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

 

Z Á P I S N I C A 

zo 5. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 22.10.2019  

PRÍTOMNÍ:  

RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie  

Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie  

Mgr. Katarína Valachová - členka komisie  

PaedDr. Juraj Svitek - člen komisie 

Bc. Drahoslava Výbochová - 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 

24.10.2019. 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, pre MŠ od 1.1.2019. Mesto prihlásilo školy, školské stravovanie 

do tohto projektu, k tomu je prispôsobené VZN č. 131/2019 o  príspevkoch v školstve. 

Komisia vyjadrila spokojnosť s riešením školského stravovania, RÚVZ Komárno bolo 

požiadané o vydanie nového rozhodnutia na prevádzku ŠJ pri ZŠ Nám. Konkolyho – Thege. 

Riaditeľka školy  pozitívne hodnotila zavedenie elektronickej triednej knihy pri rannom 

zisťovaní dochádzky. Zdôraznila, že je zefektívnením vyučovacieho procesu. Žiaci, ktorí 

majú diétne stravovanie, majú dotáciu preúčtovanú na účet zákonného zástupcu po 

ukončení predchádzajúceho mesiaca a zistení dochádzky. V budove kde sa nachádza ŠJ 

bude potrebné nutne riešiť elektrické rozvody, nakoľko staré vedenia nestíhajú novú 

technológiu. ZUŠ zaviedla prevod poplatkov elektronicky.  



b/ Zanedbávanie školskej dochádzky /ZŠD/ - komisia pozitívne hodnotí aktívnu spoluprácu 

triednych učiteľov, TSP a MOPS, ktorí dbajú na kontrolu a evidenciu zanedbávania 

školskej dochádzky.  

c/ Zdravotný stav stromov v areáloch škôl a školských zariadení komisia žiada  riaditeľov 

škôl by písomne požiadali oddelenie životného prostredia o prieskum, príp. orez stromov 

v čo najkratšom čase. Riaditeľka ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2 informovala, že 

v predmetnej veci už požiadala listom oddelenie životného prostredia o úpravu 

prevísajúcich drevín v areáli š koly. 

d/ ZŠ Nám. Konkolyho – Thege - dlhotrvajúci problém s kanalizáciou mesto rieši cez 

podanie projektu cez Okresný úrad Nitra. Riaditeľka školy má ústnu ponuku na finančný 

rozpočet riešenia problému. 

e/ Štatistické hlásenia na Okresný úrad NR boli odovzdané v poriadku. 

f/ Výber potencionálnych záujemcov o výmenný letný tábor v Chorvátsku bude riešený cez 

riaditeľov škôl, ktorí navrhnú kľúč k výberu účastníkov pobytu. Predpokladaný počet je 

max. 10 detí + 2 doprovod. Termín: do 15.júna 2020. Cestovné hradí mesto, ubytovanie 

a poistenie rodičia detí a stravu prijímajúce mesto Lovran. Na výmenu ponúkame pobyt detí 

z Chorvátska na Slovensku v Hurbanove so zabezpečením programu, stravy a ubytovania, 

ktoré bude recipročné. 

g/ Riaditelia škôl a školských zariadení do konca októbra odovzdajú plánovanú letnú 

činnosť. Do ponuky letnej činnosti oslovíme KD, spoločenské organizácie.  

h/ Plánuje sa otvorenie VZN o poplatkoch v školstve. Riaditelia škôl a školských zariadení 

sú oslovení o návrhy prípadných zmien. Termín majú do konca okt.2019. 

i/ Komisia školstva vyzýva školy, školské zariadenia o riešení návrhov úsporných opatrení 

do pripravovaného rozpočtu na rok 2020, nakoľko už vieme, že finančný obnos 

z podielových daní bude krátený. Uskutočnil sa pohovor s ekonómami školy ohľadom 

platových inventúr, čerpania rozpočtu a ďalších finančných úsporách. 

j/ Prediskutovala sa problematika parkovania pred ZŠ Nám. Konkolyho – riaditeľka školy 

pripomenula, že pri telocvični sú v zemi plynové vedenia. Bolo by vhodné  vyžiadať 

stanovisko SPP. Upozornila aj na mokrý a bažinatý podklad. Navrhlo sa prehodnotiť 

možnosť parkovania v areáli bývalého Domu služieb. 

Pripravované podujatia: 

-  ples rodičov MŠ 26.10.2019 o 19,00 hod. 

- výstava Recykly II. M. Serbáková ZUŠ  8.11.2019 

- beseda A. Šoltés v KD 13.11.2019 o 17,00 hod. 

- výstava Artcentra v ZUŠ 6.12.2019 

- zdobenie vianočných stromčekov bude 11.12.2019 o 10,00 hod. na námestí Konkolyho 

- vianočné koncerty ZUŠ v kostole v Bohatej 8.12. a v reform. kostole 15.12. o 16,00 hod. 

- týždeň Á. Fesztyho v Zš s MŠ s vjm Á. Fesztyho bude od 9.12. do 13.12.2019 



- vianočné trhy budú pred KD 19.12 a 20.12.2019 

 

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 v januári 2020. Miesto stretnutia  SÚH Hurbanovo.  

 

 

V Hurbanove dňa 23.10.2019 

 

 

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

Mgr. Katarína Valachová                                                  RNDr. Mária Hamranová 

 zapisovateľka                                                                   predsedníčka komisie 


