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Tento zväzok Kroniky mesta Hnúšťa za rok 201 9
obsahuje 2 4 7
,
slovom
dvestoštyridsaťsedem
číslovaných strán.

Pracovná verzia textu Kroniky Mesta Hnúšťa za rok 2019 bola
prerokovaná a kontext schválený bez pripomienok Komisiou školstva,
kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Hnúšti dňa 21. októbra
2021.

PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta
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ačala sa písať nová éra zápisov
do Mestskej kroniky Hnúšťa.
Dlhoročná kronikárka mesta – pani Mgr. Anna Huňová,
ukončila svoju prácu odovzdaním posledného zapísaného roku
2018.
Za túto 33 ročnú mravenčiu prácu, jej odbornosť,
zodpovednosť, dôstojnosť, fundovanosť a entuziazmus jej patrí
veľké uznanie a poďakovanie i moja osobná poklona.
Mnohokrát sa na pracovníkov Mestského úradu, ale aj
zamestnancov iných organizácií a podnikov v meste, obracala so
žiadosťou o údaje, informácie a texty na zverejnenie do mestskej
kroniky.
V dnešnej dobe elektronizácie a pokroku je potrebné začať
písať kroniku jednoduchšie, počítačovo a prehľadne podľa
zozbieraných údajov. Zapísané a zachytené skutočnosti potom
veľmi jednoducho – vytlačia sa na kvalitný papier v správnom
formáte a rozmere a dajú sa zviazať do tlačiarne. Verím, že takto
sa zjednoduší nielen zber materiálov, ale aj čítanie takejto kroniky.
Nie každý je ochotný urobiť pre verejnosť práce naviac, zapísať, čo
sa dialo v meste, čo ovplyvnilo spoločenský, vzdelanostný,
kultúrny, či športový život v ňom. Pokúsim sa priblížiť Vám,
čitateľom tejto kroniky to najpodstatnejšie, čo som v roku 2019
v meste zažila ja ako prednostka mestského úradu a teraz informátor, čo zachytili iné médiá, správy a zápisy o činnosti
a aktivitách mesta a jeho obyvateľoch.
Čítajte prosím s porozumením.

Kronikárka: Ing. Oľga Maciaková , nar. 13.1.1965
Povolanie:

prednostka Mestského úradu v Hnúšti

Funkciu kronikára začala vykonávať: 1. mája 2021
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1. Základné údaje o meste
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hnúšťa v zmysle IV. Hlavy Ústavy SR v platnom znení
a v zmysle ustanovenia §24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rešpektujúc požiadavky Európskej charty
miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985
schválilo Štatút mesta Hnúšťa, ktorý upravuje základné práva a povinnosti
obyvateľov mesta.
Preambula
My občania mesta Hnúšte, hrdiaceho sa jednoduchou, ale bohatou minulosťou
poddanskej baníckej obce ležiacej v malebnej doline Rimavy obklopenej
majestátnymi vrchmi Slovenského rudohoria, písomne doloženej už v roku
1334 a v priebehu storočí povýšenej na prirodzené priemyselné centrum severného
Malohontu v rámci historického územia Slovenska, rodiska a dejiska významných
osobností a činov, mesta s históriou železiarskou a významným budúcim poslaním
ako súčasti stredoslovenského regiónu, pamätajúc na dedičstvo našich predkov
a s pocitom zodpovednosti voči budúcim generáciám, sa prostredníctvom našich
volených zástupcov uznášame na tomto Štatúte mesta Hnúšťa.

Poloha
Mesto Hnúšťa, ako druhé najväčšie sídlo Malohontu, sa rozprestiera na juhu
Slovenského rudohoria, na nie a terasovej plošine pri sútoku tisovského
ramena Rimavy a Klenovskej Rimavy, pod masívom Sinca, Ostrej, Štepového
vrhu a kopcov Kráž, Hora a Cigáň.

Územie Malohontu a Gemera patrí z hľadiska geomorfologického členenia
do troch oblastí subprovincie. Vnútorné západné Karpaty (Veporské vrchy,
Muránska planina, Revúcka vrchovina). Jeho väčšia časť spadá pod Slovenské
rudohorie, južné časti náležia k Lučenecko-košickej zníženine a matranskoslanskej oblasti. Dolina Rimavy patrí do teplej klimatickej oblasti. V dávnej
geologickej minulosti zasahovalo do jej severnej časti jazero, do ktorého rieky
stekajúce z masívu Slovenského rudohoria naniesli vrstvy štrkov a pieskov.
Vytvorila sa tak sústava širokých terás a tieto ploché časti dna Rimavskej
kotliny nazývame Gemersko-malohontské terasy. Vrchovinný až hornatinný
povrch chotára tvoria svory, granity, ložiská mastenca a pyritu. Západná časť
je sčasti zalesnená bukom s prímesou hrabu, východná časť bukovým lesom
s prímesou smreka. Žije v nich rozmanitá lesná zver (srnky, jelene, diviaky,
líšky, medvede).
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019
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Mestské časti Hnúšte
BRÁDNO - Dedinka v údolí Striežovského potoka v Revúckej vrchovine vo
výške 361 m.n.m.. Od Hnúšte je vzdialená 9 km
východne. Založená bola na valaskom práve
okolo roku 1413. Cez chotár viedla lanová dráha
do Likiera, nachádzajú sa tu dve jaskyne.
Údajne tu v predreformačnej dobe dolovali
zlato, striebro a železnú rudu. Dedina
v minulosti viackrát vyhorela. Historickou
pamiatkou je evanjelický, pôvodne barokový,
kostol z roku 1796. Pôvodný chrám bo
postavený okolo roku 1477. V Brádne žije 24 obyvateľov.
POLOM - Malá osada na juhozápadnom úbočí vrhu Tŕstie vo výške
694 m.n.m. a leží 7 km severovýchodne
od Hnúšte. Prvýkrát sa spomína v roku
1413. V minulosti
sa
v blízkosti
Polomu
nachádzali bane na mastek. Cez Polom viedla
lanová dráha prevážajúca magnezit z Burdy
do magnezitovej továrne v Hačave. Pôvodné
domy boli drevené a pokryté slamou. Dnes by
sme ich hľadali márne. Polom v roku
1908 úplne vyhorel. Názov Polom vyjadruje
polámaním zničený les. Polomský evanjelický kostol bol dostavaný v roku
1870. Na Polome žije 38 obyvateľov.
HAČAVA - 5 km severne položená miestna časť Hnúšte. Rozprestiera sa
pod vrchom
Ostrej,
po oboch
brehoch
tisovského ramena Rimavy vo výške 335 m.n.m..
Obec
jestvovala
už
v rokoch
1580 –
1590 a údajne dostala názov podľa hatí, ktoré
pod ňou zadržiavali vodu Rimavy na pohon
vodných píl. Hačava bola taktiež viackrát
vypálená.
Neďaleko
nej
sa
nachádza
magnezitová továreň, do ktorej sa z ratkovského
chotára dovážal magnezit. Ľudia tu vyrábali domáce drevené mažiare či riady,
ktoré mali veľký úspech v susednom Maďarsku. Evanjelický kostol na Hačave
bol vybudovaný v roku 1816. V Hačave žije 323 obyvateľov.
LIKIER - Od roku 1960 je súčasťou Hnúšte, avšak v minulosti bol
samostatnou obcou. Nachádza sa vo výške 290 m.n.m..
a založený bol na pravom ramene rieky Rimavy v druhej
polovici 14. storočia. V Likieri slúžila terajšia nemocnica ako
sirotinec či ústav pre dievčatá, neskôr ako administratívna
budova
chemickej
továrne.
Rimamomuránskošalgotarjánska spoločnosť v roku 1883 postavila veľkú
železo-strojáreň a v tom čase zamestnávala okolo
500 robotníkov. Z odpadového materiálu prerábanej
fabriky sa vybudovala obecná škola. V katastri obce bol
v roku 1785 postavený evanjelický kostol. V Likieri žije
127 obyvateľov.
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019
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Demografická situácia
Počet obyvateľov podľa štatistického sčítania ľudu k 31.12.2011:
7781
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území
Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. (zák.
č. 253/1998. Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.)
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt podľa evidencie obyvateľstva
v ISS k 31.12.
2015
2016
2017
2018
2019
7102
7052
6955
6929
6854
Počet narodených
2015
2016
2017
2018
2019
78
79
81
64
73
Počet úmrtí
2015
2016
2017
2018
2019
113
81
74
62
74
Počet prisťahovaných
2015
2016
2017
2018
2019
115
73
82
73
84
Počet odsťahovaných
2015
2016
2017
2018
2019
141
110
147
116
133
Počet uzavretých manželstiev
2015
2016
2017
2018
2019
36
37
50
39
57
Počet rozvedených manželstiev
2015
2016
2017
2018
2019
8
17
20
14
15
Z uvedeného môžeme priblížiť niektoré bližšie údaje, napr. počet obyvateľov
v meste Hnúšťa je celkovo 6854, z toho 3327 mužov a 3527 žien, detí do 7
rokov je 486, z toho 239 chlapcov a 247 dievčat. Úbytok obyvateľstva v roku
2019 bol 202 z toho 87 mužov a 115 žien, prírastok bol 159, z toho 74 mužov
a 85 žien. K 31.12.2019 žilo v Hnúšti a jeho mestských častiach
Hnúšťa
2524
2715
5239
Kolónia
537
589
1126
Likier
65
66
131
Hačava
169
131
300
Polom
20
15
35
Brádno
12
11
23
spolu
3327 mužov
3527 žien
6854
Najstarším obyvateľom mesta je Ján Štefánik, narodený 15.marca 1922
v Klenovci, ale od roku 1955 trvale bývajúci v našom meste. Prvým dievčaťom,
ktoré sa v roku 2019 narodilo, bola Anna Radičová (20.1.) a prvým chlapcom
bol Matej Václavík (26.1.). Pre zaujímavosť som z evidencie vytiahla aj údaje
o menách – len niekoľko – meno Anna má v Hnúšti 168, Jana 131 a Zuzana 110
žien, Jánov je v Hnúšti 333, 177 Petrov a 100 Pavlov. V roku 2019 sa rodičia
rozhodli dať svojim ratolestiam aj mená ako Nina, Noemi, Mária-Ester, Mia,
Viktória, u chlapcov napr. Damián, Markus, Oliver-Eliot, či Sebastián.
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Symboly mesta
Erb mesta
Hlbšiu štúdiu o pečati a erbe Hnúšte uverejnil v treťom čísle
Obzora Gemera z roku 1972, vtedy ešte poslucháč
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kokavský rodák,
historik Leon Sokolovský.
Bližšie o mestskom erbe uviedol na mestskej webovej
stránke Mgr. Martin Pliešovský:
Pečate na listinách mali v minulosti veľkú právnu silu. Úradný dokument bol
považovaný za právoplatný až vtedy, keď na ňom bol odtlačok pečate obce.
Táto mohla byť privesená alebo pritlačená. Obecné pečate Hnúšte sú
na listinách až do druhej polovice 18. storočia s clonou. Obecné pečatidlo mal
vo svojej úschove richtár v zvláštnej truhlici, ktorá patrila k znakom richtárskej
hodnosti. Vzhľadom na chudobnú produkciu obecnej kancelárie sa zachovali
v archívoch iba zlomky. Tieto sa nachádzajú v v archíve hodejovskohnúšťanskej vetvy Kubínyiovcov a v archíve Dištriktu malohontského.
Podobne ako v centre heraldiky stoja erby, v centre vexilológie stoja vlajky
a zástavy, tak v centre sigilografie či sfragistiky stoja pečate a pečiatky.
Posledné dva pojmy sú synonymami. Tradične sa sigilografia radí do okruhu
tzv. pomocných historických vied, ktoré majú pomôcť porozumieť tomuto
druhu historických prameňov. Väčšina hnúšťanských pečatí má okrúhly tvar.
V medzikruží je kruhopis s názvom obce. V strede kruhu pečatného poľa je
znak Hnúšte. Pečatidlá, ktorými boli zhotovované odtlačky mali relatívne
hlboký reliéf, ale neodborné pečatenie zapríčinilo, že všetky sú málo čitateľné.
Najviac listín sa zachovalo z rokov 1676 až 1785.
Najstaršia pečať Hnúšte sa nachádza na listine z roku 1676 v kruhopise
s nápisom SIGILLVM*PAGI*HNVST*1657. Letopočet datuje vznik pečatidla
a v obraze, v združenom erbe máme štiepený štít v ľavej polovici dvakrát
delený a v pravej polovici je umiestnený mesiac a ostrocípa šesťramenná
hviezda (nie Davidova - rovnoramenná!). Mesto má svoj znak, vlajku i pečať
zaregistrované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod číslom H4/1991 a jeho používanie upravuje Všeobecne záväzným nariadením
č.73/2007. Mesto pristúpilo k obnove používania historicky najstaršieho
a heraldicky najsprávnejšieho erbu práve pred 35. rokmi. Pri tejto príležitosti
vydalo pamätnú plaketu zo sivého kovu o priemere 60 mm +- 0,5 mm
a hrúbkou 2,5 mm +- 0,5 mm pri navýšenom okraji v červenej krabičke
o rozmere 98x98 mm, ktorej lôžko tvorí červený zamat ako textilovina a pre
výstelku veka bol použitý biely silón. Chcem však upozorniť aj na výskyt úplne
totožnej plakety zo žltého kovu o priemere 60 mm +- 0,7 mm a hrúbkou 3,5
mm +- 0,7 mm v červenej krabičke, kde lôžko tvorí červený silón a vo veku je
mäkký žltý molitan. Vo vrchnej centrálnej časti plakety dominuje erb
s rozdeleným rokom obnovy 1973 a pod ním je v štyroch riadkoch nápis
"OBNOVENÝ/ ERB/ MESTA/ HNÚŠTE".
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Vlajka mesta
Mestská vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého,
bieleho a červeného čo zobrazuje farby mesta. Vlajka
má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j.
jedným zástrihom do 1/3 jej dĺžky - siahajúcimi do
tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná
farbami mestského erbu. Mesto Hnúšťa-Likier
vzniklo v r. 1960 zlúčením Hnúšte a Likiera. Obec
Hnúšťa sa pôvodne nazývala Hirmistia (1438) neskôr
Hilistye (1439), Hnussia (1773), Hnusstya (1786) a od
r. 1920 Hnúšťa; maďarsky Nyustya.
Štandarda primátora
Pri štandarde primátora mesta sa rešpektujú heraldické
a vexilologické zásady. Na list štandardy je
pretransformovaný symbol erbu mesta na obdĺžnikovú
plochu modrý ľavý, v ktorom je umiestnený strieborný
/biely polmesiac a zlatá/žltá hviezda a pravý biely zvislý
pás, preložený červeným brvnom. Žlto-modro-bieločervený lem rámuje celý znak, ktorý na dolnej časti je
lemovaný žltými strapcami. Veľkosť štandardy je 75 x 84 cm. Na štandarde
primátora mesta nie je žiadny text a nápis. Štandardu používa primátor mesta
a to vyvesením v kancelárii primátora mesta, pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach v miestnosti, v ktorej sa koná slávnostné zhromaždenie,
oficiálne rokovanie, prijatie, prípadne pri slávnostných sprievodoch - vždy,
keď je prítomný primátor mesta.
Pečať mesta
Pečať tvorí erb s k r u h o pisom reliéfne: „MESTO HNÚŠŤA“.
Pečatidlo pečate uschováva primátor. Pečať sa používa na pečatenie
významných listín a dokumentov, na listine o udelení čestného občianstva
mesta a v ďalších prípadoch určených primátorom, alebo mestským
zastupiteľstvom.
Znelka mesta
Autorom hudby znelky mesta je Mgr. Art. Peter Ličko, pedagóg
v minulosti pôsobiaci v Základnej umeleckej škole v Hnúšti.
Insígnie mesta
Insígnie mesta tvorí primátorská reťaz, pozostávajúca z medaily,
na ktorej je erb mesta a ohniviek tvoriacich reťaz. P rimátorskú
reťaz uchováva primátor mesta. Mestské insígnie používa na pôde
mesta primátor alebo mestským zastupiteľstvom schválení poslanci
pri slávnostných
príležitostiach, slávnostných zasadnutiach
mestského zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch. Na
pôde mimo mesta používa mestské insígnie primátor na vyjadrenie
symbolu štatutárnej reprezentácie mesta pri slávnostných
príležitostiach, oficiálnych ceremoniáloch a podobne.
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019
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Verejný život

Samospráva mesta
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí boli v roku 2018
zvolení primátor mesta
PhDr. Roman Lebeda
a

poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti :
1. Balašková Mariana, PaedDr.
2. Féderová Margita, PhDr.
3. Ginisová Hilda
4. Golian Matúš
5. Kiráľová Danka , Ing., MPH
6. Moncoľová Katarína, Mgr.
7. Morová Erika,
8. Petrok Marián Mgr.
9. Pliešovský Martin Mgr.
10. Šamin Grigorij, Mgr.
11. Vargová Miroslava, Ing.
12. Vinclavová Janka
13. Zollerová Ľubica, MUDr.

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi nášho mesta na štyri roky. Volebné pravidlá
upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa končí zložením
sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo, zložené z poslankýň a poslancov, ktorých zvolili obyvatelia
nášho mesta, pracovne zasadalo v roku 2019 10 krát.
Mestské zastupiteľstvo 011 10.12.2019
Mestské zastupiteľstvo 010 29.10.2019
Mestské zastupiteľstvo 009 24.9.2019
Mestské zastupiteľstvo 008 27.08.2019
Mestské zastupiteľstvo 007 25.06.2019
Slávnostné Mestské zastupiteľstvo 31.5.2019
Mestské zastupiteľstvo 006 14.5.2019
Mestské zastupiteľstvo 005 30.4.2019
Mestské zastupiteľstvo 004 26.3.2019
Mestské zastupiteľstvo 003 19.2.2019
Mestské zastupiteľstvo 002 22.1.2019
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Vzhľadom na obsiahlosť a rôznorodosť programu a aktivít mestských
zastupiteľstiev, ktoré rozhodujú o základných otázkach života obyvateľov
v meste, o jeho rozvoji a napredovaní, uvádzam len programovú náplň
rokovaní zastupiteľstiev, jeho zápisy sa v zmysle zákona zverejňujú na webovej
stránke mesta, kde sú k nahliadnutiu, v písomnej forme sú uchovávané na
mestskom úrade a v roku 2019 sa začalo aj nahrávanie zastupiteľstiev, ktoré je
ako video produkcia zverejňované na webovej stránke mesta. Z programu :
22. január 2019
1. Zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady
2. Voľba zástupcov a členov komisií MsZ z radov neposlancov
3. Voľba zástupcov mesta do orgánov spoločností zriadených mestom
Hnúšťa a školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
2. Zriadenie Výborov mestských častí
3. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátora mesta
4. Plán práce rokovaní orgánov mesta
19. február 2019
1. Programový rozpočet na rok 2019, výhľadovo na roky 2020 a2021,
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, schvaľovanie súvisiacich VZN na
rok 2019
2. Zhodnotenie aktivít športových klubov z mesta, Zámery v oblasti športu
a MŠH, Schvaľovanie dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN
3. Príprava aktivít, Kultúrny kalendár na rok 2018,
4. Správa o stave verejných obstarávaní za rok 2018 v zmysle zákona o VO
za mesto Hnúšťa a jeho organizácie
5. Správa o stave a priebehu investičných aktivít mesta za minulé roky,
príprava aktivít na rok 2019 zmysle predloženého rozpočtu a
predschválených žiadostí mesta
6. Ročná správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018
26. marec 219
1. Rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií mesta na rok 2019
2. Informácia o vybavovaní sťažností, podnetov a pripomienok podaných
občanmi na MsÚ v roku 2018
3. Informatívna správa o príprave DNÍ MESTA HNÚŠŤA 2019
4. Výsledky inventarizácie majetku mesta a jeho organizácií za rok 2018
5. Finančné vyhodnotenie hospodárenia Mestskej športovej haly za rok
2018, Vyhodnotenie letnej sezóny mestského kúpaliska z roku 2018,
mestských tenisových kurtov (2018), Zámery na novú sezónu 2019
6. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v meste za sezónu 2017-2018,
informácia o vývoji cien tepla vzhľadom na splatenie záväzkov voči EÚ.
5. Informácia o stave prípravy III. Etapy Skládky TKO
6. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018
16. apríl 2019
1. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za obdobie 20172018
2. Správa o stave s hospodárením s majetkom mesta
3. Príprava Dní mesta Hnúšťa, Návrhy a schválenie udelenia ocenenia
Cenou mesta, Cenou primátora mesta, Čestným občianstvom Mesta
Hnúšťa, Uznaním primátora
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019
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4. Výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou 2018
14. máj 2019
1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa –
príspevkovej organizácie mesta za rok 2018
2. Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa –
príspevkovej organizácie mesta za rok 2018
3. Výsledky hospodárenia MsBP s.r.o. Hnúšťa za rok 2018, Stanovisko
Dozornej rady a informácia z Valného zhromaždenia
5. Výsledky hospodárenia Mestskej investičnej spoločnosti s.r.o. Hnúšťa
za rok 2018, informácia z Valného zhromaždenia, Dozornej rady,
zámery a ciele rozvoja podnikania v meste pre rok2018
6. Príprava Dní mesta Hnúšťa
31. máj 2019
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva z príležitosti XXIII.
Dní mesta 2019
25. jún 2019
1. Záverečný účet mesta za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k záverečnému účtu a stanovisko audítora k záverečnému účtu
2. Správa o stave záväzkov a pohľadávok mesta a jeho organizácií k
31.12.2018
3. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za rok
2018,
1. Správa o stave obyvateľov v hmotnej núdzi a nezamestnanosti v meste
Hnúšťa
4. Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2019, plán činnosti hlavnej
kontrolórky mesta na II. polrok 2019
27. august 2019
1. Organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2019 v školách a
školských zariadeniach v meste, materiálno-technické podmienky na
činnosť škôl a školských zariadení, správa o naplnenosti škôl a školských
zariadení s dôrazom na pripravované zmeny v školskom zákone
(povinné predškolské vzdelávanie, „strava -obedy zadarmo“.
2. Prehodnotenie VZN č. 81/2008 o čiastočných úhradách nákladov v
školách a školských zariadeniach v znení doplnkov a zmien
3. Zhodnotenie a vyúčtovanie XXIV. DNÍ MESTA HNÚŠŤA 2019
4. Zahájenie
prípravného
procesu
zavedenia
participatívneho
rozpočtovania pre implementáciu v komunitách mesta na rok 2020
5. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu za I. polrok 2019
24. september 2019
1. Výsledky a správy o hospodárení za I. polrok 2019 –TS MH, MsKS,
MsBP, MIS,
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za predchádzajúci školský rok. Správa sa
schvaľuje v zmysle vyhlášky 9/2006 Z.z.
3. Stav a plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany v meste Hnúšťa
4. Schválenie a novelizácia Programu rozvoja mesta
5. Návrh harmonogramu spracovania PD, prípravy verejného
obstarávania a predkladania projektových zámerov pre Žiadosti o NFP
vo výzvach jednotlivých operačných programov
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019
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29. október 2019
1. Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta za III.Q 2019 s
osobitným zreteľom na výsledky hospodárenia v podnikateľskej
činnosti. Plnenie úloh vyplývajúcich z § 28 odst. 3 zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy
2. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za III.Q 2019 s
osobitným zreteľom na výsledky hospodárenia v podnikateľskej
činnosti. Plnenie úloh vyplývajúcich z § 28 odst. 3 zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy
3. Zhodnotenie práce Výborov mestských častí
4. Návrh Participatívneho rozpočtu mesta Hnúšťa pre prijímateľov
podpory (MVO–O.z. /športové kluby/, VMČ apod. ako súčasti
Programového rozpočtu mesta
26. november 2019
1. Kalkulácia nákladov na zber, odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov. Informácia o plnení úloh na úseku
odpadového hospodárstva, výsledky separovaného zberu komunálneho
odpadu
2. Prehodnotenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DS odpady
3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materských škôl a žiaka základných škôl a školských zariadení
4. Programový rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2020, výhľadovo na roky
2021 a 2022
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu na rok 2020
6. Plán práce orgánov samosprávy mesta (MsR aMsZ) na prvý polrok 2020
7. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2020.
Stálymi bodmi programu rokovania MsZ sú - pravidelne alebo priebežne podľa potreby predkladané materiály:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, komisií (návrhovej, mandátnej),
schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Návrhy, podnety občanov a interpelácie poslancov
4. Informácia o činnosti Primátora mesta Hnúšťa
5. Správa o vybavovaní pripomienok a správa o plnení uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia MsZ, Správa o kontrolnej činnosti a správy o
priebežných a následných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa
6. Návrhy na zmeny programového rozpočtu mesta Hnúšťa opatreniami
7. Návrhy na zmeny, dodatky a doplnky platných a účinných Všeobecne
záväzných nariadení mesta Hnúšťa
8. Návrhy na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
9. Nové podnikateľské aktivity
10. Majetkovo –právne záležitosti správy mestského majetku -zámery predaja,
prenájmu, kúpy majetku, návrhy v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom
mesta -nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov, verejných
priestranstiev, na prevod vlastníctva nehnuteľností, na prevod vlastníctva
bytov
11. Návrhy na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské byty
12. Rôzne
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019
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13. Diskusia
14. Záver
Na zasadnutí Mestskej rady sa pripravuje rokovanie mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta operatívne zaradí do programu rokovania Mestskej rady
materiály, ktoré bude potrebné prejednať na mestskej rade a v mestskom
zastupiteľstve. Mestská rada a primátor mesta doplnia program rokovania
mestského zastupiteľstva operatívne o body, ktoré bude následne potrebné
prerokovať na mestskom zastupiteľstve.
Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí samosprávnych orgánov mesta
Hnúšťa je vypracovaný v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií MsZ v Hnúšti.
Postavenie primátora mesta.
1. Primátor je predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom
mesta.
2. Primátor je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch mesta
a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov mesta – mestského
úradu, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.
Všetky tieto právomoci sú nezastupiteľné a neprenosné.
3. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu plní tieto úlohy:
a) vymenúva a odvoláva prednostu Mestského úradu
b) vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi a všeobecne-záväznými
nariadeniami mesta
c) rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené mestskému
zastupiteľstvu
d) schvaľuje zmluvné prevody majetku v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom mesta
e) podpisuje faktúry
f) udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach
g) schvaľuje podanie žalôb
Postavenie zástupcu primátora mesta
1. Primátora mesta počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon
funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora spravidla
na celé funkčné obdobie volí mestské zastupiteľstvo.
2. Zastupovanie primátora mesta môže byť:
a) zastupovanie v obmedzenom rozsahu
b) zastupovanie v plnom rozsahu
3. Zastupovanie v obmedzenom rozsahu - takéto zastupovanie prichádza
do úvahy vtedy, keď je primátor práceneschopný, čerpá dovolenku, je
na dlhšej služobnej ceste a pod.
Okruh činností a úkonov, ktoré zástupca primátora v obmedzenom rozsahu
vykonáva sú zvolávanie a vedenie zasadnutí rady a mestského zastupiteľstva,
zastupovanie pri rôznych jednaniach.
V aktuálnom volebnom období rokov 2018 – 2022 bol za zástupcu primátora
zvolený Mgr. Grigorij Šamin, ktorého navrhol primátor.
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Zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb
zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje
mestské zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb
zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje
mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na svojom prvom
zasadnutí schválilo zriadenie stálych, iniciatívnych a kontrolných komisií pri
MsZ:
Komisia finančná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Danka Kiráľová, MPH - predsedníčka komisie, poslanec
Hilda Ginisová - podpredsedníčka komisie, poslanec MsZ
Ing. Ján Antal st.
Ing. Eva Balciarová
Mária Kradláková
Roman Moncoľ
Ing. Juraj Remeň
Mária Zdechovanová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mgr. Grigorij Šamin predseda – predseda komisie, poslanec MsZ
PaedDr. Marianna Balašková - podpredseda, poslanec Msz
Peter Fačka
Mgr. Lucia Sojková
Marcel Kaločai
Igor Machyniak
Jaroslav Petrok
Ján Wagner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Miroslava Vargová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
Mgr. Martin Pliešovský - podpredseda, poslanec MsZ
Mgr. Viktor Brádňanský
Mgr. Martina Fecková
Mgr. Štefan Horváth
Jana Kišová
Bohus Kováčik
Michal Macháček

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matúš Golian predseda – predseda komisie, poslanec MsZ
Mgr. Grigorij Šamin - podpredseda, poslanec MsZ
Ing. Ján Antal
Ing. Martina Horváthová
Pavel Kyseľ
Ing. Michal Lumnitzer
Ing. Anna Miklová
Juraj Šutta

1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Marián Petrok – predseda komisie, poslanec MsZ
PhDr. Margita Féderová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
Štefan Bukviar
Mgr. Janka Cikraiová
Dušan Ďubek

Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Komisia školstva, kultúry a športu
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6. Mgr. Lukáš Petrok
7. Mgr. Miroslava Štefániková
8. PaedDr. Eva Ulická

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mgr. Katarína Moncoľová – predsedníčka komisie, poslanec
MUDr. Ľubica Zollerová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
Mgr. Martina Danielisová
Mgr. Mária Demeová
PhDr. Erika Kováčová
Mgr. Elena Medveďová
Ing. Marián Michalík
Filip Rohárik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Janka Vinclavová - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
Erika Morová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
Peter Brádňanský ml.
Zdenko Búr
Kamil Hýbela
Pavel Polčáni
Radoslav Repka
Peter Vojtek

1.
2.
3.
4.

Hilda Ginisová - poslanec (KDH)
PhDr. Margita Féderová - poslanec (SNS)
Ing. Danka Kiráľová, MPH - poslanec (NEKA)
Mgr. Marián Petrok - poslanec (DS)

Komisia na ochranu verejného poriadku

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Mestský úrad v Hnúšti
Základnou organizačnou normou Mestského úradu v Hnúšti je jeho schválený
Organizačný poriadok. Je záväzný pre všetkých jeho zamestnancov. Upravuje
postavenie a pôsobnosť mestského úradu, jeho vzťah k mestskému
zastupiteľstvu k jeho orgánom a primátorovi mesta. Vymedzuje vnútornú
organizáciu úradu, jeho organizačné členenie, zásady riadenia, zásady
organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora
mesta, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci
súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva, ním zriadených orgánov
mesta a primátora, vykonáva všeobecne-záväzné nariadenia mesta, uznesenia
mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia primátora mesta.
Mestský úrad zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie
mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Mestský úrad od 1. apríla roku 2011
vedie Ing. Oľga Maciaková, dlhoročná pracovníčka mestského úradu, ktorá
vykonávala od roku 1996 na úrade aj iné odborné funkcie.
V roku 2019 bola zavedená nová organizačná štruktúra, ktorou sa zaviedla
zmena v podobe vytvorenia moderného Klientskeho centra na úrade, ktoré má
za úlohu zjednodušiť obyvateľom mesta a klientom úradu orientáciu a výkon
služby, a zriadil sa úsek Kancelárie primátora mesta pod vedením vedúceho
Mgr. Milana Migaľu, dovtedajšieho náčelníka Mestskej polície.
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Hlavná kontrolórka mesta
Osobitné postavenie v hierarchii orgánov mesta má Hlavný kontrolór mesta
Hnúšťa, ktorý v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa
ustanovení §§ 18 dohliada na efektívnosť, správnosť, hospodárnosť
s nakladaním verejných prostriedkov mesta a kontroluje ich použitie, o čom
predkladá mestskému zastupiteľstvo raz za šesť mesiacov návrh plánu
kontrolnej činnosti a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do
60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
V roku 2019 bola hlavnou kontrolórkou mesta Ing. Anna Baričová a vykonala
mnohé kontroly v meste a jeho organizáciách, vydala stanoviská k plánovaným
rozpočtom, jeho zmenám, závažným zámerom mesta, z ktorých potom
spracovala správy pre mestské zastupiteľstvo či primátora. Tieto sú zverejnené
na webovej stránke mesta v časti na podstránke hlavný kontrolór mesta
nasledovne:















Správa z kontroly 1/2019 opatrenia MsKS
Správa z kontrol 2/2019 a 3/2019 - dodržiavanie a uplatňovanie
zákonných ustanovení pri tvorbe a použití fondov mesta rok
2018 a kontroly plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
za 2. polrok 2018
Správa z kontroly 4/2019 - príjmovej časti rozpočtu mesta Hnúšťa – daň
za psa a daň z ubytovania rok 2018
Správa z kontroly 5/2019 - ZŠ Klokočova - vedenia a nakladania
s pokladničnou hotovosťou
Správa č. 6/2019 o výsledku kontroly zákonnosti zmluvy mesta s Senior
plus n.o.
Správa č. 7/2019 o preverení sťažností, petícií a info žiadostí
podávaných v roku 2018
Správa č. 8/2019 o preverení verejných obstarávaní v meste Hnúšťa
Správa č. 9/2019 o výsledku kontroly hospodárenia príspevkovej
organizácie MsKS 2018 (podnikateľská činnosť)
Správa o výsledku kontroly č. 10/2019 zameranú na kontrolu
skutočného plnenia vlastných príjmov a výdavkov a čerpania rozpočtu
príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Hnúšti za rok 2018
Správa o výsledku kontroly č. 11/2019 zameraná na kontrolu postupu
pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta – pozemok par. č. CKN
150/31 o výmere 4,771 m2, ostatná plocha, k. ú. Hnúšťa
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok
2019
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Mestská polícia Hnúšťa
sídli v meste Hnúšťa na Ul. Francisciho č. 951/48. s doručovacou adresou Ul.
Francisciho č. 74/2; PSČ 981 01 Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, a bola
zriadená 15.07.1991 uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 5/91 zo
dňa 04.07.1991, podľa ustanovení § 19 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení, kde zriaďovateľom je Mesto Hnúšťa, ul. Francisciho č.
74/2; 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744. Počet príslušníkov MsP: 7. V máji roku
2019 došlo na poste náčelníka mestskej polície ku personálnej zmene. Jej
dlhoročný náčelník Mgr. Milan Migaľa sa stal vedúcim kancelárie primátora
mesta a po výberovom konaní sa novým náčelníkom stal Ing. Peter Rukavica.
Z činnosti mestskej polície za rok 2019 vyberáme len tie najzaujímavejšie údaje
o jej úlohách, aktivitách a činnosti pri zabezpečovaní poriadku v meste:
V roku 2019 príslušníci mestskej polície plnili úlohy pri mimoriadnej
udalosti v meste Hnúšťa počas protipovodňových prácach so začiatkom dňa
13.11.2019. Jednalo sa o zabezpečenie úloh na úseku bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky na miestnych komunikáciách, asistencia príslušníkov
v rámci zabezpečenia bezpečnosti dynamickej dopravy pri čistiacich prácach
miestnych komunikácií a sledovania výšky hladiny toku rieky Rimava.
Z celkového počtu 838 podozrení z priestupkov bolo 430 priestupkov na
úseku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle zákona číslo
372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“), 32
priestupkov evidovaných ako iný priestupok proti poriadku v správe podľa §
46 zákona o priestupkoch, 124 priestupkov kvalifikovaných ako priestupky
proti verejnému poriadku podľa § 47, § 48 zákona o priestupkoch, 18 ako
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o
priestupkoch, 4 priestupky ako priestupky na úseku ochrany životného
prostredia podľa § 45 zákona o priestupkoch a 2 priestupky na úseku
podnikania podľa § 24 zákona o priestupkoch. 12 priestupkov ako porušenie
Zákona NRSR o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. 15 priestupkov bolo
evidovaných ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch,
130 udalostí bolo kvalifikovaných ako porušenie všeobecne záväzných
nariadení (ďalej len „VZN“) mesta. Z celkového počtu vyhľadaných a
oznámených porušení všeobecne záväzných nariadení mesta bolo 13 porušení
VZN č. 4/91 o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného poriadku a
zelene na území mesta (okrem porušení súvisiacich s dopravou). Ďalších 37
priestupkov bolo kvalifikovaných ako porušenie VZN č. 85/09 o podmienkach
predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území mesta
Hnúšťa, 37 prípadov ako porušenie VZN č. 118/2014 o podmienkach držania
psov na území mesta Hnúšťa. 39 priestupkov súviselo s porušením VZN č.
131/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach. 4 priestupky boli
zaevidované ako porušenie VZN č. 144/2019 o podmienkach parkovania na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Hnúšťa. V 163
prípadoch podozrenia zo spáchania priestupku nenapĺňali povinné znaky
priestupku v zmysle časti I zákona o priestupkoch. Oproti roku 2018 klesol
počet spáchaných priestupkov celkom o 19 skutkov, čo predstavuje -2,41 %.
Nárast bol zaznamenaný u páchaní priestupkov na úseku verejného poriadku
(§ 47,48 zákona o priestupkoch), u priestupkov proti majetku a u ostatných
priestupkoch. Pokles bol zaznamenaný u páchaní priestupkov na úseku
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porušovania VZN a na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Stúpol počet uložených blokových pokút vyplatených na mieste.
Čo sa týka miesta spáchania jednotlivých priestupkov, najväčší počet
spáchaných priestupkov je zaevidovaný na Ul. Klokočovej (33 skutkov s
podielom 22,91 %). Je nutné uviesť, že v tejto lokalite dochádza najčastejšie ku
páchaniu priestupkov na úseku čistoty a hygieny. Na úseku páchania
priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§ 22 zákona
o priestupkoch) dochádza k najpočetnejšiemu páchaniu na Ul. 1. mája (10
skutkov s podielom 6,94 % Námestí Janka Francisciho.
V roku 2019 príslušníci mestskej polície v obvode mesta v rámci riešenia
porušení VZN a porušení Zákona NR SR č. 282/2002 o podmienkach držania
psov odchytili 6 túlavých, opustených zbehnutých a stratených psov. Všetky
boli umiestnené novým majiteľom bez ich ujmy na zdraví. V súvislosti
s problematikou množiaceho sa počtu túlavých psov je nutné podotknúť, že
mestská polícia v roku 2019 za účelom zvýšenia identifikácie ich majiteľov
zabezpečila pre svoju činnosť scanner mobilných transpondérov (mobilné
zariadenie na čítanie údajov z mikročipov týchto psov). Používaním tohto
zariadenia je možné konštatovať, že v 99% pes nie je čipom opatrený. Ďalším
problémom je následné umiestňovanie odchytených psov do zmluvného
zariadenia náhradnej starostlivosti vo Fiľakove. V roku 2019 bol umiestnený
do tohto zariadenia len jeden pes. Najčastejším dôvodom odmietnutia prijatia
je naplnená ich kapacita.
Na úseku spolupráce s inými bezpečnostnými zložkami v roku 2019 je
nutné uviesť nadštandardnú spoluprácu a koordináciu jednotlivých
policajných
činností
s riaditeľom
Obvodného
oddelenia
Policajného zboru Hnúšťa, Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej
Sobote a výbornú spoluprácu s policajtami tohto oddelenia. Spolupráca
spočívala v oblasti včasnosti a kvality informačného toku a pri vykonávaní
pravidelných činností smerujúcich k zabezpečeniu verejného poriadku,
cielenému vyhľadávaniu latentných majetkových deliktov, realizácii prvkov
generálnej a situačnej prevencie ako aj na úseku pátrania po hľadaných
osobách. Všetky formy spolupráce boli realizované v intenciách Dohody o
spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného
poriadku uzatvorenej medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici a
Mestom Hnúšťa zo dňa 13.09.2012.
Zdroj: Ing. Peter Rukavica, náčelník MsP, v Správe o výkone činnosti MsP za
rok 2019.
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Spolupracujúce družobné mestá
Župa/Okres/Powiat Lwówecki sa nachádza v juhozápadnej
časti Dolného Sliezska v legendárnom ekologickom parku -údolí
Bobrov v objatí Jizerských hôr v Poľskej republike. Oblasť
Lwówek zahŕňa päť väčších lokalít s viacerými obcami, ktorých
administratívne centrá sa nachádzajú v mestách Lwówek Śląski
(sever), Mirsk (juh), Gryfów Śląski (východ), Wleń (západ) a
Lubomierz (centrálne).
Okres je hrdý na množstvo svojich pamiatok. Najvýznamnejšie sú staré
mestské komplexy v každom z piatich administratívnych centier, cirkevné a
kláštorné komplexy (benediktínske opátstvo v Lubomierzi, františkánsky
kláštor v Lwówku Śląskom), stredoveké zámky v Gryfowe a Wleń a renesančné
zámky v Maciejowci a Płakowiciach, palác a parkové komplexy v Brunówe,
Maciejowci, Proszówci, Wleniu a Wolbromówe, ako aj románsko-gotické
kostoly, ktoré sa nachádzajú v celom okrese. K najkrajším architektonickým
pamiatkam patrí Palác v Maciejowci, Palác Lenno vo Wleńi, Kostol Panny
Márie v Lwówku Śląskom a fragment obranných múrov v Lwówek Śląski.
Okolie je veľmi známe najmä 100 ročnou vodnou nádržou - priehradou
v Pilchowiciach Wielkich, množstvom krásnych obcí ako sú Strzyzowiec,
Świeradów, Wociechów, Maciejowec, Lupki, Siedlecin, Nielesno, Plawna
Dolna i Górna, i Jelenia Góra a i.
Zemepisná poloha dala Lwóweckému Poviatu mimoriadne malebný charakter,
ktorý pozostáva z: rozmanitej topografie a prírodnej príťažlivosti. Za veľké
množstvo druhov flóry a fauny vďačíme prítomnosti rôznych typov biotopov,
ako sú ihličnaté lesy, dubovo-hrabové lesy, bukové lesy, rašeliniská, rybníky a
lúčne spoločenstvá. V záujme zachovania vzácnych druhov rastlín a živočíchov
sa využívajú rôzne právne formy ochrany prírody. V oblasti sa rozlišujú
rašeliniská „Torfowisko Izerskie a Torfowisko Doliny Izery“, lesná rezervácia
„Góra Zamkowa in Wleń“ a v tejto oblasti funguje aj krajinný park údolia Bóbr.
Sieť chránených území Natura 2000 zahŕňa Izerské vrchy Torfowiska a
Panieńskie Skały, ktoré sa nachádzajú neďaleko Lwówku. Máme veľké
turistické, prírodné a historické hodnoty. Poloha v Západných Sudetách je
zároveň geologickou rozmanitosťou, ktorá poskytuje množstvo minerálov,
vrátane toho najkrajšieho v Poľsku – známemu vďaka Lwóweckému letnému
festivalu achátu – Płóczkówskeho achátu.
Mesto Lwówek Śląski - sídlo okresného úradu - je jedným z najstarších
a najkrajších miest Dolného Sliezska, ktoré je podľa Magdeburského práva
uznané „mestom“ udelením mestských práv od roku 1217, leží na turisticky
atraktívnej rieke Bóbr. ( https://powiatlwowecki.pl/ )
Mesto Hnúšťa s Powiatom Lwóweckim uzatvorilo družbu v roku 2010.
Odvtedy sa uskutočnilo 9 výmenných táborov našich a poľských detí – jeden
týždeň, počas letných prázdnin, v krajine svojich priateľov už prežilo
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poznávaním mnohých zaujímavostí a krás prírody. Spoznali sme mnoho
zaujímavých ľudí, z ktorých sa stali spriaznené duše pre naše mesto. Jedným
z nich je pán Józef Stanislaw Mrówka, iniciátor a duša celého tohto priateľstva.
Na výmene skúseností boli aj naši futbalisti z Telovýchovnej jednoty ISKRA
Hnúšťa, na Vianočných programoch v mestách okresu účinkovali Miešaný
spevácky zbor RIMAVA, členovia Združenia ZPOZ pri mestskom
zastupiteľstve v Hnúšti, speváčky Ženskej speváckej skupiny SKALINY so
sólistkou Andrejkou
Vranskou a heligonkárom Radom Šiminským, z
Folklórneho súboru SINEC pod vedením Jaroslava Piliarika. V júli 2018 boli
na svojom prvom zahraničnom sústredení a na vystúpeniach aj deti z Detského
folklórneho súboru Zrkadielko. Naše delegácie sa v Poľsku pravidelne
zúčastňujú Lwóweckého agatového (achátového) leta, jesenných Dary lasow,
ale aj Novoročných koncertov, či pozoruhodných osláv 800 rokov od prvej
písomnej zmienky obce Strzyzowiec.

