šetrenie energiami. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že komunikovala s vedúcou odboru majetku Ing. Némovou, odbor 

majetku pracuje na tomto materiáli vzhľadom na energetické opatrenia v rámci šetrenia vo 

všetkých budovách v majetku mesta. Uznesenie bolo predložené prednostovi úradu podľa 

požiadavky komisie. 

Ing. Hatala – doplnil, že na ďalšom zasadnutí komisie sa pozrieme na plnenie tohto uznesenia. 

PaedDr. Orságová – informovala, že na poradách materských a základných škôl boli školy 

vyzvané na prijatie opatrení na šetrenie (spomenula výmenu žiaroviek za úsporné, nezapínanie 

všetkých prístrojov naraz a pod.). Čo sa týka prenájmu telocviční, bolo školám odporúčané 

uzatvárať zmluvy na prenájom len do konca kalendárneho roka a len mládeži zatiaľ, nakoľko 

školy platia zálohové platby a nevedia, aké im prídu potom faktúry. 

Ing. Bakay – zaujímal sa, či sa neuvažuje o využití alternatívnych zdrojov energií 

a fotovoltaike? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že sa uvažuje o tomto, napríklad konkrétne ZŠ Tulipánová má na 

to podmienky, lebo popoludní tam je Akadémia Skalka, kde by sa to využilo, tak isto má skoro 

celodennú prevádzku centrum voľného času a základná umelecká škola. 

Ing. Hatala – doplnil informáciu citáciou znenia Uznesenia č.27/2022, ktoré prijala k tejto 

problematike komisia na svojom zasadnutí 24.8.2022 a zahŕňa šetriaci a investičný prvok do 

budúcna. 

RNDr. Ronec – upozornil, že v rámci šetrenia si treba uvedomiť dôležitý údaj, že v triede 

nesmie teplota klesnúť pod 20 st. C, v telocvični pod 15 st. C – upozornila na to PhDr. 

Gregušová z RÚVZ so sídlom v Nitre – potom budú musieť zatvoriť školy. Podotkol, že s tým 

šetrením to nie je také jednoduché, treba postupovať individuálne, aby to nešlo na úkor zdravia 

detí. Doplnil, že jeho škola platí mesačne skutočnú spotrebu, preto si to vie odsledovať, ale 

veľkú položku tvoria rôzne poplatky, pritom ani veľa nespotrebuje (spomenul vodu 

a elektrinu). 

RNDr. Rácová – navrhla, že pokiaľ bude mať OŠMaŠ k dispozícii do 30. 9. materiál k splneniu 

uznesenia pre energetika mesta o návrhu opatrení, mal by sa hneď poslať školám, nech sa 

začnú tým riadiť, nečakať na komisiu, prípadne predložiť to na mestské zastupiteľstvo 6.10. 

Uviedla, že predložený návrh rozpočtu sa jej zdá nedostatočný. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že preložili sme len to, čo si môžeme dovoliť ako nevyhnutné. 

Ing. Hatala – doplnil, že účelom návrhu rozpočtu je informovať komisiu, aké sú nevyhnutné 

výdavky, ostatné požiadavky sa ešte budú podľa situácie meniť. 

RNDr. Rácová – uviedla, že jej tam chýbajú údaje ako napríklad dofinancovanie tých troch 

základných škôl, ktorým nestačia normatívy na prevádzku, nie je tam započítaný očakávaný 

nárast energií a náklady na  pokračovanie projektov – a malo by sa to doplniť do návrhu. 

PaedDr. Orságová – upozornila na položku údržba školských budov 300 tisíc €, s čím 

nesúhlasí, lebo je to nedostatočná čiastka. A tiež v minuloročnom návrhu rozpočtu bolo 

uvedených viac položiek. 

RNDr. Rácová – súhlasila, že to je veľmi malá suma na údržbu budov, ďalej sa tam 

nenachádzajú investičné akcie na budúci rok, napríklad pavilón ZŠ Tulipánová tam nie je 

uvedený. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že  sú  tam  len  nevyhnutné  výdavky, nie   investičné,  sú  tam 

len zazmluvnené veci, aj v kapitálových len nevyhnutné, ale sú tam aj projekty, ktoré majú 

podpísané zmluvy. 

 

 

 



Ing. Hatala – doplnil, že argumenty RNDr. Rácovej chápe, ale v návrhu sú uvedené len 

nevyhnutné výdavky v rámci rozpočtu na rok 2023. 

Ing. Králová, PhD. – vyjadrila súhlas s pripomienkami RNDr. Rácovej, mali by sa zapracovať do 

návrhu rozpočtu a na mestskom zastupiteľstve žiadať na to financie. 

