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

 

Z Á P I S N I C A 

zo 4. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 16.09.2019  

PRÍTOMNÍ:  

RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie  

Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie  

Mgr. Katarína Valachová - členka komisie  

PaedDr. Juraj Svitek - člen komisie 

 

PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa  

2. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste 

3. uznesenie, záver  

 

1. Úvod, privítanie: RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, 

privítala prítomných a oboznámila s programom zasadnutia. Určila sa zapisovateľka komisie - 

Mgr. Katarína Valachová. Zasadnutie komisie sa uskutočňuje na základe plánu zasadnutí 

komisie.  

2. Členovia komisie pozitívne hodnotili uskutočnené podujatia za uplynulé obdobie. V ďalšom 

bode pozornosť venovali predloženým materiálom na nastávajúce zasadnutie MsZ konaného 

19.9.2019. Diskutovali k predloženým materiálom a brali ich na vedomie.  

Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania: 

      a/ Školské stravovanie, príspevok na hlavné teplé jedlo pre žiakov základných škôl je 

realizovaný od 1.9.2019. Mesto prihlásilo školy, školské stravovanie do tohto projektu, 

k tomu je prispôsobené VZN č. 131/2019 o  príspevkoch v školstve. Vedúce školských 

jedální sa dohodli na treťom finančnom pásme na nákup potravín platné od 1.9.2019.   

Riaditelia škôl prepracovali školské poriadky, kde sa tieto zmeny zahrnuli, na rodičovských 

združeniach opätovne poskytujú informácie o poplatkoch. Realizovala sa aj technická 

a materiálna rekonštrukcia kuchýň, na ktoré boli schválené financie z rozpočtu - rezervný 

fond, ako aj školy z vlastných prostriedkov sú nútené tieto rekonštrukčné práce riešiť. 

Mesto prostredníctvom sponzora zabezpečilo pre obidve kuchyne základných škôl 

technické zariadenia/ elektrická panvica, kotol, chladiarenská skriňa/ v celkovej hodnote 

8200,- eur. Pre zrýchlenie zisťovania počtu stravníkov obidve základné školy zaviedli 

elektronickú triednu knihu ku ktorej je potrebné zaviesť aj WIFI sieť. V budove školy, kde 

sa nachádza kuchyňa bude potrebné podporiť elektrické rozvody, nakoľko staré vedenia 

nestíhajú novú technológiu, zariadenia, stroje, ktoré sú nutné k príprave vyše 300 obedov.  



b/ Zanedbávanie školskej dochádzky /ZŠD/ - na riaditeľskej porade v auguste 2019 zvolané 

primátorom mesta sa opätovne pripomenul Metodický pokyny k postupu pri ZŠD. Všetky 

zložky /polícia, TSP, SŠÚ/ vyjadrili ochotu spolupracovať pri riešení problému ZŠD. 

Triedni učitelia na konci týždňa sú povinní zasielať podklady o neplnení školskej 

dochádzky, aby sa okamžite mohlo s rodinami pracovať. MOPS pracovníci každé ráno pred 

vyučovaním odprevádzajú žiakov do školy a po vyučovaní ich odprevádzajú domov.  

c/ Zdravotný stav stromov – opätovne bola pripomenutá problematika zdravotného stavu 

stromov, potrebné bude zabezpečiť dendrologický prieskum a v prípade zistenia zlého stavu 

tieto stromy odstrániť z areálov škôl. Stav je nahlásený na oddelenie životného prostredia 

MsÚ. Choré stromy ohrozujú majetok, prípadne aj zdravie, je nutné radikálne riešiť. 