Mesto Dobruška leží v Českej republike v okrese Rychnov nad
Kněžnou v Královohradeckom kraji. V roku 2019 tu žilo približne
6 900 obyvateľov, pričom priemerný vek v meste bol 41,4 roka
(muži 40,2 roka, ženy 42,6 roka). Mesto je rozložené
v nadmorskej výške 287 m.n.m., má rozlohu 34,43 km2 (3443
ha), hustota obyvateľov 200 ob./km2 . Mesto má osem miestnych častí a jeho
úrad sídli na Námestí F.L.Věka, ktoré je pomenované po najvýznamnejšej
osobnosti, ktorá z tohto mesta pochádzala, tu žila.
Tak ako na Slovensku, aj v Čechách sú mestá jednotné organizačné a
hospodárske celky s právnou subjektivitou. Mesto hospodári s vlastným
majetkom a spravuje svoje veci samostatne na základe všeobecne platných
právnych predpisov ("samostatná pôsobnosť"). Mesto je samostatne
spravované zastupiteľstvom mesta, ktoré rozhoduje vo veciach patriacich do
samostatnej pôsobnosti mesta. Ďalšími orgánmi mesta sú rada mesta, starosta
a mestský úrad. Rada mesta je výkonným orgánom mesta v oblasti samostatnej
pôsobnosti a zo svojej činnosti zodpovedá zastupiteľstvu. Radu mesta tvorí
starosta, zástupca primátora a ďalší členovia rady volení z radov členov
zastupiteľstva mesta. Starosta zastupuje obec navonok. Do funkcie ho volí
zastupiteľstvo mesta z radov svojich členov. Mestský úrad tvorí starosta, ktorý
je na jeho čele, ďalej zástupca primátora, tajomník a zamestnanci. Jeho
organizačná štruktúra je vymedzená zákonom č. 128/2000 Zb. o obciach, v
znení neskorších predpisov a upresnená organizačným poriadkom mestského
úradu.
Dnešná Dobruška je mestom s približne 7000 obyvateľmi. K mestu patria obce
a miestne časti Křovice, Pulice, Mělčany, Chábory, Domašín, Doly, Spálenisko,
Bestviny. Má bohaté kultúrno-historické tradície, množstvo kultúrnych
pamiatok a je jednou zo vstupných brán do Orlických hôr. Počiatky Dobrušky
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siahajú až do stredoveku. Predchodcom mesta bola trhová osada Leštná ležiaca
na križovatke obchodných ciest.
Najstaršia písomnosť, týkajúca sa Dobrušky, je z roku 1320. V tomto tzv.
Mutinovom urovnaní sa uvádza, že mesto bolo obohnané hradbami (mestským
múrom) a malo už niektoré mestské práva. O význame mesta svedčí aj udelenie
práv hradeckých čiže magdeburských v roku 1364. Stál tu aj kostol, vtedy
zasvätený Panne Márii a sv. Václavu, v ktorom sa nachádza stredoveká krypta
pánov z Dobrušky a prvých Trčkov z Lípy. Približne od druhej polovice 15.
storočia rastie dôležitosť Dobrušky ako hospodárskeho strediska opočenského
panstva Trčkov z Lípy. Rozvoj mesta našiel svoj výraz aj v renesančných
prestavbách domov a stavbe reprezentatívnej radnice. Obdobie hospodárskej
konjunktúry a rastu spoločensko-politického postavenia mesta skončilo
tridsaťročnou vojnou. Najmä tretie desaťročie 17. storočia prinieslo popri vojne
stále viac devastovanej ekonomiky aj začiatok útlaku duchovného.
Utrakvistickí mešťania spolu so sedliakmi horských dedín odmietli prestúpiť
ku katolíckemu náboženstvu a ich odpor vyvrcholil v ozbrojenom povstaní v
marci 1628. Po porážke a následných represiách mešťania v roku 1634
formálne ku katolíctvu pristúpili. Tajní evanjelici sa však napriek
prenasledovaniu, ktorému boli vystavení, najmä na začiatku 18. storočia (misia
P. Antonína Koniáša), cez niekoľko generácií dočkali aspoň čiastočnej
náboženskej slobody Tolerančného patentu v roku 1781. 18. storočie však
Dobruške prinieslo aj barokové prestavanie kostola Sv.Václava a mesto
obohatili kamenné plastiky svätých. Stavebný ráz mesta výrazne zmenili až
prestavby po požiaroch v rokoch 1806 a 1866. Na prelome 18. a 19. storočia sa
Dobruška stala jedným z regionálnych centier národného obrodenia.
Vlastenecké myšlienky tu šíril a propagoval vzdelaný kupec František Vladislav
Hek, na ktorého aktivitu nadviazali v druhej polovici 19. storočia miestny
duchovný Jozef Mnohoslav Roštlapil a Antonín Flesar, ktorí boli tiež prvými
historikmi mesta. Druhá polovica 19. storočia priniesla veľký rozvoj
spolkového života v meste a na konci storočia sa začína rozvíjať miestny
priemysel, najmä textilný. Roku 1908 bola otvorená železničná trať Dobruška
- Opočno. Prvá svetová vojna stála Dobrušku a obce, ktoré sú dnes jej súčasťou,
životy viac ako 130 obyvateľov, z ktorých mnohí bojovali v zahraničných
protirakúskych légiách. Na základe mylnej správy bol v meste oslavovaný
rozpad Rakúsko-Uhorska už 5. októbra 1918. Sľubný povojnový hospodársky a
spoločenský vývoj mesta zastavila nemecká okupácia. Nacisti popravili a
umučili cez 70 dobrušských občanov, z toho cez 40 Židov. Po oslobodení došlo
k postupnej obnove hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v
meste, avšak rok 1948 znamenal začiatok najmä spoločensko-kultúrneho
útlmu. Pádom totalitného režimu v roku 1989 sa začal proces postupného
znovuožívania mestskej spoločnosti. Výrazne sa zlepšil predovšetkým obchod
a služby, v duchovnej sfére sa zmeny najviac prejavili v rozvoji náboženského
života a činnosti cirkví, v posledných desaťročiach aj v aktivizácii práce
mestských kultúrnych zariadení.
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Z Dobrušky pochádza celý rad osobností, ktoré sa výrazným spôsobom zapísali
do dejín nášho regiónu aj do celonárodnej histórie. K najpopulárnejším patrí
nepochybne obrodenecký spisovateľ František Vladislav Hek, ktorého životné
osudy spracoval Alois Jirásek v románe „F. L. Vek“. V Dobruške sa narodil
František Adolf Šubert, spisovateľ a dramatik, riaditeľ Národného divadla,
vynikajúci herec 19. storočia Karel Lier, nakladateľ Ján Laichter a jeho brat
Jozef, spisovateľ. Svoje detstvo a mladosť tu prežil svetovo preslávený maliar
František Kupka. Pochádza odtiaľ aj hudobný skladateľ Radim Drejsl, či Ján
Dvořáček, zakladateľ prvej sklárskej školy na svete v Kamenickom Šenově.
S históriou sa môže návštevník Dobrušky bližšie zoznámiť v stálych expozíciách
vlastivedného múzea. Sprístupnený je rodný domček Fr. Vl. Heka (Jiráskova
F. L. Veka) s pamiatkami na jeho život a dielo. V budove múzea na Šubertovom
námestí čp. 45 sú expozície Osobnosti dobrušskej histórie, Príbeh mesta
Dobrušky a Židia v dejinách Dobrušky, súčasťou ktorej je aj unikátna pamiatka
– mikvy (rituálny očistný kúpeľ) z 18. storočia a rekonštruovaná budova
synagógy. Vo veži historickej renesančnej radnice zo 16. storočia sú inštalované
stále výstavy Mladosti Františka Kupku s galériou originálov umelcových
prvotín, na úpätí radničnej veže Hrdelné právo mesta Dobrušky a vo veži
samotné panely, pripomínajúce život a dielo maliara a kronikára 1 . Z vežovej
ochodze je nádherný výhľad na panorámu Orlických hôr a pri dobrej
viditeľnosti aj Krkonôš.
Dobruška, hoci je priemyselným mestom s dlhou tradíciou, má stále historický
ráz, ktorý bude chrániť, udržiavať a zlepšovať, ale súčasne ho bude dopĺňať
novými, zaujímavými modernými prvkami, či už ide o architektúru alebo o
využitie moderných technológií. Dobruška bude vychádzať v ústrety
modernizácii, zároveň sa však usiluje o to, aby nenarušovala dobré stránky
súčasného charakteru mesta, ale posilňovala ich. Dobruška má záujem byť
mestom príťažlivým pre rodiny s deťmi a chce pre nich vytvárať dobré
podmienky, aby do mesta prichádzali a usadzovali sa tu. Rešpektuje však
všetky generácie, ponúka im kvalitné, pestré služby a najmä usiluje o zlepšenie
služieb pre svojich obyvateľov v seniorskom veku. Život v Dobruške a jej
hospodárstvo sú ovplyvňované blízkosťou priemyselnej zóny Solnice-Kvasiny
a jej rozvojom či zmenami, ktoré v nej budú nastávať. Priemyselná špecializácia
Dobrušky sa však stále líši od zamerania blízkej priemyselnej zóny a je oveľa
pestrejšia, s malým podielom automobilového priemyslu. Túto rôznorodosť
bude Dobruška udržiavať a posilňovať a bude hľadať cesty, ako pomôcť rozvoju
a rastu miestnych firiem bez toho, aby sa zriekala možností získať nové firmy v
súvislosti s rozvojom priemyselné zóny Soľnice-Kvasiny s najvýznamnejšími
strojárenskými firmami Škoda-auto a Márius Pedersen. Pre udržanie
rôznorodosti miestneho hospodárstva i pre posilnenie jeho schopnosti
prispôsobovať sa zmenám je dôležité, aby Dobruška vytvárala čo najlepšie
podmienky pre podnikateľov a uľahčovala začatie podnikania najmä mladým
ľuďom, hoci škála nástrojov a možností, ktoré menšie mestá ako je Dobruška
majú, je obmedzená. Dobruška je centrom služieb pre širšie okolie a niektoré
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tunajšie aktivity (napr. kultúrne možnosti) alebo zariadenie (napr. bazén, 3
stredné školy) možno považovať za výnimočné. Súčasne však je zrejmé, že
nemôže ponúkať služby v takej rozmanitosti ako stredné a veľké české mestá.
Dobruška chce zlepšovať, rozvíjať a rozširovať služby, ktoré už dnes ponúka, o
služby nové, najmä v oblasti trávenie voľného času alebo v oblasti sociálnej.
Pre tých, ktorých zaujme história aj súčasnosť nášho družobného mesta bude
zaujímavý Dobrušský zpravodaj, ktorý je možné vzhliadnuť na webovej stránke
https://www.mestodobruska.cz/mesto/dobrussky-zpravodaj/2021/

Talianske mesto San Nicandro Garganico je malé mesto v
provincii Foggia v regióne Apúlia na juhovýchode Talianska. Toto
mesto je súčasťou Národného parku Gargano (Parco Nazionale
del Gargano). Mesto susedí s obcami Apricena, Cagnano Varano,
Lesina, Poggio Imperiale a San Severo, San Marco, San Giovani, San Salvatore
v Lamise. Je to obchodné mesto, ktoré však ožíva počas letných mesiacov, keď
plní služby pre turistov, ktorí navštevujú blízky záliv Lago di Lésina. V blízkosti
je lokalita povrchovej mramorovej bane, v ktorej sa láme a ťaží mramor a na
kamiónoch sa dováža aj do nášho okresu na spracovanie.
Za spoluprácu stredných škôl a za vzájomnú spoluprácu miest boli na
Slávnostnom Mestskom zastupiteľstve mesta Hnúšťa v roku 2013 odovzdané
KĽÚČE OD BRÁN MESTA HNÚŠŤA pánom Giuseppe de Cato a Jozef
Stanislav Mrowka.
Prvý istý dátum na dobových listinách a súčasný názov sa datujú od roku 1095,
hoci niekto uvádza, že založenie San Nicandro sa uskutočnilo v roku 663 nl. V
tom čase bola Lucera porazená cisárom Konštantom II. a tí, ktorí masaker
prežili, sa uchýlili na kopec, súčasná „Terra Vecchia“. Tu Fridrich II postavil v
roku 1238 hrad, možno na pozostatkoch normanskej alebo rímskej pevnosti.
San Nicandro však mohlo pochádzať aj od Longobardov, ktorí dorazili na
Gargano po porážke na Garigliano v roku 915. Erb so zobrazením hada, ktorý
sa našiel v sakristii Santa Maria del Borgo, je lombardského pôvodu.
Longobardi z vojvodstva Benevento aj po pokrstení pokračovali v uctievaní
hada. Ako všetky mestá v tejto oblasti, aj San Nicandro poznalo v priebehu
storočí veľa príbehov o rôznych cudzích nadvládach: Normanoch, Šváboch,
Angevinoch. Dôležitým je rok 1464, kedy spor o hrad vyhral a hrad i okolité
pozemky získal Nicola Della Marra, ktorého syn Gianpaolo ich stratil pre
zradu. Niektorí miestni učenci tvrdia, že cisár Fridrich II., kráľ, Manfredi a
pápež CelestinoV bývali na hrade San Nicandro. V roku 1945 asi 30 talianskych
členov malej sabatárskej sekty konvertovalo na judaizmus. Väčšina gerimov
emigrovala do Izraela a bývajú hlavne v mestách Birya a Safed, hoci niektorí
zostávajú v San Nicandro Garganico dodnes.
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Míľniky spolupráce s partnermi z južného Talianska
V roku 2003 sa zapojila Stredná odborná škola v meste do medzinárodného
projektu COMENIUS. Jedným z jej partnerov bola stredná škola I.I.S. Federico
II z mesta Apricena z južného Talianska, z poloostrova Gargano, oblasti Puglia.
V rámci projektu sa uskutočnili medzinárodné výmeny a vytvorili
nadštandardné priateľské vzťahy so zástupcami školy i regiónu. Tie položili
základný kameň budúcej spolupráce miest Hnúšťa a Apricena, neskôr San
Nicandro Garganico.
Na oboch stranách partnerstva boli aktívni ľudia, ktorí posunuli spoluprácu
škôl za ich brány. Vďaka tomu sa v roku 2005 konala prvá partnerská návšteva
zástupcov mesta z Talianska na pozvanie vedenia mesta Hnúšťa a nasledujúci
rok recipročná návšteva delegácie z Mesta a Strednej odbornej školy Hnúšťa
v Taliansku. K tejto slovenskej návšteve sa pripojili aj partneri z poľského
družobného mesta Lwówek Śląski. Iniciátormi upevňovania medzinárodného
priateľstva boli za mesto MUDr. Eva Farkašovská a Ing. Jana Paučová.
Spolupráca sa rozvíjala v oblasti školstva, kulturálnych výmen. Pri návštevách
z Talianska Mesto Hnúšťa podporovala aj MAS Malohont, ktorá pomáhala so
zabezpečením ubytovania, stravovania. Priatelia z Gargana boli viackrát
pozvaní na Dni mesta Hnúšťa. Na jednom tomto podujatí Prof. Giuseppe De
Cato, najväčší iniciátor z talianskej strany, riaditeľ strednej školy, poslanec
mestského zastupiteľstva v San Nicandro Garganico, poradca talianskeho
ministra školstva, dostal aj ocenenie Čestný občan mesta Hnúšťa.
V roku 2011 Taliani pripravili pre zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ, pre
obyvateľov mesta Hnúšťa bezplatný kurz základov talianskeho jazyka. O rok
neskôr, v roku 2012, mesto v spolupráci so SOŠ pomohlo zabezpečiť 2týždňovú odbornú prax vo svojich inštitúciách ako aj na obecných úradoch
okolitých obcí pre skupinu talianskych študentov.
Od roku 2012 sa zástupcovia talianskej strany viackrát zúčastnili aj na podujatí
regionálneho významu MITROVANIE ako hostia mesta a MAS Malohont.
Intenzívna spolupráca pokračovala až do roku 2018. Neskôr, v dôsledku vzniku
Corona krízy, sa utlmila. Ostali však prepojenia a nitky, ktoré ju môžu opäť
kedykoľvek oživiť.
Počas veľkého množstva vzájomných návštev sa upevňovali dobré vzťahy
a priateľstvo, ktoré stálo na kamenných základoch. Tak ako talianski partneri
na Slovensku, tak zástupcovia mesta Hnúšťa v Taliansku spoznávali prírodu,
kultúru, históriu, miestnych ľudí. Zistili, koľko spoločných vecí spája miesta
vzdialené takmer 2 tisíc kilometrov, ich obyvateľov. Obidve sa nachádzajú
v oblastiach s nízkou koncentráciou priemyslu, vysokou nezamestnanosťou,
ale obrovským potenciálom skrytom v historickom, prírodnom a kultúrnom
dedičstve a v ľuďoch, ktorí tam žijú.
Takto opísala dlhoročnú spoluprácu a priateľstvo iniciátorka tejto aktivity –
Mgr. Janka Paučová. A mne je teraz veľkým potešením, že môžem do tejto
kroniky teraz priložiť aj list, ktorý nám napídal na moje požiadanie náš priateľ
z Talianska Giussepe De Cato:
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Taliani nezabúdajú – spomínajú na mesto Hnúšťa a jeho obyvateľov s láskou!
Keď sme pred 16 rokmi, presne 22. septembra 2005, po prvý raz spolu s
delegáciou pedagógov a študentov prišli do Hnúšte, zúčastniť sa týždňa
kultúrnych výmen medzi I.I.S.S. "D. Fioritto "od San Nicandra Garganica a
Strednou odbornou školou pri Hnúšti, určite som si nevedel predstaviť, že táto
skúsenosť, akokoľvek krásna a zaujímavá, môže znamenať začiatok reťaze
kultúrnych výmen, odborných a študijných skúseností, ľudských vzťahov,
ktoré nezahŕňajú len priamo zainteresované vzdelávacie inštitúcie a občianske
a správne orgány mesta, ktoré tieto iniciatívy podnietili a podporili, ale aj
mnohí profesionáli a obyčajní ľudia: jednoduchí aj výnimoční ľudia zároveň.
Táto prvá skúsenosť znamenala začiatok krásneho milostného príbehu:
lásky ku kráse vašich krajín, vašich hôr a vašich rozprávkových lesov; láska k
mestu, ktoré nás hostilo a k centrám a obciam MAS Malohont; bratská láska k
mnohým krásnym ľuďom, ktorých som ja a všetci talianski priatelia, ktorí so
mnou prišli, mali tú česť a potešenie stretnúť.
Ako by sme zabudli na dobrých riaditeľov a pedagógov, ktorí sa za tie roky
vystriedali na čele Strednej odbornej školy, manažérov dobre podporovaných
svojimi dobrými učiteľmi, s ktorými sme za celé obdobie našich kultúrnych
výmen vybudovali toľko krásnych iniciatív?, do ktorých sa zapojili naši
študenti, na Slovensku a v Taliansku? Ján Zeman, Zlata Kaštanová, Jana
Paučová, Edita Moncoľová, Miloš Masiar... Nezabudli sme na vás!
Ako sa nepoďakovať môjmu drahému priateľovi, primátorovi mesta
Hnúšťa Michalovi Bagačkovi za všetku podporu, privítanie, láskavosť,
priateľstvo, ktoré nám vždy vyhradil pri podpore projektov a iniciatív
kultúrnych výmen medzi Talianskom a Slovenskom! Pohostinnosť a srdečnosť,
ktorá pokračovala aj s nástupcom na čele mesta, primátorom Romanom
Lebedom. A ako môžeme zabudnúť na milú priateľku, predsedkyňu MAS
Malohont, Oľgu Maciakovú a sympatickú manažérku Miroslavu Kubaliakovú Vargovú? Všetci dôstojní predstavitelia veľkého „Srdca Slovenska“: krajiny a
ľudu, ktorých sme sa vďaka vám naučili milovať a vážiť si ich.
A ešte raz...a nie na záver - špeciálne poďakovanie patrí mojej skvelej
kamarátke Jane Paučovej, „kultúrnej duši“, „spájaciemu mostu“, ktorá
zaviazala všetku svoju kompetenciu a profesionalitu, aby animovala a
organizovala s vášňou, ktorej je schopná, kultúrne aktivity a projekty
spolupráce, ktoré sa nám v škole a okolí podarilo zrealizovať!
Toľko krásnych, výnimočných ľudí sme stretli v Hnúšti! Ďakujeme všetkým
týmto priateľom a mnohým krásnym ľuďom, ktorí nás poctili svojím
priateľstvom a sympatiou. Vďaka vám sme mali možnosť objavovať, žiť a
cestovať nové cesty poznania, skúseností a univerzálneho bratstva! Všetkých
vás objímam
Giuseppe De Cato
San Nicandro Garganico: 8. novembra 2021
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

Strana

28

3. Ekonomická oblasť
Hospodárenie mesta Hnúšťa v roku 2019
Rozpočet mesta na rok 2019 bol spracovaný na základe východiskových
údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie
a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta
Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené
makroekonomické predpoklady, ktoré boli východiskom aj pre spracovanie
rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho
podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %. Bol predložený na
schválenie v roku 2018. Nakoľko v r. 2018 mestské zastupiteľstvo nerokovalo
o návrhu rozpočtu, v období rozpočtového provizória sa spracoval upravený
návrh so zapracovaním nových rozpočtových požiadaviek. Mestské
zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 19. 2. 2019 uznesením
č. 3/19/2019 so schodkom 528 940 € na úrovni bežného a kapitálového
rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol
schválený s prebytkom 97 624 €, kapitálový rozpočet bol schválený so
schodkom 626 564 € a finančné operácie s prebytkom 528 940 €. Schodok
kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného
rozpočtu a finančných operácií.
Skutočne dosiahnuté plnenie rozpočtovaného prevodu výnosu dane
územnej samospráve v rámci SR za rok 2019 bol 1,7 % nad rozpočtovanou
úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo plnenie týchto príjmov tiež na úrovni 101,76 %
schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto
Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 2 816 029 €, čo je
v porovnaní s rokom 2018 viac o 244 557 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení
nárast o 9,5 %. Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu
v roku 2019 mal príjem podielových daní, ktorý prekročil stanovený rozpočet
po úprave o 21 035 €. Značný vplyv na plnenie kapitálovej časti rozpočtu mal
príjem a čerpanie dotácie na dobudovanie priemyselného parku z akčného
plánu vo výške 57 597 €, vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ Klokočova
vo výške 49 344 €, najmä však dotácie MH SR na odkúpenie nehnuteľností
v priemyselnom parku vo výške 2 185 267 €, ktorá bola čerpaná v r. 2020.
V roku 2019 bola čerpaná aj dotácia prijatá v r. 2018 na rekonštrukciu
telocvične ZŠ JFR vo výške 108 682 € a z akčného plánu z r. 2017 na rozšírenie
priemyselného parku vo výške 72 704 €. Kapitálová časť rozpočtu bola
ovplyvnená aj čerpaním prostriedkov na budovanie miestnych komunikácií
v hodnote 57 699 € financovaných z vlastných zdrojov a 69 714 € z návratných
zdrojov financovania.
Výdavková časť rozpočtu bola opäť ovplyvnená aj rastom miezd. U
minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2018 o 8,33 %,
u pedagogických zamestnancov bol v roku 2019 nárast platových taríf od 1. 1.
2019 o 10 % a od 1. 9. 2019 o ďalších 9,5 %, u ostatných zamestnancov verejnej
správy bolo zvýšenie platov o 10 % od 1.1.2019. V porovnaní s rokom 2012
dosiahol postupný rast miezd u minimálnej mzdy 58,92 %, u pedagogických
zamestnancov 42,14 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy o 30,36 %.
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Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií
bol vo výške 2 201 019,75 €. Celkové hospodárenie mesta za rok
2019 skončilo s prebytkom 2 549 011,85 €.
Pnenie rozpočtu za rok 2019 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)
Schválený
rozpočet
v€

Upravený
rozpočet
v€

Plnenie
rozpočtu
v€

Príjmy bežné
Príjmy kapitálové
Finančné operácie
Príjmová časť rozpočtu spolu:
Výdavky bežné
Výdavky kapitálové
Finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu spolu:

5 240 121,00
766 136,00
637 380,00
6 643 637,00
5 142 497,00
1 392 700,00
108 440,00
6 643 637,00

5 817 980,92
5 739 863,75
2 891 963,34
2 297 876,91
652 916,71
456 394,36
9 362 860,97 8 494 135,02
5 714 488,64
5 264 066,98
3 539 732,33
572 653,93
108 640,00
108 402,26
9 362 860,97 5 945 123,17

PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)

-528 940,00

-544 276,71 2 201 019,75

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Celkové hospodárenie

97 624,00
-626 564,00
528 940,00
0,00

103 492,28
475 796,77
-647 768,99 1 725 222,98
544 276,71
347 992,10
0,00 2 549 011,85

Plnenie
rozpočtu
v%
98,66%
79,46%
69,90%
90,72%
92,12%
16,18%
99,78%
63,50%

v tom: rozpočet mesta
Mesto
Príjmy bežné
Príjmy kapitálové
Finančné operácie
Príjmová časť rozpočtu spolu:
Výdavky bežné
Výdavky kapitálové
Finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu spolu:
Rozdiel medzi príjmovou
a výdavkovou časťou rozpočtu:

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
v€
v€
5 125 305,00
5 557 206,43
766 136,00
2 891 963,34
637 380,00
649 580,29
6 528 821,00 9 098 750,06
3 132 919,00
3 359 259,59
1 392 700,00
3 524 767,34
108 440,00
108 640,00
4 634 059,00 6 992 666,93
1 894 762,00

Plnenie
Plnenie
rozpočtu
rozpočtu
v€
v%
5 478 881,77
98,59%
2 297 876,91
79,46%
453 057,94
69,75%
8 229 816,62
90,45%
3 042 310,91
90,56%
557 688,94
15,82%
108 402,26
99,78%
3 708 402,11
53,03%

2 106 083,13 4 521 414,51

rozpočet škôl s právnou subjektivitou
Školy s právnou subjektivitou
Príjmy bežné
Finančné operácie
Príjmy celkom:
Výdavky bežné
Výdavky kapitálové
Výdavky celkom:
Rozdiel medzi príjmovou
a výdavkovou časťou rozpočtu:

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
v€
v€
114 816,00
260 774,49
0,00
3 336,42
114 816,00
264 110,91
2 009 578,00
2 355 229,05
0,00
14 964,99
2 009 578,00 2 370 194,04

Plnenie
Plnenie
rozpočtu
rozpočtu
v€
v%
260 981,98
100,08%
3 336,42
100,00%
264 318,40
100,08%
2 221 756,07
94,33%
14 964,99
2 236 721,06
94,37%

-1 894 762,00 -2 106 083,13 -1 972 402,66
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Plnenie výdavkov mesta za rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Schválený
Upravený
Mesto
rozpočet
rozpočet
v€
v€
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
1 001 499,00
966 810,64
0112 Finančná a rozpočtová oblasť
8 000,00
7 881,00
0160 Všeobecné verejné služby i. n.
20 000,00
20 000,00
0170 Transakcie verejného dlhu
120 840,00
120 840,00
0180 Transfery všeobecnej povahy
619 478,00
695 664,82
0310 Policajné služby
238 425,00
238 613,22
0412 Všeobecná pracovná oblasť
45 118,00
82 175,90
0443 Výstavba
8 314,00
9 781,94
0451 Cestná doprava
7 000,00
12 875,00
0510 Nakladanie s odpadmi
28 000,00
29 566,00
0620 Rozvoj obcí
1 348 000,00
3 588 917,29
0640 Verejné osvetlenie
28 000,00
28 000,00
0810 Rekreačné a športové služby
37 000,00
37 000,00
0820 Kultúrne služby
21 720,00
21 778,05
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby
10 700,00
10 441,00
0840 Náboženské a spoločen. služby
19 600,00
19 600,00
0911 Predprimárne vzdelávanie
587 910,00
590 450,56
0912 Primárne vzdelávanie
42 900,00
43 901,00
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne
72 550,00
79 814,10
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)
114 055,00
133 823,80
1020 Staroba (KD)
169 000,00
169 000,00
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi
85 950,00
85 732,61
Výdavky spolu:
4 634 059,00 6 992 666,93

Plnenie
Plnenie
rozpočtu
rozpočtu
v€
v%
856 132,15
88,55%
6 478,46
82,20%
16 391,95
81,96%
116 550,91
96,45%
694 305,04
99,80%
197 302,45
82,69%
74 501,68
90,66%
9 781,94
100,00%
12 874,80
100,00%
9 565,16
32,35%
660 047,72
18,39%
24 255,60
86,63%
37 000,00
100,00%
18 870,77
86,65%
8 999,60
86,19%
19 202,63
97,97%
521 874,87
88,39%
19 199,98
43,73%
71 122,16
89,11%
118 256,58
88,37%
153 615,84
90,90%
62 071,82
72,40%
3 708 402,11
53,03%

Rozpočtové opatrenia: Schválením 13 rozpočtových opatrení mestským
zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2019 zrealizované presuny,
doplnky a zmeny v rozpočte.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Príjmy vrátane príjmov škôl s právnou subjektivitou a príjmových
finančných operácií:
Schválený rozpočet
na rok 2019
v eurách

Aktuálny rozpočet
na rok 2019
v eurách

Skutočnosť
k 31. 12. 2019
v eurách

% plnenia

6 643 637,00

9 362 860,97

8 494 135,02

90,72 %

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2019
EK
110
120
130
210
220
240
290
310

Druh príjmu
Podielové dane
Daň z nehnuteľností
Dane za tovary a služby
Príjmy z prenájmu
Administratívne a iné poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy
Bežné granty a transfery
Príjmy ZŠ
SPOLU

Suma
Podiel
2 816 029,09 €
49,06%
149 857,23 €
2,61%
176 632,97 €
3,08%
151 505,12 €
2,64%
103 444,30 €
1,80%
996,02 €
0,02%
12 858,80 €
0,22%
2 067 558,24 €
36,02%
260 981,98 €
4,55%
5 739 863,75 €
100,00%
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Príjmy mesta Hnúšťa tvorili výnosy z dane z príjmov fyzických osôb zo
štátneho rozpočtu, výnosy z miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z
vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta, príjmy zo správnych
poplatkov, z predaja tovarov a služieb podľa osobitných predpisov, výnosy z
finančných prostriedkov mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie účelové dotácie zo
štátneho rozpočtu.
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019
Výdavky vrátane výdavkov škôl s právnou subjektivitou a výdavkových
finančných operácií:
Schválený rozpočet Aktuálny rozpočet
na rok 2019
na rok 2019
v eurách
v eurách

6 643 637,00

9 362 860,97

Skutočnosť
k 31. 12. 2019
v eurách

%
plnenia

5 945 123,17

63,50 %

Z celkových bežných výdavkov 5 264 066,98 € predstavujú:
 výdavky mesta
3 042 310,91 € ( 57,79 %)
 výdavky rozpočtových organizácií
2 221 756,07 € ( 42,21 %)
Podiel bežných výdavkov škôl na celkových bežných výdavkoch každoročne
zaznamenáva nárast z dôvodu vyššieho percentuálneho rastu príjmov na
prenesené kompetencie v oblasti školstva oproti ostatným príjmom mesta.
Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške
683 665 € ( nárast o 89 315 € oproti r. 2018), z toho:
Technické služby:
Bežný transfer
527 089,87 €
účel (bežný transfer)
zber a odvoz KO

2018
57 349,00 €

2019
60 952,00 €

rozdiel
3 603,00 €

uskladňovanie a zneškodňovanie KO
biologicky rozložiteľný odpad
údržba komunikácií
športové zariadenia
verejné osvetlenie
verejná zeleň
cintorínske služby

61 020,00 €
11 915,00 €
62 429,00 €
96 396,00 €
16 878,00 €
87 922,00 €
36 707,00 €

124 155,87 €
14 122,00 €
68 226,00 €
101 106,00 €
18 810,00 €
90 565,00 €
37 769,00 €

63 135,87 €
2 207,00 €
5 797,00 €
4 710,00 €
1 932,00 €
2 643,00 €
1 062,00 €

1 407,00 €
1 964,00 €
8 592,00 €
9 420,00 €
440 615,00 € 527 089,87 €

557,00 €
828,00 €
86 474,87 €

trhovisko
mestský rozhlas
Spolu

Mestské kultúrne stredisko:
Bežný transfer
- príspevok na činnosť
 Dni mesta
opravy majetku
akcia Športovec roka

156 574,95 € v tom:
139 916,02 €
11 658,93 €
3 500,00 €
1 500,00 €
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Kapitálové výdavky
Aktuálny rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31. 12. 2019 v
v EUR
EUR
3 524 767,34

557 688,94

Kapitálové výdavky mesta
( v eurách)

r. 2018

Výkonné a zákonodarné orgány (0111)
Transfery všeobecnej povahy (0180)
Nakladanie s odpadmi (0510)
Rozvoj obcí (0620)
Vysielacie a vydavateľské služby (0830)
Vedľajšie služby v školstve (0960)
Spolu

16 422
10 728
5 040
1 705 254
780
2 112
1 740 336

% plnenia
15,82 %

r. 2019

0
10 640
0
547 049
0
0
557 689

zvýšenie/
zníženie v €

-16 422
-88
-5 040
-1 158 206
-780
-2 112
-1 182 647

Rozvoj obcí
Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na
nasledovné investičné akcie: projektová dokumentácia domova dôchodcov
a Petrivaldského vily, rekonštrukcia strechy ZŠ Klokočova a telocvične ZŠ JFR,
rekonštrukcia miestnych komunikácií, budovanie multifunkčného ihriska,
zriadenie zberného dvora, rozšírenie priemyselného parku, obstaranie
pozemkov a iné. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej
tabuľke:
zo štátneho
rozpočtu a
iných dotácií

Kapitálové výdavky
06.2.0
PD Petrivaldského vila
Rekonštrukcia strechy ZŠ Klokočova
Multifukčné ihrisko ZŠ Klokočova
Priemyselný park - akčný plán 2017
Priemyselný park - akčný plán 2018
Priemyselný park - MH SR 2018
Rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR
Obstaranie pozemkov
Zabezpečenie záznamov z MsZ
PD vnútrobloky
PD kotolňa Klokočova
PD požiarna nádrž PP
PD svet.-techn. štúdie VO
PD cyklotrasy, iné
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
herné zostavy na detské ihriská
autobusové prístrešky
spolu

13 500 €
0€
49 344 €
72 704 €
56 157 €
10 800 €
108 682 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
311 187 €

z úveru
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
69 715 €
0€
0€
69 715 €

z vl.zdrojov a
refundácií
iných
projektov
7 860 €
19 907 €
0€
942 €
0€
3 000 €
10 926 €
510 €
1 295 €
4 920 €
2 100 €
4 560 €
7 718 €
1 270 €
89 656 €
5 613 €
5 870 €
166 147 €

spolu
21
19
49
73
56
13
119
1
4
2
4
7
1
159
5
5
547

360
907
344
646
157
800
608
510
295
920
100
560
718
270
371
613
870
049

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Základ pre tvorbu peňažných fondov:
Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných
operácií po znížení o tvorbu rezervného fondu vo výške 0 € bude zaradený do
rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom
príjmových finančných operácií v celkovej výške 2 549 011,85 €.
Takto vyčíslený výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane
finančných operácií po vylúčení
 účelovo určených prostriedkov vo výške 2 305 509,64 €
 prírastku na účte sociálneho fondu vo výške 1 383,00 €
 zostatku vlastných príjmov rozpočtových organizácií vo výške
34 784,93 €
bude predmetom tvorby mestského fondu
v celkovej výške 207 334,28 €.
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Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečuje z kapitálových príjmov
dosiahnutých z predaja bytov. V r. 2019 mesto nezrealizovalo takýto predaj.
Čerpanie fondu bolo na účely rekonštrukcie miestnych komunikácií v celkovej
výške 15 000,00 €. Konečný zostatok na fonde je 44.872,82 €.
Mesto ako zamestnávateľ tvorí aj Sociálny fond – v roku 2019 vo výške
13.832,65 €. Končený zostatok na tomto fonde je 3.059,94 €.
Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné
obdobie r. 2019:
Náklady ( účtovná trieda 5 celkom):
4 579 334,24 €
Výnosy ( účtovná trieda 6 celkom):
4 479 216,81 €
Výsledok hospodárenia:
- 100 117,43 €
Uvedené náklady a výnosy súviseli s výkonom hlavnej činnosti mesta,
podnikateľskú činnosť mesto nevykonávalo.
Hospodársky výsledok - strata za rok 2019 bola nižšia oproti strate v roku 2018.
Celkový nárast nákladov bol spôsobený najmä zvýšenými osobnými nákladmi,
zvýšenou spotrebou materiálu a rastom transferov pre rozpočtové
a príspevkové organizácie mesta. Rast výnosov sa prejavil hlavne u výnosov
z podielových daní a transferov zo ŠR, najmä v oblasti školstva. Dosiahnutý
výsledok hospodárenia – strata vo výške 100 117,43 € bude zúčtovaný na
syntetický účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.
Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VZN č.77/2008 o zásadách
poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne
prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania
a zamestnanosti pre
Športové kluby:
Organizácia
Taekwondo klub Hnúšťa

IČO
Výška dotácie na r. 2019
35998661
4 000 €

Kick-box Leon Hnúšťa

31095500

2 000 €

Klub slovenských turistov

30231426

1 400 €

Mestský kynologický klub Hnúšťa

42198640

1 200 €

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa

14220202

6 500 €

Futbalový klub Iskra Hnúšťa

14223040

15 000 €

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa

42196400

1 200 €

Fitnes klub Iskra Hnúšťa

42194083

2 000 €

Bedmintonový klub GMH

00160610

1 500 €

ABC Team Hnúšťa

51300427

500 €

Športový klub GLADIATORS

42393540

1 700 €
37 000 €

SPOLU

a ostatné právnické osoby:
Organizácia
Slovenský zväz zdravotne postihnutých

IČO
Výška dotácie na r. 2019
00698172
700 €

OZ Athéna

37817124

1 200 €

MR Sinec-Kokavsko

37898612

597 €

iné ( SČK, Klub dôchodcov....)

