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

 

Z Á P I S N I C A 

Z 9. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 22.6.2022  

PRÍTOMNÍ:  

RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie  

Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie  

PaedDr. Juraj Svitek - člen 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, ktoré sa bude konať 28.6.2022 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženými materiálmi na nastávajúce zasadnutie MsZ, ktoré sa 
bude konať 28.6.2022. Prebehla diskusia k jednotlivým predloženým bodom programu. Predkladané 
VZN o príspevkoch školstve komisia doporučuje MsZ schváliť, nakoľko materiál bol prerokovaný aj 
na porade riaditeľov škôl.  K predloženému návrhu VZN neprišli ani žiadne pripomienky. 

3. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania 

a/ p. Valachová informovala potrebe riešiť aj v budúcom školskom roku možnosť čerpania dotácie na 
stravu a informovala o spôsobe podávania žiadostí i vyúčtovania. Podobne je to aj s vyúčtovaním 
dotácie na edukačné pomôcky a na učebnice 
b/ na základe zákona 414/2002 je nutné riešiť pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý 
v danom školskom roku dovŕšili vek 65 rokov formou odstupného. Školám sme zaslali na vyplnenie 
tabuľky a stav budeme hlásiť na RÚŠS v NR.  

c/ v tomto školskom roku po prvý krát na základe platnej legislatívy zriaďovateľ vyhodnocuje 
hodnotenie riaditeľov škôl, ktorých anonymne hodnotia pedagogický zamestnanci. V školách, kde je 
zavedená AsC agenda sa prevedie elektronicky, inde v papierovej verzii v zalepenej urne. 

d/ v týchto dňoch realizujeme vyúčtovanie ŠvP pre maď. školu, v slov. akonáhle sa vrátia a budú mať 
faktúru, poprosíme o včasné odovzdanie 

e/ podobne sa na školy obraciame o urýchlené vyúčtovanie dopravného pre žiakov 



f/ v MŠ Nový diel sa konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľa, výberové konanie bolo úspešné 
a staronovou riaditeľkou ostáva PaedDr. Gabriela Kádeková, blahoželáme jej a prajeme veľa energie, 
síl a zdravia, šikovné deti a ochotných kolegov 

g/ riaditeľom škôl a školských zariadení sa pravidelne posielajú informácie z MŠVVaŠ SR zo stránky 
minedu.sk ako aj aktuálne informácie z online stretnutí z ÚMS 
h/ letná činnosť bude v ŠKD počas 2 týždňov, MŠ sú v prevádzke celý júl, ZUŠ organizuje výtvarné 
a tanečné tábory, v CVČ budú mať 3 turnusy letnej činnosti 
 
h/ v MŠ a ZŠ prebieha tzv. olympijský deň, ktorého organizátorom je Okresný olympijský klub 
v spolupráci s Mesto Hurbanovo, cieľom je podporiť a zapojiť čo najširšiu masu detí, mládeže 
a dospelých do športovania. Deti obdržali medaile, diplomy, vecné ceny. 

i/ Na návrh riaditeľov škôl budú na konci školského roka ocenení knižnou a vecnou odmenou žiaci / 
slov. škola 2 žiaci, maď. škola 3 žiaci a ZUŠ 1 žiak/ 

4. Rôzne 

a/ riaditeľka ZŠ požiadala o pomoc pri hľadaní riešení zberu papiera, aby FCC dopredu oznámila, že 
sa bude konať mimoriadny zber, nakoľko im sa zníži množstvo takmer na tretinu. P. Svitek navrhol, že 
či by sa zber papiera nemohol realizovať prostredníctvom FCC.  

b/ p. riaditeľka ZŠ informovala aj o vykonanej inšpekcii na základe sťažnosti, ktorá sa v škole 
vykonávala 16.6.2022. Správa zo školskej inšpekcie zatiaľ nebola zaslaná. Riaditeľka školy dodala, že 
žiak je v riešení permanentne, odkedy v ZŠ začal plniť PŠD. Riaditeľka ako dôvod celého problému 
vidí v nespolupráci zo strany zákonného zástupcu žiaka a znevažovanie práce pedagogických aj 
odborných zamestnancov.  

c/ školy opäť dostali testy na Covid 

d/ v slov. škole sa bude frézovať kanalizácia, nakoľko je tam havarijný stav, okrem toho je 
v havarijnom stave elektrický rozvod vo veľkej budove , niekoľko krát sa podala žiadosť na riešenie 
havarijného stavu na Okresný úrad NR i ministerstvo školstva, no a v havarijnom stave je aj 
multifunkčné ihrisko – čakáme na vhodnú výzvu.  

e/ projektu TSD2022 NKN budeme mať podporené žiadosti pre ZŠ a MŠ, z COOP Jednota nadácie ZŠ 
získa financie na ekoučebňu.  

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, popriala 
všetkým krásne leto a príjemný oddych.  

 

V Hurbanove dňa 23.6.2022 

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

Mgr. Katarína Valachová                                                  RNDr. Mária Hamranová 
 zapisovateľka                                                                   predsedníčka komisie 


