
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 29. mája 2020

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kotrolórka

Poslanci : Ing. Viktor Palko
Zuzana Nagyová
Aneta Tolvajová
Bc. Tibor Mészároš
Štefan Ballók
Zoltán Kövér
Pavol Koči
Ján Kovács

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  skonštatovala,  že  je
prítomných  8  poslancov,  teda  rokovanie  MsZ  je  uznášania  schopné.  Predložila  program
rokovania mestského zastupiteľstva.

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  program  rokovania  MsZ  v Čiernej  nad
Tisou.  

(Hlasovanie: za 8 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: PhDr. Tünde Butkyová 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Zuzana Nagyová

Ján Kovács
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

3. Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko

Pavol Koči
Zoltán Kövér

 (Hlasovanie: za 8 poslancov)

4.  Organizácia  a podmienky  výchovy  a vzdelávania  v školských
a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Primátorka mesta informovala prítomných s rozhodnutím, ktoré vydalo Ministerstvo
školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR  a s  opatreniami  Hlavného  hygienika  SR  a  ÚVZ.
Vyjadrila  sa,  že  k znovuotvorenie  školských  a predškolských  zariadení  si  vyžaduje  aj
dodržanie  týchto  opatrení.  Skonštatovala,  že  na  území  mesta  nevieme  splniť  všetky
podmienky,  ktoré  vydal  Úrad  verejného  zdravotníctva.  Riaditelia  školských  zariadení
vypracovali materiál, v ktorom sa zohľadňujú všetky opatrenia, ktoré boli vydané. Na základe
toho bolo rozhodnuté, že od 1.6.2020 sa otvára na území mesta ZŠ s VJS a ZŠ s VJM. ZUŠ
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a MŠ nemá vytvorené všetky podmienky a nie je možné ich ani vytvoriť, z toho dôvodu sa
tieto zariadenia už v tomto školskom roku 2019/2020 otvárať nebudú.  

Primátorka  mesta  požiadala  riaditeľku  ZŠ  s VJS,  aby  informovala  prítomných
s vypracovaným materiálom  na  otváranie  školy  pre  ročníky  1  -  5  od  1.6.2020  do  konca
školského  roku  2019/2020.  Riaditeľka  ZŠ  s VJS  Mgr.  Silvia  Bacskaiová  oboznámila
prítomných s vypracovaným materiálom na otvorenie školy od 1.6.2020, o ktoré má záujem
15 žiakov, z ktorých 12 má záujem aj o poobedňajší pobyt v ŠKD a to :
1 ročník 4 žiaci
2 ročník 5 žiaci
3 ročník 1 žiak
4 ročník 5 žiakov
5 ročník 0 žiakov – neotvára sa.
Dodala,  že  pre  žiakov  sa  poskytne  suchá  strava,  nakoľko  v ŠJ  nie  je  možné  zabezpečiť
podmienky  podľa  odporúčania  hlavného  hygienika  a úradu  verejného  zdravotníctva  na
prípravu a podávanie teplej stravy pre žiakov. Podrobný materiál tvorí prílohu zápisnice.

Primátorka mesta dodala, že počas celého obdobia trvania opatrení vydaných vládou
SR v spojitosti s COVID 19 ani jedna učiteľka MŠ neponúkla svoju pomoc mestu, napr. šitím
rúšok pre obyvateľov mesta a napriek tomu sa sťažujú a ohovárajú na sociálnej sieti vedenie
mesta,  že nechcú otvoriť predškolské zariadenie.  Popritom sedia doma nevykazujú žiadnu
činnosť v rámci predškolskej výchovy detí v MŠ a poberali 100% plat, tak isto ako učitelia
školských zariadení,  ktorí  vyučujú dištančne celú  dobu.  Odporúčala  týmto učiteľkám MŠ
preštudovať vydané opatrenia MŠVVaŠ SR ako aj opatrenia ÚVZ.

Ing.  Palko  skonštatoval,  že  zamestnanci  si  nevedia  vážiť  svojho  zamestnávateľa.
Poprosil riaditeľov, aby vypracovali krátku správu, prečo došlo k tomuto stavu a zverejniť to.
Treba  jednoznačne  vysvetliť  skutočné  príčiny  prečo  nie  je  možné  variť  teplú  stravu  pre
žiakov. 