0€
2 497 €

SPOLU
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Zadlženosť mesta k 31. 12. 2019 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov
financovania
Dlh na účely vyčíslenia súladu
s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:
č. úveru
výška dlhu
11/011/04
0,00 €
11/047/10
11 111,30 €
609/3591/2001
44 378,14 €
661/2013/UZ
2 775,49 €
660/2013/UZ
16 064,20 €
406/2018/UZ
109 174,70 €
SPOLU
183 503,83 €
bežné príjmy
4 966 308,27
r. 2018:
€
3,69%
percento BP:

Splátky na účely vyčíslenia
súladu
s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:
č. úveru
výška splátok
11/011/04
15 409,73 €
11/047/10
22 589,79 €
609/3591/2001
4 437,48 €
661/2013/UZ
4 912,77 €
660/2013/UZ
28 110,99 €
406/2018/UZ
31 130,15 €
SPOLU
106 590,91 €
bežné príjmy
2 769 823,27
r. 2018:
€
3,85%
percento BP:

Použitie návratných zdrojov financovania je definované v zákone č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov § 17 ods. 6, v zmysle ktorého obec a vyšší územný
celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel zadlženosti na
bežných príjmoch za rok 2019 predstavoval 3,69 %, čo predstavuje pokles
oproti predchádzajúcemu roku o 1,05 %.
b) suma ročných splátok náhradných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté
z rozpočtu iného subjektu VS a EU– skutočný podiel ročných splátok ( vrátane
úhrady výnosov na bežných príjmoch) za rok 2019 predstavoval 3,85 %, čo
predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 2,01 %.
Pokles zadlženosti bol spôsobený splácaním úverov čerpaných
v predchádzajúcich rokoch, pričom splátky úverov prevyšovali čerpanie úveru
v roku 2019.
Vývoj zadĺženosti mesta

rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Celková
zadĺženosť
mesta
vrátane ŠFRB
1 543 704,45 €
1 038 374,70 €
1 010 974,61 €
819 205,84 €
625 430,22 €
430 926,13 €
321 846,11 €
283 210,55 €

Dlh podľa §
17 ods. 6
z.č.
583/2004
26,20%
21,44%
23,48%
17,65%
10,71%
6,30%
4,74%
3,69%

Zdroj : Ing. Katarína Trnavská, vedúca finančného oddelenia Mestského
úradu v Hnúšti v Záverečnom účte mesta Hnúšťa za rok 2019
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Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
Obchodné údaje: IČO: 43 794 408, DIČ/IČ DPH : SK 20224753345,
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č.13840/S, má sídlo na ulici Francisciho 74 , 981 01 Hnúšťa
a bola založená podľa ustanovení § 56-76 a ustanovení § 105-153 Obchodného
Zákonníka za účelom vybudovania Priemyselnej zóny Hnúšťa, zabezpečenia
výkonu inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva, správy
hnuteľného a nehnuteľného majetku a zriadení Priemyselnej zóny Hnúšťa.
Spoločnosť má v obchodnom registri zapísané nasledovné činnosti:
 poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne zdroje
Európskej únie vrátane kohézneho fondu EÚ
 spracovanie ekonomických projektov pre štrukturálne zdroje Európskej
únie vrátane kohézneho fondu Európskej únie
 kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
 prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než
základné služby spojené s prenájmom
 upratovacie práce
 prenájom hnuteľných vecí
 podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Štatutárne orgány spoločnosti
Konateľmi spoločnosti sú Ing. Miroslav Porubiak, ktorý je zároveň aj jej
riaditeľom a Ing. Oľga Maciaková.
Vlastník spoločnosti :
Mesto Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01
jediný spoločník so 100% hlasovacích práv
Valné zhromaždenie :
k 31.12.2019
Mesto Hnúšťa zast. štatutárnym zástupcom
PhDr. Roman Lebeda, primátor mesta
Dozorná rada :
Mgr. Grigorij Šamin, predseda, poslanec MsZ
Matúš Golian, poslanec MsZ
Ing. Miroslava Vargová, poslankyňa MsZ
Mgr. Martin Pliešovský, poslanec MsZ
PaedDr. Marianna Balašková, poslankyňa MsZ
Činnosť spoločnosti spočíva predovšetkým zo správy a obhospodarovania
Areálu Priemyselnej zóny mesta Hnúšťa, ktorá je z hľadiska technickej
pripravenosti pre súčasných užívateľov funkčná. Mesto Hnúšťa predložilo
niekoľko projektov a žiadostí o podporu investícií v rámci výziev Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky a Európskej únie na ktorých príprave sa
podieľala MISH:
Projekt Nákup a rekonštrukcia Priemyselnej haly 942 - rok 2008 –
suma 2.306.539,14 €
Projekt 940 – lisovňa + pozemky + rekonštrukcia - rok 2008 poskytnutá suma 6.638.783,78 €
Projekt – Sekcia stravovania - rok 2010 – suma 250.099,33 €
Žiadosť rozšírenie II. etapa - pozemky a komunikácie - rok 2012 –
suma 2.047.676,00€ = kúpa budovy 1.190.000,000 € - zvyšné finančné
prostriedky sa vrátili Ministerstvu hospodárstva SR.
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Žiadosť rozšírenie III. etapa – UDHM - rok 2012 - suma 1.045.569,82€ umiestnenie projektu Gallai & Wolff Slovensko, s.r.o.
Akčný plán pre znevýhodnené okresy – dotácia - rok 2017 – na základe
predloženého projektu poskytnutá suma 200 tis.€ - zrekonštruovaná
príjazdová komunikácia, splašková kanalizácia, prípoje VN pre haly 942 a 940
Akčný plán pre znevýhodnené okresy - dotácia - rok 2018 – suma
500.000,00€. na výkup pozemkov pod parkovisko a chodník na vetve „A“, na
projektovú dokumentáciu pre stavbu parkoviska, výkup pozemkov, výstavba
chodníka (314 m2) a parkoviska (2 554 m2), prebehla výmena okien na hale
940, a bol vybudovaný požiarny vodovod - nový zdroj požiarnej vody - nádrž.
Cez Žiadosť rozšírenie priemyselná zóna na Podporu rozvoja
priemyselnej výroby a služieb z Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky sme v roku 2018 získali sumu 1.361.217,50 € - ako podporu pre
nákup pozemkov a prípravu územia, demolácie na pozemkoch s celkovou
výmerou 67 200 m2.
Akčný plán pre znevýhodnené okresy – dotácia - rok 2019 – suma
21.600 € - projektová dokumentácia rekonštrukcie UDHM.
Žiadosť rozšírenie priemyselná zóna - rok 2019 – suma 2.448.367,34 €
- nákup pozemkov a príprava územia pre nových investorov s investíciou
7.500.000,-€ a vytvorením cca 165 nových pracovných miest, demolácie,
výkup pozemkov o výmere 62.000 m2
Ďalšie činnosti :
1. Príprava území, pozemkov a nehnuteľností.
2. Príprava výrobných hál
1. príprava komunikácií, odstavných a parkovacích plôch, osvetlenia,
odvodnenia komunikácií, zimná a letná údržba MK,
2. služby v zabezpečovaní energií - pitnej vody, elektrickej energie a
plynu - sprostredkovaním pre jednotlivých prevádzkovateľov
3. zabezpečovanie údržby haly 940 a infraštruktúry priemyselného
areálu.
3. Starostlivosť o stávajúcich prevádzkovateľov v priemyselnej zóne
1. YURA ELTEC Slovakia- zabezpečovaná súčinnosť pri údržbe
a starostlivosti o majetok mesta Hnúšťa výrobná hala s.č. 940.
2. BIO Con 1 – energetika. Spoločnosť Má uzatvorenú nájomnú zmluvu
a v roku 2014 získala kolaudačné rozhodnutie. V roku 2018 utlmená
výroba.
3. VERSACO, s.r.o. Rimavská Sobota - výroba plastových výrobkov.
V roku 2018 rozšírenie výroby o nové pracovné miesta
a investovanie v súlade s investičnou zmluvou medzi spoločnosťou
VERSACO a Ministerstvom hospodárstva SR.
4. WMT Hnúšťa s.r.o. -nájomca v hale 942. Nábeh výroby oceľových
konštrukcií.
5. Rimavská energetická, s.r.o. – Dodávateľ tepla do hál 940 a 942.
V roku 2019 bola zahájená spolupráca medzi mestom Hnúšťa –TS
Hnúšťa a Rimavskou energetickou v spracovaní drevnej hmoty –
konárov z územia mesta Hnúšťa do drevnej štiepky.
6. Autoškola-Brádňanský
–prenájom
pozemkov
a vytvorenie
autocvičiska.
4. Rokovania s prípadnými budúcimi investormi, uzatváranie zmlúv o
budúcich kúpnych zmluvách, uzatváranie nájomných zmlúv, príprava
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podkladov pre potreby vydania územných a stavebných povolení,
obstaranie stanovísk, verejného obstarávania.
Terasteel Slovakia s.r.o.– zmluva o budúcej zmluvy na prenájom plochy.
Investícia 102 pracovných miest a výška investície 9 823 000 EUR.
Thermopanel s.r.o. – umiestnenie do haly UDHM. Prebieha rokovanie.
1. Projekty SARIO – MISH asistovala pri návštevách pracovníkov
agentúry SARIO pri prezentácií priemyselnej zóny Hnúšťa
potencionálnym investorom.
Priemyselná zóna bola aj v roku 2019 prezentovaná s podporou agentúry
SARIO. Dnes je možné z pohľadu zamestnanosti "Priemyselnú zónu Hnúšťa"
charakterizovať ako projekt s regionálnym dosahom. Do priemyselnej zóny
dochádzajú obyvatelia nielen mesta Hnúšťa, ale aj priľahlých miest a obcí z
okolitých okresov, ktoré sú rovnako ako okres Rimavská Sobota postihnuté
vysokou mierou nezamestnanosti. Spoločnosť YURA v roku 2019 ku koncu
roka udržala počet pracovníkov 650. Spoločnosť WMT Hnúšťa s.r.o., ktorá si
prenajíma výrobnú halu s. č. 942 a s. č. 944 zamestnáva 26 pracovníkov.
Spoločnosť Bio CON1 mala počas roku 2019 obsadené 1 pracovné miesto.
Firma VERSACO s.r.o. náš partner s materskou spoločnosťou v Poľsku
zamestnáva v meste 65 zamestnancov.
Mestská investičná spoločnosť v roku 2019 vyvíjala činnosti poskytovania
služieb v Priemyselnej zóne Hnúšťa.
 Teplo aj v roku 2019 dodávala spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o.
(RIMEN).
 Dodávka pitnej vody je zabezpečovaná spoločnosťou VEOLIA.
 Čistenie odpadových vôd je v ČOV vo vlastníctve VEOLIA - vybudoval
sa prepoj na verejný zberač.
 Letná údržba areálu bola vykonávaná pracovníkmi VPP a externými
službami- TSMH Hnúšťa a Regionálna správa ciest.
 Likvidácia odpadu je riešená v súlade so zákonmi SR na skládke TKO v
správe Technických služieb mesta Hnúšťa (TSMH).
 Zimná údržba je vykonávaná spoločnosťou Regionálna správa ciest a
TSMH. V kalamitných stavoch boli doplnené služby zo strany SLZ
NOVA. V roku 2019 došlo z dôvodu miernej zimy a snehu k zníženiu
nákladov oproti roku 2018.
 Pre drobné stavebné práce pri opravách a údržbe sú využívane domáce
spoločnosti - BMP-Slovstav, PUR - STAV KB, s.r.o., Elektrokomplex R.
Sobota,
 Dodávky elektrickej energie pre spoločnosť YURA boli realizované od
dodávateľa SSE a.s. cez distribučnú sieť PREFA ALFA a.s., ako
distribútora elektrickej energie.
Dozorná rada sa v priebehu roka 2019 stretávala v pravidelných intervaloch, o
čom spísala zápisy zo zasadaní a písomne informovala mesto Hnúšťa ako
spoločníka spoločnosti.
Zdroj : Ing. Miroslav Porubiak, konateľ spoločnosti, vo Výročnej správe
o hospodárení spoločnosti
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Najdôležitejší zamestnávatelia v meste
Na území mesta pôsobia niektoré podniky, ktoré znamenajú prevažnú možnosť
zamestnania pre obyvateľstvo. Medzi najvýznamnejšie podniky v meste
Hnúšťa, ktorá je priemyselným centrom horného toku Rimavy a vytvára
pracovné príležitosti a realizáciu pracovných plánov obyvateľov pre celý región
severozápadného Gemera sa radia :
1. YURA El-tech Corporation Slovakia , s.r.o.
2. VERSACO s.r.o. Hnúšťa,
3. GeNeS Mútnik a.s. Hnúšťa-Hačava
4. G.S.I. Gommercial servis– Bautrade s.r.o. Hnúšťa
5. PUR-STAV KB s r.o. Zvolen, pracovisko Hnúšťa
6. MIVE-PEK Hnúšťa
7. VALEA s.r.o. Hnúšťa
8. MAGNATECH Slovakia a.s. Hnúšťa
9. RW-Tech-Gum s.r.o. Hnúšťa
YURA El-tech Slovakia Hnúšťa, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa etablovala
v Priemyselnom parku mesta Hnúšťa od jeho začiatku, dnes má táto
spoločnosť 978 zamestnancov, zaoberá sa výrobou káblových zväzkov pre
automobilový priemysel. Patrí k najväčším zamestnávateľom nielen občanov
z Hnúšte, ale aj jeho širokého okolia.
VERSACO s.r.o. Hnúšťa – firma pôsobiaca v Priemyselnom parku mesta ale vo
vlastných budovách výrobných hál, v relatívne krátkom časovom úseku sa stala
jedným z popredných výrobcov puklíc. Hlavným cieľom spoločnosti je
uspokojiť každého zákazníka, aj toho najnáročnejšieho, ich zámerom je
vybudovať si na trhu silnú pozíciu čo dokazuje aj náš profesionálny prístup k
zákazníkom. Vďaka strategickému logistickému postaveniu v strede Európy
dokážu svojim zákazníkom zabezpečiť krátku dodaciu lehotu, vďaka čomu
získali výhodu obchodovania oproti našej početnej konkurencie.
GEMERSKÁ NERUDNÁ SPOLOČNOSŤ a. s. HNÚŠŤA - firma vznikla
10.2.1999 kúpou majetku z Fondu národného majetku SR ako zamestnanecká
akciová spoločnosť GE.NE.S a.s. Má v prenájme banský závod od FNM SR od
10.5.1999. V súčasnom období zamestnáva cca 42 zamestnancov. Perspektíva
firmy je založená na rozvoji tradičnej banskej výroby z domácich surovín –
ťažba magnezitu a výroba mastencových výrobkov. Mastenec patrí medzi
tradičné silikátové výrobky.
PUR-STAV SB S.r.o. Zvolen, pracovisko Hnúšťa je stavebná firma, ktorá má
prevádzku zriadenú v meste v časti , zamestnáva cca 19 zamestnancov, jej
činnosťou je príprava a realizácia malých, veľkých stavieb, rekonštrukcia
budov, zatepľovanie bytových donov, úprava verejných priestranstiev a pod.
Firma v meste realizovala mnohé projekty.
MIVE-PEK Hnúšťa – pekáreň rodiny Juhásovcov je v meste dlhodobým
zamestnávateľom a každé ráno vďaka nej môžeme ochutnať čerstvé rožky,
chlieb a mnoho jej chutných výrobkov. V súčasnosti firma pracuje nepretržitou
trojzmennou prevádzkou. Pekárenská výroba zahrňuje celý sortiment
pekárenských výrobkov vrátane bieleho, sladkého a špeciálneho pečiva.
Výrobný sortiment je trvalo inovovaný a prispôsobovaný požiadavkám
zákazníkov a rozširovaný o nové druhy sortimentu. V poslednom období firma
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rozširuje výrobu celozrnných pečív ako súčasti zdravej výživy. V
stredoslovenskom kraji sú jedinou firmou, ktorá vyrába svoje produkty tzv.
zelenou technológiou (t.j všetko sa vyrába prirodzeným prírodným spôsobom
bez konzervačných látok a farbív).
ROĽNÍCKÉ DRUŽSTVO KLENOVEC, ktoré obhospodaruje 234 ha ornej pôdy
a 1202 ha trvalých trávnych porastov aj v lokalite Hnúšťe a Maše. Počet
zamestnancov je 21. Okrem obhospodarovania pôdy sa v meste a v časti Hačava
chovajú aj dojnice a jalovice. Poľnohospodárska výroba v Roľníckom družstve
Klenovec je stabilizovaná.
Na plochách neobhospodarovaných roľníckym družstvom hospodária
súkromní roľníci.
MAGNATECH SLOVAKIA a.s. Hačava ( INTOCAST) - spoločnosť zamestnáva
asi 30 zamestnancov, v minulosti tu prebehla renovácia a repasia objektov a
výrobného zariadenia. Nový majiteľ - nemecká spoločnosť INTOCAST
intenzívne pristupuje k obnove výroby magnezitových produktov na
inovovanom výrobnom zariadení.
V oblasti zahraničných investícií – hlavne teda z investičných stimulov Vlády
SR a z prostriedkov Európskej únie - samospráva systematicky vytvára
podmienky pre príchod zahraničných investícií. Mesto Hnúšťa dostalo v roku
2007 na výstavbu priemyselného parku 270 miliónov Sk z dvoch zdrojov a to z
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 200 miliónov Sk a z agentúry
SARIO 70 miliónov Sk. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 804 z
26.9.2007 okrem podporenia realizácie prípravy priemyselnej zóny v Hnúšti
boli prijaté aj uznesenia pre zlepšenie dopravnej infraštruktúry. V súlade s
územným plánom mesta Hnúšťa bolo v roku 2007 zahájená revitalizácia
priemyselnej zóny Hnúšťa z „hnedej zóny T-GUM“ na nový „Priemyselný park
mesta Hnúšťa“. Mesto aj v roku 2019 pomocou podpory Vlády SR a MH SR pre
rozvoj priemyslu využíva existujúci priemyselný areál SLZ Chémia a.s. a
PROBELO s.r.o., ktoré od majiteľov už odkúpilo a revitalizuje budovy,
pozemky a vyhlasuje výzvy na obsadenie novými investormi. Priemyselná
zóna je pripravovaná pre investorov s plánovaným počtom 1500 pracovných
miest, do dnešných čias je v podstate plne využitá.
Organizácie
Rozpočtové organizácie mesta
Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrila Materská škola na ulici Nábrežie
Rimavy, Materská škola na ulici Klokočova, obe bez právnej subjektivity
zriadenia. Ďalej medzi rozpočtové organizácie mesta Hnúšťa patrili základné
školy – ZŠ Klokočova a ZŠ Janka Francisciho Rimavského obe zriadené
mestským zastupiteľstvom s právnou subjektivitou na území mesta, Základná
umelecká škola a Centrum voľného času ako školské zariadenie bez právnej
subjektivity. Rozdiel medzi školskými zariadeniami s právnou subjektivitou
a bez právnej subjektivity je ten, že školy s právnou subjektivitou hospodária
v pridelenými vlastnými rozpočtami, ktoré sú odvodené od dotácií na žiaka ako
financovanie prenesených kompetencií štátu cez transfery, ktoré sú účelovo
viazané na tieto činnosti, a materské školy sú naviazané svojim rozpočtom na
rozpočet mesta a sú originálnymi kompetenciami mesta. Podrobne sa o týchto
inštitúciách píše v časti Školstvo.
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Príspevkové organizácie mesta
Príspevkovými organizáciami, zriadenými Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti
boli Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, ktoré sídli v Dome kultúry na ulici
Rumunskej armády a jeho súčasťou je aj Mestská knižnica Prof. Štefana
Pasiara (podrobnejšie v časti Kultúra) a Technické služby mesta Hnúšťa, ktoré
vykonávajú verejnoprospešné činnosti a podnikateľskú činnosť. TSM
vykonávajú činnosti spojené so zabezpečovaním údržby miestnych
komunikácií, čistenie mesta a verejných priestranstiev, údržbu verejného
osvetlenia, údržbu zelene, zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikali na území mesta
a prevádzkovanie skládky tuhého komunálneho odpadu pre zvozovú oblasť
mesta. Podrobnejšie informácie o nakladaní s odpadmi sú v časti Životné
prostredie.
Iné organizácie pôsobiace v okrese Rimavská Sobota a ich detašované
pracoviská v meste Hnúšťa.
Zo zastúpenia štátnych úradov je to Okresný úrad Rimavská Sobota, ktorý má
sídlo v okresnom meste Rimavská Sobota, je právnickou osobou spadajúcou
pod Ministerstvo vnútra SR a vykonáva agendu živnostenského úradu, odboru
všeobecnej verejnej správy s organizáciou volieb a referend, prejednávaním
priestupkov, dôležitým pre mnohých obyvateľov je odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie alebo aj
pozemkový a katastrálny odbor. Prednostom úradu bol Ing. Csaba Csízi.
Daňový úrad ako inštitút Finančnej správy Slovenskej republiky má tiež sídlo
v Rimavskej Sobote na ulici Francisciho číslo 9. Dôležitou inštitúciou, ktorú
obyvatelia častokrát využívajú pri riešení svojich životných situáciách je
Sociálna poisťovňa, ktorá má sídlo na ulici Karola Mikszhátha číslo 6
v Rimavskej Sobote a jej riaditeľkou je JUDr. Zuzana Kederová. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota pracovisko Hnúšťaje úrad, ktorý má
zastúpenie aj v našom meste a ktorý vykonáva svoju činnosť v oblasti služieb
zamestnanosti pre klientov - uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti
a ich rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, zamestnávatelia, osoby
samostatne zárobkovo činné, cudzinci, občania Európskej únie a ich rodinní
príslušníci, teda klientom úradu môže byť každá osoba pohybujúca sa na trhu
práce v rámci Slovenskej republiky alebo sa na vstup na trh práce pripravuje.
Preto aj činnosť úradov je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so
znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti. Prvoradou
činnosťou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania
uchádzačom a záujemcom o zamestnanie s čím súvisí vedenie evidencií o
uchádzačoch a záujemcoch o zamestnanie; o voľných pracovných miestach a
zamestnávateľoch vo svojom územnom obvode; rozhodovanie o (ne)zaradení
občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a následne o ich vyradení z
evidencie uchádzačov o zamestnanie v ideálnom prípade do zamestnania alebo
na z dôvodu začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Dôležitú
súčasť činnosti tvorí poskytovanie informácií zamestnávateľom o možnostiach,
ktoré im ponúka zákon o službách zamestnanosti, o ich právach a
povinnostiach a kontrola dodržiavania týchto povinností. Nezastupiteľnou
činnosťou je poskytovanie informačno - poradenských a odborných poradenských služieb a realizácia projektov a programov zameraných na zlepšenie
situácie na trhu práce v regióne.
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V meste Hnúšťa sídli aj Obvodné oddelenie PZ SR, ako základný útvar
Policajného zboru je obvodným oddelením II. typu s plánovaným počtom 33
policajtov, ktoré plní úlohy v zmysle časovej a vecnej koncepcie plnenia úloh
Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote. Riaditeľom Obvodného
oddelenia PZ Hnúšťa je mjr. Ing. Ján Ščurko. 1. zástupcom riaditeľa zástupca
pre výkon služby je mjr. Mgr. Peter Lenický. Služobný obvod Obvodného
oddelenia PZ Hnúšťa patrí rozlohou medzi najväčšie služobné obvody
Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, pozostáva z 12 obcí - Rimavské
Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Lehota nad Rimavicou,
Kyjatice, Rovné, Krokava, Ratkovská Suchá, Ratkovská Lehota, Poproč, Potok,
Klenovec a z dvoch miest Hnúšťa, Tisovec, čím svojou rozlohou patrí k
najrozsiahlejším služobným obvodom v rámci Okresného riaditeľstva PZ v
Rimavskej Sobote. Pre úspešné zvládnutie bezpečnostnej situácie, efektívnu
prácu policajtov, ako aj pre preventívne pôsobenie a lepšiu znalosť policajtov
je služobný obvod Obvodného oddelenia PZ Hnúšťa rozdelený do 9-tich
územných častí obvodu. V Jednotlivých územných častiach obvodu vykonáva
výkon služby 21 policajtov – referentov s územnou a objektovou
zodpovednosťou, ktorí preventívne pôsobia vo svojich pridelených územných
častiach obvodu, prijímajú oznámenia o spáchaní protiprávneho konania,
vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na mieste trestného činu a vo
veľkej miere prispievajú k odhaľovaniu páchateľov protiprávneho konania. V
samotnom meste Hnúšťa je celkom 5 obvodov. Ďalší dvaja policajti – referenti
špecialisti sú vyčlenení na prácu s rómskou komunitou. Spracovávaním a
vyšetrovaním trestných spisov v rámci Obvodného oddelenia PZ Hnúšťa sú
poverení piati policajti - starší referenti – poverení príslušníci, ktorí
vykonávajú skrátené vyšetrovanie, teda vyšetrujú trestné činy s hornou
hranicou odňatia slobody do troch rokov. Najväčší podiel z hľadiska skladby
trestných činov spáchaných služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ
Hnúšťa tvorili trestné činy majetkovej povahy. V štruktúre tejto trestnej
činnosti prevládali prosté krádeže v obchodoch, na uliciach, na občanoch, u
detí v školách, krádeže drevín z lesov a poľnohospodárskych plodín z polí. Z
krádeží vlámaním prevládali krádeže do víkendových domov, chát a
hospodárskych budov. Príčiny páchania tejto protiprávnej činnosti možno
hľadať v nedostatku finančných prostriedkov na krytie základných potrieb
rodiny, ako i vysoký počet rodín odkázaných na sociálne dávky. Ďalšou
najčastejšou kriminalitou páchanou v služobnom obvode Obvodného
oddelenia PZ Hnúšťa bola ekonomická kriminalita. Išlo predovšetkým o
úmyselné uvedenie nepravdivých údajov pri podpísaní zmluvy o spotrebnom
úvere na nákup tovaru, nesplácanie splátok nebankových subjektom za
požičanie finančných prostriedkov, spreneveru a prisvojenie si cudzích vecí
alebo finančných prostriedkov. Násilnú kriminalitu predstavovali v služobnom
obvode Obvodného oddelenia PZ Hnúšťa najmä výtržníctvo na diskotékach, v
baroch a na uliciach, fyzické napadnutia, vyhrážanie sa rodinným
príslušníkom a susedom. Páchanie tejto trestnej činnosti bolo ovplyvnené
najmä konzumáciou alkoholu, susedskými a rodinnými spormi, psychickými
chorobami, vplyvom masmédií, filmov, počítačových hier a mnohými ďalšími
faktormi. Ostatnú kriminalitu tvorili predovšetkým záškoláctvo, neplnenie si
vyživovacej povinnosti voči nezaopatreným deťom a porušovanie domovej
slobody. Aj v tomto roku policajti Obvodného oddelenia PZ vykonávali aj
ďalšie činnosti súvisiace predovšetkým s predvádzaním osôb na okresné,
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krajské súdy a iné úrady. Doručovanie a vybavovanie dožiadaní od exekútorov,
súdov, prokuratúry a ostatných organizácií ako aj poskytovanie súčinností pri
vykonávaní exekučných konaní a podobne. V neposlednom rade k práci
policajtov patrí aj preventívna činnosť. V rámci prevencie boli vykonávané na
základných a stredných školách služobného obvodu Obvodného oddelenie PZ
Hnúšťa prednášky o trestnoprávnej zodpovednosti, prednášky o konkrétnej
práci policajtov na mieste trestného činu spojené s ukážkami výzbroje a
výstroje policajtov. V zimnom období policajti preventívne pôsobili na chodcov
a cyklistov, aby používali reflexné prvky pre ich bezpečnosť, aby boli na cestách
a priechodov pre chodcov videní. Do boja proti páchaniu trestnej činnosti sú
zapojovaný i občania, a to hlavne prostredníctvom dobrovoľných ochrancov
verejného poriadku, ktorí sa zapájajú do výkonu služby pri verejných,
kultúrnych a spoločenských akciách. Bezpečnostná situácia je porovnateľná, s
ktorýmkoľvek služobným obvodom, či mestom v rámci SR a považujem ju za
zvládnutú a na požadovanej úrovni v porovnaní zo silami a prostriedkami,
ktoré sú na udržanie verejného poriadku vynakladané
Súdnictvo a prokuratúra
Okresný súd sídli v Rimavskej Sobote v nových zrekonštruovaných priestoroch
bývalej sedrie, teda historického župného súdu, postaveného v rokoch 18851887 v neorenesančnom slohu, na Námestí Mihálya Tompu, jeho predsedom
je od 1. apríla 2007 JUDr. Peter Zachar.
Hasiči
Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Rimavskej Sobote je pplk. Ing. Marek Laššák. Hasiči majú tiež detašované
pracovisko v meste Hnúšťa –Hasičskú stanicu v Hnúšti a mesto je jedným
z troch miest nachádzajúcich sa v okrese. V Profile HS je uvádzané, že je II.
typu, zriadená od roku 1996, celková rekonštrukcia budovy a prevádzkových
priestorov prebehla v roku 2014. Priemerný počet ročných zásahov je 106 – 155
v zásahovom obvode s počtom obcí 21 (z toho 2 mestá). Počas Dní mesta
Hnúšťa mávajú Hasiči tzv. Deň otvorených dverí, kde majú návštevníci
možnosť vidieť ukážky hasičskej a policajnej techniky, ukážky práce kynológov,
vyhľadávanie osôb pomocou psa a zdolávanie požiaru osobného auta. Okresné
riaditeľstvo HaZZ zároveň v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru
posudzovalo v rámci územného a stavebného konania z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavieb projektovú dokumentáciu stavieb a
následne v rámci kolaudačného konania splnenie požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti stavieb umiestnených v katastrálnom území mesta a vyjadrujú sa
ku každému investičnému stavebnému zámeru mesta ale aj jeho obyvateľov.
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4. Školstvo
Materská škola Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa
K vedúcim zamestnancom materskej školy patrí jej riaditeľka, PaedDr. Beata
Tokárová, pani zástupkyňa Mgr. Elena Tokárová a vedúca školskej jedálne pri
MŠ Adriana Kožiaková.
Rada školy v školskom roku zasadala 1-krát v zložení podľa prezenčných listín
v súlade s platným Štatútom RŠ. Členov na zasadnutie zvolávala predsedníčka
RŠ prostredníctvom e-mailu. Zo zasadnutia RŠ je vyhotovená zápisnica a
prezenčná listina. Zasadnutie sa uskutočnilo 30.09.2019. Obsahom bolo:
Predloženie správy VVČ za rok 2018/2019, ktorú predložila p. riaditeľka
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019
Členovia RŠ
Ing. Simona Kamenská
predseda
Katarína Zemančíková
podpredsedníčka, člen za NZ
Zuzana Dobošová
člen za rodičov
Ľubomíra Hroncová
člen za PZ
MUDr. Zollerová Ľubica
delegovaný poslanec
Hilda Ginisová
delegovaný poslanec
Ing. Miroslava Vargová
delegovaný poslanec
Správu vypracovala predsedníčka rady školy Ing. Simona Kamenská.
Iné poradné orgány školy
Poradné orgány školy pracovali na základe ročného Plánu práce. Plán práce
vychádzal z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok POP a
z analýzy výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019.
Činnosť pedagogickej rady
Počet plánovaných zasadnutí pedagogickej rady: 5 krát
Počet zasadnutí pedagogickej rady: 3 krát a 6 krát operatívne porady
Pedagogická rada sa zaoberala problematikou:
 prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok: 2018/2019
 POP na školský rok 2019/2020
 prerokovanie a schválenie Plánu práce školy
 prerokovanie Školského poriadku školy
 aktuálnymi pedagogickými aktualitami z oblasti pedagogiky
 plánovaním, realizovaním a evalváciou inovovaného ŠkVP Rimavienka
 Prenosom informácií zo seminárov, školení riaditeľky a pedagogických
zamestnancov
 zisťovaním úrovne pripravenosti detí do ZŠ /prognózy, aktuálne problémy,
stav úrovne
o v predčitateľskej a grafomotorickej oblasti, individuálne vzdelávacie plány
pre deti s OŠD
 realizáciou národného projektu „Pomáhajúce profesie edukácie detí a
žiakov“
 evalváciou plnenia interných projektov „Púpavienka“, „Zajko Poznajko“ a
„Počítač môj kamarát“
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evalváciou plnenia cieľov v rámci profilácie školy
zvyšovaním právneho vedomia pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
 vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov, plánom
osobného profesijného rozvoja, ročného plánu profesijného rozvoja
a štvorročným plánom profesijného rozvoja
 prezentáciou
školy
prostredníctvom
webovej
stránky
školy:
www.msnrrimavienka.sk
 evalváciou záverov z vnútroškolskej kontroly,
 organizačným zabezpečením a hodnotením celoškolských a triednych
akcií
Činnosť metodického združenia:
Počet zasadnutí metodického združenia: 2-krát. Metodické združenie sa
zaoberalo problematikou : Inšpekčné zistenia z celoslovenskej sekcie
predprimárneho vzdelávania vo Zvolene, Prenos poznatkov z inšpiračného
vzdelávanie: Profesijné kompetencie vo vzdelávacej oblasti Umenie a Kultúra
– Hudobná výchova: rozvíjať pohybové a rytmické spôsobilosti detí s využitím
riekaniek a pesničiek, Prenos poznatkov zo seminára: Ako sa vyrovnať zo
strachom? Motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania,
Prenos poznatkov zo seminára: Edukačno – inšpiratívny Maratón pre
pedagógov a Rozvíjanie pohybových zručností detí predškolského veku
Správu vypracovala vedúca MZ Soňa Juhaniaková.
V materskej škole je zapísaných 120 detí v šiestich triedach podľa vekových
kategórií 1(2 až 3)-20, 2(3 až 4)-22, 3(2 až 6)-14, 4(4 až6)-20, 5(5 až 6)-22 a 6(5
až 6)-23 – v MŠ je 45 predškolákov. Predprimárne vzdelanie získa dieťa
v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom
o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive
schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku a na žiadosť zákonného
zástupcu.
Fyzický počet zamestnancov MŠ je 25, z toho 13 učiteľov MŠ, 2 pedagogickí
asistenti, jeden školský špeciálny pedagóg, jeden odborný sociálny pedagóg,
a 8 nepedagogických pracovníkov – kuchárky a pomocné kuchárky,
upratovačky a školník. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Aktivity organizované materskou školou
Materská škola organizoval aktivity na triednej alebo celoškolskej úrovni,
naplánované v septembri v Ročnom pláne školy, naplánované v rámci
triedneho ročného plánu, prípadne realizovala aktivity, ktoré sa vyskytli
náhodne v rámci rôznych ponúk organizácií podieľajúcich sa na výchove
a vzdelávaní a iných.
Termín Aktivita
9/2019 Turistická vychádzka do prírody
9/2019 Stretnutie so základnou školou Centrum – „športový deň“
9/2019 Stretnutie so základnou školu J. F. Rimavského v školskej záhrade
9/2019 „Zoznamovacia párty“
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Termín Aktivita
9/2019 Výlet Zbojská – vláčikom
10/2019 Návšteva dopravného ihriska
10/2019 Poldenný výlet vláčikom – lesný skanzen Tisovec
10/2019 Jesenná turistická vychádzka- zber jesenných plodov
10/2019 Divadlo v MŠ „O pyšnej Dorotke“
10/2019 Zo záhradky do komôrky – spracovanie jesenných plodov zo záhradky
10/2019 Enviro projekt – „Krtko čaruje“
10/2019 Divadlo v MŠ „Zvuky a pohyby zvierat“
10/2019 Divadlo v MŠ „Zdravá abeceda“
10/2019 Tvorivé dielne so starými rodičmi – „Tekvicové strašidielka“
10/2019 Výstavka z jesenných plodov – tvorivosť a šikovnosť rodičov
10/2019 Súťaž o najkrajšiu tekvicu a nástenku
10/2019 Návšteva „uja horára“
10/2019 Vystúpenie detí pre jubilantov mesta Hnúšťa
10/2019 Ochutnávka ovocia a zeleniny
10/2019 Na návšteve v Klube dôchodcov v Hnúšti
10/2019 Na návšteve v Klube dôchodcov v Klenovci
10/2019 Tvorivé dielne so starými rodičmi – pozdravy z jesenných plodov
10/2019 Vystúpenie detí v rámci „Mesiaca úcty k starším“
10/2019 Európsky týždeň športu
10/2019 „Ako sa rodí motýľ“ – návšteva z motýlej farmy v triede
10/2019 Tvorivé dielne v ZUŠ – výroba pohľadníc
10/2019 Spolupráca so ZŠ Klokočova - Halloween
11/2019

Lampiónový sprievod mesto Hnúšťa pri príležitosti medzinárodného
sviatku „Deň materských škôl“ – s rodičmi

11/2019

Ľudové zvyky na Ondreja – vymetanie kútov

11/2019

„Zdravé zúbky“ – teta zubárky v MŠ

11/2019

Mestská polícia na návšteve v našej triede

11/2019

Štátna polícia na návšteve v našej triede

11/2019

Spolupráca so ZŠ Centrum

11/2019

„Taekwoondo“ v našej telocvični . projekt s TK

11/2019

Návšteva so ZŠ J.F. Rimavského – „oboznamovanie krúžkov ZŠ“

12/2019 Tvorivé dielne – pečenie medovníčkov so starou mamou
12/2019 Tvorivé dielne – pečenie medovníčkov
12/2019 Vianočný program- „Trblietavé Vianoce včera a dnes“ v MsKS
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Termín Aktivita
12/2019 Navštívil nás Mikuláš
12/2019 Vystúpenie na predvianočnom posedení pre dôchodkyne MŠ – deti
12/2019 Tvorivé Vianočné dielne s rodičmi – „ako pripraviť vianočný punč“
12/2019 Púšťanie lampiónov Ježiškovi
12/2019 Spolupráca so ZŠ J. F. Rimavského – vianočné tvorenie

Údaje o súťažiach, do ktorých sa materská škola zapojila
Termín
12/2019

Aktivita
„Vianočná pošta 2020“ –
Výtvarná súťaž - požiarna

12/2019

„Vianočná pošta 2020“ – výtvarné návrhy detí emisie poštovej známky
„Vianočná pošta 2020“

10/2019

S medvedíkom Nivea

11/2019

Ochranárik – výtvarná súťaž – 1 práca, umiestnenie žiadne
Súťaž o najkrajšiu tekvicu – hlasovacia súťaž cez internet – umiestnenie
žiadne
Súťaž o najkrajšiu nástenku – hlasovacia súťaž cez internet –
umiestnenie žiadne

Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila v školskom roku
2019/2020
Taekwovnd Od PC k športu “Na skok“ - projekt Účasť 40 detí na hodine –
o klub
podporovaný MŠVVaŠ SR
Taekwondo klubu v Hnúšti
Hnúšťa zameraný na získanie pozitívneho
vzťahu k šport a pohybu
Európsky Športové aktivity v mesiaci
týždeň
september každého roku s cieľom
športu
motivovať slovenskú verejnosť k
aktívnej účasti na športových
Národné podujatiach ako aj iných
športové pohybových aktivitách a tým viesť
centrum obyvateľov Slovenska k zdravému
Bratislava životnému štýlu.
NIVEA Vzdelávací program Medvedík
NIVEA podporil u detí
predškolského veku individuálne
rozvojové možnosti a pomocou
hier a v zmysluplne navodených
tvorivých činnostiach nenásilne
ovplyvnil ich vzťah k poznávaniu a
učeniu.

Športové
aktivity
v
rámci
Európskeho týždňa športu – účasť
90 detí na organizovaných
súťaživých
a
pohybových
aktivitách, chápanie významu
olympijských kruhov a súťaženia
fair play
Pracovný didaktický materiál pre
predškolákov
(pracovné listy z tvrdého kartónu
určené na strihanie, lepenie,
dokresľovanie a pod. k rôznym
témam), farebné voskové
pastelky ( 50ks), pastelky,
nafukovacie lopty
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IKT v
materskej
škole
„Počítač môj
kamarát“

V rámci projektu deti zvládli naSamostatná tvorba detí
–
základe
slovnej
nápodoby,vytlačené práce, zviazané knihy
slovných inštrukcií dospelého naa pod.,
prezentácie
v Power
elementárnej
úrovni
prácuPointe k rôznym témam
s počítačom, detskými edukačnými
hrami a BeeBotom.
Environme Riešiť rozličné problémy na
Exkurzia Lesný skanzen Tisovec
ntálna
uskutočňovanie ochrany prírody a Exkurzia na farmu Zbojská
výchova tým u detí rozvíjať ochranárske
„Upratovanie prírody“
postoje, lásku k prírode.
/edukácia v školskej záhrade/
„Zajko
„Krtko čaruje“
Poznajko“
„Upratovanie prírody“
„Sadíme, pestuje...“
Regionálna Aktívne sa zapojiť do príprav a„Zo záhradky do komôrky“
výchova osláv ľudových tradícií – ukážkyVystúpenie Púpavienky v domove
ľudových zvykov. Spoznať ľudovésociálnych služieb v Klenovci
„Púpavienka“ zvyky a tradície, ako žili, pracovali
a zabávali ľudia v minulosti.
Zvládnuť tanečné prvky ľudového
tanca.
NP
Projekt sa zameriava na
Refundácia mzdy vo výške 100%:
„Pomáhajúc inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 2pedagogickým
e profesie kvalitnému vzdelávaniu
zamestnancom 2 odborným
edukácie
zamestnancom
detí
Prijatých na plný úväzok
a žiakov“

Dotácie a granty, do ktorých sa materská škola zapojila

Podpora
„Malí gymnasti z Hnúšte“ – rozvoj pohybových schopností detí
rozvoja športu pred. veku s dôrazom na rozvoj koordinačných schopností. Žiadali
na rok 2019, sme dotáciu na trampolínu /d.4m/ a interaktívny herný prvok,
žiaľ neúspešne.
Záhrady.sk “Ovocný sad” – projekt zameraný na rozvoj zdravej výživy detí
Súťaže pre predškolského veku a rozvoja pozitívneho vzťahu k prírode
materské a ZŠ založeného na pozorované zmien stromu počas roku – vysadili
o ovocné
sme 4 ovocné kry a 8 ovocných stromov podľa vlastného výberu
stromy, kry
Tesco
"Farebné pesničky" - projekt zameraný na rozvoj hudobnej
„My pomáha- tvorivosti pri využití rytmických a inštrumentálnych nástrojov me - Vy
neúspešne
rozhodujete“

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Priestorové podmienky školy
6- triedna materská škola je v prevádzke od roku 1977. Budova v auguste 2018
prebehla celkovou rekonštrukciou - výmena okien, oprava strechy, zateplenie,
výmena dlažby na predných terasách, v apríli 2019 na zadných terasách v
školskej záhrade, výmena dlažby na detskom amfiteátri. Prebehla
rekonštrukcia detského sociálneho zariadenia v kumbále v školskej záhrade.
Školskú záhradu postupne revitalizujeme – obmieňame pohybové a hracie
zostavy za nové.
Vnútorné priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné predpisy, všetky triedy
majú rekonštruované priestory wc a kúpeľne, s výmenou vodovodných rúr.
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Štyri šatne sú vybavené novými detskými šatníkovými skriňami, ďalšie dve
šatne je potrebné vymeniť za nové.
Všetky triedy sú plne zrekonštruované, zariadené novým detským nábytkom.
Materská škola má zrekonštruovanú miestnosť bývalej kočikárne na rozvoj
pohybových zručností detí – malá telocvičňa, v ktorej sa deti z tried striedajú
podľa harmonogramu. Jej využitie je širšie - tvorivé dielne detí a rodičov,
vystúpenia detí pre dôchodcov a rodičov, externé divadelné predstavenia,
pedagogické a prevádzkové porady, činnosť internej krúžkovej činnosti a pod.
Materiálne podmienky školy
Triedy sú vybavené primeraným množstvom hračiek a ostatného hrového
materiálu, ktorý sa zakupuje väčšinou z príspevkov rodičov na hračky, zo
štátneho rozpočtu pre predškolákov, z prostriedkov RZ. V troch triedach sú
interaktívne tabule, každá trieda je vybavená počítačom s pripojením na
internet, tlačiarňou, čím si deti vo veľkej miere rozvíjajú digitálne zručnosti.
Výtvarný a pracovný materiál si učiteľky pravidelne dokupujú podľa vlastného
uváženia a potrieb. V tomto školskom roku sme dokúpili didaktické a učebné
pomôcky podľa aktuálnych potrieb každej triedy zo štátneho rozpočtu na
predškolákov. Na podporu dištančného vzdelávania detí počas mimoriadnej
situácie od 16.3.2020 do 31.05.2020 mala materská škola zabezpečené
materiálno - technické podmienky. Problém s dištančným vzdelávaním nastal
v rodinách, ktoré nemali pripojenie na internet. PZ odovzdávali edukačné
úlohy, pracovné listy rodičom osobne, za prísnych hygienických podmienok
(ku blízkym kontaktom nedochádzalo), alebo prostredníctvom rozvozu v rámci
spolupráce s terénnou sociálnou prácou mesta Hnúšťa a inkluzívnym tímom
NP PoP.
V roku 2019 zabezpečili police na stenu v telocvični na odkladanie športového
náčinia/náradia, výmenu náterov na drevených a kovových pohybových
hracích prvkoch v školskej záhrade, inštaláciu krytov na radiátory v detských
sociálnych zariadeniach pri každej triede, vo vstupných chodbách a šatniach
tried, interného bezpečného systému – alarmu, výmenu plastových dverí pri
vstupe do budovy MŠ, vstupu do šatne, maľovanie stien na medziposchodiach,
pestrých obrázkov na stenu na medziposchodiach – skrášlenie interiéru,
výmenu linolea za dlažbu vo vstupnej chodbe v strede budovy, inštaláciu
konvektomatu do školskej jedálne – uvedený bol do prevádzky.
Od rodičov získali Vianočnú výzdobu javisko na vystúpenie detí na Vianoce,
Zabezpečenie a ušitie kostýmov, podkolienok na zimnú besiedku,
Bezkontaktný teplomer, Suroviny na pečenie medovníčkov, koláčov, pečiva...,
Vianočné ozdoby, Dron na fotografovanie školskej akcie, Materiál na tvorivé
aktivity, kancelársky, výtvarný, pracovný, dekoračný material, Hračky do
každej triedy k Vianociam, Zo vstupného (Vianočná besiedka) kúpili detskú
šmýkačku zelenú, látkový HAD – pre 2–3 ročné deti - držadlo na vychádzku
detí, sadenice jarných kvetov, zemina, Pomoc pri fotografovaní na
celoškolských a triednych akciách. Sponzorsky zabezpečili financovanie
webovej stránky školy - www.msnrrimavienka.sk a nákup príklepovej vŕtačky
za 95,48 €. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením materskej školy prispieval zákonný zástupca, ktorý má voči
dieťaťu vyživovaciu povinnosť podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Hnúšťa č.81/2008 nasledovne: 30 € mesačne na 2 roč. dieťa, 10 € mesačne na
3-5 roč. dieťa, a 12 € mesačne na dieťa dochádzajúceho do MŠ z iných miest
a obcí. Príspevok za celý školský rok bol v sume 8 143,78€
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HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI RZ PRI MŠ
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
Zostatok zo
šk.r.

