
RNDr. Mária Hamranová, predseda Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ 
Hurbanovo 

 

Z Á P I S N I C A  
z  3. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri  MsZ  Hurbanovo  

 spísaná  dňa  02.09.2015 
 

PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    PaedDr. Juraj Svitek                 - člen komisie 
                         Drahoslava Výbochová             - členka komisie 
                         Mgr. Katarína Valachová          - členka komisie 
PROGRAM :  

1.  privítanie,  určenie zapisovateľa 
2.  aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste 
3.  materiály z pripravovaného zasadnutia  MsZ - plánované na 03.9.2015 

                       4.   rôzne postrehy, námety a pripomienky, diskusia  
                       5.   uznesenie, záver  

 
1. Úvod, privítanie 
RNDr. Mária   Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, privítala prítomných  
a oboznámila program zasadnutia. Všetkým prítomným so začiatkom školského roka zaželala 
veľa úspešných školských dní, pevné zdravie a mnoho pracovných úspechov.  
Určila zapisovateľku komisie – Mgr. Eleonóra Laczová. 
 
2. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania 
Členov komisie informovala o aktuálnych otázkach z oblasti školstva Mgr. K. Valachová. 
Konala sa porada riaditeľov škôl a školských zariadení, kde odzneli základné informácie 
ohľadom:  
a/  legislatívnych zmien: 

- Termíny odovzdania štatistík a Eduzberu –  do 25.9., normatívne financovanie 
- VZN 112, § 9 – o príspevkoch v školstve  - zákonný zástupca má možnosť / po 

predložení potvrdenia, že je v hmotnej núdzi/ požiadať o zníženie alebo odpustenie 
príspevku pre ŠKD, ZUŠ, CVČ, MŠ. Už tak niektorí rodičia urobili. 

- Zákony 245/2008, 596/2003, 317/2009  a ich novelizácie 
- Termín zápisu do 1.r.  ZŠ: od 1.apríla do 30. apríla 2016 
- Zmeny ohľadom predkladania návrhov Rady školy na úspešného kandidáta na post 

riaditeľa školy 
- Kreditné príplatky učiteľov sú platné na 7 rokov 

b/  čerpania rozpočtov škôl a školských zariadení – informácie ohľadom žiadostí o II. zmenu 
rozpočtu 

 
c/  havarijné stavy – ZŠ s MŠ Á.F. s vjm – výmena okien už čiastočne zrealizovaná, znova 

podaná žiadosť na 2. etapu výmeny okien, ZŠ slov. – oprava strechy nad telocvičňou 
prevedená, znova podaná žiadosť na opravu atiky nad sociálnou časťou telocvične. Ďalej 
podaná žiadosť na rekonštrukciu elektroinštalácie ( v štádiu vybavovania ) 
Do Envirofondu sú podané ďalšie žiadosti na výmenu okien v MŠ, CVČ, ZŠ stará budova 
a ŠJ. 

 
d/ Riaditelia na svojej porade vysoko hodnotili spoluprácu so zriaďovateľom, ďakujú za 

včasné riešenie svojich požiadaviek. V ZŠ Nám. Konkolyho sa počas prázdnin zlomila 



moruša. Potrebné bude urobiť okamžitú inventúru všetkých stromov v areáloch škôl 
a školských zariadení, aby nedošlo k zbytočnému úrazu. V MŠ sa uvažuje do budúcna  
riešenie letnej dochádzky detí v mesiaci august. Je potrebné zorganizovať stretnutie 
vedenia MŠ , mesta a rodičov a nájsť spoločné riešenie ( dochádzka detí v auguste je veľmi 
nízka napriek naplánovanej). CVČ – letná činnosť bola veľmi bohatá, prebehla podľa 
plánu, od sept. bude deťom ponúkaných viacero krúžkov v rôznych oblastiach.  ZUŠ 
informovala o pripravovanom bohatom programe, ktorý plánujú k 30. výročiu založenia 
školy.  

 
e/ Členovia komisie žiadali Mgr. Valachovú, aby požiadala riaditeľov škôl a školských 

zariadení o aktualizácie vlastných webových stránok, aby zverejňovali všetky faktúry, 
dohody a zmluvy, aby poskytovali informácie o voľných pracovných miestach – tieto 
povinnosti im vyplývajú z platnej legislatívy. Pri verejných obstarávaniach je potrebné 
aby využívali elektronické trhovisko. 

 
3. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ dňa 3.9.2015 – členovia komisie berú na 

vedomie.  
 
4. Rôzne, diskusia 
a/ SÚH pripravuje 2 krúžky astronómie, kde sa budú môcť prihlásiť žiaci zo ZŠ a SŠ, 

pripravujú aj nové aktivity. Počas leta prebehla rekonštrukcia podlahy v planetáriu 
a výmena kotlov. Od septembra už prijímajú nových návštevníkov. 

 
b/ členovia komisie konštatovali, že počas leta bola pomerne bohatá ponuka činnosti pre deti 

v školách, školských zariadeniach, v knižnici i poskytované organizáciami mesta. 
Predsedkyňa komisie sa na viacerých aktivitách aj osobne zúčastnila. 

 
c/ potrebné je upraviť priestor pred ZUŠ - kou, kde je  okolo stromov 5 veľkých dier 
 
d/ mesto Hurbanovo  síce disponuje tzv. suvenírmi - upomienkovými predmetmi / 

pohľadnice, keramika, magnetky a pod./, ale sú trocha zastaralé, nemoderné, s použitím 
starších vyobrazení rôznych miestnych pamiatok. Kvôli reprezentácii mesta by bolo 
vhodné takéto dať vyrobiť. ZUŠ je ochotná spolupracovať pri príprave fotografií, 
keramiky, návrhov a pod. Vhodné by bolo vyrobiť aj tzv. turistickú pečiatku pre 
zberateľov. 

 
e/ členovia komisie pripomienkovali aj potrebu vytvorenia bezbariérového prístupu na 

Mestský úrad.    
 
4. Uznesenie, záver 
 
Komisia : 
a/ berie na vedomie: 

- Informácie o pripravovaných materiáloch na zasadnutie MsZ konaného 3.9.2015 
- Informácie z porady riaditeľov škôl a školských zariadení 
 

b/ ukladá predsedovi komisie: 
- poskytnúť  MsZ  a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania komisie 
- požiadať  príslušných zamestnancov mesta o odstránenie dier pred ZUŠ 
- požiadať príslušných zamestnancov mesta o uskutočnenie revitalizácie suchých 

stromov hlavne v areáloch škôl, v parkoch a pri chodníkoch 
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- požiadať primátorku mesta o preverenie možnosti vyhotovenia suvenírov - 
darčekových predmetov mesta 

- požiadať primátorku mesta o prehodnotenie vytvorenia bezbariérového prístupu na 
mestský úrad 

 
Na záver sa RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť. 

      
 
 
V Hurbanove dňa 02.09.2015 
 
 

 
.............................................................                   ................................................................... 
Mgr. Eleonóra Laczová                                           RNDr. Mária Hamranová 
zapisovateľka                                                           predsedníčka  komisie    
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