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s podmienkami upravujúcimi otváranie ZŠ
s VJS, Školská 3 a jej školských zariadení (ŠKD, ŠJ) od 1. júna 2020 do konca školského
roka 2019/2020 podľa predloženého návrhu (súčasť zápisnice).
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

Podmienky  pre  otvorenie  ZŠ  s VJM,  Zimná  6  v Čiernej  nad  Tisou  predstavil  jej
riaditeľ  Ing.  Lóránt  Szücs,  MBA,  čo  tvoria  prílohu  zápisnice.  Uviedol,  že  podmienky
otvorenia  školy  boli  vypracované  na  základe  požiadaviek  a opatrení  MŠVVaŠ,  ÚVZ
a odporúčaní  Hlavného  hygienika  SR.  Do  školy  od  1.6.2020  do  konca  školského  roku
2019/2020 sa prihlásilo 27 žiakov z toho 18 pokračuje poobede v ŠKD a to:
0 ročník 2 žiaci
1 ročník 13 žiakov
2 ročník 3 žiaci
3 ročník 2 žiaci
4 ročník 4 žiaci 
5 ročník 3 žiaci – špeciálna trieda.

Ďalej  uviedol,  že  ZŠ s VJM musí  zohľadniť aj  to,  že väčšina žiakov pochádza  zo
sociálne slabších rodín a je potrebné vytvoriť podmienky na ich vzdelanie,  nakoľko nie je
možné ich vzdelávať dištančne a preto im treba umožniť zúčastniť sa vyučovania.

Primátorka uviedla, že vidí problém v dodržiavaní hygienických opatrení, nakoľko ide
o sociálne slabšie rodiny. Riaditeľ školy odpovedal, že jeden učiteľ to celý deň na základe
toho ani nemôže zvládnuť a preto to bude riešené tak, že v ŠKD ich prevezme iný učiteľ.
Dodal, že samozrejme v súlade s dodržaním všetkých vydaných opatrení. 
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Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s podmienkami upravujúcimi otváranie ZŠ
s VJM, Zimná 6 a jej školských zariadení (ŠKD) od 1. júna 2020 do konca školského roka
2019/2020 podľa predloženého návrhu (súčasť zápisnice).
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

Riaditeľka  MŠ  Eleonóra  Kovácsová  tiež  predložila  správu  s vypracovanými
podmienkami  otvorenia  MŠ  od  1.6.2020  do  konca  školského  roka  2019/2020,  kde
skonštatovala, že nie je možné vytvoriť podmienky a dodržať všetky vydané opatrenia. MŠ
nevie poskytnúť pre deti teplú stravu, čo je základ pre deti MŠ, ďalšou podmienkou, ktorú nie
je  možné  splniť  je  príjem  a výdaj  deti  rodičom a tiež  nie  je  možné  vytvoriť  podmienky
v spálni. 

Prítomní poslanci brali vedomie, že MŠ, Školská 3 usmernenia hlavného hygienika
SR  k prevádzke  školských  stravovacích  zariadení  podľa  §  2h  zákona  č.  355/2007  Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nespĺňa  vyšpecifikované  podmienky  na  otvorenie  prevádzky  od  1.  júna  2020  do  konca
školského roka 2019/2020.

Riaditeľka ZUŠ Eva Chomová predložila správu, kde skonštatovala, že je nie možné
splniť podmienky na otvorenie ZUŠ od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020.

Primátorka mesta oznámila riaditeľke, že od 1.6.2020 sa zamestnancom znižuje plat na
80 % a v mesiacoch júl, august sa bude čerpať 100 % dovolenky u zamestnancov. 

Riaditeľka  ZUŠ  žiadala  od  primátorky  odôvodniť  zníženie  platu  zamestnancov.
Dodala, že učitelia ZUŠ vyučujú dištančne a rodičia sú spokojní, nakoľko naďalej platia aj
školné v plnej výške. 

Primátorka mesta odpovedala, že k zníženiu dochádza v súlade so zákonníkom práce –
prekážka na strane zamestnávateľa

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie,  že  ZUŠ,  Školská  3  usmernenia  hlavného
hygienika  SR  k   prevádzke  školských  zariadení  podľa  §  2h  zákona  č.  355/2007  Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nespĺňa  vyšpecifikované  podmienky  na  otvorenie  prevádzky  od  1.  júna  2020  do  konca
školského roka 2019/2020.

5. Rôzne

Prítomní poslanci nemali, k tomuto bodu žiadne pripomienky. 

6. Záver

Keďže viacej pripomienok zo strany poslancov nebolo primátorka mesta poďakovala
prítomným za účasť a ukončila rokovanie MsZ.

Ing. Peter Brázda Ing. Marta Vozáriková
 prednosta MsÚ                 primátor mesta

Overovatelia:  Zuzana Nagyová
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Ján Kovács
Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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