HOTOVOSŤ EUR

BANK. ÚČET
EUR

SPOLU
EUR

2018/2019

853.53 €

1010.60 €

1864.13 €

ROZPOČET
HOTOVOSTI

ROZPOČET BANK.
ÚČET

EUR

EUR

Hotovosť z pokladne na BÚ

0.00

2378.00

Rodičovské združenie

2300.00

0.00

2% na BU

0.00

1025.62

Na Mikulášsky balíček

226.00

0.00

Spolu:

2526.00€

3403.62€

DRUH VÝDAVKU

ROZPOČET
HOTOVOSTI

ROZPOČET BANK.
ÚČET

EUR

EUR

Zasklenie tabla

0.00

37.63

Šatňa

0.00

1731.00

150.62

206.05

2378.00

0.00

74.00

90.00

79.43

0.00

222.90

0.00

Poplatky – bankové, notár

54.55

53.80

Nákup nepremokavé plachty

0.00

1280.00

2959.50€

3398.48€

HOTOVOSŤ
EUR

BANK. ÚČET
EUR

SPOLU
EUR

853.53 €
2526.00€
2959.50€

1010.60 €
3403.62€
3398.48€

1864.13 €
5929.62€
6357.98€

420.03€

1015.74€

1435.77€

DRUH PRÍJMU

Mikulášske balíčky + vian.dekorácie
Hotovosť na BÚ
Preprava výlety, Planetárium
Darčeky (Lampiónový pochod,
karneval)
Koniec roka + predškoláci

Spolu:
REKAPITULÁCIA

Zostatok
Príjmy
Výdavky
Zostatok
k 31.8.2020

Zdroj: Janka Tichá, pokladník
Spolupráca materskej školy s rodičmi bola realizovaná na veľmi dobrej
úrovni. Rodičia sa podieľali aktívne pri celoškolských aktivitách ako napr.:
aktívne zapojenie sa do jesennej akcie “Zo záhradky do komôrky”, kde
pomáhali pri ukážkach jej spracovania, pomoc pri organizácii vianočnej
besiedky, nákup a zhotovenie mikulášskych balíčkov, evidencia a pomoc pri
získaní 2% dani z príjmu FO, hmotná a finančná pomoc v krúžkových
činnostiach, finančné a hmotné zabezpečenie v každej triede, materiálna
pomoc pri triednych aktivitách, spolupráca a ochota pri zabezpečovaní
neštardantných pomôcok a pod. Rodičovské združenie bolo počas školského
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roku nápomocné pri akýchkoľvek aktivitách, pravidelne sa schádzali na pôde
školy, diskutovali o využití finančných prostriedkov, navrhovali spôsoby a
možnosti ďalšej pomoci pre školu a deti. Poďakovanie patrí najmä
predsedníčke Ing. Michaele Hroncovej a pokladníčke Janke Tichej.
Materská škola spolupracovala s nasledovnými inštitúciami:
 Zriaďovateľ Mesto – pomoc pri úprave a údržbe priestorov MŠ,
 Technické služby mesta – pomoc pri úprave školskej záhrady, vývoz
odpalu,
 ZŠ JFR Nábrežie Rimavy a ZŠ Klokočova – vzájomné návštevy podľa
plánu spolupráce s cieľom uľahčiť prechod detí z MŠ do základnej školy
 Rodičovské združenie pri MŠ – aktívna účasť pri triednych a
celoškolských aktivitách
 Rada školy pri MŠ - úlohy vyplývajúce zo Stanov rady školy
 ZUŠ – prípravný ročník - odbor výtvarný, výchovný koncert, tvorivé
dielne
Knižnica prof. Štefana Pasiara - návštevy knižnice, výstavy
Mestské kultúrne stredisko – poskytnutie priestorov na akvitity školy
Mestská polícia - ochrana majetku školy, besedy s deťmi, dopravné ihrisko
Terénna sociálna práca mesta Hnúšťa
 Lesy SR – Rimavská Sobota – edukačné aktivity, edukačný materiál,
návšteva horárov v MŠ
 Klub dôchodcov Hnúšťa, Klenovec – vystúpenie detí
Zubná ambulancia - MDDr. Soňa Kocúrová
 Hvezdáreň Rimavská Sobota
 CVČ – návšteva v centre Relaxu – pozorovanie zvieratiek
 FK Iskra Hnúšťa – športové aktivity na futbalovom ihrisku
 Železnice SR v Hnúšti – preprava detí na výlety zadarmo
 Doprava Ulický – preprava detí na výlety
Všetky menované organizácie participovali v rámci uvedených spoluprác na
veľmi dobrej úrovni.
Zdroj : PaedDr. Tokárová Beata, riaditeľka školy, v správe o VVČ

Materská škola Klokočova 741, Hnúšťa
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa v roku 2019 pracovala vo
výchovnej činnosti celodennej pod vedením riaditeľky Anny Liptákovej.
Vedúcou školskej jedálne je Ing. Eva Balciarová. Rada školy pri MŠ bola
ustanovená v zmysle §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov po voľbách dňa 17.10.1991. Dňa 18.03.2019 sa
konala ustanovujúca schôdza novej Rady školy, ktorej zvolení členovia budú
pracovať v nasledujúcom funkčnom období, v zložení :
Bc. Kristína Randisová
Za pedagogických zamestnancov predsedkyňa
Mgr. Ivana Horváthová
Ako členovia : Za rodičov
MVDr. Stanislava Galandáková Za rodičov
Anna Bobáková
Za nepedagogických zamestnancov
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Zástupca zriaďovateľa – poslanec MsZ
Zástupca zriaďovateľa – poslanec MsZ
Zástupca zriaďovateľa – poslanec MsZ

V školskom roku 2019/2020 školská rada zasadala 3x a na svoje zasadnutia
pravidelne prizývala vedenie školy. Zaoberala sa hodnotením priebehu
školského roka, školským vzdelávacím programom, ročným plánom MŠ,
školským poriadkom MŠ a kritériami na prijímanie detí do MŠ, úpravami
školskej záhrady, navýšením rozpočtu, dochádzkou detí do materskej školy
v čase prázdnin .
Ďalším poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada školy a
metodické združenie (ďalej MZ).
Pedagogická rada zasadala 8x a sa zaoberala s aktuálnou odbornou
problematikou:
 Prerokovanie Školského poriadku školy
 Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej
činnosti za školský rok 2019/2020
 Prerokovanie a schválenie Plánu práce školy
 Prerokovanie ďalších podmienok na prijímanie detí
 Plánovanie, realizovanie a evalváciou inovovaného ŠkVP
 Aktuálne pedagogické aktuality
 Riešila sa úroveň pripravenosti detí do ZŠ
 Zvyšovaním právneho povedomia pedagogických a nepedagogických
zamestnancov
 Kontinuálny plán a formy vzdelávania pedagogických zamestnancov
 Pedagogický zamestnanci prenášali informácie zo školení
 Plánované aktivity a ich organizačné zabezpečenie
 Evalváciou záverov vnútroškolskej kontroly
 Prezentáciou školy prostredníctvom webovej stránky školy
Vedúcou metodického združenia je učiteľka Eva Šafáriková a toto združenie sa
na svojich troch zasadnutiach zaoberalo
 Tvorbou plánu práce MZ
 Prerokovaním a schválením učebných osnov, obsahových celkov, témy
týždňa, výkonových štandardov vychádzajúcich z vlastného zamerania MŠ
 Oboznamovaním sa s metodickými príručkami ,,Zdravie a pohyb“ ,,Človek
a svet práce“, ,,Jazyk a komunikácia“ ,
 Analyzovaním zistených nedostatkov a problémov z triednej dokumentácie
a plánov
 Tvorbou diagnostiky dieťaťa v súlade s inovovaným ŠkVP
 Aplikáciou získaných poznatkov zo školení – prezentácia
 Oboznámením sa pripravovaného národného programu výchovy
a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“
 Riešením aktuálnych výchovno – vzdelávacích problémov detí
Predsedom Rady rodičov bola Mgr. Katarína Šamin. Vo výbore RR je
zastúpená každá trieda. Rada rodičov pracovala podľa plánu práce, pomáhali
MŠ riešiť aktuálne problémy, zúčastňovali sa na príprave rôznych akcií
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a podujatí, odsúhlasovala finančné príspevky na pomôcky, hračky.
V materskej škole je prihlásených 68 detí, z toho podľa vekového zloženia je 23 ročných 18, 4-5 ročných je 24 a 5-6 ročných predškolákov je 26. Pre všetky
deti je uplatňovaný vzdelávací plán školského vzdelávacieho programu
„Rozprávkový dom“, ktorý je v ročníku 5-6 ročných rozšírený o stimulačný
program.
Na tejto materskej škole je zamestnaných 6 pedagogických pracovníkov: Marta
Kormošová, Mgr. Alexandra Bysterská, Bc. Kristína Randisová, Mgr. Ivana
Kiseľová, Eva Šafáriková, Janett Guzmová (všetci pedagogickí zamestnanci
spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre prácu učiteľky pre predprimárne
vzdelávanie) a 6 prevádzkových zamestnancov ako Ing. Eva Balciarová vedúca školskej jedálne a administratívny pracovník, Katarína Murinčeková
- kuchárka, Miroslava Vrbinská - kuchárka, a upratovačky Anna Bobáková a
Iveta Ladiková. K 01.04.2019 do 31.10.2019 nastúpila do práce cez projekt
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení
na trhu práce – 4 Ľubica Bönischová ako iný pracovník cez Aktívne opatrenia
na trhu práce. K 01.09.2019 nastúpila do kuchyne na dobu určitú cez projekt Katarína Murinčeková.
Učiteľky ako pedagogické zamestnankyne si pravidelne zvyšovali svoje
vzdelanie na mnohých seminároch, ale i samoštúdiom, študovali doporučenú
odbornú literatúru, odborné časopisy Predškolská výchova, Naša škola,
Rodina a škola. Riaditeľka MŠ sa zúčastnila sa konferencii: Celoslovenská
odborná konferencia v Partizánskom: ,,Materská škola – prvý krok na ceste
k poznaniu“, Medzinárodná konferencia v Bratislave: ,,Európsky učiteľ 21.
storočia“, odborných seminárov: ,,Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, Zmeny aktualizácie vo
vnútorných predpisov škôl“, Novely v práci škôl a CPPPaP“, Odborných
seminárov organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu“.
Z mnohých tém spomeniem napríklad : Inovácie v riadení školy a školského
zariadenia, Digitálne technológie v MŠ, Inovácie v didaktike, Obsahová
reforma, Interaktívna tabuľa vo výchovno – vzdelávacej činnosti, Vykonanie 1.
Atestácie, Zvládanie záťaží v školskom prostredí, Výskumne ladená koncepcia
prírodovedného vzdelávania, Využívanie interaktívnej techniky vo
vyučovacom procese, Aktivizujúce metódy vo výchove ich význam pre
formovanie hodnotového systému, Softvérové vybavenie interaktívnej tabule
a integrácia digitálnych technológií do vých. vzdel. Činnosti v MŠ, Power Point
v edukačnom procese, Environmentálna výchova v MŠ, Rozvíjanie
emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Interaktívna komunikácia v edukačnom procese, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti, Práca
v digitálnom svete
V škole sa organizovali mnohé školské kultúrne a športové akcie
napr.: Výlet salaš Veľké Teriakovce, púšťanie šarkanov, EDŠ – orientačný beh
so ZŠ, Prezentácia o prevencii zubného kazu, Vítanie jesene – opekačka,
Divadlo - ,, Zvieratká ZOO“, Hallowen – strašidelný deň v ZŠ Klokočova, Úcta
jubilantom – vystúpenie, Spolupráca so ZŠ J.F.N.R., Jóga s deťmi, Beseda
s lesnými pedagógmi, Pečenie v centre voľného času, Muzikoterapia a
Vianočná besiedka v spolupráci so ZUŠ.
Na škôlke sú zriadené dva krúžky, na ktoré deti dochádzajú do iných školských
zariadení - Výtvarná výchova v ZUŠ a Dajme spolu gól v ZŠ Klokočova.
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Deti sa zapojili do mnohých výtvarných súťaží napr.: Hnúšťa mojimi očami,
Svet okolo nás, Bohúňova paleta, Požiar v domácnosti a Kamufláž v prírode.
Škola sa tiež zapojila do projektov :
IKT v MŠ - deti zvládnu podľa slovných inštrukcií dospelého na elementárnej
úrovni prácu s PC, detskými edukačnými hrami a elektronickou včelou Bee
Bot
AMV - pedagogickí zamestnanci získali USB kľúče a edukačný didaktický
balíček a budú v praxi efektívne využívať aktivizujúce metódy vo výchove,
moderné digitálne technológie a špeciálne digitálne interaktívne pomôcky
pre pedagógov a výrazne prispievať k eliminovaniu výchovných problémov.
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Školenie,
rozvoj pedagogických zamestnancov
- vybudovanie, vytvorenie a zavedenie elektronických služieb do prevádzky s
cieľom efektívne využívať edukačné softvéry – Hurá do školy, Hravé
slovíčka, Krok za krokom
- metodické príručky – Škôlka hrou
Regionálna výchova - Exkurzie tradičných remesiel, výrobkov s poznávaním
ľudových zvykov, tradícií, tance – spoznávať ako žili, pracovali a zabávali sa
ľudia v minulosti
Spoločnosť pre predškolskú výchovu -účasť na konferenciách, seminároch,
prezentácie edukačných aktivít, publikovanie odborných metodíkmetodiky, odborné publikácie, učebné pomôcky
Zdravé oči v MŠ - vyšetrenie zraku detí Včasné diagnostikovanie
Projekt na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy,
ktorý sa realizoval vďaka podpore žiadosti, ktorú pripravilo mesto a získalo
nenávratný finančný príspevok od Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry Bratislava, ktorá koná v zastúpení Ministerstva životného
prostredia SR ako RO pre OP KŽP
Úrad verejného zdravotníctva podporil konzumáciu ovocia a zeleniny u detí
v predškolskom veku
MŠ zapojila do podpory nadácií a grantov, kde získala od Nadácie TESCO
podporu projektu: ,,Šport a zábava“ – rozvíjať pozitívny vzťah k pohybu
a športovým aktivitám. Žiadali sme dotáciu na preliezky, prekážkovú dráhu do
školskej záhrady. Slovenský futbalový zväz Bratislava v mene Ministerstva
vnútra SR nás podporil v projekte ,,Dajme spolu gól“. Hlavným cieľom je
popularizovať futbal u detí v materských a základných školách. Projekt sa
uskutočňuje v kalendárnych mesiacoch, jeden krát v týždni so zameraním na
futbal – pohybovo športová aktivita. Organizáciu zabezpečí kvalifikovaný
tréner s platnou futbalovou licenciou.
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Materská škola je v prevádzke od roku 1987. Pôvodne bola MŠ 4 – triedna.
V súčasnosti má MŠ 3 triedy, v štvrtej triede je zriadený denný detský stacionár
DEDESO, ktorý prevádzkuje občianske združenie ATHÉNA. Vnútorné
priestory spĺňajú bezpečnostné a hygienické predpisy. Triedy sú vybavené
hračkami, učebným materiálom, ktorý zakupujeme z príspevkov rodičov a a zo
štátneho rozpočtu pre predškolákov. V každej triede sú interaktívne tabule,
počítače s pripojením na internet, tlačiarňou kde majú deti možnosť rozvíjať si
digitálne zručnosti. V pôvodnom stave sa nachádza kuchyňa - vývarovňa
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stravy. Je potrebná rekonštrukcia. V kuchyni bolo obnovené zariadenie
kuchyne: konvektomatu, oprava stropu a svietidiel. školský dvor je vybavený
pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami, detským dreveným športovým
komplexom so šmýkačkou, ktoré postupne vymieňame za nové certifikované .
V školskom roku 2019/2020:
 doplnili odbornú literatúru
 čistiace prostriedky
 dlažbu do šatne pre kuchárky
 predelováky do WC pre deti
Vykonala sa:
 revízia výťahu
 odstránenie poruchy tečúcej vody
 revízia plynu
 revízia elektrospotrebičov
 revízia hojdačiek, preliezok, šmýkačky na školskom dvore
Sponzorské dary:
 200 €
Z 2% dane a z rodičovského príspevku zakúpili:
 Kostýmy na vystúpenie
 Výzdobu a hračky na Karneval
 A zaplatili výlet na výlet Veľké Teriakovce
Materská škola je bez právnej subjektivity financovaná z rozpočtu mesta. Na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej
školy prispieval zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 81/2008 zo
dňa 28.08.2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú
úhradu výdavkov v materských školách sumu v súlade s § 28 ods. 3 školského
zákona nasledovne: Dieťa od 2-3 rokov – 30 €, Dieťa 3 -5 ročné trvalý pobyt
v Hnúšti – 15 € , Bez trvalého pobytu – 15 €
Finančné prostriedky získané ako členské od rodičov odsúhlasených na
plenárnom rodičovskom združení vo výške 630,00 € sme využili na rôzne
podujatia, ceny na akcie Prednes poézie... sladkosti Mikuláš, Deň detí,
vstupenky divadlo, kino, Rozlúčka s materskou školou....
Rozvrhnutie režimu dňa je v súlade s psychohygienickými požiadavkami.
Rešpektovali sme zníženú potrebu odpočinku detí 5 – 6 ročných. Pobyt vonku
je realizovaný denne, skrátený resp. vynechaný bol len z dôvodu nepriaznivého
počasia. Na základe pokynov zo strany školskej jedálne bol realizovaný pitný
režim, zabezpečovaný podávaním dostatočného množstva čistej vody, prípade
ovocných čajov a štiav.
Prvý kontakt s deťmi až po prechod do základnej školy sprevádza úzke
prepojenie oboch inštitúcií. Vzájomné spoznávanie sa realizuje cez výmenu
informácií prostredníctvom prijímacích rozhovorov o vývine detí, dní
otvorených dverí, priebežne na rodičovských združeniach. Rodičia sú zapojení
do výchovno – vzdelávacieho procesu aj cez písomné oznámenia na nástenke,
spolupracujú pri zabezpečení učebného materiálu.
Zdroj : Anna Liptáková, riaditeľka materskej školy, v správe o VVČ
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Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa
Riaditeľkou základnej školy je PaedDr. Barbora Fóldiová, jej zástupkyňou Mgr.
Bibiana Vološčuková, ktoré reprezentujú vedenie školy. K nim ešte patria aj
Mgr. Janka Karabínošová, ktorá je výchovnou poradkyňou a Mgr. Erika
Molnárová, ktorá je špeciálna pedagogička školy. Vedúcou Školskej jedálne pri
ZŠ je pani Eva Moncoľová.
Rada školy pri ZŠ J.F. Rimavského v Hnúšti bola ustanovená v zmysle §24
zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
zmene a doplnení niektorýchzákonov v zmene neskorších predpisov. Funkčné
obdobie rady školy začalo dňa 29.09. 2016 a platí na obdobie 4 rokov. V
súčasnosti Rada školy funguje v zmysle §25 zákona 245/2008 odseky 5 a 6,
ktoré mení zloženie rady školy. Dňa 03.10. 2019 prebehne voľba zástupcu z
radovrodičov za pani Pačesovú vzhľadom k tomu, že jej dcéra ukončila štúdium
na našej škole.
Rada školy v školskom roku zasadala 4-krát a venovala sa aktuálnym
problémom a požiadavkám našej školy.
Rada školy sa vyjadrovala k:
 Správe o hospodárení
 počtu žiakov v školskom klube detí
 Školskému vzdelávaciemu programu
 výchovná poradkyňa informovala o triede s rozšíreným vyučovaním
anglického jazykaa rozmiestnení žiakov 9. ročníka na stredné školy
 schvaľovala jednotlivé školské dokumenty, rozpočet školy
 zaoberala sa materiálno-technickým zabezpečením a rekonštrukcie
školskej dielne
 informáciou o počte zapísaných detí do 1. ročníka
 zmenami v ŠKVP
 Vnútornému poriadku školy
 Zoznamu začlenených žiakov
 začiatku vyučovania, poradiu a dĺžke prestávok
V tomto smere je potrebné vyzdvihnúť aktívnu pomoc poslancov Mestského
zastupiteľstva,ktorí škole veľmi pomáhajú pri riešení akýchkoľvek problémov.
Vždy sú ochotní podať pomocnú ruku a v poslednom období sa nám spoločne
darí riešiť problémy nastolené zo stranyškoly.
ZRPŠ - Personálne zmeny z radov ZRPŠ nenastali, naďalej je predsedníčka
ZRPŠ Mgr. Natália Dovalová a funkciu pokladníčky ZRPŠ vykonáva Ing.
Michaela Hroncová.
Poradné orgány školy – vedúci MZ , PK, koordinátor
Pedagogická rada, ktorá na svojich zasadnutiach prerokúvala otázky výchovy a
vzdelávania z pohľadu koncepcie školy, pracovala v roku 2019 v zložení Mgr.
Miroslav Belic, predseda (delegovaný za školu), Mgr. Soňa Brndiarová,
tajomník (delegovaná za školu), Alena Ďurianová (delegovaná za školu), za
zriaďovateľa Mgr- Grigorij Šamin, Mgr. Martin Pliešovský, Matúš Golian
a Mgr. Marianna Balašková ( poslnaci mestského azstupiteľstva), za rodičov
Monika Pačesová, Anna Šuttová, Zuzana Boľfová a Ing. Michal Vacula.
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V školskom roku 2018/2019 sa členovia zamestnaneckej rady starali o
zamestnancov školy uplatňovaním zásad odsúhlasených samotnými
zamestnancami. Zamestnancom škola zo sociálneho fondu prispieva na
stravovanie a dochádzku do zamestnania a pri práceneschopnostidlhšej ako 3
mesiace sociálnu výpomoc, poskytuje finančný príspevok pri odchode do
dôchodku a narodení dieťaťa. Raz do roka prispieva zamestnancom na letnú
dovolenku. Zamestnanecká rada na svojich stretnutiach prerokováva niektoré
finančné položky čerpania sociálneho fondu. V tomto školskom roku nebola
poskytnutá žiadna sociálna výpomoc.
Metodické združenie učiteľov 1. stupňa:
vedúca:
Mgr. Elena Kretová
členovia: PaedDr. Barbora Földiová – riaditeľka ZŠ
Mgr. Bibiana Vološčuková – zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Janka Striežovská,
Mgr. Miroslav Belic
PaedDr. Vlasta Pliešovská
PaedDr. Danka Jungová
Mgr. Jana Verončíková
Mgr. Viera Lengová
Mgr. Veronika Striežovská
PaedDr. Mária Bačkorová
Eva Belicová – vychovávateľka
Lýdia Romšáková - vychovávateľka
Anna Ivanová – vychovávateľka
Dana Kucharíková – vychovávateľka
Činnosť metodického združenia počas druhého polroka školského roka
2018/2019 bola zameraná na plnenie strategických, koncepčných a
realizačných cieľov vyplývajúcich z Plánu práce MZ pre I. stupeň ZŠ v
tomto školskom roku, ako aj úloh MZ vyplývajúcichz pedagogickoorganizačných pokynov, Štátneho a Školského vzdelávacieho programu
a inovovaného Štátneho a školského vzdelávacieho programu.
V našom inovovanom Školskom vzdelávacom programe v rámci voliteľných
hodín jeposilnená vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia v predmete
Anglický jazyk v prvoma druhom ročníku 1 vyučovacou hodinou . V prvom
ročníku je navyše posilnená aj vzdelávaciaoblasť Človek a príroda v predmete
Prvouka. V druhom ročníku sme sa zamerali na posilnenieoblasti Matematika
a práca s informáciami v predmete Informatická výchova. V treťom ročníku v
rámci voliteľných hodín bolo posilnené vyučovanie slovenského jazyka a
literatúrya prírodovedy v časovej dotácii po 1 vyučovacej hodine. Pri výbere
týchto voliteľných hodín sme vychádzali jednak z faktu, že mnohí žiaci sa
učili anglický jazyk v materskej škole, a jednak z tradícií našej základnej
školy, ktorá má zaradené vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka už
od začiatku fungovania reformných zmien v rezorte školstva. Taktiež
Informatická výchova umožňuje rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti IKT, a
tak v rámci vyučovania efektívne využívať počítačovú učebňu na prácu s
počítačmi alebo tabletmi. Pri výbere voliteľných hodín v treťom ročníku sme
vychádzali z potreby väčšej časovej dotácie hodín na rozvíjanie čitateľských a
prírodovedných kompetencií žiakov.
Činnosť Metodického združenia sa v súlade s Pedagogicko-organizačnými
pokynmi na školský rok 2018/2019 zameriava aj na oblasť rozvoja čitateľskej
gramotnosti žiakov. Otázkarozvoja čitateľskej gramotnosti je akcentovaná
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v rámci celého Štátneho vzdelávacieho programu. V našom Školskom
vzdelávacom programe je podporená najmä zavedením vyučovacieho
predmetu Tvorivé čítanie vo 4. ročníku. Aktivity zamerané na rozvoj
základných čitateľských zručností, správnej techniky čítania a čítania s
porozumením sa však pravidelne zaraďujú do vyučovania už od prvého ročníka.
Každá trieda pravidelne odoberá detský časopis,využíva ponuku kníh Školskej
žiackej knižnice. Knižničný fond školskej knižnice pravidelne dopĺňame. V
prvom polroku školského roka 2018/2019 bola zakúpená 1 odborná publikácia
pre žiakov a učiteľov Gemer-Malohont.
Pravidelne spolupracujeme s Mestskou knižnicou prof. Pasiara. Žiaci tak
majú možnosť nahliadnuť do sveta kníh, stať sa jej pravidelnými
návštevníkmi a čitateľmi. V spolupracovníčkami MsK sme vypracovali plán
spolupráce, v ktorom sú naplánované spoločné akcie počas celého školského
roka. V prvom polroku sme zorganizovali akciuPasovanie prvákov. Prváci sa
zoznámili s priestormi knižnice, druháci sa zapísali za čitateľov knižnice a
pravidelne si chodia požičiavať knihy, ktoré čítajú doma aj na vyučovaní. Žiaci
3. ročníka sa v rámci Týždňa vzdelávania zúčastnili vzdelávacej akcie venovanej
detskej literatúre a rôznym typom literárnych postáv, ktorú im pripravili
pracovníčky Mestskej knižnice.
Formovanie kladného vzťahu žiakov k literatúre a čítaniu vôbec sa realizuje aj
prostredníctvom viacerých recitačných súťaží, súťaží v čitateľských
zručnostiach či popoludňajších čitateľských aktivít v školskom klube detí.
Tvorivé aktivity žiakov podporujeme nielen na vyučovaní, ale aj
prostredníctvom literárnych a recitačných súťaží. Pri príprave a realizácie
vzdelávacích aktivít zameraných na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov
vyučujúci I. stupňa vychádzajú aj zo zdrojov informácií rôznych relevantných
organizácií. Metodicko-pedagogické centrum vydalo v roku 2015 zborník
príspevkov „Vedenieškoly ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“,
ktorý obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov a je dostupný na
stránke
http://www.mpcedu.sk
/aktuality/
zbornik-prispevkov-zmedzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie. Ďalej Metodické centrum
Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice zverejňuje na
svojom webovom sídle www.spgk.sk rozličné informácie a materiály na
podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania. Jednou z
akcií, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica je projekt o
Najzaujímavejšie
podujatie
školskej
knižnice
venované
Medzinárodnému dňu školských knižníc.
V oblasti vyučovania cudzích jazykov pracujeme s modernými učebnými
materiálmi zakúpenými z prostriedkov MŠ - učebnice Busy Bee pre 3. a 4.
ročník. Na vyučovaní sa používajú aj pracovné zošity, ktoré si žiaci
objednávajú. Rovnako objednávame učebnicea pracovné zošity aj pre žiakov
1. a 2. ročníka, v ktorých sa anglický jazyk vyučuje v rámci voliteľnej hodiny.
Učiteľky anglického jazyka majú možnosť používať CD nahrávkyk
učebniciam a multimediálny disk, ktorý obsahuje cvičenia na počúvanie,
rozprávanie, slovnúzásobu aj zábavné úlohy na precvičovanie učiva. Využívajú
tiež doplnkové výukové prostriedky, akými sú viaceré edukačné programy v
počítačovej učebni, taktiež materiálya testy v rámci programu Alf a tiež
digitálny obsah spracovaný v Planéte vedomostí,s ktorým môžu pracovať
aj na tabletoch. Jednotlivé témy sú spracované tak, že umožňujú žiakom
individualizované učenie. V rámci Európskeho dňa jazykov (20.9) sme
pripravili pre žiakov 3. ročníka jazykovú súťaž práve zameranú na prácu s
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digitálnym obsahom Planéty vedomostí na tabletoch. Keďže cudzí jazyk na v
rámci nášho Školského vzdelávacieho programu vyučuje od prvého ročníka, vo
vyučovaní sa aplikuje najmä činnostne zameraný prístup, používajú sa
inovatívne metódy a formy výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiakov.
Výučba cudzieho jazyka je podporovaná aj v mimoškolskej činnosti pri
práciv záujmovom útvare Internetová angličtina, ktorý vedie PaedDr. D.
Jungová. Vyučovací obsah cudzieho jazyka presahuje aj do prierezovej témy
Multikultúrna výchova. Prostredníctvom jej implementácie žiakov
vedieme k interkultúrnemu porozumeniu v rámci Európy a sveta, ale i
jednotlivcov v sociálnom prostredí. Snažíme sme sa eliminovať problémy
segregácie rómskych žiakov v škole – vytvárať vhodné individuálne podmienky
pre ich vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou, prijímať účinné
opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov. Úzko
spolupracujeme s asistentmi učiteľa nielen na vyučovaní, ale aj v rámci
popoludňajšej prípravy a individuálneho doučovania žiakov.
Implementácia prierezovej témy Multikultúrna výchova umožňuje tiež
zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach a rozvíjať ich kritické
uvedomovanie si sociálnych, ekonomických, ale aj politických a
environmentálnych procesov vo svete. Týmto spôsobom rozvíjame aj
environmentálnu výchovu ako súčasť vzdelávania žiakov. Snažíme sa
zvyšovaťich povedomie v oblasti separácie odpadov a vytvárať správne postoje
k životnému prostrediu. Celoročne prebieha zber papiera a plastových
vrchnákov. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú s odpadovým materiálom,
najmä kartónom a platovými obalmi. Taktiež sa žiaci zapájajú do zberu
uzáverov z plastových fliaš. Tento zber má charitatívny charakter, keďže
vrchnáky sa zbierajú pre konkrétnych príjemcov, zväčša choré a postihnuté
deti za účelom nákupu kompenzačných pomôcok, invalidných vozíkov a pod.
Environmentálnej výchove sa venuje aj záujmový útvar Envirko pod vedením
Mgr. Viery Lengovej.
S uvedenou témou úzko súvisí obsah prierezovej témy Ochrana života a
zdravia.V rámci jej obsahu venujeme pozornosť výchove k zdraviu a
zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie
2020. Podporujeme najmä aktivity pri prevencii a riešení nadváhy. Ide o
aktivity akcentujúce zdravé stravovanie, eliminovanie sladkostí a sladkých
nápojov. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu ČISTÁ VODA správna voľba. Tak ako v iných školách aj v našej sa zistilo, že väčšina žiakov
dáva prednosťochuteným sladeným vodám namiesto zdravej čistej vode.
Okrem zdravého pitného režimu, akcentuje význam ovocia a zeleniny pre
zdravie detí.
V niektorých triedach sú pravidelne zaraďované ovocné či zeleninové dni.
V septembri sme zorganizovali Deň športu v rámci Európskeho týždňa
športu. Športové aktivity boli určené nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom.
Pravidelne do vyučovania zaraďujeme tematické dni – Svetový deň zdravia a
Svetový deň mlieka, tiež besedy s detskými lekármi. Taktiež pripravujeme
výstavku ovocia a zeleniny a vedieme žiakov k zdravým stravovacím a pitným
návykom. Pedagógovia veľmi pozitívne hodnotia, že v rámci propagácie
zdravého životného štýlu a predchádzania rôznych civilizačných ochorení,
vedenie školy nezabúda ani na svojich zamestnancov, ktorí mali možnosť
zúčastniť sa bezplatnej zdravotnej prehliadky priamo v areáli školy.
V tomto školskom roku podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR prebehlo celoslovenské testovanie
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pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Cieľom celoplošného testovania
pohybových predpokladov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale
odporučiť deťom/rodičom druhy športov/disciplín,na ktoré majú deti vrodené
predpoklady a v ktorých môžu byť úspešné, resp. vykonávanie vhodného
športu ich môže viac motivovať k pohybovej aktivite. Informácie o testovaní
sú zverejnené na stránke Národného športového centra www.sportcenter.sk v
časti Vzdelávanie/online študovňa/Testovanie detí.
Pohybové zručnosti a pozitívny vzťah k športu a aktívnemu oddychu u žiakov
rozvíjame aj v rámci cvičení v prírode, ktorých sa zúčastnili všetci žiaci I.
stupňa. V novembri v rámci mesiaca boja proti závislostiam sa na
pripravených akciách venujeme nielen zdravému stravovaniu a aktívnemu
pohybu, ale aj prevencii drogových závislostí. Všetky uvedené aktivity
úzko súvisia aj s obsahom prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj
a Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Ich obsah však
implementujeme aj v rámci ostatných vyučovacích predmetov a ďalších
školských a mimoškolských aktivít. Žiaci svoj individuálny talent a nadanie
môžu prejaviť v súťažiach rôzneho zamerania – športové, spevácke, výtvarné,
literárne či vedomostné.
Mediálnu výchovu sme so žiakmi realizovali prostredníctvom prístupu ku
všetkým prístupným informačným zdrojom (TV, rozhlas, časopisy, PC –
internet) nielen v čase vyučovania, ale aj na výchovno-vzdelávacej činnosti
mimo vyučovania v rámci rôznych záujmových útvarov a voľnočasových
aktivít. Prispievame do školského časopisu NábreŽiačika podieľame sa na jeho
distribúcii.
Prvky regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry sme integrovali
do vyučovania prírodovedy, vlastivedy, pracovného vyučovania, čítania,
výtvarnej a hudobnej výchovy. Mgr.Viera Lengová pripravila pre žiakov pásmo
ľudových zvykov a tradícií „Na Ondreja“ – rezaniea tlačenie kapusty, pečenie
koláčikov, chlebíka, výroba klobások, veštenie, pletenie košíkov, výroba
prútenej metly. Zorganizovali sme aj vianočné tvorivé dielne, v rámci ktorých
žiaci tvorili vianočné ikebany, svietniky a adventné vence. Pripravili sme
kultúrny program a výrobky na Vianočnú tržnicu organizovanú Mestským
úradom v Hnúšti. Všetci vyučujúci sa do akcie aj osobne zúčastnili.
Prierezovú tému Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej
premávke realizujeme v rámci vyučovania viacerých predmetov, najmä
vlastivedy, pracovného vyučovania, telesnej výchovy. Pri práci používame aj
učebnice Dopravnej výchovy, v ktorýchsú jednotlivé témy spracované veľmi
vhodne a veku primerane. V spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície sa
všetci žiaci I. stupňa zúčastnili aj praktického výcviku na dopravnom ihrisku,
ktorý bude pokračovať aj v 2. polroku.
Obsah Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sprístupňujeme žiakom
podľa vypracovaného plánu. Koordinátorkou v tejto oblasti je Mgr. Viera
Lengová. Je začlenený do vyučovania prírodovedy, etickej výchovy aj iných
predmetov.
Pri práci so slabo prospievajúcimi žiakmi a žiakmi s individuálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sme využívame pomoc špeciálneho pedagóga,
asistentov učiteľa, výchovného poradcu a metodickú pomoc Centra PPPaP v
Rimavskej Sobote.
Pravidelne sledujeme odbornú tlač, literatúru, internetové stránky
poskytujúce pomoc i námety pre prácu učiteľa primárneho vzdelávania.
Jednotliví vyučujúci aktívne pracujú najmäso stránkami Virtuálna knižnica,
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program Alf, Datakabinet, Digi škola, Školský portál, Komenského inštitút a
ďalšími stránkami odporúčanými v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre
školský rok 2018/2019.
Realizujeme konzultácie a poradenstvo učiteľov primárneho vzdelávania ZŠ
pre rodičov žiakov zamerané na zlepšenie kooperácie školy a rodiny.
Sprístupňujeme informácie
o dochádzke a prospechu žiakov, ako aj o iných aktualitách školy pre rodičov
a verejnosťcez internetovú stránku školy www.zsnrhnusta.edupage.org,
ako aj v mestskom časopise a mestskej internetovej stránke. Školu
prezentujeme i na akciách usporiadaných mestom – Stretnutie so seniormi
mesta, Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice, Vianočná tržnica ako aj na
akciách organizovaných školou – výstava tekvicových svetlonosov, vianočný
program, plesučiteľov a pod.
Aktívne spolupracujeme so Školským klubom detí a Radou rodičovského
združenia, s materskými školami v meste, mestskou samosprávou, Radou
školy, Detským domovom Škovránok, ZUŠ, Klubom dôchodcov, Zväzom
zdravotne postihnutých, Mestskou políciou a miestnymi podnikateľskými
subjektmi. V rámci pracovného vyučovania a ŠKD sme upravovali okolie školy,
starali sme sa o čistotu školského dvora a záhradnej skalky.
Počas celého školského roka sme vytvárali estetické podmienky pre vzdelávanie
a výchovu našich žiakov skrášľovaním tried, priestorov školy, aktualizáciou
násteniek a tvorbou výstaviek rôzneho zamerania. Aj druhom polroku tohto
školského roka pokračuje modernizácia interiérov školy. Modernizuje sa
telocvičňa. Za veľkej pomoci rodičov sa položila nová plávajúca podlaha v I.B,
II.A a III.A triede.
Nákup didaktickej techniky, učebných pomôcok a vybavenosti tried
Nákup novej didaktickej techniky, učebných pomôcok a vybavenosti tried
sa realizujev rámci finančných možností školy a v spolupráci s Rodičovským
združením. V priebehu šk. roka 2018/2019 boli zrekonštruované priestory
školských dielní a jedna časť – herňa bola zariadená na vyučovanie Telesnej
výchovy pre žiakov 1.stupňa. Na začiatku školského roka boli umiestnené na
dolnej chodbe šatňové skrinky pre všetkých žiakov I. stupňa, do ktorých sižiaci
odkladajú prezuvky a ďalšie osobné veci. Pokračuje rekonštrukcia žiackych WC
na dolnejchodbe spolu s výmenami dverí na WC. V rámci prípravy vianočného
programu sme doplnili žiacke kostýmy.
Učebnice pre žiakov sa objednávajú v súlade s edičným plánom z Edičného
portálu. Niektorépracovné zošity a učebnice financujú rodičia žiakov. Zakúpili
sme nové karimatky a ďalšie vybavenie do novej herni, ktorá sa v súčasnosti
využíva na gymnastické cvičenie. Do kabinetuvýchov sme doplnili volejbalové
lopty. Z projektu Technika hrou sme získali učebné pomôckya sumu v hodnote
100,-€
Prehľad súťaží:
Recitačné a literárne súťaže :
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – recitačná súťaž v prednese
slovenskej rozprávky – účasť na obvodnom kole –Roháčová Viktória - IV. A–
p. uč. Lengová
Timravina studnička – recitačná súťaž v prednese prózy – účasť v
okresnom kole –Nina Hirková – II. A trieda – p. uč. Jungová
Gemerský zvonček – recitačná súťaž v prednese poézie určená pre žiakov I.
ročníka – obvodného kola – sa zúčastnilo 12 žiakov zo štyroch základných škôl.
Umiestnenie – E. Ňuňuková 1. A – 2. miesto, D . Szendrei - I. B – 2. miesto,
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Šaliansky Maťko - recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti účasť na
okresnom koleRadim Ďuriš – III. A
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 11 žiakov – účasť na okresnom kole
– Nela Knapová III.A a Zoja Parobeková – IV.A
Hrebendova kapsa – literárna súťaž – Urban Černák III. A – 3. miesto
– poézia, OlíviaSojková III. C, Sofia Kormošová IV.A – 2. miesto – próza, Jana
Nemešová IV.A – 3. miesto próza
Mináčov Klenovec – literárna súťaž – Timo Turčan III. A – 1. miesto,
Sofia Kormošová IV.A – 2. Miesto, Zoja Parobeková IV.A – 3. miesto. II.A –
postup okresné kolo CVČ v Rimavskej Sobote,
Matematické súťaže:
Všetkovedko – vedomostná súťaž – zúčastnených 15 žiakov – p. uč. Jungová
Pytagoriáda – matematická súťaž – zapojených 26 žiakov – 3 úspešní žiaci
III.A –RadimĎuriš, IV.B – Lukáš Vince, IV. A – Matúš Morong
MAKSÍK – matematická korešpondenčná súťaž žiakov II. – IV. roč. –
zapojených 18 žiakov
prebieha počas celého školského roka – koordinátorka – p. uč. Pliešovská
Matematický klokan – matematická súťaž – zapojených 32 žiakov I. stupňa
– úspešní riešitelia – Pavel Šafárik –I.A, Filip Kamenský I.B – získali plný
počet bodov – 1. Miestov rámci Slovenska, Terezka Paššáková –I.A – úspešná
riešiteľka, Ján Ovčiarik – II. A - úspešnýriešiteľ- titul šk. šampión, Matej Piater
– III.C – úspešný riešiteľ
Pytagoriáda – matematická súťaž 3. – 4. ročník – úspešní riešitelia a postup
do okresného kola – R. Ďuriš 8.miesto - úspešný, M. Morong 4.-5.-miesto úspešný, M. Hruška - účasť
MAKSÍK – matematická korešpondenčná súťaž – zapojených 20 žiakov 2. –
4. ročníka – úspešní riešitelia v rámci SR – Jakub Vacula, Saška Lorinčíková II.B, Ján Ovčiarik – II. A, Urban Černák – III.A, Matthias Pavel Bútor – III.
B, Matúš Morong – IV.A
Výtvarné súťaže:
Jeseň na škole – Talentagent – internetová súťaž – p.uč. Lengová
Milujeme zimu –Talentagent - internetová súťaž – p.uč.Kretová
Vesmír očami detí – 10 žiakov 1. – 4. ročníka – Urban Černák – víťaz v rámci
Slovenska
Dobšinského ľudová rozprávka – komiks – účasť
Fašiangy na Gemeri – Viktor Haňo – III.C – 3. miesto
Mesto očami detí Mesto Hnúšťa – Saška Kasáčová – III.A – 1. miesto
Divadlo očami detí – účasť
Vojaci očami detí - účasť
Návrh obalu žiackej knižky – účasť
Požiar v domácnosti – účasť
Folklór a tradície v mojej obci - účasť
Športové súťaže:
Bavme deti športom – atletická súťaž v Banskej Bystrici– účasť (6 žiaci), p.uč. Capáková
Vybíjaná – obvodné kolo Tisovec – 1. miesto (štvrtáci) + postup do
regionálneho kolav Poltári (4. miesto) – p. uč. Lengová
- Letný viacboj všestrannosti – okresné kolo – účasť 9 žiakov – Matúš
Hruška IV. B – 2.miesto, Matej Ilčík – I.B – 3. miesto, Rebeca Rapčanová –
III.B – 3. miesto
Spevácke súťaže
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Slávik Slovenska – súťaž v speve slovenských ľudových piesní – okresné
kolo –Zorka Horváthová II.A – 2. miesto
Príspevky do médií:
Hnúšťanský hlas –mesačník, stránka školy: všetci učitelia I.stupňa
Projekty
Vy rozhodujete, my pomáhame –Letná škola zručností – aktívne
trávenie voľného času počas dvoch týždňov prázdnin – NadáciaTesco
– vypracovala PaedDr. Vlasta Pliešovská – postúpil do hlasovania.
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej
škole – všetci učitelia 1.stupňa
Technika hrou – aktuálne prebieha – p. uč. Capáková
Tesco projekt – Školský dvor na hranie, šport a oddych – 2. kolo –
hlasovanie – PaedDr. V.Pliešovská
Projekt – Mesiac bez internetu – realizácia - PaedDr. D. Jungová II.A
Z ponuky ministerstva školstva sme sa zapojili do programu Operačný
program Ľudskézdroje – Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť
na základnej škole. Projekt nám bol schválený, realizácia začína od 2.9.2019.
Výchovné koncerty
výchovný koncert v MsKS – Spievankovo 1. - 2. roč. + predškoláci z MŠ
Výchovný koncert v MsKS – Matej Madej
výchovný koncert ZUŠ Tisovec
Výchovný koncert v MsKS – Klenoty Slovenska
Výchovný koncert v MsKS – Fašiangy s Agátkou
Deň otvorených dverí v MsKS
Filmové a divadelné predstavenia Žiacke divadelné predstavenie Tisovec
Hotel Transylvánia
Divadlo Cliperton BB - Popoluška
Výlety/exkurzie
Drienčany – 3.roč.
Ekorelax Rimavská Sobota – 1.roč.
Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota – 1. roč.Hvezdáreň Rim
Sobota - 4.roč.
Tisovec – skanzen – 4.roč.
Exkurzia do teplárne (Hnúšťa) – IV.ACVČ – MINIZOO – Hnúšťa – IV.A
Košice – ZOO, Dinopark – 2. – 4. roč.
Rožňava - muzikál Čarodejnice – Divadlo Actores – 2.-4.-roč.Poltár – Ranč
Megi I.A, I.B
Tvorivé aktivity:
Séria učebníc matematicky pre 1. stupeň ZŠ vytvorené v spolupráci s
vydavateľstvom AITECpodľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu
- Mgr. Miroslav Belic, Mgr. Janka Striežovská
Tvorba diferencovaných úloh k matematike pre 2. ročník - v spolupráci s
vydavateľstvom AITEC podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu
– PaedDr. Vlasta Pliešovská
Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení žiakov sme postupovali podľa Metodických pokynov na
hodnotenie žiakov základnej školy a podľa Metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v
bežných základných školách. V tomto školskom roku sme po schválení
pedagogickou radou klasifikovali v ročníkoch 1.-4. všetky vyučovacie
predmety, okrem etickej a náboženskej výchovy. Koncoročné kontrolné práce
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si vyučujúci pripravili po ročníkoch. Úlohy boli zostavené na operačnej úrovni
pamäti, porozumenia a aplikácie. Pre žiakov so špeciálno-pedagogickými
potrebami boli kontrolné práce upravené podľa individuálnych výchovnovzdelávacích plánov jednotlivých žiakov. V tabuľke sú uvedené priemerné
známky koncoročných kontrolných prác v ročníkoch– IV.
Výsledky koncoročných kontrolných prác z matematiky a slovenského jazyka
v šk. roku2018/2019
Ročník
SJ - KP
SJ - diktát
M - KP
I.A
1,4
1,3
1,5
I.B
1,65
1,88
1,53
II.A
1,52
1,80
1,73
II.B
2,1
1,7
2,34
III. A
2,16
1,89
1,88
III.B
2,38
2,35
2,47
III.C
1,98
2,09
2,23
IV.A
2,17
2,25
2,35
IV.B
2,09
1,98
2,02
Na všetkých zasadnutiach metodického združenia si vyučujúci vymieňali
skúsenosti a diskutovali o dôležitých problémoch, ktoré sa vo vzdelávaní a
výchove u žiakov objavili. Zasadnutia MZ prebiehali podľa plánu a ich
program bol aktualizovaný.
Predmetová komisia slovenský jazyk a dejepis :
vedúca:
Mgr. Ľubica Nirházová, SJL- OBV – ETV
členovia: Mgr. Martina Slimáková, SJL-DEJ
Mgr. Henrieta Murinčeková, SJL – NOS - DEJ
Mgr. Petra Kizeková, SJL – DEJ – ANJ
Činnosť predmetovej komisie:
Členky PK zasadali a pracovali podľa schváleného plánu práce. V tomto
školskom roku sme vypracovali inovovaný školský vzdelávací program zo
slovenského jazyka a literatúry aj z dejepisu pre ôsmy ročník. V piatom,
šiestom, siedmom a vo ôsmom ročníku sa už vyučuje podľa inovovaného
školského vzdelávacieho programu.
Vo vyučovacom procese sme uplatňovali výchovu v duchu humanizmu,
predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a
rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv slobôd. Pripomenuli
sme žiakom 9. september ako Pamätný deň holokaustu. V rámci výchovy a
vzdelávania v duchu prijatého Národného akčného plánu pre deti sme venovali
osobitnú starostlivosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia,
deťom zdravotne, zmyslovo i mentálne postihnutým. Kládli sme dôraz na
výchovu k demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu,
podporovali sme rozvoj kritického myslenia, úctu a toleranciu k názorom
druhých. Rozvíjali komunikáciu, empatiu, asertivitu. Zakomponovali sme do
vyučovania SJL a DEJ prvky mediálnej výchovy, občianske kompetencie,
tematiku ľudských a detských práv. Rozvíjali sme u žiakov čitateľskú
gramotnosť a finančnú gramotnosť. Všetky členky aktívne pracovali so žiakmi
a pripravili a zrealizovali s nimi množstvo zaujímavých akcií. Mgr. H.
Murinčeková v spolupráci s Mgr. M. Slimákovou a redakčnou radou vedie
školský časopis NábreŽiačik.
Nákup didaktickej techniky, učebných pomôcok a vybavenosti tried
PK podalo návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z RZ pre PK
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a školskú knižnicu. Návrh bol RZ schválený. Z poskytnutých prostriedkov sa
zakúpili učebné pomôcky.
Prehľad súťaží
Recitačné a literárne súťaže /olympiády
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Do školského kola literárnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
pripravila Mgr. M. Slimáková žiaka M. Zvaru IX.B, Mgr. H. Murinčeková E.
Kocúrovú V.A, Mgr. P. Kizeková žiačku N.
Antalovú
VI.A,
ktorí
reprezentovali školu na regionálnom kole súťažev Drienčanoch. M.
Zvara získal srdečné poďakovanie.
Timravina studnička
Do školského kola literárnej súťaže Timravina studnička postúpili z triednych
kôl
M. Farkašová V.A pod vedením Mgr. H. Murinčekovej a L. Javorová IX.B pod
vedením Mgr. M. Slimákovej, ktoré postúpili do obvodného kola súťaže.
M. Farkašová sa pre chorobunezúčastnila obvodného kola súťaže. Cenu
poroty si z obvodného kola priniesla L. Javorová.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Mgr. M. Slimáková a Mgr. Ľ. Nirházová pripravili na Olympiádu zo
slovenského jazyka a literatúry žiačku IX.B K. Oláhovú, ktorá sa na
okresnom kole súťaže umiestnila na peknom 3. mieste.
Olympiáda z dejepisu
Mgr. H. Murinčeková, Mgr. M. Slimáková v spolupráci a Mgr. P. Kizekovou
pripravili pre žiakov Olympiádu z dejepisu. Školského kola súťaže sa
zúčastnilo v kategórii F 7 žiakov,v kategórii E 5 žiakov, v kategórii D 6
žiakov, v kategórii C 8 žiakov.
Do okresného kola súťaže postúpili:
Kategória F – D. Bodolló VI.A, V Bagačková VI.B,
Kategória E – E. M. Pastorková VII.B, E. Boľfová VII.B, Kategória D – L.
Migaľová VIII.B, M. Buček VIII.A, Kategória C – R. Spodniak IX. B, E. Vrábeľ
IX.B.
L. Migaľová VIII.B bola v D kategórii úspešnou riešiteľkou, R. Spodniak IX.B
zvíťazil v
C kategórii a postúpil do krajského kola súťaže, v ktorom sa zaslúžene
umiestnil na veľmipeknom 2. mieste (od prvého miesta ho delil 1 bod) a bol
úspešným riešiteľom.
Šaliansky Maťko
Na literárnu súťaž Šaliansky Maťko pripravila Mgr. H. Murinčeková žiačku J.
M. JuházsovúV.B, ktorá v II. kategórii reprezentovala školu v okresnom kole
súťaže.
Dobšinského rozprávkový svet
Tento školský rok sme sa siedmykrát zapojili do súťaže v tvorbe komiksu
Dobšinského rozprávkový svet v Rimavskej Sobote. Poslali sme tam
komiksy žiakov: P. Reptišovej VIII.A,
L. Krajňákovej VIII.B- pod vedením Mgr. M. Slimákovej, T. Bagačkovej V.A pod vedenímMgr. H. Murinčekovej, V. Bagačkovej VI.B – pod vedením Mgr.
P. Kizekovej.
V. Bagačková získala vo veľkej konkurencii krásne 2. miesto.
Hviezdoslavov Kubín
Školského kola 65. ročníka celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese
poézie a prózyHviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo 19 súťažiacich, ktorí boli
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vybraní z triednych kôl súťaže. O víťazoch rozhodovala porota v zložení: Mgr.
Ľ. Nirházová - predsedníčka, Mgr. H. Murinčeková, Mgr. M. Slimáková –
členky.
kategória - poézia - zvíťazila E. Kocúrová V.A - pripravila Mgr. H.
Murinčeková, próza - 1. miesto J. M. Juházsová V.B, pripravila Mgr. H.
Murinčeková,
kategória - poézia - zvíťazila - K. Oláhová IX.B - pripravila Mgr. Ľ. Nirházová,
próza - 1. miesto – L. Javorová IX.B - pripravila Mgr. Ľ. Nirházová.
Víťazi reprezentovali školu v okresnom kole súťaže, kde sa v druhej
kategórii umiestnila v próze J. M. Juházsová na 3. mieste a postúpila do
regionálneho kola súťaže, z ktorej si priniesla ďakovný list.
Deň štúrovskej poézie
Do literárnej súťaže v prednese štúrovskej poézie pripravila Mgr. Ľ. Nirházová
L. JavorovúIX.B, ktorá si zo súťaže priniesla ďakovný list.
Zlatá krajina
V literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe Zlatá krajina školu reprezentovala
V. Wollnerová
VIII.A pod vedením Mgr. M. Slimákovej.
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Do literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe zapojila Mgr. M. Slimáková žiačku L.
Krajňákovú VIII.B.
Kľúče od zlatého mesta
V literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe školu reprezentovali Z. Ridzoňová, V.
Funtiarová – IX.Bpod vedením Mgr. M. Slimákovej.
Cesty za poznaním minulosti
Do literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe pre Múzeum SNP zapojili žiakov - R.
Spodniaka IX.B
Mgr. M. Slimáková.
Súťaž o najkrajší list
Do literárnej súťaže Slovenskej pošty Súťaž o najkrajší list - zapojila M.
Slimáková žiačku Zuzanu Stejskalovú VIII.B.
Do Hrebendovej kapsy, literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe organizovanej
MsK Š. Pasiara v Hnúšti, sme zaslali práce žiakov: K. Oláhovej IX.B, V.
Funtiarovej IX.B – pod vedením Mgr. Ľ. Nirházovej, V. Wollnerovej, R.
Dovalovej, L. Skrutekovej VIII.A - pod vedením Mgr. M. Slimákovej, N
Beňušovej, A. Sabackej D. Daniša a N. Antalovej VI.B - pod vedením Mgr.
P. Kizekovej. V 2. kategórii sa v poézii umiestnila na 3. mieste N. Antalová
VI.B a 1. miesto zaslúžene získala V. Wollnerová VIII.A. Čestné uznanie v
tejto kategórii získal L. Skruteková VIII.B. V próze sa v 2. kategórii podarilo
obsadiť 2. miesto V. Funtiarovej IX.B a víťazstvo získala R. Dovalová VIII.A.
Čestné uznanie bolo udelené Mgr. M. Slimákovej.
Do dejepisnej súťaže organizovanej SZPB v Hnúšti o histórii a význame SNP
zapojila Mgr. M. Slimáková žiakov R. Spodniaka, M. Zvaru, M. Boráka IX.B.
Družstvo žiakov sa umiestnilo na 3. mieste.
V literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe Mináčov Klenovec našu školu
reprezentovali: E. Boľfová VII.B – pripravila Mgr. Ľ. Nirházová, L.
Skruteková VIII.B – pripravila Mgr. M. Slimáková, N. Antalová, A. Sabacká,
V. Bagačková VI.B - pripravila Mgr. P. Kizeková. V súťaži získala L.
Skruteková 3.miesto.
Do súťaže Superchodec iniciovanej policajtmi poslala Mgr. M. Slimáková
príbeh T.Slimákovej V.A s názvom „Ako sa správam na cestách?“.
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie zapojila Mgr. M. Slimákov
žiakov R.Spodniaka IX.B, K. Oláhovú IX.B, D. Vinclava IX.A do súťaže vo
vlastnej tvorbe.
Škola sa zapája do mnohých projektov, napr. Mgr. P. Kizeková – sa zapojila
spolu so žiakmi II. stupňa do projektu Erasmus + „Pod jedným nebom“. V
rámci projektu Erasmus+ sa v septembri uskutočnilo stretnutie pedagógov na
našejškole, v rámci ktorého sa dohodli na aktivitách, ktoré sa budú plniť
počas školského roka.V decembri sa zúčastnila Mgr. P. Kizeková, PaedDr.
V. Pliešovská a pani riaditeľka PaedDr. B. Földiová spolu so štyrmi žiakmi
našej školy výmenného pobytu v Macedónsku v meste Kumanovo. V mesiaci
jún sa zúčastnili záverečného stretnutia účastníkov projektu v Turecku, na
ktorom vyhodnotili projekt a aktivity, ktoré sa plnili počas celého projektu.
Mgr. M. Slimáková a Mgr. H. Murinčeková zrealizovali so žiakmi IX.A,B,
VIII.A,B, VII.A,V.A,B návštevu divadelného predstavenia Orol tatranský v
DJGT vo Zvolene. Mgr. M. Slimáková a Mgr. H. Murinčeková navštívili so
žiakmi IX.A, IX.B triedy múzeum a hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Mgr. H.
Murinčeková a Mgr. P. Kizeková sa zúčastnili so žiakmi VI. ročníka na
prehliadke detských ľudových súborov Urpín a deti v Banskej Bystrici.
Cez jarné prázdniny uskutočnili Mgr. M. Slimáková a Mgr. H. Murinčeková
v spolupráci s Mgr. E. Urbanovou, Mgr. J. Bubanským a Mgr. J.
Karabínošovou exkurziu pre žiakov II. stupňa do zážitkového centra Atlantis
v Leviciach. Pre žiakov IX. ročníka realizovala exkurziu do Gemerskomalohontského múzea v RimavskejSobote spojenú s prehliadkou expozície
Cerová vrchovina a expozície SNP v našom regióne Mgr. M. Slimáková v
spolupráci s Mgr. E. Urbanovou.
Pre žiakov IX. ročníka pripravili a zrealizovali Mgr. M. Slimáková a Mgr. Ľ.
Nirházová regionálnu exkurziu Po stopách regionálnych dejín do Malých
Teriakoviec a Veľkých Teriakoviec, v rámci ktorej navštívili kostol
Evanjelickej cirkvi z prvej polovice 15. storočia a vodný mlyn so zachovanou
časťou technológie na mletie múky.
Mgr. H. Murinčeková v spolupráci s Mgr. J. Bubanským a Mgr. J.
Karabínošovou zrealizovali exkurziu so žiakmi V. ročníka a VI.A triedy do
Dolnej Strehovej a do Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý
Kameň. Mgr. H. Murinčeková pripravila Ročnú správu školskej knižnice pre
II. stupeň. Mgr. H. Murinčeková
pripravila žiakov V. ročníka na
celoslovenské testovanie Monitor 5.
Všetky vyučujúce podporujú vlastnú tvorbu žiakov, metodicky ich usmerňujú a
opravené práce po výbere posielajú do literárnych súťaží zameraných na
tvorbu žiakov.
Po dohode s vyučujúcimi matematiky napísali vyučujúce SJL vstupné,
štvrťročné a polročnéprevierky zo SJL.
Predmetová komisia prírodné vedy
Zloženie:
Vedúci: Mgr. J. Bubanský
členovia: Mgr. E. Urbanová
Mgr. J. arabínošováMgr. E. Moncoľová Mgr. Ľ. Šmatláková Mgr. Ľ. Nirházová
Mgr. S. Brndiarová Mgr. M. Slimáková Ing. Z. Krišková
PK prírodné vedy venovala zvýšenú pozornosť čitateľskej a informačnej
gramotnosti. Iniciovali sme aktivitu detí zameranú na zdravý životný štýl.
Vo výchovno- vzdelávacom procese sme dôsledne realizovali učebné
osnovy v jednotlivých ročníkoch v súlade s požiadavkami vzdelávacích
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štandardov. Aktívne sme spolupracovali s výchovnou poradkyňoua
špeciálnym pedagógom. Zvýšená pozornosť sa venovala matematickej a
finančnej gramotnosti. Žiaciproklamovali koncept individuálnej slobody
a prístup k informáciám ako základu pre efektívnea zodpovedné občianstvo
a účasť na demokracii. Rozvíjali sme schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť
a využívať pri učení rôzne zdroje informácii, osvojiť si metódy samostatnej
práce.
Prehľad súťaží:
Súťaž hliadok mladých záchranárov - 5 žiakovRecyklohry - zber starých batérií
Nenič svoje telo - súťaž s protidrogovou tematikou
Pytagoriáda - zúčastnilo sa 135 žiakov 8 žiakov úspešných – Milan Buček –
6.miesto okresné kolo, Ema Boľfová – 6.miesto okresné kolo, Michal Leng,
ViktóriaBagačková, Terézia Račáková – úspešní riešitelia
Klokan – 22 žiakov zapojených do súťaže
Červený kríž – súťaž Mladých záchranárov – 3. miesto
Olympiády:
Geografická olympiáda-kategória E,F,G – 46 žiakov, do okresného kola
postupuje 10 žiakovChemická olympiáda – 2 žiaci príprava na školské kolo –
neúspešní
Fyzikálna olympiáda – kategória E,F – 2 žiaci zapojení do školského kola –
neúspešníBiologická olympiáda – kategória E -2 žiaci príprava do okresného
kola
Matematická olympiáda – 3 žiaci zapojení do školského kola, 1 žiak postupuje
do okr.kolaÚspešnosť v okresnom kole: matematická olympiáda – 4. miesto
Milan Buček
geografická olympiáda – 6. miesto Ema Kocúrová
1. miesto Radoslav Spodniak
miesto Šimon Paššák
miesto Tamara Slimáková Viktória Bagačková – úspeš.riešiteľ
Krajské kolo: biologická olympiáda kat.E – Lenka Krajňáková – úspeš.riešiteľ.
geografická olympiáda – Radoslav Spodniak – 6.miesto
Súťaž hliadok mladých záchranárov - 5 žiakov
Pytagoriáda - zúčastnilo sa 135 žiakov 8 žiakov úspešných – Milan Buček –
6.miesto okresné kolo, Ema Boľfová – 6.miesto okresné kolo, Michal Leng,
ViktóriaBagačková, Terézia Račáková – úspešní riešitelia
Klokan – 22 žiakov zapojených do súťaže
Červený kríž – súťaž Mladých záchranárov – 3. miesto
Projekty :
Fenomény sveta - Mgr. Brndiarová
Záhrada, ktorá učí - Mgr. Šmatláková, Mgr. Bubanský – projekt nebol
schválený
Projekt Sebadôvery - Mgr. Šmatláková
Výchovné koncerty :
Kuba - perla KaribikuKlenoty Slovenska
Deň na zázračnej planéte – filmové predstavenie
Akcie so žiakmi mimo školy:
Športovo – zábavné popoludnie, ktorého sa zúčastnili žiaci 5-6. ročníkovPráca
s PZ – Hravá chémia
Zábavné popoludnie – Hravá fyzika, 5. ročník Najchutnejšia pomazánka –
žiaci 5.-9. ročníkaČas premien – beseda – 6.-9. roč.
Život plný zmien – žiaci 6. a 7. roč.
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