Ing. Hatala – upozornil, že tento rozpočet uvádza nie potrebné, ale nevyhnutné výdavky, aj 

nárast energií tiež nevieme uviesť. Materiál je pripravený v súlade s potrebami. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že len pred chvíľou dostala od ekonómky informáciu, že 

nedostaneme toľko pre školy na energie, koľko sme žiadali. Navrhla, že by sa mala v rámci 

nevyhnutných výdavkov uvádzať aj výška finančných prostriedkov určená na dofinancovanie 

tých troch škôl, ktorým nepostačujú financie na prevádzku z normatívov. Tiež tých 300 tisíc € na 

údržbu bude málo. 

Mgr. Špoták -  doplnil, že rekonštrukcie a rozširovanie kapacít je riešené výzvami, súhlasí 

s navýšením rezervy na údržbu a opravy. 

RNDr. Rácová - navrhla doplniť predložený návrh rozpočtu o vytvorenie rezervy na nárast cien 

energií minimálne 500 tisíc eur, na dofinancovanie troch základných škôl minimálne 400 tisíc 

eur a  navýšenie rezervy na údržbu školských budov o plus 700 tisíc eur. 

 

Komisia následne prijala uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                                            

p r e r o k o v a l a  Návrh rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2023 a uznesením  

č.28/2022 – KMŠaV   b e r i e  n a  v e d o m i e  predložený Návrh rozpočtu odboru školstva, 

mládeže a športu na rok 2023. Navrhuje doplniť materiál o vytvorenie rezervy na nárast cien 

energií minimálne vo výške 500 000 €, na dofinancovanie troch základných škôl, ktorým 

nepostačuje normatív na prevádzku minimálne vo výške 400 000 € a položku údržba školských 

budov navýšiť o 700 000 € - z pôvodne navrhovanej sumy 300 000 € na sumu 1 000 000 €. 

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

 

Ing. Bakay sa ospravedlnil v priebehu prerokovania bodu č.2 zo zasadnutia, preto sa hlasovania 

zúčastnilo 8 prítomných členov. 

 

K bodu 3/ 

Aktuálne informácie OŠMaŠ 

PaedDr. Orságová – poskytla komisii informácie o počte žiakov v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta - v školskom roku 2022/2023 máme 7 089 žiakov, nárast 

oproti minulému roku je 471 žiakov  - ide najmä o žiakov odídencov z Ukrajiny. Prvých tried 

máme 40, žiakov 1.ročníka je 872. V školskom klube detí je 2 807 detí v 118 oddeleniach. Deti 

z Ukrajiny podľa informácie od PaedDr. Fraňovej z COMIN-u prichádzajú ďalej. Naše kapacity 

sú už naplnené, vidíme možnosť umiestňovať tieto deti do škôl v okolitých obciach. Regionálny 

úrad školskej správy v Nitre nás vyzval na poskytnutie informácií, koľko máme voľných miest 

v našich materských a základných školách s cieľom doplnenia deťmi z Ukrajiny. Bude 

komunikovať s nimi a aj s RÚVZ v Nitre, nakoľko už nemáme voľné kapacity v školách. Na 

jedného žiaka základnej školy z Ukrajiny je príspevok zo štátu 218 €, ale školy nevedia, či ich 

môžu použiť aj na asistentov učiteľa pre týchto žiakov. Zdôraznila, že na týchto žiakov sa 

nevzťahuje povinná školská dochádzka. 

RNDr. Ronec – upresnil, že každý riaditeľ si zváži svoje možnosti – priestorové, ale aj 

personálne a už začína byť situácia neúnosná. 

Ing. Králová, PhD. – upozornila, že doba je ťažká a je potrebné učiteľov podporovať, pomáhať 

im poskytovaním napríklad nejakých tréningov. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že  veľmi by   boli   nápomocní   asistenti, ale  znova   opakuje,  že  

nemáme žiadne vyjadrenie z ministerstva ako použiť finančné príspevky na týchto žiakov. Tieto 

 

 

 

 



prostriedky by sa nemali použiť na originálne kompetencie, nakoľko sú účelovo viazané. 

RNDr. Rácová – navrhla možnosť využiť študentov posledných ročníkov učiteľských odborov, 

ktorí by v rámci praxe mohli byť asistentmi v týchto školách, keď je nedostatok financií na 

asistentov učiteľa. 

Mgr. Špoták – reagoval na vyjadrenie Ing. Královej, PhD., že od septembra 2022 sa v rámci 

výzvy Učiteľ pre 21.storočie spúšťa projekt mentoringu na školách a mentori budú pracovať pre 

potreby učiteľov. 

RNDr. Ronec – zdôraznil, že cesta do budúcna sú asistenti v školách, je to dobrá vec, ktorá 

pomáha učiteľom a žiakom, v Českej republike sa to veľmi využíva. Ako riaditeľ školy  má 

v súčasnosti problém s vyplácaním odmeny v rámci odchodného a odstupného, lebo vstúpila do 

platnosti novela zákona č.138/2019 a finančné prostriedky sú nepostačujúce. 

Ing. Králová, PhD. – vyjadrila súhlas s RNDr. Rácovou že by sa mohli využívať študenti ako 

asistenti učiteľa, ale skôr by privítala nejaké ponuky tréningov pre učiteľov. 

