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

 

Z Á P I S N I C A 

z 1. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 09.01.2023  

PRÍTOMNÍ:  

RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie  

Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie  

PaedDr. Juraj Svitek - člen komisie 

Mgr. Katarína Valachová - členka komisie  

Marianna Kelemenová – 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 
a predstavila prítomných členov 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 25.1.2023 

Členovia komisie sa oboznámili s pripravovanými materiálmi na nastávajúce zasadnutie MsZ, ktoré sa 
bude konať 25.01.2023. Prebehla diskusia k jednotlivým predloženým bodom programu. Predkladané 
VZN o poplatkoch v školstve komisia prerokovala a berie na vedomie. P. Valachovej sa zadala 
konkrétna úloha na zistenie počtu stravníkov v jednotlivých školských jedálňach za rok 2021 a 2022 
/v čase kedy deti nemali online vyučovanie/ a sledovať aj počty stravníkov v roku 2023.  

3. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania 

a/  p. Valachová informovala o riešení čerpania dotácie na stravu a informovala o spôsobe podávania 
žiadostí i vyúčtovania, o riešení dopravného a podávaní a vyhodnocovaní žiadostí o hmotnej núdzi.  
 
b/ p. Hamranová podala informáciu o transformácii CPPPaP, ich premenovaniu ako aj o  vytvorení 
súkromného centra pedagogicko - psychologickej prevencie / od 1.1.2023 je zmena legislatívy 
ohľadom CPPPaP/  

c/ podala sa informácia o nominovaní nových členov  školských rád 
 
d/ 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 
 
e/ informácia o termíne zápisov do 1. roč.ZŠ , do MŠ a ZUŠ 



f/ poskytnutá informácia o činnosti CVČ počas jarných prázdnin 

g/ naďalej platia pokyny k úsporným opatreniam, neustále upozorňovať na šetrenie energie, vody, 
kúrenia 

h/ v školách prebehla inventarizácia, je možné spraviť  verejnú burzu 

i/ Komisia školstva odbržala 8.1.2023 príspevok do Kroniky mesta za rok 2009, je potrebné príspevok 
skontrolovať, doplniť, prípadne pripomienkovať a následne kronikárka zapíše text do kroniky  

j/ návrhy na oceňovanie najaktívnejších učiteľov treba zaslať do 20.2.2023, oceňovanie prebehne 
z úsporných dôvodov v podobnom ráze ako minulý rok  

4. Rôzne 

a/ p. Ďurišová požiadala, aby mohla Komisia navrhnúť p. primátorovi na ocenenie pri príležitosti 
HKD osobnosť mesta za rezort školstva. Navrhla, aby boli návrhy prerokované na zasadnutí KŠ pred 
konaním  HKD 

b/ p. Svitek požiadal o pomoc pri zriaďovaní a nahlasovaní do siete škôl dve svoje elokované 
pracoviská v CVČ a v Imeli v nízkoprahovom centre, potrebné nahlásiť najneskôr do konca marca 
2023 

c/ ZŠ v tomto roku bude oslavovať svoju 100.ročnicu, pripravuje na v decembri 2023 

d/ predsedníčka požiadala zástupcov jednotlivých inštitúcií o nahlásenie podujatí organizovaných 
v roku 2023 do Kultúrneho domu nakoľko sa pripravuje Kultúrny kalendár, termín je do 15.1.2023 

e/ p. Kelemenová informovala o pripravovaných podujatiach v SÚH, organizujú tradičné súťaže – 
Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach, pozorovania hviezd a komét, Deň hvezdární a planetárií,  
DOD je naplánovaný na 26.3.2023. P. Ďurišová, požiadala p. Kelemenovú, aby SÚH informovala 
školy o zaujímavých pripravovaných podujatiach (pozorovanie zatmenia Slnka, ...) vopred, aby sa 
žiaci mohli v rámci vyučovania prírodovedných predmetov podujatí zúčastniť.  

 

f/ p. Svitek pozval na ešte trvajúcu výstavu členov Artklubu v ZUŠ, ktorá bude do konca februára   

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 

c/ ukladá Mgr. Valachovej vykonať štatistický prieskum o počte skutočných stravníkov 
v školských jedálňach 

RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí komisie, popriala 
všetkým úspešný rok 2023.  

 

V Hurbanove dňa 09.01.2023 

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



Mgr. Katarína Valachová                                                  RNDr. Mária Hamranová 
 zapisovateľka                                                                   predsedníčka komisie 