Strana

68

Exkurzie:
Hvezdáreň – Rim.Sobota - 5-9. ročník
Gemer – Malohont múzeum - 5-9. ročník
Čistička odpadových vôd v Likieri - 7. ročník
Rimavsko-sobotská Vetvička – 5.-6. ročník
Hodnotenie a klasifikácia:
U študentov stále chýba viac samostatnosti v oblasti poznávania, využívaním
odbornej literatúry a internetu, väčšia zručnosť pri praktických činnostiach a
tiež aktivita na hodinách ale aj systematická príprava na vyučovanie. Monitor
z matematiky 5 ročníkov ukázal značné nedostatky, ktoré budeme v druhom
polroku riešiť. Pri klasifikácii výsledkov v predmetoch biológia, chémia,
fyzika sa hodnotí kvalita myslenia predovšetkým jeho logickosť,samostatnosť
a tvorivosť v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.
Hodnotísa zároveň aj celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných
poznatkov, faktov,pojmov, definícii, zákonitostí a vzťahov.
Predmetová komisia cudzích jazykov
Zloženie:
vedúca: Mgr. Petra Kizeková
členovia: PaedDr. Iveta Zemanovičová,
Mgr. Janka Karabínošová,
Mgr. Michaela Ňuňuková,
Bc. Dominika Bancíková
Členky predmetovej komisie CUJ aktívne pracovali, zapojili žiakov do
olympiády v anglickom jazyku, pripravili pre nich zaujímavé akcie, plnili
aktivity vyplývajúce z projektuErasmus + Under the same sky. Naďalej pre
žiakov pripravujú exkurzie a rôzne tematické dnia vyučovací proces realizujú
podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu.
Nákup didaktickej techniky, učebných pomôcok a vybavenosti tried
Aj v tomto polroku boli pre žiakov zakúpené rôzne nové didaktické pomôcky.
PaedDr. Zemanovičová zakúpila nové slovníky pre žiakov nemeckého jazyka
v hodnote 100eur, ktoré boli schválené Rodičovským združením pri ZŠ J. F.
Rimavského. V tej istej hodnote zakúpila slovníky aj Mgr. Karabínošová pre
žiakov ruského jazyka. Rodičovským združením bol schválený aj príspevok
350 eur na pomôcky pre jazyk anglický a pedagógovia vyučujúci anglický
jazyk plánujú v II. polroku zakúpiť pre žiakov tablety.
Prehľad akcií:
Európsky deň jazykov, Posedenie pri samovare, Healthy diet, The „ONLINES“
Akcie so žiakmi mimo školy:
V rámci projektu Erasmus + žiaci plnili mnoho aktivít vyplývajúcich z projektu.
Jednou z nichbola návšteva MUDr. Danky Knappovej, v rámci ktorej sa žiaci
dozvedeli viac o práci lekára.
Ďalšou z akcií bola „Umelecká fotografia zimy“, kde žiaci prešli zimnou
prírodou, pripravili niekoľko zaujímavých fotografií a následne ich
upravovali a spracovali podľa pokynov, ktoré dostali od partnerov z Poľska.
Takéto a mnoho podobných bolo realizovaných v rámci tohto projektu
mnoho.
Mgr. Michaela Ňuňuková pre žiakov siedmich ročníkov pripravila akciu:
Virtuálna prechádzkaLondýnom, ktorá prebiehala po vyučovaní. Žiaci mali
možnosť vidieť najväčšie pamiatky hlavného mesta Anglicka ako by stáli
priamo pri nich.
Aj tento rok prebiehal na našej škole jazykový kurz, ktorý zorganizovala Mgr.
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P. Kizekováv spolupráci s jazykovou školou SIDAS z Košíc. Výučba prebiehala
pod vedením lektora, ktorý si pre žiakov pripravil veľa zaujímavých aktivít a
hier. Vďaka tomu si naši žiaci mohli rozvíjať a zdokonaľovať svoje jazykové
zručnosti. Kurz anglického jazyka bol zameraný na žiakov 5 – 8 roč. Žiaci tak
mali možnosť zažiť rôzne formy výučby v rozsahu 25 hodín. Posledný deň
kurzu bol venovaný udeľovaniu certifikátov.
Olympiády:
V mesiaci december prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku,
ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy. V kategórií 1A boli najúspešnejšími
žiakmi: Ema Boľfová, Michal Leng a Daniel Bodoló. V kategórií 1B: Viktória
Šantová, Laura Skruteková a Dalibor Leng a v kategórií 1C: Milan Buček a
Roman Holub.
Okresného kola olympiády, ktorá sa konala v CVČ Relax v Rimavskej Sobote
sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy: Viktória Šantová, ktorá bola úspešnou
riešiteľkou a skončila piata v poradí a Michal Leng, ktorý sa umiestnil na
deviatom mieste. V druhom polroku sa
krajského kola zúčastnil víťaz kategórie 1C Milan Buček.
Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v Rimavskej Sobote našu
školu reprezentovala: Viktória Šantová /kategória A2/ Michal Leng
/kategória A1/ Viktória Šantová sa umiestnila na 6. mieste.
Projekty
Na našej škole naďalej prebieha projekt Erasmus + Under the same sky, do
ktorého sme sa zapojili už v minulom školskom roku a ktorý končí tento rok v
júni. V rámci tohto projektu sme v tomto polroku zrealizovali dve
medzinárodné výmeny. Prvá výmena pedagógov sa konala v septembri, kedy
našu školu navštívili partneri z Turecka, Rumunska, Macedónska, Poľskaa
Lotyšska. Táto výmena prebiehala od 17. septembra do 21. septembra 2018.
Počas tejto výmeny sme im predstavili náš školský systém, previedli sme ich
našou školou, oboznámili sme ich s našimi zvykmi a tradíciami. Jeden z dní
sme s partnermi strávili v Tatrách, zorganizovali sme výlet na Skalnaté pleso a
prešli sa chodníkom v Bachledovej doline. Ďalší deň strávili v Betliari a veľkým
zážitkom bola aj Ochtinská aragonitová jaskyňa. Na záver výmeny sme im
ukázali niekoľko hodín anglického jazyka, ale aj hodinu CLIL na I. stupni.
Partnerom sa u nás veľmi páčilo a veľmi pozitívne hodnotili organizáciu a
pripravenosť.
Mgr. P. Kizeková, ako koordinátorka pre medzinárodný projekt Erasmus +
Under the same sky, pracovala so žiakmi aj v tomto školskom roku na
aktivitách vyplývajúcich z projektu. Počas dvoch rokov trvania projektu
absolvovali 5 medzinárodných výmen. Poslednou hosťujúcou krajinou bolo
Turecko, kde prebehlo vyhodnotenie priebehu celého projektu. Na základe
dotazníkov, ktoré boli vypĺňané počas obidvoch rokov, boli partnerom
prezentované výsledky a posun, ktotý žiaci za tento čas urobili. Projekt sme
ukončili 30. 6. 2019. Cieľovou skupinou boli žiaci z neúplných rodín a hlavnou
myšlienkou bolo ukázať takýmto deťom, že majú rovnakú šancu na skvelú
budúcnosť ako všetci ostatní a to sa nám aj podarilo.
Výchovné koncerty
V mesiaci november sa v Rimavskej Sobote konalo divadelné predstavenie:
The Onlines, ktorého sa zúčastnili žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka.
Cieľom predstavenia, ktoré prebiehalo v anglickom jazyku bolo poukázať na
nástrahy internetu, fungovania na sociálnych sieťach a potrebu človeka
komunikovať viac osobne ako cez sociálne siete.
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V máji prebehla súťaž English star, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy.
Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa ročníkov 5 až 8 a všetci boli
úspešnými riešiteľmi.
Exkurzie:
Mgr. P. Kizeková a PaedDr. Zemanovičová pripravili pre žiakov exkurziu
Budapešť – v rámci ktorej žiaci navštívili centrum mesta, oboznámili sa s
pamiatkami a v závere dňa navštívili zoologickú záhradu.
Mgr. M. Ňuňuková pracovala v tomto školskom roku so žiakmi s programom
Wocabee, ktorý žiaci využívali najmä na rozširovanie slovnej zásoby v
anglickom jazyku. Jedná sa o inovatívnu aplikáciu, ktorá výrazne pomáha
žiakom s učením sa slovíčok. Funguje online a nakaždom zariadení: počítač,
tablet, mobil. WocaBee pracuje s každým žiakom individuálne a používa pri
tom tzv. umelú inteligenciu. Zjednodušene povedané: všíma si, kde robí žiak
chyby, a problémové slovíčka s ním následne precvičí viackrát. Aplikácia
žiakom dokáže slovíčka tiežprečítať, takže sa ľahšie naučia správnu výslovnosť.
Cez aplikáciu WocaBee vyučujúca zadávala 1-2 krát týždenne žiakom slovíčka,
ktoré aktuálne preberali na hodine anglického jazyka.
V budúcom školskom roku bude na našej škole zriadená trieda s
rozšíreným vyučovaním ANJ. V tomto ročníku bude anglický jazyk
posilnený oproti ŠVP o 3 vyučovacie hodiny, ktorébudú v tejto triede zaradené
v rámci disponibilných hodín. Žiaci boli do tejto triedy prijatí na základe
výsledkov testovania. Testovanie prebehlo v troch oblastiach: slovenský jazyk
a literatúra, anglický jazyk a psychotesty.
Predmetová komisia výchovných predmetov
Zloženie
vedúca: Mgr. J. Karabínošová
členovia: Mgr. J. Bubanský
Mgr.Ľ. Nirházová, Ing. Z. Krišková, Mgr. M. Slimáková,Mgr. M. Ňuňuková,
PaedDr. I.Zemanovičová,PaedDr. A. Černáková, Mgr. Š. Rebo,
Mgr. H. Murinčeková
Činnosť predmetovej komisie
Činnosť PK prebiehala podľa plánu schváleného na prvom zasadnutí v
auguste. Ciele a úlohy sú v súlade s hlavnými úlohami školy a vyplývajú z
platných učebných osnov ŠkVP. Boli zamerané na ďalšie skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu v predmetoch OBN, VYV, HUV, TSV, THD,
ETV zavádzaním inovatívnych metód do vyučovania s využitím modernej
didaktickej techniky a na prácu s talentovanými žiakmi.
Do ŠkVP, ako aj do plánov boli zapracované prierezové témy súvisiace s
multikultúrnouvýchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v
oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím,
rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie,
xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu av oblasti
problematiky migrácie. Činnosť predmetovej komisie sa zameriavala hlavne na
oblasti podpory rozvoja aktivít so zameraním na rozvoj talentu a nadania,
využívania učebných pomôcok na vyučovaní, plnenia Národného programu
prevencie obezity a najmä prostredníctvom Národného programu výchovy
k ľudským právam. Koordinovaná a metodicky usmerňovaná bola
preventívna protidrogová výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu.
Prepojenosť multikultúrnej výchovy a vzdelávania bola zabezpečená. Vo
vyučovaní jednotlivých predmetov PK bola dôsledne využívaná práca s PC.
Využívali sa medzipredmetové vzťahy, dodržiavala sa pozitívna socioemočná
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klíma ako medzi členmi PK, tak aj medzi žiakmi a veľmi otvorené boli vzťahy
medzi učiteľmi a žiakmi s dodržaním patričnej úcty žiakov voči učiteľom. Žiaci
boli vedení k sebapoznaniu, sebahodnoteniu a bola u nich rozvíjaná schopnosť
verejne zhodnotiť výsledky svojej práce. Vzťahy boli otvorené, komunikácia
prirodzená, kritika bola vnímaná motivačne, vždy bola zameraná na posilnenie
silných stránok osobnosti. Členovia PK mali ponechaný dostatočný priestor
pre realizáciu vlastného osobnostného pôsobenia na žiakov s dodržaním
princípov humanisticky orientovanej pedagogiky. Všetci vyučujúci si počas
školského roka vytvárali priebežne pracovné listy, sadyúloh a pripravovali si
aktivity pre žiakov. Na hodinách techniky pokračujeme s pestovaním byliniek,
ktoré sa dajú použiť v školskej jedálni.
Nákup didaktickej techniky, učebných pomôcok a vybavenosti tried :
PK na svojom prvom zasadnutí spísala zoznam potrebných pomôcok a podala
žiadosť RZ priZŠ J.F. Rimavského , ktorej bolo vyhovené. Na vyučovanie sme
zakúpili náradie a náčinie, ktoré je potrebné pri starostlivosti byliniek a kvetín
v našej školskej záhradke.
Tematické dni:
Týždeň vzdelávania - Boj proti šikane a boj proti závislostiam - prezentácie a
besedy so žiakmina hodinách OBN, ETV
Týždeň športu - pohybové aktivity popoludní s rodičmi
Deň jablka - jablko ako symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti a
inšpirácia zdravéhoživotného štýlu.
Prehľad súťaží:
Najkrajšie kŕmidlo - zapojenie sa do súťaže vyhlásenej Gemerskomalohontským múzeom vRimavskej Sobote
Súťaž v pílení dreva - žiaci 6.ročníka
Výtvarné súťaže
Aj ja som záchranár - triedne kolá
Vesmír očami detí – okresné kolo3.kategória – 2.miesto – Betka Sabackám,
3.miesto – Alena Striežovská
Postup: Viktória Bagačková
celoslovenské kolo – Urban Černák – 16.miesto , BeatkaSabacká – 35.miesto
, Vavro Černák 58.miesto
Krehká krása zo skla – umenie a zručnosť – Z. Sihelská, K. Ďurindová –
7.A, D. Vinclav– 9.A – žiaci dostali ceny za účasť
Szabóov grafický Lučenec – grafika v mojom ponímaní
Cesta čiary – čo nám hovoria čiary?
My sa nevieme sťažovať nahlas – N. Gordíková, L. Koczmanová, M.
Antalová – 4.B,
K. Ďurindová – 7.A
Kľúče od zlatého mesta – Zuzana Sihelská (7.B) Ivan Krasko – A.
Belicová (9.A), R. Spodniak (9.B) Divadlo očami detí 2019 – Kristína
Ďurindová (7.A)
Zápalky v rukách detí - Kristína Ďurindová (7.A), Rana Saliji (4.B)
Moja Hnúšťa - Kristína Ďurindová, Miroslav Balog, Zuzana Balciarová(7.A),
N.Gordíková (4.B)
Rodina a základné ľudské právo na život – Zuzana Sihelská (7.A)
Rozprávočka moja naj 2019 – Miroslav Balog (7.A) Svätoplukovo
kráľovstvo ožíva – Lenka Krajňáková (8.B)
O Bomburovu šabľu 2019 – A. Havranová, K. Ďurindová, Z. Sihelská (7.A)
Matematické súťaže/olympiády
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Technická olympiáda - zapojenie žiakov 7.ročníka
Športové súťaže:
Cezpoľný beh - okresné kolo
Mladšie žiačky: 3.miesto - Ema Boľfová
6.miesto - Vanesa Lubajová
miesto - Alžbeta Sabacká
16. miesto - Katarína KožiakováStaršie žiačky: 6.miesto - Nina Piaterová
miesto - Eliška PastorkováMladší žiaci: 7.miesto - Michal Leng
8.miesto - Ján Pastorek 18.miesto - David Koutecki
Starší žiaci: 12.miesto - Dominik Segeč
14.miesto - Marian Borák
Obvodné kolo v halovom futbale - starší žiaci - 4. miesto
Okresné kolo vo volejbale staršie žiačky - 1. miesto / postup na oblastné kolo /
Obvodné kolo v basketbale starší žiaci - 3. miesto
Obvodné kolo starší žiaci vo florbale - 3. miesto
Obvodné kolo vo vybíjanej – Tisovec - mladšie žiačky - 2. miestoOkresné kolo
vo futbale mladšie žiačky 2. miesto
Obvodné kolo vo futbale mladší žiaci - Hrachovo - 3. miesto
Okresné kolo - Mladý záchranár -Veľký Blh, A družstvo – 8. miesto, B družstvo
– 15. miestoObvodné kolo vo futbale - Hnúšťa –starší žiaci – 4. miesto
Okresné kolo vo viacboji všestrannosti Rimavská Sobota - Ema Boľfová – 3.
miesto,Dominik Segeč-4. Miesto, Tamara Lubajová – 6. miesto
Majstrovstvá SR – Rimavská Sobota - viacboj všestrannosti, Ema Boľfová, 10.
miestoŠkolská športová olympiáda – loptové hry, atletika.
Projekty
Časopis „PRÍLIV spotreba pre život“ poslaný do celoslovenskej a
medzinárodnej súťažeSpotrebiteľská výchova žiakov- Spotreba pre život,
ktorú vyhlásilo MŠ, vedy, výskumu a športu SR, MPC, Asociácia
spotrebiteľských subjektov Slovenska, Asociácia učiteľov OBN a
Ľubovnianska knižnica. Téma „ Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej
katastrofe. Akou cestou spotreby sa vydáš ty? Dokážeš zmeniť svoju ekologickú
stopu?
Výchovné koncerty: 12.11.2018 - Kuba - perla Karibiku
26.10.2018 - online výchovný koncert - Príbeh hudby
Výlety/Exkurzie:
Veľká noc v múzeu – Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote –
6.A trieda. Žiacisa oboznámili s históriou zdobenia veľkonočných vajíčok,
prezreli si najstaršie exponátyv múzeu a niektoré techniky si aj vyskúšali a
svoje výrobky odniesli domov.
Na baňu klopajú – Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote –
žiaci 7.ročníka. Na komentovanej prehliadke sa žiaci oboznámili s vývojom
baníckeho odevu a baníckymi zvyklosťami, ako aj so samotnou prácou
baníkov. Zaujímavá pre žiakov bola história baníctvaa železiarstva v regióne.
Vodný mlyn Veľké Teriakovce a Salaš pod Maginhradom – žiaci 7.ročníka pod
vedením p.uč.PaedDr. I. Zemanovičovej a Mgr. S. Brndiarovej.
Hodnotenie a klasifikácia
Na pedagogickej rade, konanej 28.8.2018,sme sa dohodli na klasifikácii
výchovnýchpredmetov, okrem etickej a náboženskej výchovy.
Výchovný poradca -vedúca: Mgr. Janka Karabínošová
Činnosť napĺňa úlohy výchovného poradenstva a úlohy vyplývajúce z plánu
práce školy. Všetky aktivity prebiehajú priebežne počas školského roka s
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cieľom uspokojiť požiadavky žiakov, rodičov a učiteľov.
Žiaci boli pravidelne informovaní o SŠ a prijímacom konaní formou
individuálnych pohovorov,skupinových sedení, kde mali možnosť informovať
sa prostredníctvom stránky ŠVS Banská Bystrica, prípadne stránok
jednotlivých stredných škôl. Takisto dostali možnosť individuálnehoprístupu
na stránku ŠVS Banská Bystrica, kde mohli priebežne sledovať počty
záujemcov na stredné školy a kritéria prijímania. Pomáhala žiakom, aby sa
dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne
posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do pracovného a spoločenského života,
orientovať sa v množstve informácií. Motivovala žiakov k nájdeniu si vhodného
študijného odboru na strednej škole.
Podľa individuálneho záujmu sa žiaci 9. ročníka zúčastňovali dní otvorených
dverí na jednotlivých stredných školách v sprievode výchovnej poradkyne
alebo rodičov.
Vých. poradkyňa intenzívne pracovala s programom Proforient, KomposyT,
Emiero a spolupracovala s ŠVS Banská Bystrica, priebežne zadávala do
programu potrebné informácie a odosielala do SVŠBanská Bystrica.
V spolupráci s vedením školy a s triednymi učiteľkami, podieľala na riešení
problémov so správaním žiakov. Takisto sa zúčastňovala pohovorov s rodičmi
týchto žiakov za prítomnosti vedenia školy v prípade závažného porušovania
školského poriadku. Pravidelne spolupracovala s triednymi učiteľmi i
ostatnými pedagógmi pri riešení výchovných problémov, sledovala prácu
žiakov s poruchami správania i učenia na našej škole. Spolupracovala najmä s
triednymi učiteľmi 5. a 9. ročníka. Zúčastňovala sa aktuálnych pracovných
porád a školení týkajúcich sa práce výchovného poradcu a veľmi úzko
spolupracovala s pracovníčkami CPPPaP v RimavskejSobote.
Činnosť výchovného poradcu je úzko spätá s činnosťou koordinátora
prevencie, preto sme mnohé aktivity riešili v spolupráci a sú spomenuté v
správe o činnosti koordinátora prevencie.
Prehľad akcií:
Burza informácií o trhu práce - október 2018 - žiaci deviateho ročníka Rimavská SobotaNávšteva SŠ Poltár - október - žiaci 9.ročníka
Deň otvorených dverí - SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota, SOŠ Tisovec,
Návšteva SŠ na našej škole: SOŠ techniky a služieb Brezno, SOŠ technická a
agropotravinárskaRimavská Sobota, SOŠ Hnúšťa, SOŠ Tisovec, Gymnázium I.
Krasku Rimavská Sobota, Súkromná SOŠ Rimavská Sobota, SOŠ Revúca, SOŠ
technická Lučenec
Rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviatych ročníkov - január 2019 o
voľbe strednej školy, sieti stredných škôl a kritériách prijímania žiakov na SŠ.
VP informovala rodičov žiakov o príprave a organizácii Celoplošného
testovania 9, otermínoch podávania prihlášok na stredné školy s talentovou
skúškou i bez talentovej skúšky, o termínoch podávania jednotlivých prihlášok
a tiež počte prihlášok pre jednotlivých žiakov.
Celoslovenské testovanie piatakov - T5- 2018 sa uskutočnilo 21.novembra
2018. Testovania sazúčastnilo 46 žiakov, z 51 prihlásených. / 2 žiaci v zahraničí
a 3 žiaci boli chorí/.
Najúspešnejší žiaci:
MAT: O. Petrok - 25 bodov - 83,3 %, T. Bagačková, J. Q. Giertli - 24 bodov 80 %SJL: J. Juházsová - 26 bodov - 86,7 %, A. Sabacká - 25 bodov - 83,3 %
V druhom polroku sa jej činnosť zameriavala hlavne na kariérne poradenstvo
žiakov deviateho ročníka, nakoľko sa posielali prihlášky na SŠ. Žiaci boli
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pravidelne informovaní o SŠ a prijímacom konaní formou individuálnych
pohovorov, skupinovýchsedení, násteniek.
V mesiaci máj bola uskutočňovaná intenzívna práca s neprijatými žiakmi na
SŠ. Poradenská činnosť pri písaní odvolaní a výbere tretej SŠ. Napokon všetci
žiaci deviatehoročníka boli prijatí na SŠ už v prvom kole, aj keď niektorí až na
odvolanie.
Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali preventívny program “ Kroky k povolaniu”,
kde im pracovníčky CPPPaP v Rimavskej Sobote hravou formou priblížili
jednotlivé povolania a odbory na SŠ. Ich predbežný záujem o štúdium na SŠ sa
zasiela do ŠVS Banská Bystricana konci júna.
Výchovná poradkyňa sa v spolupráci s vedením školy a s triednymi učiteľmi
podieľala na riešení problémov so správaním žiakov, z pohovoru so žiakom
spísala záznamy. Takisto sa zúčastňovala pohovorov s rodičmi týchto žiakov
za prítomnosti vedenia školy v prípade závažného porušovania školského
poriadku. Zúčastnila sa všetkých pracovných porád, ktoré organizovalo
CPPPaP v Rimavskej Sobote.
Spolupracovala najmä s triednymi učiteľmi 5. a 9. ročníka, so špeciálnym
pedagógom na našej škole a s koordinátorkou protidrogovej výchovy.
Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka-T9 sa uskutočnilo 3.apríla
2019. Testovanie -9 sprevádzalo niekoľkozmien: otvorené úlohy sa objavili aj
v testoch z vyučovacích jazykov, navýšili sa počty úloh ako aj testovací čas .
Úlohy v testoch neboli typickými školskými úlohami. Úlohy boli zamerané na
porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v
praktických súvislostiach a na logické myslenie. Testovania sa zúčastnilo 31
žiakov, z celkového počtu 36./ 4 žiaci v zahraničí, 1 žiak testy nerobil, lebo má
mentálnypostih/.
Najúspešnejší žiaci:
MAT: V. Trocha 83,3%, A. Belicová, V. Funtiarová, L. Pačesová 80% SJL: K.
Oláhová 76,7%/, A. Belicová, R. Spodniak, L.Pačesová 73,3 %
Každoročne umožňujeme žiakom absolvovať Testy profesijnej orientácie,
ktoré sú súčasťou programu Kroky k povolaniu, ktoré realizuje CPPPaP v
Rimavskej Sobote. Prvú časťabsolvovali žiaci ôsmeho ročníka začiatkom júna.
Integrovaní žiaci pracujú s programom COMDI.
Školenia
Seminár o duálnom vzdelávaní - SOŠ technická - Lučenec
Pracovné stretnutie výchovných poradcov - SPŠ stavebná Lučenec
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka
Zapísaných
žiakov spolu

Dievčatá

OPŠD

Preradený
zo ŠZŠ

Nezaškolené
v MŠ

47
19
6/1
1
0
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na strednej škole
Počet
žiakov v
9.roč.

