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

 

Z Á P I S N I C A 

Z 8. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 8.12.2021  

PRÍTOMNÍ:  

RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie  

Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie  

PaedDr. Juraj Svitek - člen komisie 

Bc. Drahoslava Výbochová - členka komisie 

Mgr. Katarína Valachová - členka komisie  

 

PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa  

2. materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ  

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

4. rôzne 

5. 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 uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu 
v Hurbanove.  

2. Materiály na MsZ na 14.12.2021 

Členovia komisie pozornosť venovali predloženým materiálom na nastávajúce zasadnutie 
MsZ, ktoré sa bude konať 14.12.2021. Prebehla diskusia k jednotlivým predloženým bodom 
programu, predkladané Dodatky č.8 k VZN č. 105 a 106 komisia doporučuje MsZ odsúhlasiť.   

3. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania: 

3.1.COVID - 19 

a/ informácia o vzdelávaní počas COVID – 19, aktuálne ZUŠ prešlo podľa rozhodnutia 
ministra na dištančné vzdelávanie, CVČ je bez prevádzky – čerpajú si dovolenky.  2. st. ZŠ od 
13.12.2021 prechádza na dištančné vzdelávanie, krúžky nie je možné realizovať. Aktuálne 
k 6.12.2021 máme 1 triedu v MŠ Nový diel v karanténe, a ZŠ s vjm je celé 5.-9. a 2 rómske 
triedy na dištančnom vzdelávaní. ZŠ slov. je momentálne v plnom stave. Deti, ktoré sa dostali 
do karantény boli testovaním včas zachytené. Pravidelne prebieha na školách testovanie 
žiakov i zamestnancov / žiaci majú testy zadarmo od štátu, pre zamestnancov prišla dotácia na 
Covid opatrenia/. 



b/ vynášanie úloh, pracovných listov pre deti z marginalizovanej skupiny obyvateľov - 
vďaka za pomoc TSP  

c/ od 20.12. do 9.1.2022 budú na školách vianočné prázdniny, v materských školách sa 
zisťuje záujem o pobyt. Stav od 10.1.2022 sa bude riešiť aktuálne. 

     e/ vďaka dohodovaciemu konaniu  základné školy dostali z ministerstva školstva peniaze        
    na: mzdy – stabilizačné odmeny pre pedag. a odbor. zamestnancov, navýšenie     
    miezd zmysle KZ pre všetkých zamestnancov / 100,- na osobu/, na prevádzkové náklady, ,   
    príspevky na špecifiká/ novovzniknuté triedy materských škôl – predprimárne vzdelávanie,   
    testovania Covid 
 

3.2. Na poslednom MsZ bolo odsúhlasené VZN o spádovosti MŠ /potrebné kvôli 
legislatíve/. 

3.3. Dotácia na podporu stravovacích návykov - pripravuje sa v spolupráci s vedúcimi ŠJ , 
zároveň Mesto Hurbanovo podalo žiadosť o poskytnutie tejto dotácie aj na rok 2022 ako aj 
žiadosť o poskytnutie dotácií na školské potreby. 

3.4. Od 1.9.2021 na základe Zákona č. 209/2019 Z.z. o povinnom predprimárnom 
vzdelávaní pre deti od 5 rokov sme zabezpečili priestory pre 22 detí, ktoré pre nutné 
dokončovacie práce mohli nastúpiť až 20.9.2021. RUVZ KN odobril priestory, je 
nahlásených 19 detí, niektoré z nich majú individuálne vzdelávanie, oslobodenie od 
dochádzania do školy. Pracuje s nimi 1 pedagóg nakoľko výchovno-vzdelávacia činnosť je 
len pol denná. Financie na rekonštrukciu boli vyčlenené z rozpočtu mesta, ako aj z projektu 
Predškolák.  

3.5.  CPPPaP KN od 1.5.2021 má elokované pracovisko v Hurbanove na Komárňanskej 
ulici / bývalý úrad práce/. Odporúčame riaditeľom škôl, ale aj rodičom, v prípade potreby 
vyšetrenia dieťaťa sa telefonicky nahlásiť a objednať si termín vyšetrenia. 

3.6. Prosíme školy, aby všetky materiály žiadané od zriaďovateľa doručovali v stanovenom 
termíne / hlásenie do SP, rozpočet, vyúčtovania a pod./. 

3.7. Od 1.1.2022 sa Okresný úrad v Nitre premenováva na Regionálny úrad školskej 
správy. 

3.8. V spolupráci s TSP a školami riešime problematiku záškoláctva, prostredníctvom 
osobitného príjemcu v mesiaci november boli z tejto čiastky nakúpené potrebné hygienické 
potreby, prezuvky a školské pomôcky. 

3.9. Komisia skonštatovala, že počas tohto roka boli školy pomerne úspešné v projektoch, 
ktoré boli vyhlásené cez MŠVVaV SR, z ktorých riešili školskú kuchyňu, knižnice, 
školské potreby, zariadenie, vzdelávanie učiteľov, asistentov a pod. 

4. Rôzne: 

a/ riaditeľka ZŠ požiadala o pomoc pri hľadaní dotácií na rekonštrukciu multifunkčného 
ihriska 



b/ p. Hamranová informovala, že Arriva od 13.12 prechádza na prázdninový režim 
prevádzky autobusov 

c/ BJB požiadala o súčinnosť pri rozdávaní sociálnych balíčkov pre sociálne odkázané deti. 
Zoznamy predložia riaditelia škôl do 10.12. p. Hamranovej. Spôsob a formu odovzdávok 
určíme podľa aktuálnych pokynoch. 

d/ Heineken žiada o súčinnosť pri odovzdaní finančnej čiastky pre rodinu na to odkázanú / 
požiadavka: mnohopočetná rodina, postihnuté dieťa/. Komisia od nich bude rozhodovať 
o výbere, nakoľko sme našli 10 takých detí. 

e/ p. Výbochová informovala o uskutočnení letnej školy v spolupráci so ZŠ slov., 
o konferencii k 150. výročiu založenia SÚH, ako aj o príspevku v časopise KOZMOS, 
ďalej o výtvarnej súťaži Vesmír očami detí, kde sa budú môcť zapojiť aj slovenské školy 
zo zahraničia a o súťaži Hviezdy nás spájajú, ktorú riešia prostredníctvom projektu cez 
Interreg.  

5. 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.  

 

V Hurbanove dňa 8.12.2021 

 

 

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

Mgr. Katarína Valachová                                                  RNDr. Mária Hamranová 
 zapisovateľka                                                                   predsedníčka komisie 