Mgr. Špoták – podotkol, že v rámci projektu Edupoint sa veľa aktivít uskutočnilo pre učiteľov 

a ešte sa aj priebežne robia. 

Mgr. Šillerová – vyzdvihla aktivitu Mesta, ktoré spolu s odborom školstva urobili počas 

posledných rokov veľa pre vzdelávanie a potreby učiteľov a teraz bude veľkým prínosom 

regionálne centrum vzdelávania – je chvályhodné, že Mesto vie takto reagovať. 

RNDr. Rácová – upozornila, že vzdelávanie učiteľov nestačí, aj keď ho podporuje, ale treba 

posilniť prácu s deťmi a to si vyžaduje asistenta učiteľa, jednoznačne nestačí len vzdelávanie 

učiteľov. 

Mgr. Šillerová – uviedla svoju skúsenosť s asistentom, keď pracovala  ako učiteľka – sama si 

zabezpečila študentku, ktorá vykonávala túto činnosť dobrovoľne a potom mala aj motiváciu 

zamestnať sa. 

Ing. Hatala – zhrnul, že odbor školstva si situáciu uvedomuje a bude o týchto problémoch 

komunikovať s riaditeľmi škôl. 

 

PaedDr. Orságová – ďalej informovala, že sa odboru podarilo zabezpečiť auto na rozvoz 

celiatickej stravy, takéto auto sa kupuje na objednávku. Taktiež informovala, že začali svoju 

činnosť aj správcovia školských areálov na troch základných školách – ZŠ Nábrežie mládeže, 

ZŠ Škultétyho a ZŠ Beethovenova. 

Ing. Hatala – doplnil, že budeme monitorovať situáciu a prínos pre ochranu bezpečnosti škôl. 

 

Komisia    Mestského    zastupiteľstva    v Nitre    pre    mládež,    školstvo    a    vzdelávanie    

p  r  e  r  o k o v a l  a   Aktuálne  informácie  OŠMaŠ   a   uznesením  č.29/2022  –  KMŠaV  

b e r i e  n a  v e d o m i e  Aktuálne  informácie  OŠMaŠ.    

 
 

K bodu 4/ 

Rôzne 
 

 

RNDr. Rácová – informovala sa na využívanie telocviční pri súčasnom náraste cien energií, či 

by sa nemala otvoriť VZN o prenájmoch a upraviť poplatky. Bolo by vhodné osloviť školy, pri 

akom nájomnom by boli ochotné prenajímať telocvične.  

PaedDr. Orságová – uviedla, že predmetné VZN je v kompetencii odboru majetku. Keď nám 

pošle odbor majetku materiál na doplnenie a na úpravu poplatkov za prenájmy, budeme to 

riešiť. Na  porade s riaditeľmi škôl bol návrh zvýšiť poplatok na prenájom pre deti o 50 %  

a pre dospelých o 100 %. 

RNDr. Rácová – upozornila, že je potrebné to čo najskôr riešiť, lebo nemôžu byť telocvične 

zatvorené. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že nie sú telocvične zatvorené, ale rieši sa to s vedúcou odboru 

 

 

 



majetku, s riaditeľmi škôl a pripravuje sa nový cenník. 

RNDr. Rácová – zdôraznila, že nemôžu školy teraz prenajímať telocvične tri mesiace za staré 

ceny. Je potrebné to riešiť už teraz a nečakať. 

RNDr. Ronec – uviedol, že nie je to také jednoduché s prenájmami a je to individuálne. Jeho 

škola na prenájme telocvične zarobí 40 €, ale kúriť musí. On má zazmluvnené ceny za teplo do 

marca 2023 v pôvodnej výške, ale niektoré školy majú už nárast nákladov o 400 % vyšší. 

Nevie sa, ako budú ľudia reagovať pri zvýšených poplatkoch. 

Ing. Hatala – skonštatoval, že je potrebné o týchto problémoch diskutovať, ale nikto teraz 

nevie, ako sa to vyvinie. 

 

 

K bodu 5/ 

Záver 

 

Ing. Hatala – poďakoval sa 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 28.septembra 2022 

 
 

Uznesenie č.28/2022 – 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   

Návrh rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2023    

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

predložený Návrh rozpočtu odboru školstva, mládeže a športu na rok 2023.  

Navrhuje doplniť materiál o vytvorenie rezervy na nárast cien energií minimálne vo výške 

500 000 €, na dofinancovanie troch základných škôl, ktorým nepostačuje normatív na 

prevádzku minimálne vo výške 400 000 € a položku údržba školských budov navýšiť 

o 700 000 € - z pôvodne navrhovanej sumy 300 000 € na sumu 1 000 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 28.septembra 2022 

 
 

Uznesenie č.29/2022 – 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    

Aktuálne  informácie  OŠMaŠ    

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

Aktuálne  informácie  OŠMaŠ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

    sekretár komisie     predseda komisie 
 

 
 