Gymnázium

SOŠ –
5ročné

SOŠ –
4roč.

SOŠ –
3roč.

Konzervatórium

Nepokrač
ujú

Samostatné
triedy

2
Pokračujú
v ZŠ v 9.roč.

36/13
6/2
3/3
11/5
8/1
3/2
3/1
1/1
Spolu z deviateho ročníka odchádza 35/16 žiakov.
Pretože v našom meste neotvárali triedu na osemročné gymnázium, neodišiel
z našej školy ani jeden žiak z piateho ročníka. Dve žiačky 8. ročníka –
L.Kaločaiová 8.A, V. Grešková 8.B, - požiadali o povolenie desiateho roku
školskej dochádzky v 9. ročníku, nakoľko majú záujem pokračovať na SŠ v
ďalšom štúdiu.
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Desiaty rok školskej dochádzky ukončila žiačka K. Cibuľová – 7.A trieda,
K. Horváthová – 7.B trieda dosiahla vek 16 rokov.
Žiak P. Farkaš, ktorý je v zahraničí sa nedostavil na preskúšanie, bude deviaty
ročník opakovaťa ukončí povinnú školskú dochádzku v šk. roku 2019/20 v 9.B
triede. Žiačka T. Dulajová a žiak M. Oláh t. č. v zahraničí, ukončili desiaty rok
šk. dochádzky a žiak D. Drgoň v auguste dosiahol 16 rokov, taktiež ukončil
školskú dochádzku.Spolu z našej školy odchádza : 37 /16 žiakov.
V školskom roku 2019/2020 otvárame triedu s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka, kde sa prihlásilo
24
žiakov.
Žiaci
absolvovali
psychologické testy a testy z anglickéhoa slovenského jazyka. Testovanie
zvládlo a bolo prijatých na našu školu 17/12 žiakov.
Žiacky parlament
Žiacky parlament v šk. roku 2018/19 pracoval podľa schváleného plánu práce
pod vedením koordinátorky Mgr. M. Ňuňukovej. Stretnutia ŽP prebiehali
každý prvý utorok v mesiaci, alebo zasadnutia zvolávala koordinátorka podľa
potreby. Na zasadnutiach vyhodnotil splnené úlohy z minulého mesiaca a
schválil úlohy na nasledujúce obdobie, ktoré si rozdelili členovia a ich triedy.
Členovia ŽP sa počas školského roka snažilio dosiahnutie svojho hlavného
cieľa – vytvorenie atmosféry tvorivosti a pohody na školea vytvorenie dobrých
medziľudských vzťahov. Stretnutia prebiehali každý prvý utorok v mesiaci,
alebo zasadnutia zvolávala koordinátorka ŽP v prípade potreby. Žiacky
parlament pomáhal pri organizovaní školských podujatí. Informácie o svojej
práci zverejňoval na nástenke . Prístup väčšiny žiakov k práci bol pozitívny a
členovia pracovali zodpovedne a spoľahlivo, tejto činnosti neraz obetovali aj
svoj voľný čas, za čoim patrí veľká vďaka.
Aktivity ŽP v školskom roku 2018/2019 :
Súťaž o najkrajšiu/ najčistejšiu triedu.
Organizácia zbierky Hodina deťom.
Pomoc pri roznášaní mikulášskych darčekov pre žiakov školy.
Vyhodnotenie najkrajšej vianočnej triedy.
Relácia ku dňu starých rodičov.
Výtvarno – literárna súťaž Ja a tolerancia.
Relácia Slovenské Vianoce.
Daruj jablko, daruješ zdravie.
Valentínsky deň v škole
Relácia ku Dňu učiteľov a príprava darčeka pre pedagógov.
Rozhlasová relácia ku Dňu Zeme.
Putovanie svetom kníh – zábavné popoludnie pre žiakov druhého stupňa
Koordinátori
P.č Meno a priezvisko
Funkcia
1.

Mgr. Martina Slimáková

Koordinátor prevencie

2.

Mgr. Viera Lengová – I.stupeň

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

3.

Mgr. Ľubomíra Šmatláková

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

4.

Mgr. Soňa Brndiarová

Environmentálna výchova

5.

Mgr. Ľubica Nirházová

Čitateľská gramotnosť

6.

Mgr. Martina Slimáková

Koordinátor finančnej gramotnosti

7.

Mgr. Miroslav Belic – I.stupeň

Didaktické hry
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8.

PaedDr. Iveta Zemanovičová

Koordinátor pre ľudské práva

9.

PaedDr. Danka Jungová – I.
stupeň

Koordinátor finančnej gramotnosti
I.

Koordinátori pracovali podľa plánov daných na školský rok 2018/2019, kde z
akcií a stretnutí sú vypracované podrobné správy.
Na našej škole pracuje výchovná komisia pod vedením pani učiteľky
PaedDr. IvetyZemanovičovej. Jej ďalšími členovia sú:
Mgr. Janka Karabínošová – výchovná poradkyňa Mgr. Erika Molnárová –
špeciálny pedagóg Mgr. Miroslav Belic – predseda Rady školy
Mgr. Elena Kretová – vedúca Metodického združenia pre 1. stupeň ZŠ
V školskom roku 2018/2019 výchovná komisia pracovala podľa plánu práce
schváleného na začiatku školského roka. Vo svojej činnosti a pri riešení
problémova priestupkov žiakov komisia vychádzala z hlavných zásad Štatútu
výchovnej komisie, ktorý bol vypracovaný ešte v šk. roku 2016/2017.
Monitorovali sme žiakov s vážnymi výchovnými problémami (bol vyvesený
obežník a tabuľka o záznamoch priestupkov žiakov pre triednych učiteľov 1. a
2. stupňa). Využívali sme vhodné pedagogické metódy a formy práce s týmito
žiakmi už počas vyučovania a to individuálnym prístupom, aj za pomoci
odborných asistentov.V máji vedúca vých. komisie pozvala na besedu právnika
zo Slovenského národného strediskapre ľudské práva, ktorý pre žiakov
ôsmych ročníkov pripravil zaujímavú besedus interaktívnymi hrami z
oblasti porušovania ľudských práv, šikany, rasizmu a prejavov extrémizmu na
školách.
Komisia počas školského roka zasadala podľa požiadaviek vyučujúcich
dvakrát, kde riešila opakované závažné priestupky a problémové konfliktné
správanie počas vyučovania, cez prestávky, aj v mimo vyučovacom čase. Na
návrh viacerých vyučujúcich 2. stupňa bol predvolaný na komisiu so svojím
zákonným zástupcom žiak VII.A triedy Miroslav Balog. Zákonný zástupca
sľúbil nápravu správania svojho zverenca a pravidelný osobný a telefonický
kontakt s triednou učiteľkou.
Školský špeciálny pedagóg
Viacnásobné
postihnutie

Mentálne
postihnutie

Telesné
postihnutie

ADHD,ADD

Poruchy
učenia

Zrakové
postihnutie

1
2
4
26
1
Všetci individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne plány. V
druhom polroku školského roka 2018/2019 nastala zmena v počte
integrovaných žiakov. Jedna žiačka III. A triedy s diagnózou mentálna
retardácia bola preložená do Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. Na základe
odborných vyšetrení boli trom žiakom tretieho ročníka, jednej žiačke štvrtého
ročníka, jednému žiakovi piateho ročníka a jednému žiakovi ôsmeho ročníka
diagnostikované vývinové poruchy učenia. U týchto žiakov sme v spolupráci s
rodičmi, triednymi učiteľmi a predmetovými vyučujúcimi vypracovali
individuálne výchovno - vzdelávacie programy, ktoré upravovali edukačný
proces tak, aby optimálne rozvíjal osobný potenciál každého žiaka. I v tomto
roku sme u integrovaných žiakoch kládli dôraz na vyučovanie špecifických
predmetov akými boli: rozvíjanie špecifických funkcií /RŠF/ u žiakov s
vývinovými poruchami učenia a terapeuticko – korekčné cvičenia /TKC/
u žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. Pri vyučovaní týchto
predmetov sme
vychádzali z psychologickej a špeciálnopedagogickej
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diagnostiky, výsledky ktorých boli uvedené v diagnostických správach z
psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia žiaka. Počet hodín sme
prispôsobili aktuálnym podmienkam školy.
Na základe vstupnej špeciálnopedagogickej diagnostiky nových žiakov,
prípadne rediagnostiky na začiatku školského roka sme pre každého žiaka
vypracovali individuálny plán špeciálnopedagogickej intervencie. Obsah
špeciálnopedagogickej reedukácie bol v súlade s mentálnymi a
komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek. Vyučovacia
hodina bola individuálna - špeciálny pedagóg pracoval individuálne s 1 žiakom
prípadne dvomi žiakmi s podobným plánom špeciálno-pedagogickej
intervencie.
Vyučovacie predmety u mentálne postihnutých žiakoch sme sa snažili
zosúladiť s časovou dotáciou vyučovacích predmetov pre intaktných žiakov.
Škola disponuje učebnicami, pracovnými zošitmi a pracovnými materiálmi pre
ŠZŠ, ktoré sme poskytli žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným
postihnutím v kombinácii mentálnym postihnutím podľa aktuálnej potreby.
U žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí nepatria do skupiny
integrovaných žiakov sme realizovali logopedické cvičenia. Náplňou našej
práce bola depistáž, zostavenie terapeutického plánu, základné diagnostické
vyšetrenie a následne individuálna práca s deťmis NKS. Dôležitou súčasťou
logopedickej intervencie bola spolupráca s rodičmi, učiteľmia ostatnými
odborníkmi v celom procese intervencie. Frekvencia cvičení so žiakmi
vyplývalaz učebného plánu a rozvrhu hodín. Dĺžka logopedických cvičení bola
závislá od veku a schopností dieťaťa a logopedickej diagnózy. Logopedické
intervencie sme i naďalej viedli pododborným dohľadom klinického logopéda
PaedDr. Evy Szolnokyovej.
Osobitnú pozornosť sme venovali i žiakom s poruchami správania. Výsledky
pedopsychiatrického a psychologického vyšetrenia potvrdili u jedného žiaka 5.
A triedy významnú poruchu správania s potrebou liečby a odporučením
dočasného oslobodenia od povinnosti dochádzať do školy v dôsledku jeho
neprispôsobivého správania s rozsiahlym narušením vzťahov k ostatným
spolužiakom. Riaditeľka školy na základe návrhu CPPPaP v Rimavskej
Sobote rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu dvoch
vyučovacích hodín týždenne. Vzdelávanie sa realizovalo podľa individuálneho
vzdelávaciehoplánu, ktorý vypracovali pedagogickí zamestnanci podieľajúci sa
na jeho zabezpečení.
Dobré výsledky sme zaznamenali i pri vzdelávaní žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Zvýšenie školskej úspešnosti sme sa snažili
dosahovať najmä uplatňovaním špecifických metód a foriem výchovy a
vzdelávania, zakúpením učebných pomôcok, ktoré žiaci potrebujú na
vyučovanie, zabezpečením doučovania podľa potrieb, zapájaním žiakov do
kultúrnych podujatí školy aj mesta, zapájaním žiakov do práce v záujmových
útvaroch,návštevou ŠKD u žiakov 1. stupňa.
Vyšetrenie školskej zrelosti sa realizovalo len u žiakov, ktorí pochádzajú zo
sociálne znevýhodneného prostredia a u žiakov, ktorých rodičia žiadajú odklad
povinnej školskej dochádzky.
V rámci celoslovenského testovania deviatakov–MONITOR 9 pripravovali
podklady pre testovanie zdravotne znevýhodnených žiakov. Testovania sa
zúčastnili traja žiaci v prvej skupine obmedzenia.
Kontrolu plnenia individuálnych vzdelávacích programov a individuálnych
vzdelávacích plánov sme realizovali v rámci komplexného hodnotenia. S
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

Strana

78

triednymi učiteľmi i ostatnými vyučujúcimi sme posudzovali účelnosť
zvolených postupov, napredovanie jednotlivých žiakova prehodnocovali sme
výchovno-vzdelávacie výsledky pri klasifikácii. Prihliadali sme pritom na
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a záujmy a na
predpoklady ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky.
Pri hodnotení sme sa riadili Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy, príloha č. 2 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným
znevýhodnením začleneného v základnej škole a Metodickým pokynom
č.19/2015 hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s
mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.
Počas celého školského roka sme spolupracovali s triednymi a predmetovými
učiteľmi. Navzájom sme sa informovali o postupe reedukácie v rámci
špeciálnopedagogickej starostlivosti a o napredovaní žiakov v jednotlivých
vyučovacích predmetoch. Spoločne sme hľadali riešenie jednotlivých
problémov.
Podľa potreby sme spolupracovali i s poradenskými inštitúciami,
predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie v Rimavskej
Sobote,
s Centrom Špeciálno-pedagogického
poradenstva v Hnúšti¸ s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva v
Poltári, s Centrom špeciálno - pedagogického poradenstvav Lučenci, s
odbornými lekármi, s riaditeľkou školy, so zástupcom školy, s
vychovávateľkamiŠKD a s asistentmi učiteľa.
Školský klub detí
Počet žiakov k 15.9. 2018
Oddelenie
Počet žiakov v oddelení

Počet žiakov k 30.6.2019
Oddelenie
Počet žiakov v oddelení

I.
34
I.
34
II.
36
II.
36
III.
35
III.
35
IV.
33
IV.
32
Spolu:
138
Spolu:
137
Činnosť školského klubu detí sa riadila rámcovým plánom, ktorý vypracovala
vychovávateľka p. Eva Belicová v úzkej spolupráci s ostatnými
vychovávateľkami v súlades plánom práce školy.
Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa deti v školskom klube detí cítili dobre a aby
sem rady chodilia aby si osvojili základné pravidlá spolupráce. Usilujeme sa,
aby sa vzájomne rešpektovali, abysa pri hrách tolerovali a pomáhali si.
Činnosť v školskom klube bola organizovaná nasledovne:
Ráno - od 6:00 do 7:45 hod. - ranné schádzanie detí, voľný výber činností,
Po vyučovaní - od 11:35 do 13:25 hod. - schádzanie detí do oddelení ŠKD podľa
rozvrhuhodín,
Odpočinkové a rekreačné činnosti sme vykonávali do 13:45 hod.,
Záujmové činnosti sme realizovali od 14:00 do 14:30 hod.,
Vzdelávacia oblasť (príprava na vyučovanie) sa realizovala od 14:30 do 15:30,
Združovanie detí z oddelení do spoločnej herne ŠKD od 15:30 – 17:00
(spoločenské hry , hrypodľa záujmu detí, postupný odchod detí domov),
Odpočinkovú činnosť sme realizovali ako pokojnú, pohybovo – nenáročnú
činnosť, ktorá slúžila na odstránenie únavy z dopoludňajšieho vyučovania.
Táto činnosť bola často volená samotnými deťmi a ich želaniami.
Pri rekreačných činnostiach sme dodržiavali pobyt na čerstvom vzduchu
– u nás na školskomdvore. Využívali sme multifunkčné ihrisko pri škole, ktoré
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slúžilo na rozvoj pohybových zručností detí. Pri týchto rekreačných činnostiach
si deti samé volili spôsob, ako tento čas chcelistráviť – kolektívne hry , stavby
na pieskovisku, hry s loptami, kreslenie kriedami na chodník, hry so
švihadlami, chodúle a iné aktivity podľa počasia.
Vzdelávacia oblasť – príprava na vyučovanie – viedli sme deti
k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovaní domácich úloh. Veľkú
pozornosť sme venovali práci s deťmiso sociálne znevýhodneného prostredia
ale aj práci s deťmi so slabšími vyučovacími výsledkami .
V týždni sme pravidelne striedali tieto tematické oblasti výchovy:
Pondelok – spoločensko –vedná oblasť
Utorok - pracovno – technická oblasť
Streda - prírodovedno – enviromentálna oblasť
Štvrtok - esteticko – výchovná oblasť ( hudobná, literárna a výtvarná )
Piatok - telovýchovná oblasť ( zdravotná ,športová )
Súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti počas tohto školského roka bolo aj
stravovanie detív školskej jedálni. Deti prichádzali do jedálne pod dozorom
vychovávateliek, slušne sa museli správať, stolovať a učiť sa hygienickým
návykom. Dodržiavanie týchto zásad bolo niekedy dosť náročné pri takom
veľkom počte detí. Pravidelne sme si s deťmi opakovali pravidlá školského
klubu detí, lebo často ich „zabúdali“.
Počas školského roka sa nám jednotlivé úlohy darilo plniť aj napriek tomu, že
počas našej činnosti a práci s deťmi nastávali rušivé momenty: odchody detí
na krúžky, príchody rodičov po deti, ich odchody z oddelení, čo veľmi narúšalo
vzdelávaciu oblasť ( prípravu na vyučovanie- vypracovanie domácich úloh) a
záujmovú oblasť. V tomto školskom roku sme nakúpili do ŠKD aj hračky. Na
nákup hračiek sme dostali financie z rodičovského združenia vsume 400 €.
Školská jedáleň
Stravovacie služby poskytuje žiakom a zamestnancom našej základnej školy,
študentom a zamestnancom Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti a
zamestnancom ZUŠ v Hnúšti. Naďalej sme zapojení do programu Školský
program – školské mlieko a školský program- školské ovocie. Snažíme sa
dodržiavať zásady správnej výživy.
Počet stravníkov v školskej jedálni v školskom roku 2018/2018 bol nasledovný
- zapísaných stravníkov spolu: 356 - Z toho : ZŠ NR 255, GYMN 60 a iní
dospelí 48. Z tohto počtu je 36 stravníkov v hmotnej núdzi.
V tomto školskom roku sa investícia do školskej jedálne obmedzila, nakoľko v
minulosti prebehla rekonštrukcia nielen kuchyne ale aj priestorov jedálne a
šatne. Zakúpili sme len novú práčku, ktorá bola nevyhovujúcom stave. Od
budúceho školského roka škola začne stravovať všetkých žiakov zadarmo, čo
bude pre našu školskú jedáleň značný problém z dôvodu kapacity jedálne.
Problém máme aj so zastaralými spotrebičmi. Vedenie školy aj ŠJ rokovalo s
primátorom mesta Hnúšťa, ktorý prisľúbil finančnúpomoc.
V mesiaci november sa uskutočnilo Testovanie5 žiakov piateho
ročníka z matematikya slovenského jazyka. Výsledky testovania:
Predmet

Priemerný počet bodov v
SR v %

Priemerná úspešnosť školy v
%

Slovenský jazyk

58,4

46,5

Matematika

59,3

43,6

Napriek tomu, že naši žiaci skončili pod priemerom Slovenska, priemer
tohoročnéhotestovania bolo o 8 percent lepšie ako v minulo školskom roku.
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V apríli sa uskutočnilo testovanie žiakov 9 ročníka z matematiky a
slovenského jazyka.Výsledky testovania boli nasledovné :
Predmet

Slovenský jazyk

Priemerný počet bodov v SR
v%

Priemerná úspešnosť školy
v%

63,1

40,3

Matematika

62,3

44,2

Vo výsledkoch monitoru sme ani v tomto školskom roku nedosiahli
celoslovenský priemer. V predmete slovenský jazyk a literatúra bol priemer
školy horší o 18,1 % oproti celoslovenskému priemeru a v predmete
Spolu za školský rok 2018/2019
I. – IV. ročník
V. – IX. ročník
Spolu
Počet vymeškaných hodín

20 857

25 743

46 600

Z toho ospravedlnených hodín

20 249

25 326

45 575

608

417

1 025

Z toho neospravedlnených hodín

Priemer na 1 žiaka ospravedlnených
106,94
136,92
121,93
hodín
Priemer na žiaka neospravedlnených
3,18
2,24
2,71
hodín
matematika o 22,8 %. Výsledky v značnej miere závisia i od zloženia tried v
jednotlivých ročníkoch, veľkú úlohu zohráva i nezáujem žiakovo učenie a
chýba hlavne motivácia k dosahovaniu lepších výsledkov. V tomto školskom
roku sme sa zamerali na rôzne testovania ktoré by žiakom pomohli pri
testovaní. Tento problém smeriešili aj v rámci krúžkov. Pozitívom však pre
našich žiakov a našu školu je, že v matematike bol výsledok testovania o 8 %
lepší ako v minulom ročníku.
Dochádzka žiakov v školskom roku 2018/2019
Počet vymeškaných hodín v tomto školskom roku mal stúpajúcu tendenciu na
I. stupni, naopak - dochádzka na II.st. sa zlepšila. Učitelia pravidelne posielali
výzvy rodičom, napriek tomu sa dochádzka ani v druhom polroku
nezlepšila. Rodičia, ktorý neposielali svoje deti na vyučovanie boli šetrení
okresnou kuratelou aj mestskou políciou a žiaci mali znížené známky zo
správania.
Výchovné opatrenia udelené na konci školského roka 2019
1.stupeň
15

2. stupeň
10

Pochvala riaditeľom školy
Pokarhanie triednym učiteľom

6
0

20
2

Pokarhanie riaditeľom školy

2

4

Znížená známka zo správania 2.stupňa

0

3

Znížená známka zo správania 3.stupňa

5

3

Znížená známka zo správania 4.stupňa

0

1

Pochvala triednym učiteľom

Znížené známky zo správania sú opakovane z nasledovných dôvodov:
najčastejšie sú to neospravedlnené hodiny a porušovanie školského poriadku,
napr. drzé správanie, vulgárne vyjadrovanie, agresívne správanie voči
spolužiakom a ničenie školského majetku. Tento školský rok nám stúpol počet
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znížených známok zo správania hlavne pre vysoký počet neospravedlnených
hodín žiakov na I. stupni. Problémové správanie žiakov sme riešili okamžite
podľa závažnosti výchovnými opatreniami, napomenutím, pokarhaním,
pozývali sme rodičov na pohovor.
Priestupky
v správaní riešili triedni učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálny pedagóg a
najzávažnejšie priestupky sme riešili v spolupráci s mestskou políciou a so
zamestnancami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote.
V školskom roku 2018/2019 prvý, druhý, tretí, štvrtý a piaty, šiesty, siedmy,
ôsmi ročník pokračovali podľa Inovovaného školského vzdelávacieho
programu. 9.ročník pokračoval podľa Školského vzdelávacieho programu
ISCED 1 a ISCED 2.
Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladupedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

vedenie
školy

Vychovávatelia
+ asist.
učiteľa

Administratíva

4 +3

1

2

učitelia

24 + 1

Spolu

Správca Upratosiete
vačky,
školník
1

ŠJ

7

6

49

(dohoda)

Pracovný pomer
Pracovný pomer

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

Trvalý

29

12

Doba určitá

4

2

dohoda

1

1

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Školenie fyzickej osoby "Oprávnenej osoby" prevádzkovateľa,
ktorá spracúva osobné údaje o ochrane a o voľnom pohybe takýchto
údajov, – všetci vyučujúci I. stupňa, vychovávateľky ŠKD a asistentky učiteľa
Príprava na I. atestáciu – MPC Banská Bystrica- Danka Kucharíková, E.
Belicová. Príprava na II. atestáciu – tvorba záverečnej práce – Mgr. Viera
Lengová, Mgr. B.Vološčuková, M. Belic, Ing. Z. Krišková - Katolícka univerzita
Ružomberok. Riešenie problémových úloh metódami vedeckého
poznávania – Mgr. M. Slimáková,Mgr. H. Murinčeková, Digital skills –
školenie – PaedDr. Vlasta Pliešovská, PaedDr.Danka Jungová, Mgr. Elena
Kretová, Mgr. Miroslav Belic a Informatika s EMILOM - školenie -PaedDr.
D. Jungová. Umenie a kreativita ako alternatíva – školenie ETV – Mgr.
Elena Kretová, Mgr. Miroslav Belic, Mgr. Michaela Ňuňuková a H.
Murinčeková absolvovali predatestačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov zamerané na vykonanie prevej atestačnej skúšky. Vzdelávanie
prebiehalo na MPC Banská Bystrica.
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s
podporou IKT – Softimex Muldimédiá, s.r.o. Lubeník –Mgr. Capáková,
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Mgr. Striežovská, PaedDr. Jungová, Mgr. H. Murinčeková, Ing. Krišková, Mgr.
Slimáková
Mentoring a koučing v školskom prostredí - Ing. Z. Krišková, Mgr. E.
Capáková
Verbálna a neverbálna komunikácia. -Mgr. M. Slimáková
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania – Ing. Z. Krišková
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh – Ing. Z. Krišková
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelaní – Mgr. H.
Murinčeková, Mgr. M. Ňuňuková
Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti by v tejto kronike zabrali
ďalších možno aj 10 strán, preto spomeniem len, že škola a jej pedagogickí
zamestnanci zorganizovali nespočetné množstvo aktivít, zaujímavých
prezentácií školy, besied, výstav, worshopov, súťaží, výchovných koncertov,
divadelných predstvení, a pod. . V ich správe som ich napočítala viac ako 50,
preto ich nejdem menovite uvádzať. Sú k dispozícii na webovej stránke školy
v príslušnej Správe.
Škola pravidelne organizuje tiež Školy v prírode – jesennú tentoraz pre I.
stupeň: Bojnice 22.10. – 26.10.2018 - 45 žiakov a jarnú školu v prírode I.
stupeň : Kráľova Lehota 1. Turnus 5.5. 2019 – 10.5. 2019 – 63 žiakov i 2.
Turnus 12.5. 2019 – 17. 5. 2019 – 52 žiakov, II. stupeň: Rajecké Teplice –
27.5.2019 – 31.5.2019 – 45 žiakov
Základný lyžiarsky výcvik sa konal v dňoch 21.1. 2019 – 25.1.2019 a
zúčastnilo sa 40 žiakov 6. – 7. ročníka (financovanie - z dotácie ministerstva
školstva.)
Základný plavecký výcvik pre 3.ročník od 20.05. 2019 – 24.05. 2019–
zorganizovali na Plavárni v Rimavskej Sobote pre 44 žiakov. Na II. stupni sa
plavecký výcvik nekonal z dôvodu malého počtu prihlásených žiakov.
Počas letných prázdnin sme tento školský rok realizovali školský letný tábor,
trval dva prvé júlové týždne a zúčastnilo sa ho 33 detí našej školy. Letný tábor
bol podporený schváleným projektom nadácie Tesco. Táto akcia sa stretáva s
veľkým úspechom a vďakou rodičov, ktorí majú málo dovolenky a uvítajú
starostlivosť o ich deti. V tábore ponúkajú naši pedagogickí pracovníci pestrý
program s množstvom výletov a zážitkov.
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou
V tomto školskom roku na našej škole nebola uskutočnená žiadna inšpekcia.
Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy,
rekonštrukcie a vybavenie tried.
Naša škola je najväčšou školou nielen v našom obvode ale aj v jej širšom okolí.
Je značne poznačená časom, pozemky nemáme vysporiadané, je veľký
problém získať peniaze na jej rekonštrukciu. Myslíme si, že najväčšia škola
v našom meste by mala byť reprezentatívna a deti by mali mať príjemné a
bezpečné prostredie. Prosíme teda členov školskej komisie aj pánov poslancov,
aby pri jej rekonštrukcii nám boli naklonení a nápomocní.
Máme 19 učební, 8 odborných učební, 3 kabinety, 1 telocvičňu, posilňovňu,
multifunkčné ihrisko, školskú kuchyňu a jedáleň. V priestoroch našej školy má
sídlo ZUŠ.
V minulom školskom roku bola pre nás najväčšia výzva rekonštrukcia
telocvične. Z dotácií ministerstva školstva, ktoré nám boli schválené v
minulom roku prebiehala od februára do polovice júna celková rekonštrukcia
telocvične aj s opravou strechy a vonkajším zateplením.Bolo nám veľkým
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potešením oznámiť žiakom, že v novom školskom roku začnú hodiny
telesnej výchovy v úplne novej telocvični, ktorá po veľa rokoch konečne spĺňa
podmienky prevýučbu. Z vlastných nákladov a za pomoci rodičov prebehla
menšia rekonštrukcia učebne fyziky a učebne etickej výchovy. Za pomoci
rodičov sme vymenili aj podlahy vo viacerých triedach. Na II. stupni sme
menili v triedach umývadlá a obklady na stenách pri umývadlách. Pred
vstupom do budovy II. Stupňa sme vymenili starý asfaltový chodník za
zámkovú dlažbu. Riešili sme aj problém zatekania do šatne na II. Stupni,
problém však stále pretrváva. V mesiaci júl prebehla aj výmena radiátorov v
niektorých triedach a učebniach. Sme presvedčení, že toutovýmenou bude v
triedach teplejšie a následne nebudú steny vlhnúť a plesnivieť. Zakúpili smeaj
plechový záhradný domček na náradie a zmenili sme aj jeho miesto
umiestnenia.
Počas letných prázdnin prebehla rekonštrukcia troch tried. Na školskom dvore
I. stupňa, ktorýsme minulý školský rok skultúrnili, vyrovnali terén a vysadili
trávnik a zeleň. Počas školskéhoroka sme mali poruchu v potrubí vody, dvor
sme museli rozkopať takže opäť cez prázdniny sme pracovali na novom
trávniku. Škoda, že nám finančné prostriedky nedovoľujú dať viacej hracích
prvkov na dvor, pretože 135 žiakov v školskom klube detí by to ozaj
potrebovalo. Dokončili sme výmenu interiérových dverí na sociálnych
zariadeniach v obidvoch budovách. Počas školského roka sme sa opäť
venovali aj okoliu školy, vysadili sme ďalšie stromy a kríkové porasty,
naďalej sa venujeme pestovaniu byliniek.
Na škole máme zriadené tri počítačové učebne, vďaka daru jednej nadácie sme
jednu z nich vybavili počítačmi, ktoré sú pre našu školu veľkým prínosom.
Počas školského roka sme zakúpili dva notebooky a jednu interaktívnu tabuľu.
Vybavili sme školu kamerovým systémomna chodbách na II. stupni, v školskej
jedálni a v celom areály školy.
Zakúpili sme nový nábytok do dvoch tried a do učebni fyziky.
Počas školského roka sme sa venovali aj okoliu školy, vysadili sme približne
30 stromčekova kríkových porastov, naďalej sa venujeme pestovaniu byliniek.
Na školskom dvore sme vytvorili kvetinové záhony a skalky s množstvom
kvetov a kríkových porastov.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti
školy. Príjem tvorí:
 dotácia zo štátneho rozpočtu na základe novelizovaného zákona
č.597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských
zariadení, zákona NR SRč.462/2008 Z.z. ,
 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov s hmotným zabezpečením
školy od rodičov t. j poplatky za pobyt v ŠKD a režijné náklady za
prípravu obeda,
 finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy,
 iné poplatky - strata učebníc, poškodenie majetku, použitie priestorov
školy,sponzorstvo, financie získané za projekty,
 príspevky v hmotnej núdzi – strava a školské potreby
3. Dotácia zo štátneho rozpočtu
Suma v eurách
Položka
Normatívne prostriedky nabežné výdavky pre
rok 2017 celkom
720 092,00
Mzdy
450 759,00
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Poistné do poisťovní
Prevádzkové náklady
Nenormatívne prostriedky na bežné výdavky
pre rok 2017 celkom
Vzdelávacie poukazy
Dopravné žiakom
Asistent učiteľa so zdr. postihnutím
Asistent učiteľa – sociálne znevýh. prostredie
Príspevok na učebnice I.st.
Príspevok na školu v prírode
Príspevok na lyžiarsky výcvik
Odchodné

84

161 566,00
107 943,00
55 700,93
9 920,00
5 405,93
20 160,00
8 500,00
165
7 950,00
3 600,00
1 898,00

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov
žiakov,právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia
Poplatky za ŠKD
5 380,00 €
Poplatky za stravné
23 515,39 €
Poplatky z prenájmu priestorov

550,70 €

Projekty

0,00 €

Príjem za učebnice (poškod.,do 28,20 €
zberu)
Príjem - vrátené za teplo
0,00 €
Príjmy z vratiek (zdrav.roč.zúčt.)
Projekt ERASMUS
ÚPSVaRo (projekt – Reštart)
Spolu :