Problém je v areáloch obidvoch škôl ale aj v ZUŠ, riaditelia škôl informovali ústne p. 

primátora.  

d/ ZUŠ zaviedla tiež elektronickú triednu knihu. Aby ju vedeli dôsledne používať, je nutné 

podporiť aj v tejto budove WIFI sieť.  

e/ ZŠ Nám. Konkolyho – Thege má dlhotrvajúci problém aj s kanalizáciou, ktorý sa môže 

považovať za havarijný stav. Nutná je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení. Z toho dôvodu 

komisia navrhla, aby sa rekonštrukcia kanalizačných rozvodov riešila cez havarijné, ktoré 

požiadame cez Okresný úrad Nitra. Potrebné bude aj nakontaktovať MsVaK o cenovú 

ponuku. 

f/ Komisia riešila aj problematiku finančnej spoluúčasti zriaďovateľa na projektoch. 

Mnohokrát sa stane, že je vyhlásená výzva na projekt a pre krátkosť času nie je možné 

získať uznesenie zastupiteľstva a tým školy strácajú šancu na podávanie projektov. 

Obyčajne tento stav je počas letných prázdnin. Z toho dôvodu komisia navrhuje, aby sa 

zriadil dopredu odsúhlasený fond na spoluúčasť k projektom, prípadne poveriť primátora 

mesta, aby mohol disponovať rozhodnutím. Spoluúčasť obyčajne predstavuje 5% 

z celkového rozpočtu projektu. 

g/ Školy sa informovali o možnosti dohodnutia stravovania zamestnancov v mestskej 

jedálni počas prázdnin, kedy sú školské jedálne mimo prevádzky. Komisia podporuje túto 

myšlienku. 

h/ Podľa terminovníka školy a školské zariadenia odovzdávajú štatistické hlásenia, ktoré 

Mesto spoločne za všetky zariadenia odovzdá do 30.9. na Okresný úrad NR. 

i/ Predstavitelia partnerského mesta Lovran pozvali skupinu deti vo veku 13 – 14 rokov na 

športovo – poznávací týždenný pobyt do Chorvátska. Výber záujemcov bude riešený cez 

riaditeľov škôl, ktorí navrhnú kľúč k výberu potencionálnych účastníkov pobytu. 

Predpokladaný počet je max. 10 detí + 2 doprovod. Podmienky budú prerokované na 

ďalšom zasadnutí komisie.  

 Pripravované podujatia: 

-  do 20. septembra ešte trvá  výstava Vesmír očami detí v Galérii Á. Fesztyho 

- 23.-27. 9. - burza kníh v mestskej knižnici od 9,00 – 17,00 hod. 

- 27.9. - divadlo SCHOD, predstavenie „Ach tie ženy“ o 19,00 hod. v KD 

- 27.9. - Csemadok vystavuje makety pamätihodností mesta v Dome tradícií o 17,00 hod. 



- 27.9. - Na kolesách bezpečne + odovzdanie projektov ZŠ Nám. Konkolyho o 15,00 hod. 

- 4.10.  - vernisáž výstavy Boris Kačić v ZUŠ o 19,00 hod. 

- 4.10. -  jubilejná výstava Magdy Serbákovej v KD o 17,00 hod. 

- 21.10. - Úcta k starším, posedenie pre dôchodcov o 16,00 hod. 

- 26.10. – divadelné predstavenie z Bratislavy v KD o 19,00 hod. 

- 8.11. -  2. jubilejná výstava M. Serbákovej v ZUŠ o 17,00 hod. 

- 6.12.  -  výstava ARTCENTRUM v ZUŠ o 18,00 hod. 

- december – vianočné akadémie škôl 

 

4. Uznesenie: 

Komisia školstva a vzdelávania pri MsZ : 

      a/ berie na vedomie aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania 

b/ poveruje predsedu komisie o poskytnutie zápisnice primátorovi mesta 

RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí komisie. Ďalšie 

zasadnutie sa uskutoční 22.10. v ZUŠ o 15,00 hod.   

 

 

V Hurbanove dňa 16.9.2019 

 

 

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

Mgr. Katarína Valachová                                                  RNDr. Mária Hamranová 

zapisovateľka                                                                   predsedníčka komisie 