3 985,24 € (2681,24€-ZŠ, 1304€-ŠJ)
13 1215,00 € (zostatok z roku 2017)
10 961,76 €
57 542,79 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok a materiálu do ŠKD,
úhradu faktúr za energie a teplo, úhrady režijných nákladov v ŠJ, nákup
náhradných dielov a údržbu multifunkčného ihriska. V rámci Projektu Reštart
sme zamestnali dvoch dlhodobo nezamestnaných (pomocná upratovačka a
kuchárka v ŠJ).
V našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom žijeme a
budeme žiť. Vedieme deti k objavovaniu hodnôt, k pozitívnemu využívaniu
svojich vlastností a k spravodlivému konaniu, ktoré je v dnešnej dobe veľmi
potrebné. Snažíme sa posilniť vzťahy medzi všetkými členmi školy vrátane
rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti.
Pevné hodnoty našej školy vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokážu
spájať so súčasnými trendmi.
Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz, fungovala ako úspešná
výchovno- vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a
hladiace ruky ako v dobrejrodine. Tá naša mala v školskom roku 2018/19 394
žiakov a 49 zamestnancov. Ja sa budemo pohodu a človečinu na našej škole
snažiť zo všetkých síl.
Zdroj : PaedDr. Barbora Földiová, riaditeľka ZŠ, v Správe o VVČ
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Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
pracuje od roku 2002 ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je
mesto Hnúšťa v zastúpení primátorom PhDr. Romanom Lebedom. Súčasťou
školy je zariadenie školského stravovania – školská jedáleň a školský klub detí.
Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Henčová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Jana Cikraiová
Vedúca školskej jedálne: Zdenka Brádňanská
Rada školy, iné poradné orgány v šk. roku 2018/2019
Pedagogická rada
Bola zložená z pedagogických zamestnancov školy a patrí k hlavným poradným
orgánom vedenia školy. V školskom roku 2018/2019 rokovala spolu na 5
zasadnutiach a hodnotila plnenie školského vzdelávacieho programu, plány
práce komisií, projektov, plán školy na nový školský rok, prospech, správanie
a dochádzku žiakov, spoluprácu s rodičmi, pedagógovia sa oboznámili so
školskou legislatívou.
Gremiálne a operatívne porady riaditeľa školy
Uskutočňovali sa podľa potreby. Zúčastnili sa ich vedúci PK, MZ, projektov
alebo výchovný poradca, špeciálny pedagóg a iní zamestnanci.
Metodické orgány
Vedením menovaných orgánov boli riaditeľkou školy v šk.r.2018/2019
poverení :
MZ pre 1.stupeň Mgr. Miroslava Libiaková
PK Jazyky Mgr. Katarína Veverková
PK Prírodovedné predmety Mgr. Slavomíra Bálintová
PK Dejepis a výchovy Mgr. Anna Škôrňová.
Vedúci PK a MZ počas školského roka 2018/2019 koordinovali činnosť svojich
členov s plánom a úlohami školy, prehodnocovali svoje činnosti, dávali návrhy
na rôzne aktivity, robili školské akcie, exkurzie, zabezpečovali rôzne diskusie a
stretnutia, pripravovali žiakov na rôzne súťaže a projekty, aktualizovali
nástenky, výzdobu školy, zverejňovali na webovej stránke školy svoje aktivity
so žiakmi, uskutočňovali stretnutia s inými subjektmi a iné.
Prácu vedúcich PK/MZ hodnotím ako kvalitnú a prínosnú pre školu. Okrem
uvedeného uskutočnili počas školského roka 2018/2019 približne 6 hospitácií
/ pozorovaní, ktoré boli za účelom skvalitňovania našej práce a zlepšenia
výsledkov práce so žiakmi .
Riaditeľka školy menovala v školskom roku 2018/2019 nasledovné komisie:
inventarizačnú komisiu v zastúpení Mgr. Janou Cikraiovou,
vyraďovaciu komisiu v zastúpení Mgr. Kamilou Brndiarovou a
likvidačnú komisiu v zastúpení Mgr. Miroslavou Bagačkovou .
Menované komisie uskutočnili inventarizáciu školy v decembri 2018.
Koordinátori školských projektov
Zdravotné hliadky/Dopravná výchova
Mgr. E. Rapčanová
VMR
Mgr. Peter Cavar
Prevencie
Mgr. Jana Juhaniaková
Regionálna výchova
Mgr. Iveta Katreniaková
Ľudské práva
Mgr. Anna Škôrňová
Environmentálna výchova
Mgr. Kamila Kovalančíková
Multikultúrna výchova
Mgr. Jana Prandl Brndiarová
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Mediálna výchova
PaedDr. Eva Ulická
OŽZ II. stupeň
Mgr. Július Szöke
Didaktické hry/Finančná gramotnosť
Mgr. Kamila Brndiarová
Čitateľská gramotnosť 1.stupeň ZŠ
Mgr. Miroslava Bagačková
Čitateľská gramotnosť 2.stupeň ZŠ
Mgr. Anna Škôrňová
Správca PC siete
Mgr. Miroslav Hronec
Škodová komisia
V zastúpení Mgr. Ivetou Katreniakovou v školskom roku 2018/2019
nezasadala vzhľadom na to, že nedošlo ku porušeniu pracovnej disciplíny zo
strany zamestnanca alebo inej škodovej udalosti. Úrazy boli odškodnené z
poisťovne, straty osobných vecí neboli nahlásené.
Stravovacia komisia
V zastúpení Mgr. Janou Juhaniakovou zasadala v školskom roku 2018/2019 2
razy. Na zasadnutí prerokovali :
 organizáciu výdaja obedov v našej školskej jedálni
 návrh na zmenu VZN týkajúcej sa zmeny pásma príspevku na stravu a
režijných nákladov
 tvorbu jedálneho lístka podľa noriem zdravej výživy
 stravovacie podmienky v školskej jedálni, bezpečnosť v školskej jedálni
a dodržiavanie stanovených pravidiel pri stravovaní
 projekt ÚPSVaR Pracuj v školskej jedálni
Rada školy
Podľa § 2 vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. z 3. júna 2009 sa skladá z 11 členov
a pracovala v nasledovnom zložení :
Od 04.03.2019
ČLEN
FUNKCIA
Mgr. Anna Škôrňová
Zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Miroslava Libiaková
Zástupca pedagogických zamestnancov
Zdenka Brádňanská
Zástupca správnych zamestnancov školy
Ing.Ján Antal
Zástupca rodičov
MVDr.Stanislava Galandáková
Zástupca rodičov
Bc.Lesana Lukáčová
Zástupca rodičov
Denisa Angerová
Zástupca rodičov
Mgr.Grigorij Šamin
Zástupca zriaďovateľa
Mgr.Marián Petrok
Zástupca zriaďovateľa
Matej Golian
Zástupca zriaďovateľa
Erika Morová
Zástupca zriaďovateľa
Rada školy zasadala v šk.roku 2018/2019 (10.10.2018, 04.03.2019) dvakrát.
Na zasadnutí členovia prehodnotili : správu o výchovno - vzdelávacej činnosti
v šk.r.2017/2018, materiálno-technické a personálne zabezpečenie šk.roka
2018/2019, školský vzdelávací program, hospodárenie školy s pridelenými
finančnými prostriedkami, prevádzkovanie školskej jedálni; uskutočnili novú
voľbu predsedu RŠ .
Poradný zbor vedenia školy tvoria Mgr. Miroslava Bagačková - výchovná
poradkyňa a Mgr. Erika Molnárová - špeciálny školský pedagóg.
Komisie zasadajúce jednorazovo - riešili akútne situácie.
Školský rok sa začal 1. septembra 2018 a skončil sa 31. augusta 2019.
Vyučovanie sa začalo 3. septembra 2018 a skončilo sa 28.júna 2019. Počas
školského roka mali žiaci 5-krát prázdniny. Podľa § 7 zákona č.245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov vzdelávanie na našej škole postupovalo v 1.-4.ročníku a 5 .-8.ročníku
podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Škola –
šanca pre všetkých“ a v 9. ročníku podľa školského vzdelávacieho programu
pod názvom „Škola pre život“. Naša škola poskytovala primárne vzdelanie a
nižšie stredné vzdelanie. Sme plnoorganizovaná škola.
Údaje o žiakoch
K 15.9.2018 bolo evidovaných v našej škole 274 žiakov, z toho na 1.stupni 138
žiakov a 136 žiakov na 2.stupni.Z celkového počtu žiakov sa 9 žiaci vzdelávali
mimo územia SR. K 15.9.2018 sme zaevidovali 56 žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, 82 žiakov v hmotnej núdzi a 32 individuálne
začlenených žiakov. V menovanom školskom roku bolo vytvorených spolu 14
tried : 8 tried na 1. stupni (1x 0.ročník - 9 žiakov,2x 1.ročník - spolu 35
žiakov; 2 x 2.ročník - spolu 38 žiakov; 2 x 3. ročník - spolu 32 žiakov; 1x 4.
Ročník - spolu 24 žiakov) a 6 tried na 2. stupni (1x 5. Ročník - spolu 25
žiakov; 1x 6.ročník - spolu 26 žiakov; 1x 7.ročník - spolu 29 žiakov; 2 x 8.ročníkspolu 37 žiakov; 1x 9.ročník- spolu 19 žiakov). Počas roka sa počet žiakov v
triedach menil z dôvodu prestupu na inú školu alebo z inej školy do našej.
K 31.augustu 2019 sa stav upravil nasledovne:
Počet evidovaných 277 žiakov spolu ; z toho na 1.stupni bolo 139 a na 2.stupni
bolo 138 , 14 žiaci sa vzdelávajú mimo územia SR.
Stav sa upravil od 01.09.2019 odchodom žiakov 9.ročníka a iných ročníkov a
príchodom žiakov 1.ročníka a ostatných ročníkov.
Súčasťou školy boli Školský klub detí a mládeže, v ktorom pracovali deti v troch
oddeleniach. Počet prihlásených žiakov k 15.9.2018 bol 101. Počas roka sa
počet detí v ŠKD upravoval podľa požiadaviek a potrieb rodičov.
Školská jedáleň, v ktorej sa stravovalo k 15.9.2018 - 112 žiakov 1. stupňa a 70
žiakov 2. stupňa. Celkový počet stravujúcich sa žiakov bol v priemere 182.
Potencionálnych stravníkov bolo 274. Počas roka sa počet stravníkov
upravoval. Školská jedáleň poskytovala v čase školského vyučovania aj stravu
vlastným zamestnancom a cudzím dospelým osobám.
01.04.2019 sa uskutočnil zápis detí do 1.ročníka našej základnej školy, kedy sa
zapísalo 26 detí. Z uvedeného počtu bol 2 žiakom povolený odklad plnenia
povinnej školskej dochádzky a 1 žiačke doporučené vzdelávanie v ŠZŠ. V
šk.roku 2019/2020 budú otvorené 2 triedy prvého ročníka .
Hodnotenie žiakov upravuje Metodický pokyn MŠ SR č.22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy, Metodický pokyn č.19/2015 na hodnotenie
a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutímprimárne vzdelávanie, Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie.
Výsledky sú uvedené z koncoročnej klasifikácie - 2019.
Prospech žiakov je nasledovný :
Klasifikácia sa týkala 277 žiakov .
1. - 4. ročník
5. - 9. ročník
131
127
Celkovo prospelo
1
6
Neprospeli
7
5
Nehodnotení
139
138
Spolu žiaci
1,54
2,28
Priemer známok
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Hodnotenie správania žiakov
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník celkovo
5
14
19
Znížená známka 2. stupňa
2
4
6
Znížená známka 3. stupňa
2
6
8
Znížená známka 4. stupňa
9
24
33
Celkovo zníž. známky
Znížené známky boli udelené žiakom z dôvodu opakovaného alebo hrubého
porušenia školského poriadku ( neplnenie si školských povinností, nenosenie
si požadovaných školských pomôcok, vyrušovanie počas vyučovacieho
procesu, vulgárne vyjadrovanie, fyzické násilie, vyhrážanie sa, poškodzovanie
školského majetku, záškoláctvo atď.).
Priestupky boli konzultované so zákonnými zástupcami a napriek tomu u
niektorých žiakov nedošlo k odstráneniu priestupkov. Rieši sa to s výchovnou
poradkyňou Mgr. Miroslavou Bagačkovou , koordinátorkou prevencie Mgr.
Janou Juhaniakovou a s kuratelou z Rimavskej Soboty . Veľkú zásluhu majú
pri riešení vzniknutých situácií triedni učitelia, ktorí riešia problém hneď v
zárodku.
Žiak má zníženú známku zo správania ,ktorá nemá žiaden vplyv na jeho ďalšie
vzdelávanie na SŠ a rodič nie je nijako sankcionovaný, že dieťa nevychováva v
duchu morálnych zásad a spoločenských pravidiel.
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník celkovo
Počet vymeškaných hodín
11 522
13 614
25 136
z toho ospravedlnených
10 551
12 494
23 045
neospravedlnených
971
1 120
2 091
Priemer na 1 ž. osprav. hod.
80,54
93,94
87,29
neosprav. hod.
7,41
8,42
7,82
Dochádzku škola riešila so zriaďovateľom, ÚPSVaR v Hnúšti a príslušníkmi
PZ. Najviac vymeškali žiaci z málo podnetného prostredia.
Spolupráca s rodičmi
Konzultácie sa poskytli rodičom raz štvrťročne a na začiatku školského roka
celoškolské rodičovské združenie. Zasadnutie Rodičovskej rady: 24.09.2018,
21.11.2018, 28.1.2019. Osobné konzultácie rodičov s vyučujúcimi a odbornými
zamestnancami na základe telefonického dohovoru. Pomoc rodičov pri
triednych aktivitách a školských akciách. Spolupráca školy a rodiny je veľmi
potrebná, či už pri vzdelanostnom raste dieťaťa, ale i pri formovaní dieťaťa –
jeho morálno - vôľových vlastností, zodpovednosti, úcty, príprave na život,
orientácii sa živote.
Testovanie T5- 2018
Uskutočnilo sa 21.11.2018.Testovania sa zúčastnilo 20 žiakov 5.ročníka. Boli
testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: v MAT 51,45 % a v SJL 50 %.
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: MAT 59,3 % a v SJL 58,4 %.
Najlepšiu úspešnosť v testovaní mali žiaci: Tamara Sýkorová –MAT 90 %, SJL
86,70 %, Kováčik Mikuláš – MAT 76,70 %, SJL 90 %, Bercsenyiová Sabína –
MAT 83,30 %,SJL 83,30 %
Testovanie T9-2019
Uskutočnilo sa 03.04.2019. Testovania sa zúčastnilo 15 žiakov 9.ročníka.
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: v MAT 47,3 % a v SJL 61,6%.
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: MAT 63,10 % a v SJL 62,30 %
Priemerná známka žiakov 9.roč. v I. polroku šk.roka: bola z MAT 2,95 a zo SJL
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2,63. Najlepšiu úspešnosť v testovaní mali: Ema Kasáčová – Katarína Sojková
MAT 100,00 %, SJL 90 % MAT 83,30%, SJL 93,30%
Rediagnostika žiakov 0.ročníka
Uskutočnila sa 29.04.2019 prostredníctvom CPPPaP Rimavská Sobota p.Cirákovou. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov z 10 .
Výsledky sú nasledovné: každý žiak dosiahol zlepšenie v nejakej oblasti, a preto
mal nultý ročník pre nich opodstatnenie.
Testovanie žiakov v rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality
vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“
Škola sa snaží svojich žiakov pripravovať na testovanie , ale i zároveň ponúka
žiakom možnosť otestovať svoje schopnosti z rôznych premetov, a tak v rámci
uvedeného projektu sa žiaci testovali nasledovne :
Rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, MAT, 5. a 9. ročník, október a
november 2018 Rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, MAT, 7.
ročník, máj 2019
E- testovanie bolo prínosom pre žiakov. Žiaci dostali spätne výsledky a spolu s
učiteľmi mohli analyzovať svoje plusy a mínusy a následne prijať opatrenia.
Tento projekt využívame už viac rokov a je prínosom pre našu prácu so žiakmi.
Vyžaduje si dobrú organizáciu a kvalitný prístup na internet.
2.1.6 Prijatie na strednú školu
Plnenie školskej dochádzky na našej škole ukončilo: 19 žiakov IX. ročníka
1žiak VIII. ročníka
1Žiačka VII. ročníka
Celkovo bolo umiestnených 18 žiakov na rôzne typy stredných škôl.
Umiestnenie je nasledovné:
Typ školy
Počet prijatých žiakov
Gymnázium
4
SOŠ –štvorročné
5
SOŠ - trojročné
3
SOŠ -dvojročné
0
SZŠ
1
Hotelová akadémia
1
Praktická škola
2
Obchodná akadémia
1
Pedagogická a sociálna akadémia
0
Osemročné gymnázium
0
Súkromná stredná umelecká škola
1
Dvaja žiaci nechcú ďalej pokračovať v štúdiu a splnili desaťročnú povinnú
dochádzku. O 1 žiačke, ktorá sa vzdelávala mimo územia SR, nemáme
informácie. Z dostupných informácií o ďalšom vzdelávaní našich žiakov vieme,
že naši žiaci nemajú problém so štúdiom na strednej škole, zvládajú vstup na
strednú školu a počas štúdia na nej sa prejavujú skôr ako priateľskí, kolektívni,
kreatívni, lídri. Niektorí pokračujú v štúdiu aj na VŠ, to však ovplyvňuje
ekonomická situácia rodiny daného žiaka a motivácia žiaka.
Údaje o uplatňovaných učebných plánoch
Od 1. septembra 2017 naša výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala z
Koncepcie rozvoja školy na roky 2015-2020, IŠkVP a ŠkVP ZŠ Klokočova
Hnúšťa, POP MŠ SR na šk.rok 2018/2019, školského zákona a platnej školskej
legislatívy. V znení § 7 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákona o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov žiaci:
1.-8.ročníka postupovali vo vzdelávaní s § 7 podľa vypracovaného
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Inovovaného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Školašanca pre všetkých“ a žiaci 9.ročníka postupovali vo vzdelávaní podľa
vypracovaného Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Škola pre
život“.
Údaje o zamestnancoch školy
Údaje o počte zamestnancov školy sú uvedené ku dňu koncoročnej
klasifikačnej porady a sú nasledovné:
Pedagogickí zamestnanci:
Plný úväzok
Čiastočný úväzok
učitelia
17
5
asistenti
7
1
vychovávateľ
2
1
z toho kvalifikovaní:
všetci
nekvalifikovaní:
0
doplňujúci:
0
Kvalifikovanosť: 100%
V stave pedagogických zamestnancov boli aj zamestnanci (2 pg.asistenti)
prijatí v rámci implementácií NP Škola otvorená všetkým (NP ŠOV). Projekt
trval do 31.08. 2019. Odbornosť vyučovania na 1.a 2.stupni bola 91,65 %, čo
znamená veľmi dobrú úroveň.
Odborní zamestnanci:
Plný úväzok
Čiastočný úväzok
špeciálny pedagóg
1
1
sociálny pedagóg
1
Kvalifikovanosť: 100%
V stave odborných zamestnancov boli aj zamestnanci (1 školský špeciálny
pedagóg 100%, školský sociálny pedagóg na 50 %) prijatí v rámci
implementácií NP Škola otvorená všetkým (NP ŠOV). Projekt trval do 31.08.
Správni zamestnanci: 10Kvalifikovanosť: 100%
Plný úväzok
Čiastočný úväzok
kuchárky
3
vedúca školskej jedálne
1
hospodárka
1
upratovačky
4
školník
1
Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov
Zamestnanci sa vzdelávajú podľa aktuálnych potrieb školy a potrieb
vyplývajúcich z koncepcie rozvoja školy .
Údaje o aktivitách a prezentácii školy
Naša škola sa prezentovala na verejnosti prostredníctvom spolupráce s
materskými školami, SŠ pôsobiacimi v meste, s klubom dôchodcov,
rodičovskou radou, radou školy a kultúrnymi a spoločenskými vystúpeniami,
akciami, reprezentovaním na rôznych súťažiach, olympiádach, zapájaním sa
do projektov. Spoluprácu hodnotíme ako prínosnú pre rozvoj nášho žiaka.
Záujmové útvary
V šk.roku 2018/2019 mali žiaci možnosť pracovať v 24 záujmových útvaroch
rôzneho charakteru, ktoré viedli naši pedagógovia. Prevládali záujmové útvary
zamerané na rozvoj tvorivosti a OSR žiaka. ZÚ sa viedli v rámci NP ŠOV a VP.
Práca v záujmových útvaroch bola pravidelná a viedla sa požadovaná
dokumentácia.
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Od 1.marca 2017 sme začali plniť NP ŠOV a v súlade s cieľmi tohto projektu
sme začali žiakom poskytovať prípravu na vyučovanie (doučovanie ) a
záujmové útvary spojené s týmto projektom.
Žiakom bola poskytnutá i pomoc v školskom klube, a tak sme zabezpečili pre
našich žiakov celodennú starostlivosť , ak mali ich rodičia o túto službu záujem.
Celkovo bolo žiakom vydaných 274 vzdelávacích poukazov určených na
činnosť záujmových útvarov a škola prijala späť 203 poukazov. Financie sa
použili na zaplatenie miezd a odvodov pre vedúcich záujmových útvarov,
nákup pomôcok, materiálu a uhradenie energií.
Aktivity školy
Aktivity školy vychádzali z plánov. Všetky ďalej uvedené aktivity slúžili na
obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu, moderného spôsobu podávania
informácie a to cez vlastný zážitok a poznanie. Boli zamerané nielen na plnenie
cieľov vyplývajúcich z učebných osnov, ale aj na realizáciu prierezových tém a
posilnenie kľúčových kompetencií žiakov stanovených školou. Ponúkame len
časť, ostatné sú k dispozícii v archíve školy. Aktivity boli cielené na celkový
rozvoj žiaka, formovanie jeho názorov a postojov. Koordinovali ich vedúci
PK/MZ/projektov.
Škola sa zameriava v aktivitách na environmentálnu výchovu, náš región,
prevenciu, funkčnú gramotnosť. Často spolupracujeme s odborníkmi (MsP,
PZ, ÚPSVaR, RÚVZ, lekármi, poslancami...).
Exkurzie/výlety
Žiaci tejto školy spolu so svojimi pedagógmi navštívili mnohé zaujímavé
lokality za účelom spoznávania a rozširovania si poznatkov a budovania
vzťahu k nášmu regiónu. Spoznali
Šomošku, Fiľakovský hrad, Burzu SŠ v Rimavskej Sobote, Mini ZOO v CVČ
v Hnúšti, GMOS- Gemersko malohontské osvetové stredisko na Vianočný
tvorivý deň a Gemersko malohontské múzeum pri spoznávaní Gemera a
Malohontu, Deň otvorených dverí na SOŠ Hnúšťa, Ako sa tlačili noviny –
tlačiareň Linox v Rimavskej Sobote, GMM – prehliadka stálej expozície,
oboznámili sa so Závislosťami zameranými na detský a adolescentný vek,
hostilné správanie detí a mládeže, metodikou práce s nimi na OLÚP n.o.
Predná Hora, Ekorelax, Informačné stredisko Muránskej planiny a zariadenie
Predná Hora, Socialistické múzeum v Hnúšti, Mlyn vo Veľkých Teriakovciach,
Vodnú nádrž Klenovec s úpravňou vody, boli na výlete za odmenu na Štrbskom
plese/Strážky, Nižnom Skálniku a na rozhľadni Maginhrad, Na triednom
výlete na Kurinci pri Rimavskej Sobote, v ZOO Nyiregyháza/Maďarsko na
geograficko-prírodopisnej exkurzii, prezreli si Vojenský cintorín Háj Nicovô
V Liptovskom Mikuláši pri Pamätníku venovanom padlým hrdinom.
Besedy a kvízy
Bezpečnosť na ceste do školy a v škole- s náčelníkom MsP Mgr. M. Migaľom
Priestupky a trestné postihy - s príslušníčkou OR PZ RS s p.Báboľovou
História mesta Hnúšte - s Mgr. M. Pliešovským
Pusinky nie sú na rozkaz - s p.výchovnou poradkyňou Mgr. M. Bagačkovou
Ako sa učiť? - s p.Cirákovou z CPPPaP Rimavská Sobota
Partnerské vzťahy - s p.Cirákovou z CPPPaP Rimavská Sobota
Bankovníctvo – účet, sporenie, hospodárenie
Tvorba Hnúšťanského hlasu - s Mgr. M. Pliešovským
Ako trávili ľudia Vianoce v minulosti?
AIDS - s p. Cirákovou z CPPPaP Rimavská Sobota
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi - s p. Cirákovou z CPPPaP R. Sotoba
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Deň pre moje rozhodnutie - so zástupcami stredných škôl
Beseda s pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby 155
Príšery z praveku, Čo skrýva vesmír, Veľké záhady histórie v mestskej knižnici
s .Mgr.Valentom
Ako pomôcť iným ? – s Mgr. Katarínou Moncoľovou
Deň Rómov- s osobnosťami z rómskej komunity
Kvíz o zdraví
Šikanovanie – prevencia - s p.Cirákovou CPPPaP Rimavská Sobota
Kam po skončení základnej školy? - poradenstvo
Dospievanie - s p. Cirákovou z CPPPaP Rimavská Sobota
Dotyky nie sú na rozkaz - s výchovnom poradkyňou Mgr. M. Bagačkovou
Týranie detí v rodinách – s Mgr. P. Rukavicom, náčelníkom MsP Hnúšťa
Právne vzťahy v rodine - práva a povinnosti manželov s pracovníkmi ÚPSVaR
p. Antalovou a p. Kuruczom
Kultúrne a výchovné programy
Doprava- doľava - zameraný na dopravnú výchovu a prevenciu pred
úrazmi OZ Škola života
Bona fortuna zameraný na látkové a nelátkové závislosti,
Králik Peter - filmové predstavenie zamerané na medziľudské vzťahy
Program pre starých rodičov Urpín pre deti – Banská Bystrica
-program zameraný na slovenské tradície a naše kultúrne dedičstvo
- víťaz Zem spieva, Urpín, Drienka, Prvosienka, Radosť ,Zornička, Matičiarik,
Zahrajko - výchovný koncert,09.11.2018
Hotel Tarnsylvánia, - filmové predstavenie o rodine, priateľstvo
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc - vianočný program
Fašiangy s Agátkou -charitatívne predstavenie ŠZŠ v Klenovci
Zlatá strunka - prehliadka detských ľudových súborov nášho regiónu
Luis a ufóni -- rozprávka pri príležitosti MDD
Multikultúrny deň divadielka v podaní hnúšťanských detí
Aladin BB Cliperto Petras - divadelné predstavenie
Fašiangový karneval
Olympiáda ľudských práv
Dajme knihám druhá šancu - zbierka použitých kníh
Deň čítania
Deň Zeme – akčný deň, ElektroOdpad – Dopad 2
Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD
Tanečný maratón
Stavanie mája na školskom dvore
Svetový deň mlieka
Deň behu
Halloween s MŠ
Európsky deň jazykov
Testovanie „Profesionálna zrelosť“ s pracovníčkami CPPPa P z Rim.Soboty
Burza stredných škôl v Rimavskej Sobote
Deň pre zdravie
Hovorme o jedle
Máme zdravé chrbátiky – cvičenia na správne držanie tela a prevencia proti
obezite
Testovanie na posúdenie profesijnej orientácie žiakov – s psychologičkou z
CPPPaP Rimavská Sobota
Pohybom ku zdraviu – s TAEKWONDOM, p. Kyseľovou
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Majáles
Olympiáda ľudských práv
Olympijský deň – športovo-zábavné dopoludnie
Indiánsky deň - noc odvahy v ŠKD
Deti sveta – kresba
Liečivé a jedovaté rastliny
Uvedené aktivity sú vyňaté zo správ PK/MZ.
Iné formy vyučovania
Patria medzi ne projektové, zážitkové a skupinové formy vyučovania.
Využívajú sa za účelom systematického skúmania danej témy a dlhodobejšieho
uchovávania získaných poznatkov a skúseností a sú len jednou z mnohých
foriem práce učiteľa. Zamerané sú na vlastné zážitky a pocity. U žiakov sú
obľúbené. Sú uplatňované vo všetkých vyučovacích predmetoch a ich zoznam
je prílohou správ PK/MZ , ktoré sú k dispozícii v archíve školy.
Ochrana života a zdravia
Cvičenie v prírode
Didaktické hry
Dopravná výchova na dopravnom ihrisku v Hnúšti
- s p. náčelníkom MsP Mgr. M.Migaľom
Cvičenie v prírode
Základný lyžiarsky výcvik, Hronec
Škola v prírode - Chata Havranovo, Belianska
dolina, Veľká Fatra - 32 žiakov
Prezentácia kľúčových kompetencií prostredníctvom posterov
PC prezentácie kľúčových kompetencií pred publikom
Projekty
Realizované
Edukačný česko-slovenský projekt „ Záložka do knihy spája školy“ zameraný
na čitateľskú gramotnosť, medzipredmetové vzťahy – spolupráca so ZŠ
Oščadnica, žiaci 1.-6.ročníka, Antalová, Slováková, Ulická, Kovalančíková,
Brndiarová, Katreniaková, Libiaková, Škôrňová
Zober loptu, nie drogy!, zameraný na pohybovú aktivitu a voľný čas, prevenciu,
žiaci 2.stupňa, Juhaniaková, Szöke
Detský čin roka, zameraný na ľudské práva ,5.-9.ročník,Cavar
Slovenský atletický zväz a Tesco „Bavme deti športom od ZŠ “
p.Szőke,15.11.2018 BB
Edukačný projekt eTwinning Label „A spoor in the woodland“(Stopy divých
zvierat“)-zapojené školy zo Španielska,Talianska, Portugalska a naša ZŠ
Klokočova 742 Hnúšťa, p.K.Brndiarová, žiaci 2. a 4.ročníka
Národné projekty
Národný projekt "Škola otvorená všetkým"- zameraný na inklúziu žiakov v
škole, od marca 2017 do 31.08. 2019
Vypracované projekty cez nadácie a podporené :
Nadácia Volkswagen „Technika hrou od základných škôl“- p. Libiaková,
zameraný na fyziku, chémiu, prírodovedu a techniku, od 9/2018-6/2019
Nadácia Volkswagen „Vedomostné ostrovy“, žiaci 1.-9.ročníka - p. Veverková
Živica o.z. centrum environmentálnej a etickej výchovy, Zvolen „Elektro
Odpad-Dopad“ - p. Kovalančíková, od 9/2018 do 6/2019,zameraný na
environmentálnu výchovu
EDULAB „Expedícia Fenomény sveta“ 9/2018 - p.Prandl Brndiarová,
Bálintová, Bagačková Nové trendy vyučovania, moderné učebné materiály na
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prírodovedné predmety
Nadácia Slovenskej sporiteľne finQ- zameraný na finančné vzdelávanie
zamestnancov a zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov- p.Brndiarová (pilotné
overovanie programu FinQ)
Nadácia Tesco – „My pomáhame, vy rozhodujete : Zdravá budúcnosťť –
environmentályny projekt od 1.5.2019 do 31.10.2019
EnglishOne- zameraný na komunikáciu žiaka, OSR žiaka
E-twinning- Do you know my country? (Poznáš moju krajinu?) ; 1-3/2019,
4.ročník p.K.Brndiarová -zameraný na komunikáciu žiaka, OSR žiaka
Projekt Gemer-Malohontu Budúcnosť nájdi v minulosti
Projekt Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Code.org , projekt Hodina
kódu; zameraný na základy programovania, vytvárania kódov.
Projekt Mateja Tótha Od 9/2019 do 6/2020
Vypracované projekty cez nadácie a nepodporené :
Živica o.z. centrum environmentálnej a etickej výchovy, Zvolen “Klíma nás
spája „ 9/2018 , zameraný na environmentálnu výchovu
MŠVVaŠ Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 „Backspace“
Zameraný na: prevenciu rizikového správania(násilie, šikanovanie,
kyberšikana, záškoláctvo, agresivita, extrémizmus, drogy, HIV...) – čakáme na
vyjadrenie
Nadácia Jednota COOP „Budúcnosť nájdi v minulosti“ – zameraný na tradície,
zvyky-jedlá, kroje, hrnčiarstvo,
Vypracované a podporené národné projekty od septembra 2019
NP „Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť žiakov na základných
školách
zameraný na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému
vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, od 01.09.2019 31.08.2021
NP Profesie pomáhajúce v edukácií detí a žiakov -zameraný na inkluzívnosť
vzdelávania, rovnaký prístup ku vzdelaniu, od 01.09.2019 -31.08.2022
Projekty školy orientované na žiaka
Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
Environmentálna výchova a Škola podporujúca zdravie.
Prevencia.
Cesta k emocionálnej zrelosti
Regionálna výchova
Ľudské práva
Vedúci projektov majú vypracované plány pomocou ktorých cielene pôsobia
na formovanie žiakov. Zároveň prizývajú do školy odborníkov. Aktivity sú
rôznorodé a obohacujú vyučovací proces. Všetko sa zapracúva do vyučovacích
hodín. Vyžaduje si to dobré organizačné schopnosti, tímovosť učiteľského
kolektívu.
Súťaže
Zlatá podkova , zlaté pero zlatý vlas
Timravina studnička
Dobšinského rozprávkový Gemer - lit.autorská súťaž
Štúrovská poézia Šaliansky Maťko
Hviezdoslavov Kubín
Hrebendova kapsa
Zlatá krajina (vlastná tvorba)
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Kúzlo dobrého jedla
Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Môj slovník z reality
Gemerský zvonček
Matematická Pytagoriáda
I Bobor
2. Svetová vojna a SNP
Biologická olympiáda kategória E
Envitotázniky – olympiáda o životnom prostredí
Vševedko – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
Malý futbal
Florbal
Mladý záchranár družstvo
Dobšinského rozprávkový svet – výtvarná súťaž
Vesmír očami detí -výtvarná súťaž
Fašiangy na Gemeri - výtvarná súťaž
Na bicykli bezpečne - výtvarná súťaž
Chutné maľovanie - výtvarná súťaž
Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž
Grafický návrh obalu - žiackej knižky ŠEVT - výtvarná súťaž
Práca mojich snov - NP ŠOV
Romano Džipeven- Rómsky život - Výtvarná súťaž
Život v pohybe -festival hudby, tanca a spevu
Slávik Slovenska
Škola zapájala svojich žiakov do rôznych literárnych, matematických,
biologických, chemických, výtvarných, športových súťaží. Rozmanitosť súťaži
bola veľká, čo svedčí o dobrej práci PK/MZ. Žiaci sa mohli realizovať v rôznych
oblastiach. Pri súťažiach kolegovia svedomito robili aj školské kolá a zapájali
do nich čo najviac žiakov. Žiaci potrebovali k príprave na
súťaže
veľkú
motiváciu zo strany učiteľov. Podpora rodičov bola stále na slabej úrovni.
Počas šk.roka 2018/2019 škola pokračovala v motivácii žiakov a v ich
sebazdokonaľovaní. Žiaci boli za svoju celoročnú snahu hodnotení triednymi
učiteľmi. Kritériom bol prospech, dochádzka, správanie, účasť na
olympiádach, súťažiach, projektoch, školských aktivitách a zberoch.
Najlepších 32 žiakov bolo ocenených v júni 2019 školským výletom na Štrbské
Pleso a do kaštieľa Strážky . Najlepšie bodové hodnotenie dosiahli:
1.miesto - Tamara Sýkorová , 2015 bodov, V. ročník
2.miesto – Lenka Borisová , 1 411 bodov, II.A
3.miesto – Sofia Bartová ,1118 bodov, III.A
4.miesto – Kristián Humen,1 101 bodov, VII. ročník
5.miesto – Lucia Borisová, 906 bodov, IV. ročník
Bodové hodnotenie žiakov sa na škole aplikuje od roku 2005.
Na konci školského roka bolo riaditeľkou školy v spolupráci s Rodičovskou
radou vecne ocenených 15 žiakov. 7 žiakov bolo vyslaných v júli 2019 za
odmenu do Poľska na výmenný týždňový pobyt s edukačno-relaxačným
programom v sprievode p.Ediny Fussyovej a to v rámci družby mesta Hnúšťa
a Lwówek Śląski .
Údaje o výsledkoch inšpekcie
V školskom roku 2018/2019 sa na našej škole neuskutočnila inšpekcia.
Priestorové a materiálno –technické podmienky školy
Škola sa nachádza v dvoch samostatne existujúcich budovách a to na
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Ul.Francisciho, kde sú ročníky 1.-2.,ŠKD a na Ul.Klokočova, kde sú ročníky 3.9., školská jedáleň, telocvičňa a športový areál. Triedy a učebne sú priestranné,
svetlé a sú projektované na kapacitu žiakov v triede 34. V súčasnosti je
priemerná naplnenosť tried 20 žiakov. Svetlo bolo zabezpečované (5/2017)
ledkovými svietidlami. Zároveň bola svietivosť zabezpečená prirodzeným
svetlom zvonku, okná sú veľké, udržiavané v čistote ,čím sa zabezpečuje
priechodnosť prirodzeného svetla.
Vetranie vzduchu je prostredníctvom okien, v jedálni a v telocvični aj
ventiláciou. Teplota tried a učební je zabezpečená na Ul.Francisciho
ústredným plynovým kúrením z vlastnej kotolne a na Ul.Klokočova ústredným
kúrením prostredníctvom biomasy z mestskej kotolne. Priestor sa monitoruje
viacerými teplomermi.
Telocvičňa je svetlá, čistá a má dostatočné množstvo požadovaných pomôcok.
Je v nej vymenená podlaha, drevené obklady, zateplená strecha a je esteticky
vymaľovaná. Prínosom by bola ešte jedna športová miestnosť. V teplejších
mesiacoch sa využíva aj športový areál pri škole. V popoludňajších hodinách v
telocvični pracujú športové záujmové útvary. Po vyučovaní telocvičňu
využívajú CVČ, kluby, organizácie.
Knižnica mala k 31.01.2019 2 011 knižničných jednotiek. Nachádza sa v
menších priestoroch. Používa sa počas niektorých vyučovacích hodín SJL, pri
práci so začlenenými žiakmi a v popoludňajších hodinách. Škola si v
priestoroch chodieb vybudovala pre žiakov čitateľské kútiky s koženkovými
kreslami a policami s detskými knihami.
Škola má dobré podmienky či už priestorové, personálne , ale i materiálne
.Priebežne sa robí údržba budovy a interiéru, dokupujú sa pomôcky podľa
potrieb a hlavne financií.
K 11.1.2019 sme mali 92 osobných počítačov, notebookov a tabletov, 7 tlačiarní
- z toho 4 multifunkčné zariadenia, 18 interaktívnych tabúľ, 18
dataprojektorov, 2 skenery. Využívajú sa na vyučovacom procese ako pomôcka
alebo ako špeciálna kompenzačná pomôcka pre žiakov so ZZV, pomôcka pre
záujmové útvary a v administratíve. Máme dve samostatné počítačové
miestnosti. Škola je pripojená na internet.
Do budúcnosti PC v učebniach treba postupne vymieňať nakoľko sú už
zastarané a poruchové. Mesto Hnúšťa nám v auguste 2019 darovalo 17
samostatných repasovaných PC bez monitorov, ktorými sa budú postupne
vymieňať naše opotrebované PC.
Počet zamestnancov využívajúcich digitálne technológie k 11.1.2019 bolo 30, z
toho 4 kolegovia majú osvedčenie ako špecialisti pre prácu s IKT.
Máme vypracovaný bezpečnostný projekt pre našu ZŠ.
Od konca júla a do polovice augusta 2019 sa vďaka nášmu zriaďovateľovi školy
uskutočnila rekonštrukcia zatekajúcej strechy nad školskou kuchyňou a tak sa
odstránil havarijný stav (poškodenie omietky, pleseň, poškodzovanie
elektrického vedenia, školského materiálu).
Koncom augusta a začiatkom septembra 2019 sa vďaka príspevku z úradu
vlády uskutočnilo pri našej škole vybudovanie športového futbalového areálu
s umelou trávou , osvetlením a záchytnými sieťami. Pôvodný asfaltový stav už
nezodpovedal bezpečnostným podmienkam pri cvičení s našimi žiakmi.
Počas júla a augusta 2019 sa urobila rekonštrukcia podlahovej krytiny na
chodbách v hlavnej budove ZŠ( horná, bočná chodba) a vďaka príspevku od
zriaďovateľa sa vymenili podlahové krytiny v piatich triedach.
Celkovo sa zrekonštruovala miestnosť pre 2.oddelnie ŠKD – vymaľovanie,
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podlaha, zakúpili sa skrine, lavice a stoličky. Zakúpili sa sady lavíc so
stoličkami do troch tried, police a skrine do tried a na chodby, stoličky do
veľkej počítačovej učebne. Zakúpili sa pomôcky do terapeutickej učebne
Snoezelen- kreslá, lampy, vodná posteľ, hudba, skrinky, a pod. V mesiaci júlaugust 2019 sa vymaľovalo 6 tried a bočná chodba. Pre ochranu osobných
údajov žiakov sa zakúpili pre triednych učiteľov skrinky na osobné zložky
žiakov. Dokúpili sa pomôcky, spotrebný materiál, urobili sa potrebné revízie,
atď. V škole bolo potebné dokúpiť aj Pomôcky na SJL,MAT,TSV- zábavné
učenie pre žiakov zo SZP Licencia na interaktívne moderné učenie CHEM a
HUV pre žiakov 2.st. Kreslá farebné /ekokoža do čitateľských kútikov 14 ks
Drevené počítadlá, mapy, xylofóny, reproduktor, vedecké hračky, biele tabule,
vybavenie kuchynky, športové náradia, hry na záujmové útvary.
Revízie: Bleskozvody, Výťah v ŠJ, Čistenie kanalizácie pri ŠJ, Telocvičňa,
Hasiace prístroje, Protipožiarne klapky, Váhy v ŠJ, Plyn - Tlaková skúška na
plynovú kotolňu, Elektrické spotrebiče, Lapač tuku pri ŠJ, Deratizačné
staničky v ŠJ
Ochranné pracovné oblečenie
Kuchárky august/september 2019, Upratovačky a školník august 2019
K dispozícii sú aj pekné priestory školskej jedálne, ktorá sa snaží pripravovať
jedlá podľa najnovšej platnej legislatívy a noriem.
Školská jedáleň sa pripravovala na projekt „Stravovanie zadarmo“, ktoré sa
začalo 01.09.2019. Zakúpil sa nový plynový šporák, elektrický bojler, taniere.
Urobila sa oprava odpadu. Na prípravu a výdaj jedál od septembra 2019 sa
prijala jedna pomocná sila do kuchyne, a to v rámci spolupráce s ÚPSVaR a
projektu „ Pracuj v školskej kuchyni“. Priestory školskej kuchyne a jedálne sa
počas prázdnin sanitovali, dezinfikovali, maľovali a pripravili sa na chod
školskej jedálne v novom školskom roku 2019/2020.
Počas školského roka sme využívali v našej práci internet - internetová žiacka
knižka a www. stránka školy.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej
činnosti
Príjem tvorí:
1. dotácia zo štátneho rozpočtu na základe novelizovaného zákona č.597/2003
Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, zákona
NR SR č.462/2008 Z.z. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov s hmotným
zabezpečením školy od rodičov t. j poplatky za pobyt v ŠKD a za prípravu
obeda- nákup potravín finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
príspevok na asistenta učiteľa iné poplatky- strata učebníc, poškodenie
majetku, prenájom priestorov školy, sponzorstvo financie získané za projekty
príspevky v hmotnej núdzi – strava a školské potreby.
Finančné prostriedky v uvedenom školskom roku postačovali na zabezpečenie
celkového výchovno-vzdelávacieho procesu i napriek tomu, že normatívne
financovanie škôl nie je z nášho pohľadu postačujúce pre trend dnešnej
modernej a ekonomicky náročnej doby.
Informácie o financiách školy sa nachádzajú v priloženej správe o hospodárení
za predchádzajúci kalendárny rok.
Na základe strategických cieľov si škola stanovila v školskom roku 2018/2019
operatívne ciele a k ním vypracovala úlohy, ktoré počas roka plnila.
Strategický cieľ, operatívne ciele a úlohy boli zapracované v mesačných
plánoch práce a ich plnenie sa priebežne monitorovalo na pracovných
poradách a pedagogických radách. Ciele a k ním dané úlohy sa nám podarilo
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splniť približne na 90 %.
Žiaci 4. a 9.ročníka 13.06.2019 prezentovali svoj projekt prostredníctvom IKT
pred publikom a porotou. Názov projektu si žiaci vybrali sami podľa ich
záujmov. Nad prezentáciou pracovali jeden školský rok a konzultácie im
poskytovali učitelia. Prezentácia projektu mala jasne stanovené kritériá, podľa
ktorých sa hodnotili jednotliví žiaci. Hodnotila sa nielen samotná prezentácia,
ale aj obsah, výskum, účel, podanie pred publikom, obhájenie svojho názoru,
vystupovanie , komunikácia s publikom a pod.
V prezentáciách sa prejavil výskum, bádanie, analýza a vyjadrenie svojho
postoja k danej téme. Toto všetko bolo prezentované cez počítačovú
gramotnosť a cez ústne podanie samotného žiaka. Žiaci sa prejavili ako veľmi
zodpovední, šikovní a schopní pokračovať v ďalšom osobnom rozvoji. Splnenie
prvého strategického cieľa hodnotíme na 100 %.
Žiaci boli vedení v každej výchovno-vzdelávacej aktivite k tomu, že majú nielen
povinnosti, ale i práva, ktoré si môžu slušnou formou uplatňovať. A dostávali
pomoc a priestor. Hodnotenie tohto cieľa vyhodnocujú triedni učitelia na
triednických hodinách a pracovných poradách.
Tento cieľ sa nám podarilo splniť na 80 %.
Výsledky v testovaní T-5 a T- 9 naša škola hodnotí v bode 2.1.5 a konštatujeme,
že v súvislosti s ich klasifikáciou z daného predmetu ,možnosťami , úsilím sú
dobré. Škola poskytovala žiakom, ktorí mali o to záujem, individuálne
doučovanie. Výsledky v testovaní sa môžu stále zlepšovať. Splnenie cieľa
hodnotíme na 80 %.
Štvrtý cieľ vo forme integrácie a inklúzie sme vo výchovno-vzdelávacom
procese aplikovali aj v súvislosti s implementáciou NP Škola otvorená
všetkým, ale i naším samotným školským vzdelávacím programom Škola šanca pre všetkých. V školskom roku 2018/2019 sme vzdelávali podľa
požiadaviek rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením, sociálnym
znevýhodnením, ale i intaktných žiakov.
V rámci inklúzie malo každé dieťa možnosť rovnakého prístupu k vzdelávaniu
a výchove, kolegovia si pripravovali na vyučovaciu hodinu niekoľko
pracovných úloh a listov, organizačných foriem a metód. Na hodinách
pracovali asistenti učiteľov, školskí špeciálni pedagógovia a školský sociálny
pedagóg. Tento cieľ sa nám podarilo splniť na 95 %. Vedenie školy ďakuje za
kvalitné plnenie svojich povinností všetkým zamestnancom školy a za ich
snahu a ochotu prispieť k jej rozvoju a za spoluprácu svojmu zriaďovateľovi,
rade školy, rodičovskej rade poslancom mesta Hnúšťa, pracovníkom MsP,
MsKS, knižnici, materským školám, školám, Technickým službám v Hnúšti,
CPPPPaP v Rimavskej Sobote, ŠZŠ v Hnúšti a všetkým ostatným za celoročnú
ústretovosť a pochopenie.
Zdroj: Mgr. Ľubica Henčová, riaditeľka ZŠ v správe o VVČ

Základná umelecká škola Hnúšťa
Výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj kompetencií
tvoriť a prijímať umenie) apre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú
činnosť). Umelecké školstvo predstavuje ucelenú sústavu výchovy a
vzdelania, ktorá poskytuje mladejgenerácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v
niektorej z tvorivých disciplín.
Vedúci zamestnanci školy:
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Mgr. Miroslav Bračo
riaditeľ školy do 31.06.2019
Mgr. Anna Černáková, PhD.
riaditeľka školy od 01.07.2019
Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZUŠ v Hnúšti bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnejspráve v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách
25.3.2015, kedy začalo jej funkčné obdobie.
Členovia rady školy:
1. PhDr. Margita Féderová
delegovaný poslanec MsZ
2. Mgr. Katarína Moncoľová
delegovaný poslanec MsZ
3. Ing. Danka Kiráľová
delegovaný poslanec MsZ
4. Edina Füssyová
volený zást. za rodičov
5. Ing. Antal Ján
volený zást. za rodičov
6. Mgr. Miroslav Bračo
pedagogický zamestnanec
7. Martina Ďurianová
nepedagogický zamestnanec
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok
2018/2019:
Rada školy v šk. roku 2018/2019 zasadala 5x . Dňom 24.04.2019 bolo
pozastavené členstvo v Radeškoly pri ZUŠ v Hnúšti Mgr. Anne Černákovej
PhD. , ktorá bola predsedkyňou RŠ z dôvodu podania si prihlášky do
výberového konania na funkciu riaditeľa ZUŠ v Hnúšti. V mesiaci máj bol
zvolený do Rady školy v Hnúšti za zástupcu pedagogických zamestnancov
Mgr. Miroslav Bračo. Na svojich zasadnutiach riešila aktuálne problémy
školy a poukazovala na prípadné nedostatky vriadení školy.
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach –
poradných orgánoch riaditeľaškoly:

V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo: 2x zasadnutia pedagogickej rady, 4x
pracovná porada, a 4x klasifikačné porady
Metodický deň: MD – výtvarný odbor na ZUŠ Modrý Kameň. Metodické dni sa
uskutočňujú v spolupráci ZUŠ regiónu Novohrad, Gemer, Malohont (14 ZUŠ)

Údaje o žiakoch za školský rok 2018/2019 (§ 2ods. 1 písm. b)
Hudobný odbor:
77 žiakov k 15.9.2018
70 žiakov k 30.6.2019
Výtvarný odbor:

107 žiakov k 15.9.2018

96 žiakov k 30.6.2019

Tanečný odbor :

37 žiakov k 15.9.2018

27 žiakov k 30.6.2019

Spolu :

221 žiakov

193 žiakov

Do prvého ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia primárneho
umeleckého vzdelávania bolo k 15. septembru 2018 v hudobnom odbore prijatých 15
žiakov, vo výtvarnomodbore 19 žiakov, v tanečnom odbore 8 žiakov. Počet žiakov
prípravného štúdia: hudobný odbor – 14. Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na
stredné a vysoké školy - Absolventi I. stupňa základného štúdia ZUŠ:
V tomto školskom roku bol prijatý Mário Deme (z triedy uč. G. Füssyovej) na
Súkromné hudobnéa dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote.
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Počet

Zamestnanci ZUŠ - spolu

12

Z toho PZ*

10

Plný úväzok – zamestnanci ZUŠ

5

Skrátený úväzok – zamestnanci ZUŠ

5

Na dohodu

1

- kvalifikovaní

9

- nekvalifikovaní

1

- dopĺňajú si vzdelanie

1

- materská dovolenka

1

Z toho NZ**

2

Z počtu NZ
- školníčka, upratovačka

1

Spolu počet zamestnancov

12

Prezentácia žiakov na podujatiach organizovaných školou:
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili 3 interné tematické žiacke koncerty 1
verejný koncert-Vianočný koncert, 1 verejné vystúpenie žiakov TO – Rozlúčkový tanec
1 absolventský koncert, 3 výstavy žiakov VO (4.roč.I.časti I.stupňa a 5.roč.II.časti ,
Dni mesta - Hrebendova kapsa)
Čiastočná prezentácia školy na verejnosti prebiehala aj formou článkov a príspevkov
na webovejstránke školy, facebookovej stránke a mesta Hnúšťa

Účasť žiakov a učiteľov na podujatiach organizovaných inými
organizáciami:

ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatia spoločenských
organizácií. Účinkujú na nich učitelia a žiaci klávesového, sláčikového, dychového,
speváckeho a gitarového oddeleniaako aj žiaci výtvarného a tanečného odboru.

V priebehu školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie:

19.09.2018 – workshop-plstenie v rámci projektu ZŠ JFR-Under the same sky27.09.2018 – preberanie ceny GMB Bratislava - Umenie z blízka 2018
11.10.2018 – projekt HV a umenia. Jeseň
16.10.2018 – pracovné dielne VO-plstenie
18.10.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň
25.10.2018 – pracovná dielňa-maľba v rámci projektu ZŠ JFR-Under the same sky
25.10.2018 – žiacky Jesenný koncert – koncertná sála v ZUŠ
29.10.2018 – spevácke vystúpenie -Úcta k starším-Klub seniorov Hnúšťa
07.11.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň
08.11.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň
09.11.2018 - projekt HV a umenia. Jeseň
05.12.2018 – Mestský Mikuláš
10.12.2018 – Klub seniorov – Vianočné koledy
10.12.2018 – okresné kolo Hnúšťanský akord-ZUŠ Rimavská Sobota
11.12.2018 – verejný vianočný koncert „Aby na vianoce nebol nikto sám“ v MsKS
12.12.2018 – vernisáž fotografií v Knižnici prof. Štefana Pasiara spevácke vystúpenie
19.12.2018 – Vianočné adventné dni v Hnúšti
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17.01.2019 - projekt HV a umenia - Zima
24.01.2019 - projekt HV a umenia - Zima
07.02.2019 – výchovné tvorivé dielne zamerané na nástroje ŠKD Klokočova
11.02.2019 – vystúpenie speváckeho zboru-Klub seniorov-Valentín
12.02.2019 – výtvarná dielňa-recyklovanie papiera.
14.02.2019 - výtvarná dielňa-recyklovanie papiera.
14.02.2019 - výtvarná dielňa-recyklovanie papiera.
14.02.2019 - Valentínsky koncert – ZUŠ
18.02.2019 - Vesmír očami detí 2019 -Rimavská Sobota, Hurbanovo- okresné a
celoslovenské kolo–práce žiakov VO
20.02.2019 – HA krajské kolo ZUŠ Hriňová
22.02.2019 – vystúpenie speváckeho zboru MsKS Hnúšťa -Športovec Roka
27.02.2019 – výtvarná dielňa zameraná na grafiku MŠ NR28.02.2019 – vernisáž výtvarných prác ZŠ Klenovec
01.03.2019 – preberanie ceny Vesmír očami detí 2019-Rimavská Sobota
10.03.-12.03.2019 – Hnúšťanský akord 2019, celoslovenské a medzinárodné kolo
10.03.2019 – v rámci HA súťaže o Titul MuMudr. a Cenu prof. Juraja Hatríka,
improvizovaný hudobný workshop s Mgr. Art. Zuzanou Flamovou, ArtD. s názvom
„Zvuky“ a hudobno-pohybovýworkshop s PhDr. Jiřinou Jiřičkovou, PhD.
10.03.2019 – v rámci HA - klavírny koncert umelcov pána Ádama Baráza z
Budapešti a pani AliseYajima
11.03.2019 – spevácky zbor-Klub seniorov-Hnúšťa- MDŽ
01.04.2019 – práce žiakov VO-Szaboov grafický Lučenec-Lučenec
03.04.2019 – husľová celoslovenská súťaž ZUŠ Zvolen-uč.Füssyová-člen poroty
10.04.2019 – tvorivé dielne VO grafika
11.04.2019 - projekt HV a umenia - Jar –
16.04.2019 - projekt HV a umenia - Jar
17.04.2019 – Deň zeme-VO
26.04.2019 – PMU-husle ZUŠ Fiľakovo30.04.2019 – PMT2019-Rimavská Sobota01.05.2019 – práce žiakov VO-Cesta čiary Kremnica
07.05.2019 – výroba dukátov-Dni mesta Hnúšťa
09.05.2019- tvorivé dielne grafika ZŠ J.F Rimavského
12.05.2019 – Deň matiek v MsKS spev.zbor
13.05.2019 – Deň matiek-Klub seniorov-spevácky zbor
14.05.2019 – Májový koncert-ZUŠ-učitelia a žiaci HO
23.05.2019 – vyhodnotenie prác – Hnúšťa očami detí
24.05.2019 – celoslovenská súťaž huslistov ZUŠ Detva
28.05.2019 – výchovné tvorivé dielne pre 1.ročníky ZŠ NR
29.05.2019 - výchovné tvorivé dielne pre 1.ročníky ZŠ Klokočova
31.05.2019 – Hrebendova kapsa Hnúšťa –
05.06.-07.06.2019– záverečné skúšky žiakov absolventov prvej a druhej časti I.
stupňa základnéhoštúdia v ZUŠ - prijímacie skúšky do ZUŠ
06.06.2019 – tvorivá dielňa-VO-žiaci ZŠ NR JFR-uč.Černáková
13.06.2019 – absolventský koncert žiakov HO + výstava výtvarných prác absolventov
VO ZUŠHnúšťa-učitelia a žiaci odborov
18.06.2019 - projekt HV a umenia - Leto –
21.06.2019 – rozlúčkový tanec žiakov TO-kinosála MsKS v Hnúšti
15.06.2019 - projekt HV a umenia - Leto
–celoročná spolupráca uč. P. Majoroša so ZPOZ-om, MSSD Tisovec s Tanečným
orchestrom v Rimavskej Sobote, s RS6-Rimavsko-Sobotská šestka, s Dychovou
hudbou v Hnúšti , dych.hudbou Magnezit Jelšava
- celoročná spolupráca výtvarného odboru s MŠ Nábrežie Rimavy, MŠ Klokočova, ,
ZŠKlokočova, ZŠ JFR NR, MsKS Hnúšťa, CVČ
- uč.Černáková – pokračovanie hrnčiarskeho kurzu v Banskej Bystrici-2.časť

Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

Strana

102

Dosiahnuté výsledky - Úspechy učiteľov
Univerzita J.E.Purkyne v Ústi nad Labem-ocenenie za prínos pri
rozvíjaní medzinárodnejspolupráce v oblasti hudobnej výchovy-uč.
Füssyová
Ocenenie v rámci Dní mesta – uč. Vojenčiaková

Vyhodnotenie skúšok

Záverečné skúšky v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore:
4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia ukončili v HO 7 žiaci . Vo
VO 9 žiaci. Vo TO5 žiaci.
4.ročník 2.časti prvého stupňa základného štúdia
ukončilo v HO 3 žiakov 5 ročník 2.časti prvého stupňa
základného štúdia ukončilo vo VO 1 žiakov4.ročník
druhého stupňa základného štúdia ukončilo 0 žiakov
4.ročník ŠPD-VO-2 absolventi.

Súťaže:
HUDOBNÝ ODBOR

Hnúšťanský akord:
- okresné kolo- Rimavská Sobota
- PMU- husle- ZUŠ Fiľakovo – nadregionálna súťažná prehliadka ZUŠ –
- celoslovenská husľová súťaž Detvianska zlatá struna
VÝTVARNÝ ODBOR
„Vesmír očami detí 2019“ – 02.2019 - okresná súťaž – Rim.Sobota
„Vesmír očami detí 2019“- 04.2019 – celoslovenská súťaž Hurbanovo
- „Hrebendova kapsa 2019“ - jún 2019 – mesto Hnúšťa
- „Hnúšťa očami detí 2019“ - máj 2019
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Hnúšťanský akord
Hrebendova kapsa
Pódium mladýchumelcov a
tanečníkov
Keď sa chce... (spoločné
aktivity žiakov HO, VO, TO,
základných a stredných škôl v
meste a rodičov ZUŠHnúšťa)
Umenie z blízka

Zhudobnené a výtvarne
spracované víťazné literárnepráce
Možnosť konfrontácie hudobných
vystúpení, výtvarných prác žiakov a
tanečných prehliadok
Podľa ponuky predstavení

Priblíženie a zoznamovanie sa so
súčasnou tvorbou výtvarných
umelcov

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Hudobný odbor a riaditeľstvo školy sa nachádza na Nábreží Rimavy 457.
Priestory sú súčasťou budovy školskej jedálne ZŠ JFR, ale majú samostatný
vchod. Tvorí ich 5 menších učební na individuálne vyučovanie, trieda na
skupinové vyučovanie , ktorá sa využíva na interné koncerty, denná
miestnosť, archív, riaditeľňa, miestnosť spomienok HA a sociálne zariadenia
pre žiakov a učiteľov. V týchto priestoroch vyučovalo 6 učiteľov.
Materiálno-technické vybavenie učební je na dobrej úrovni. Škola vyučuje
podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Modernizovanie
vyučovania a zavedenie projektového vyučovania v náväznosti na to žiakom
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zabezpečuje interaktívna tabuľa, ktorá bola využívaná hlavne na hodinách
hudobnej náuky a prezentáciách . Notové materiály a iné špecifické pomôcky
potrebné pre nerušený priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v tomto
odbore boli priebežne dopĺňané podľa finančných možností školy. Údržba
hudobných nástrojov-klavírov je zabezpečovaná raz ročne.
Uskutočnila sa čiastočná výmena okien.
Výtvarný odbor sídli v budove na ulici Poľnej č. 396. ZUŠ dostala túto
budovu do správy od mesta. Výhodou je, že budova je majetkom mesta a teda
škola za jej užívanie neplatí žiaden nájom. Prevádzkové náklady
boli
uhrádzané z rozpočtu školy. Z hľadiska žiakov a rodičov je budova dobre
lokalizovaná – nachádza sa priamo na najmladšom sídlisku mesta a je
prístupná aj z ostatných sídlisk mesta. Budova má po rekonštrukcii dve
učebne, prípravovňu, malú učebňu s počítačom, šatňu a sociálne zariadenia.
Vo výtvarnom sú zamestnaní dvaja učitelia. Do budúcnosti je našou víziou
rozšíriť možnosti výuky v tomto odbore. Vybavenie VO je na dobrej úrovni.
Štetce, farby, ceruzky a iný materiál sa každoročne dopĺňa hlavne zo zdrojov
rodičovského združenia. K vybaveniu učební patria stoly, stojany, 2 PC,
farebná tlačiareň, fotoaparát, CD prehrávač, grafický lis, vypaľovacia pec,
náradia na brúsenie skla – gravírovanie, dreva, na pyrografiu, tavné a lepiace
pištole, grafický tablet Wacom, kamera..
Tanečný odbor sa presťahoval do priestorov MsKS v Hnúšti na ulici
Rumunskej armády 195. Prenajaté sú dve miestnosti: učebňa a šatňa. Učebňa
je vybavená zrkadlami, madlami, gymnastickým kobercom, žinenkami, HIFI vežou, kamerou, DVD a televízorom. Vyučovanie zabezpečovala
nekvalifikovaná učiteľka. Jedna učiteľka na materskej dovolenke.
Učebne výtvarného odboru boli odsúhlasené ako elokované pracovisko. Na
nové priestory tanečného odboru bola podaná žiadosť o zmenu adresy
elokovaného pracoviska a čaká na odsúhlasenie.
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018
Základná umelecká škola, je verejná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hnúšťa. Financovanie školy sa uskutočňuje v rámci originálnych kompetencií
prostredníctvom podielových daní mesta. Na základe požiadavky pri tvorbe
rozpočtu boli schválené prostriedky od zriaďovateľaz rozpočtu mesta vo výške
165 765,99€. Do plánu financovania boli zahrnuté aj vlastné príjmy z
mesačných príspevkov, vratky, projekty vo výške 10534.82€. Dotácia zo
štátneho rozpočtu na vedomostnú súťaž žiakov ZUŠ Hnúšťanský akord 2019
činila 6000,00€. Schválené finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné
do poisťovní, energie .
Financovanie originálnych kompetencií:
Rozpočet v €
Čerpanie v €
ZUŠ

165765,99

164 981,29

Mzdy

93 344,38

93 344,38

Poistné do poisťovní

34 534,92

33 750,27

Tovary a služby a transfery

37 487,58

37 487,53

Zdroj: Mgr. Anna Černáková, PhD.riaditeľka školy, v Správe o VVČ
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Centrum voľného času
Vedúcou zamestnankyňou školského zariadenia je Ing. Jana Paučová –
riaditeľka CVČ. Od 6. 2. 2019 bola v zmysle platných právnych predpisov
ustanovená nová Rada ŠZ. Mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že počet
členov rady ŠZ je 7, v zložení 2 volení pedagogickí zamestnanci, 2 volení
zástupcovia rodičov a 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Od uvedeného
dátumu pracovala Rada ŠZ v zložení: predsedníčka : Denisa Kamoďová,
členovia: Zuzana Antalová, Mgr. Marian Petrok, Mgr. Martin Pliešovský, Ing.
Michal Slatinský,Mgr. Ľuboslava Turčanová, Janka Vinclavová.
Do 15. 9. 2018 sa do CVČ na pravidelnú záujmovú činnosť prihlásilo 276
záujemcov, z toho niektorí do viacerých ZÚ. Celkovo bolo prijatých 311
žiadostí.. V priebehu školského roku sa počet prihlásených a odhlásených
členov menil a k 30. 06. 2019 pracovalo v jednotlivých záujmových útvaroch
292 členov.
Pravidelná záujmová činnosť sa uskutočňovala do 6.11.2018 v 27 záujmových
útvaroch a kluboch.Od 6.11.2018 bol zrušený Tanečný ZÚ. K 7.11.2018 sa z
zlúčili dva kickboxové ZÚ, takže k 30. 6. 2019 pracovalo v CVČ 25 ZÚ a klubov.
ZÚ viedlo ku koncu školského roka 16 pedagogických zamestnancov: 2 interní
a 14 externých vedúcich záujmových útvarov (ďalej len ZÚ).
V Centre pracujú dvaja pedagogickí zamestnanci v pracovnom pomere
riaditeľka a výchovná pracovníčka. Mimo toho, CVČ zamestnáva aj šestnásť
externých vedúcich záujmových útvarov CVČ, z toho päť zamestnancov s
pedagogickým vzdelaním.
Propagáciu plánovaných aktivít realizovalo CVČ cez plagáty zverejnené na
vývesných tabuliachv meste, vo vývesnej skrinke MsKS, informačné letáky pre
jednotlivcov, zverejnením na oficiálnej webovej stránke mesta Hnúšťa a vo
facebookovej skupine CVČ Hnúšťa. Výstupy zo zrealizovaných aktivít
publikovalo cez vyššie uvedené internetové kanály a v miestnej tlači.
V krátkosti uvediem aj úspechy jednotlivých záujmových útvarov
v súťažiach a prezentácia na verejnosti:
Volejbalové ZÚ:
Mladšie žiačky štartovali v M SR oblasť Stred v 3-kovom volejbale ako družstvo
A. Cieľom bolo zapojiť dievčatá do dlhodobej súťaže a začať si zvykať na
majstrovské stretnutia s osvojením si volejbalovej hry na zmenšenej ploche s
upravenými pravidlami.
Staršie žiačky štartovali v I. triede M SR oblasť Stred. Dievčatá zúčastnili 6
prípravných turnajov, kde si vybojovali dve 2. miesta, jedno tretie miesto a
jedno 4. miesto. V I.triede M SR oblasť Stred skončili na 4.mieste a tým sa
udržali v skupine.
Kadetky štartovali v I. triede M SR oblasť Stred ako kadetky hosťujúce za MVK
Poltár. Cieľ, ktorý bol stanovený pre túto sezónu v juniorskej kategórii sa
presunul do kategórie kadetiek. Družstvo skončilo 4. mieste v tabuľke a tiež sa
udržalo v skupine. Dievčatá sa zúčastnili 4 prípravných
turnajov, tu si vybojovali jedno prvé a jedno tretie miesto.
Futbalové ZÚ:
Družstvo MŽ zúčastnilo troch turnajov turnajov: v Krupine, kde skončili na
6.mieste, v Jesenskom na halovom turnaji Jesenské U 13 memoriál Júliusa
Vargu, kde po dobrom výkone za účasti 4 druž stiev skončilo družstvo na
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peknom 3. mieste a vo Fiľakove na halovom turnaji FTC U 13 . Družstvoza
účasti 6 družstiev skončilo po veľmi dobrých výkonoch znova na 3. mieste.
Družstvo MŽ zároveň reprezentuje futbalový klub Iskra Hnúšťa v II.lige MŽ U
13 skupina JUH, kde v ročníku 2018/2019 za účasti 14 družstiev
stredoslovenského kraja skončilo na 11.mieste
Starší žiaci sa tie zúčastňujú turnajov: vo Veľkom Krtíši, kde skončili na 6.
mieste z 10 tímov. Tak isto ako mladší žiaci v šk. roku 2018/2019 hrali II. ligu
starších žiakov SsFZ Banská Bystrica. Povýbornej jarnej časti sa chlapci z 10
miesta tabuľky prebojovali na 5. miesto tabuľky, keď v jarnej časti boli
najlepším mužstvom celej súťaže.
Kickbox LEON klub:
V novembri 2018 sa v mestskej športovej hale v Hnúšti uskutočnilo 3.kolo
Open ligy SZKB, ktoréhosa zúčastnilo 70 pretekárov v 128 štartoch z 19 klubov
Slovenska a 1 poľského klubu (UKS Evan Nowy Sacz). Za nás súťažili
nasledovní športovci :
Lulu Huang vo váhe do 37 kg v Lightcontacte skončila na 3. mieste
Juraj Hrivnák vo váhe do 63 kg v Lightcontacte a Kicklighte skončil na 2.
mieste
Ján Radič vo váhe do 89 kg v Kicklighte skončil na 1. mieste
V marci 2019 sa konalo v Poprade 2.kolo Open ligy v kickboxe. Zúčastnilo sa
ho 129 pretekárov
z 28 klubov za Slovenska a 2 klubov z Poľska. Juraj Hrivnák získal 1. miesto v
kategórii nad 63 kg vdvoch štýloch, Kicklight a Lightcontact.
V júni 2019 sa 5 členov zúčastnilo na Majstrovstvách Slovenska v kickboxe,
ktoré sa pod záštitouSlovenského zväzu kickboxu konali v Leviciach.
Najviac sa darilo Jurajovi Hrivnákovi, ktorý zápasil v kategóriách Lightcontact
nad 63 kg a Kicklight nad 63 kg. V obidvoch nenašiel premožiteľa a stal sa
dvojnásobným majstrom Slovenska.
Ján Radič si v kategórii Kicklight do 94 kg vybojoval titul národného
vicemajstra.
DFS ZRKADIELKO:
Vystúpenia členov krúžku na rôznych akciách v meste a okolí:
17. 09. 2018 – vystúpenie pre ZŠ JFR – medzinárodne stretnutie v rámci
programu ERASMUS
23.11.2018 – Čarovná studnička
30.11.2018 – vystúpenie pre ORIFLAME akciu
05.12.2018 – Mikuláš v meste
14.12.2018 - Vianočné vystúpenie pre MsKS Hnúšťa
30.01.2019 – Fašiangy Tisovec
22.02.2019 – vystúpenie na vyhodnotení Najlepší športovec Gemer –
Malohontu
05.03.2019 – fašiangový sprievod Hnúšťa
07.04.2019 – Vynášanie Marienky Striežovce
30.04.2019 – stavanie mája v Hnúšti
01.05.2019 – Krompeľfest v Hnúšti
12.05.2019 – Deň matiek v MsKS v Hnúšti
31.05.2019 – Dni mesta Hnúšťa
07.06.2019 – vystúpenie na akcii CVČ Náš deň
12.06.2019 – Deň otvorených dverí v MsKS
29.06.2019 – Klenovská Rontouka
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Okrem toho sa členovia nášho klubu v roku 2019 zúčastnili akcií a aktivít ako
Mikuláš v meste, Vianočné tvorivé dielne, Napečme si spoločne, Vianočná
párty – spoločná radosť ( s opustenými seniormi v meste), RaDa joga pre deti,
Čarovanie s nápadom – Komiksové kreslenie, séria podujatí o finančnej
gramotnosti, DOD v minizoo, tvorenie lapašov snov, Rušňoparáda, súťaž
v lukostrelbe, Viva Italia a pod. Celkovo bolo zorganizovaných 61 podujatí,
počas ktorých sa do príležitostnej záujmovej činnosti zapojilo 1428 detí do 15
rokov, mládež nad 15 rokov 123. Do niektorých podujatí sa zapojili aj rodičia a
ostatní rodinní príslušníci.
V čase jesenných prázdnin riaditeľka CVČ zorganizovala dňa 31. 10. 2018
exkurziu vlakom do zábavného centra SAFARI vo Zvolene a dňa 2.
11 .2018 jesenné tvorivé dielne jesenné variácie.
Vianočné prázdniny:
Činnosť vykonávali niektoré športové záujmové útvary, a to volejbalové a
futbalové. Dňa 3. 1. 2019CVČ zorganizovalo pre deti a rodičov spoločný výlet
do psieho útulku Tuláčik v Brezne a na Zbojská. Dňa 7. 1. 2019 sa v
CVČ konalo podujatie Experimentátori, zamerané na zábavné vedecké
fyzikálne a chemické pokusy.
Jarné prázdniny:
Činnosť vykonávali športové záujmové útvary - volejbalové, futbalové a
kickbox. Počas 2 jarných prázdninových dní CVČ zorganizovalo nasledovné
aktivity:
3. 2019 – Mňamky – príprava jednoduchých a zdravých pokrmov
3. 2019 – Vo svete hier – hranie doskových a iných spoločenských hier
5. 3. 2019 – účasť vo fašiangovom sprievode mesto Hnúšťa
Celkovo bolo zorganizovaných 7 prázdninových podujatí od septembra 2018
do júna 2019, do ktorých sa zapojilo 117 detí do 15 rokov. Do niektorých
podujatí sa zapojili aj rodičia a ostatní rodinní príslušníci.
Letné prázdniny:
Počas prázdninových mesiacov júl – august 2019 CVČ zorganizovalo dva 5dňové tábory s dennou dochádzkou. Riaditeľka CVČ vypracovala dva projekty
na získanie dotácií z BBSK. Obidva boli úspešné, na každý jeden dostalo mesto
dotáciu 1800,-€ ;takže rodičia prispeli na jeden tábor sumou 10,-€. V júli, v
dňoch 8.- 12. 7. 2019 sa konal tábor pod názvom Zážitky nás bavia I. 30
detí počas tohto tábora malo rôzne aktivity v meste Hnúšťa, v Terra Permonia
a banskom múzeu v Banskej Štiavnici, zážitkový enviroprogram s OZ Príroda
pre deti v Mojíne, zálesácke činnosti v Lesíku pri Rimavských Zalužanoch a v
Lesnom skanzene v Tisovci. Program bol mierne upravený kvôli počasiu.
V auguste, v období 12.-16. 8. 2019 CVČ zrealizovalo, opäť pre 30 detí,
druhý turnus tábora s dennou dochádzkou Zážitky nás bavia II.. Účastníci
tábora strávili 2 dni v Hnúšti a blízkom okolí, 1 deň v Zveroparku v Revišti, 1
deň v psom útulku v Brezne a na Zbojskej a 1 deň pri koňochv Rimavskom
Brezove. Kvôli nepriaznivému počasiu bol program 2 dní upravený a na
aktivity sme využili priestory CVČ a MsKS.
Na obidva tábory bolaveľmi dobrá spätná väzba od detí aj ich rodičov.
Centrum ako zariadenie bolo zapojené cez mesto Hnúšťa v projektoch ÚPSVaR
SR: počas 6 mesiacov boli 2 osoby na dobrovoľníckych prácach a počas 4
mesiacov, cez projekt Cesta na trh práce 2, pracovala v CVČ pomocná
vychovávateľka.
Centrum voľného času podalo 2 projekty na získanie dotácií na letné tábory.
Obidva projekty boli finančne podporené BBSK celkovou sumou 3600,-€. Z
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prostriedkov bola hradená preprava, strava, vstupenky, edukatívne pomôcky
a spomienkové predmety pre účastníkov s trvalým pobytom na území BBSK.
CVČ sídli od septembra 2016 v prenajatých priestoroch na Francisciho 186, v
budove Domu služieb v Hnúšti, na 2 poschodí. Čo sa týka priestorového
zabezpečenia, CVČ má v súčasnosti k dispozícii 5 miestností, ktoré sa
využívajú nasledovne: miestnosť č. 16 – šatňa, miestnosť č. 17 – v nej je
zriadená minizoo, miestnosť č.18 – kancelária riaditeľky CVČ, miestnosť č. 19
– učebňa, miestnosť č. 21 – spoločenská miestnosť.
Volejbalové ZU CVČ vykonávali svoju činnosť v mestskej športovej hale.
Futbalové ZÚ CVČ vykonávali činnosť na futbalovom štadióne , v neskorom
jesennom období a v zimnom období v telocvičniach ZŠ, ale aj v MŠH a v
telocvični Gymnázia M. Hrebendu. Kickbox klub LEON trénoval v mestskej
športovej hale. ZÚ Mažoretky vykonávali činnosť v ZŠ J. F. Rimavského
Nábrežie Rimavy v budove 1. - 4. ročníka a v telocvični ZŠ. Pre ZÚ FIT cvičenie
pre deti a pre DFS Zrkadielko I a DFS Zrkadielko II poskytlo priestory MsKS
v zrkadlovej sále, v prístavbe MsKS. Krúžok Mladí novinári sa stretával v
odbornej učebni slovenského jazyka a literatúry v SOŠ v Hnúšti. Ostatné
záujmové útvary pôsobili v priestoroch CVČ. V minizoo sa stretávali záujmové
útvary Pets klub I, Pets klub II, Domáci maznáčikovia I a Domáci
maznáčikovia II, v učebni – IT-čkári, Základy talianskeho jazyka III, Kreatívne
ruky, v spoločenskej miestnosti RELAXÁČIK, RELAX klub a Klub LIENKA.
Táto najväčšia miestnosť sa využívala aj na realizáciu príležitostnej
záujmovej činnosti.
Vykurovanie miestností v prenajatých priestoroch CVČ je centrálne. V
zimnom období bolov miestnostiach č.16, č.17, č. 18 a č. 19 chladno.
WC sú osobitne zriadené pre členov CVČ a osobitne pre zamestnancov CVČ.
Pripojenie na internet využíva CVČ od poskytovateľa PMX net do všetkých
miestností cez wifi router umiestnený na chodbe a v učebni cez káblové
prepojenie z optického kábla PMXnet.
Do učebne pribudla nová skriňa a skrinka na ukladanie pomôcok a materiálu.
S pomocou dobrovoľníkov bola zrekonštruovaná vtáčia voliéra v minizoo.
Pomôckami sú dobre vybavené volejbalové, futbalové záujmové útvary a
kickbox. V tomto školskom roku si doplnil ďalšími pomôckami svoje vybavenie
Kickbox LEON – nové papuče, lapy, prilby, rukavice, chrániče. Tento ZÚ
využíval aj 6 ks minitrampolíniek zakúpených v tomto školskom roku.
Do ZÚ IT-čkári bol zakúpený tablet.
Do RELAX klubu sa postupne zakúpili rôzne doskové hry, ktoré využívali aj
členovia iných ZÚ. DFS si doplnil svoje vybavenie o čierne flaušové vesty a
krojové krpce.
FIT cvičenie si rozšírilo športové potreby o overbally.
V minizoo sa postupne, podľa potreby, doplnili plastové boxy, domčeky pre
zvieratká, napájačkya iné drobné vybavenie potrebné pre život zvieratiek.
Pre potreby výchovno –vzdelávacieho procesu CVČ využíva7 ks notebookov.
Riaditeľka CVČ má k dispozícii ďalší 1 nový notebook, ktorý využíva na
kancelárske aj výučbové účely. Okrem tohomá k dispozícii 1 laserovú tlačiareň
SAMSUNG a jednu darovanú tlačiareň HP Laser Jet. Ešte stále je v evidencii
notebook, predtým využívaný na administratívu. Je funkčný, ale pomalý,
preto sa v súčasnosti nevyužíva. V decembri 2018 bola zakúpená farebná
laserová tlačiareň.
Finančné prostriedky prijaté od štátu za vzdelávacie poukazy boli vo výške 4
819,60 €. Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na
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financovanie činností jednotlivých záujmových útvarov, a to najmä na nákup
materiálu, pomôcok, prepravu na súťaže a služby súvisiace s činnosťou ZÚ.
Finančné prostriedky prijaté od zákonných zástupcov (členov) na čiastočnú
úhradu nákladov školského zariadenia boli vo výške 3 740,20 €. Dotácie od
obcí pre členov, ktorí navštevujú CVČ v Hnúšti boli k 31. 12. 2018 vo výške 1
691,67 €.
Zameranie centra a hlavné ciele sú vytýčené vo výchovnom programe centra s
názvom " Svet patrínám".
Centrum sa ich snaží dosiahnuť plnením cieľov určených v koncepčnom
zámere rozvoja ŠZ na roky 2019 -2020 a to v jednotlivých oblastiach
nasledovne:
V oblasti spolupráce s inými subjektmi pokračuje vo funkčnej spolupráci s
materskými školami, základnými a strednými školami, špeciálnou základnou
školou, športovými klubmi, mestským kultúrnym strediskom, mestskou
knižnicou, občianskymi združeniami Aténa, Horná Rimava, Centrom pre deti
a rodiny v Hnúšti ako aj s komisiou školstva, kultúry a športu pôsobiacou pri
mestskom zastupiteľstve, spolupracuje so seniormi združenými v Senior klube
v Hnúšti. Funguje aj spolupráca s CVČ Relax v Rimavskej Sobote, zúčastnili
sme sa na spoločnom výlete do Modrého Kameňa, výmeny vymieňali si
skúsenosti, absolvovali exkurziu do Ekorelaxu. Počas pobytu poľských detí v
Hnúšti, mali tieto spoločný výlet do Banskej Štiavnice s účastníkmi letného
tábora CVČ.
Zatiaľ sme nerozbehli komunikáciu s psychológmi a poradenskými centrami s
cieľom spoločne realizovať vzdelávanie rodičov v oblasti výchovy detí formou
prednášok a workshopov..
V školskom roku 2018/2019 interní zamestnanci CVČ školiacu, informačnú a
poradenskú činnosť IUVENTY. Absolvovali dve víkendové vzdelávania
IUVENTY pod názvom Projekt je zmena. Jeho výsledkom v spolupráci s 2
mladými ľuďmi do 17 rokov zo SOŠ v Hnúšti bolo podujatie
KROMPEĽFEST, zorganizované v máji 2019. Zamestnanci CVČ ako
dobrovoľníci sa už po druhý raz zapojili vytvorením stanovišťa do celomestskej
akcie Hnúšťankovo počas Dní mesta Hnúšťa.
V oblasti rozvoja výchovno – vzdelávacieho procesu CVČ samostatne
zrealizovalo prieskum zameraný na záujem o pôsobenie CVČ v meste, jeho
ponuku ako aj na kvalitu činnosti ZÚ. O jeho výsledkoch boli informovaní
členovia Pedagogickej rady pri CVČ a členovia Rady CVČ. Je stále dopyt po
pohybových ZÚ, ktorý však nevieme priestorovo zabezpečiť.
Pri organizovaní práce v ZÚ ako aj príležitostných činností sme mali na zreteli
rozvoj komunikácie a schopnosti tímovej práce. V zmysle toho sme volili pri
práci aktivity, ktoré tieto atribúty spĺňali.
CVČ zabezpečilo
dopoludňajšie výukové programy pre kolektívy z
materských a špeciálnych škôl v Hnúšti a okolí v oblasti environmentálnej
výchovy realizáciou Dní otvorených dverí v minizoo a tiež saso záujmom stretla
v základných školách ponuka vzdelávacích aktivít z oblasti finančnej
gramotnosti.
Pri práci so stredoškolskou mládežou sa nám nepodarilo hlbšie preniknúť
svojimi aktivitami na Gymnázium Mateja Hrebendu. Na SOŠ v Hnúšti
pracoval ZÚ Mladí novinári. Z hľadiska trávenia voľného času ich ponuka CVČ
fungovať v popoludňajších a večerných kluboch neoslovila, i keď niektorí
študentisú členmi našich športových záujmových útvarov.
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Do príležitostných podujatí sa už začali zapájať i rodičia, hlavne počas
víkendových akcií.
Z inovatívnych foriem vzdelávania sme realizovali hlavne zážitkové učenie,
napr. počas Dní otvorených dverí v minizoo, Dňa Zeme v meste, akcii Viva
Italia! a počas letného tábora s dennou dochádzkou.
Podporili sme verejnú prezentáciu ZÚ DFS ZRKADIELKO na rôznych
regionálnych súťažiach a tradičných podujatiach v regióne. Príležitosť verejne
sa prezentovať dostali ZÚ na akcii Náš deň CVČ, ktorá sa konala 7. 6. 2019 na
námestí pred poliklinikou v Hnúšti.
Tvorivých dielní sa zúčastňovali aj nečlenovia CVČ, i keď počet účastníkov je
limitovaný. V spolupráci s MAS MALOHONT sme naplánovali brigádu na
Maginhrade ku Dňu Zeme, ale to sa nám kvôli nepriaznivému počasiu
nepodarilo zrealizovať. Z dôvodu časovej vyťaženosti sme neorganizovali
tematické víkendové pobyty pre cieľové skupiny.
V lete sme zorganizovali dva letné 5-dňové tábory s dennou dochádzkou.
Sústavne sme oslovovali stredoškolákov aj ostatných mladých ľudí o 30 rokov,
aby ako dobrovoľníci pomohli pri organizovaní našich akcií, čo sa nám do
značnej miery darilo.
V kontrolnej činnosti riaditeľka CVČ venovala, vychádzajúc zo svojho plánu
kontrolnej činnosti, pozornosť organizácii a výkonu pravidelnej činnosti
záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej činnosti, so zameraním na
aktuálne a pravidelné vedenie záznamov o práci v záujmovom útvare s cieľom
udržania resp. zvýšenia kvality činnosti týchto útvarov.
V rámci personálneho zabezpečenia prevádzky CVČ sa riaditeľka usilovala
zabezpečiť dobré pod- mienky pre činnosť pracovníkov CVČ a zároveň pre
zvýšenie ich motivácie. Od januára 2019 došlo k 10% navýšeniu odmeny za
prácu vedúceho ZÚ. Podarilo sa jej nájsť niekoľko mladých dobrovoľní-kov pre
prácu s deťmi. V budúcnosti musíme venovať väčšiu pozornosť zabezpečeniu
odbornej spôsobilosti u externých vedúcich ZÚ. Realitou však je, že v našom
meste stále klesá počet ľudí ochotných venovať sa práci v ZÚ.
V materiálno-technickej oblasti, pre činnosť niekoľkých ZÚ má CVČ v nájme
vhodné priestory. Formu výpožičky priestorov využívalo pre činnosť
pravidelných záujmových útvarov či organizovanie podujatí vždy s ohľadom
na bezpečnosť účastníkov aktivít.
V oblasti propagácie činnosti CVČ sa jeho vedenie usilovalo markantnejšie
propagovať existenciu, ponuky činností a aktivity CVČ prostredníctvom
digitálnych médií. Nevytvorilo si vlastnú web stránku CVČ, pretože je to časovo
náročné. Má však svoju sekciu na stránke mesta Hnúšťa, na sociálnej sieti
propaguje svoju činnosť vo facebookovej skupine. Prostredníctvom nich
zabezpečovalo pravidelnú informovanosť o aktualitách, krúžkovej činnosti,
podujatiach CVČ. Na webe zverejňovalo dôležité dokumenty, tlačivá na
stiahnutie. Zamestnanci CVČ veľmi často využívali osobný kontakt s rodičmi
na mapovanie ich očakávaní od centra, prizývanie ich ako účastníkov alebo
dobrovoľníkov pri organizovaní akcií centra. Články o činnosti CVČ
publikovalo aj v miestnej tlači, aby boli informovaní aj ľudia, ktorí IT
nevyužívajú. Vedenie CVČ využívalo moderné elektronické spôsoby
komunikácie prostredníctvom mobilných operátorov, mailov, facebookovej
skupiny na zefektívnenie komunikácie s klientmi centra, ich zákonnými
zástupcami i so zamestnancami.
Dobrá atmosféra počas činnosti ZÚ, dobré vzťahy medzi vedúcimi ZÚ a ich
členmi. Vyplynulo to i z prieskumu, ktorý realizovalo vedenie CVČ v marci
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2019, kde členovia CVČ veľmi pozitívne hodnotili vedúcich ZÚ a aj vďaka tomu
plánujú v záujmovej činnosti pokračovať v budúcom školskom roku.
CVČ má veľmi dobrú spoluprácu s inými subjektmi v meste a regióne. Pri
organizácii príležitostných činností úzko spolupracovalo s MsKS v Hnúšti, so
Senior klubom, s detským domovom Škovránok, so základnými a materskými
školami v Hnúšti, so Špeciálnou základnou školou v Hnúšti, so SOŠ v Hnúšti.
CVČ v Hnúšti spolupracuje s CVČ RELAX v Rimavskej Sobote.
Zdroj: Mgr. Jana Paučová, riaditeľka CVČ v správe o VVČ.

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti
Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľkou školy je PhDr. Blažena Hrušková. Výchovným poradcom školy je
Mgr. Bohuš Ľupták.
Rada školy
Predsedníčka Mgr. Katarína Sroková zástupca pedagogických
zamestnancov
Tajomník
Mgr. Miroslava Pevná
zástupca pedagogických
zamestnancov
Členovia
Anastázia Murinová
zástupca ostatných
zamestnancov školy
Ing. Dana Kiráľová
zástupca rodičov
Mgr. Elena Medveďová zástupca rodičov
Janka Bálintová
zástupca rodičov
Mgr. Michal Bagačka
delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Karol Anger
delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Judita Droppová delegovaná zriaďovateľom
Ján Svitek
delegovaný zriaďovateľom
Milan Kyseľ
zástupca žiakov školy
Predmetové komisie
PK slovenského jazyka Mgr. Danica
slovenský jazyk a literatúra,
a literatúry, človek
Bálintová
literárny seminár, geografia,
a spoločnosť
dejepis,
občianska náuka,
seminár z geografie, seminár
z občianskej náuky, aplikovaná
ekonómia
PK cudzích jazykov
Mgr. Katarína
anglický jazyk, nemecký jazyk,
Sroková
konverzácia
v
anglickom
jazyku, rozšírený anglický jazyk
PK človek a príroda,
matematika a fyzika

Mgr. Zlata
Vinclavová

PK – Človek a
hodnoty, zdraviea
pohyb, umenie
akultúra

Mgr. Ján
Štefánik

biológia,
fyzika,
chémia,
cvičenia z chémie, cvičenia z
biológie,
matematika,
informatika,
cvičenia
z
matematiky
etická a náboženská výchova,
výtvarná výchova, hudobná
výchova, výchova umením,
umenie a kultúra, telesná a
športová výchova
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ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY ku 15. septembru 2019
Počet žiakov v 8-roč. štúdiu
Počet žiakov v 4-roč. štúdiu
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Celkový počet žiakov
Ročník

Trieda

Počet
žiakov

Dĺžka
štúdia

Kód
odboru

111

92
16
0
108

Študijný odbor

2.
II.A
21
8
7902 J
gymnázium
3.
III.A
17
8
7902 J
gymnázium
4.
IV.A
18
8
7902 J
gymnázium
5.
V.A
11
8
7902 J
gymnázium
6.
VI.A
11
8
79025
gymnázium
7.
VII.A
14
8
7902 J
gymnázium
4.
IV.B
16
4
7902 J
gymnázium
ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA SŠ
Plán výkonov : 4-ročné štúdium – odbor 7902 J
1 trieda / 20 žiakov 8ročné štúdium – odbor 7902 J 0 tried / 0 žiakov
Prijímacie konanie :
Vyučovací Počet
Počet Počet
Študijný odbor
jazyk

prihláse prijatý zapísa
ných
ch
ných
žiakov žiakov žiakov

7902 J gymnázium (4-ročné)
slovenský 5
4
2
7902 J gymnázium (8-ročné)
slovenský 0
0
0
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
Prospech
celkove 4-roč.
8-roč.
Prospeli s vyznamenaním
70
8
62
Prospeli veľmi dobre
23
3
20
Prospeli
14
5
9
Neprospeli
0
0
0
Opravná skúška povolená
0
0
0
Povolenie opakovať ročník
0
0
0
Priemerná známka školy
1,47
1,64
1,39
Oslobodení od štúdia povinného predmetu telesná výchova – 1 žiačka.
Z celkového počtu 107 žiakov prospelo 107 žiakov, čo je 100 %. Priemerná
známka školy je 1,47. V školskom roku 2019/2020 8 žiakov siedmej A
triedy absolvovalo nepovinný predmet aplikovaná ekonómia.
Dochádzka
spolu
4-roč.
8-roč.
Zameškané hodiny
1975
307
1668
Zameškané hodiny na jedného žiaka
18,76
19,19
18,33
Ospravedlnené hodiny
1975
307
1666
Ospravedlnené hodiny na jedného žiaka
18,75
19,19
18,31
Neospravedlnené hodiny
2
0
2
Neospravedlnené hodiny na jedného žiaka
0,02
0
0,02
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MATURITNÉ SKÚŠKY – 2019/2020
V školskom roku 2019/2020 sa v dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej s
COVID- 19 nekonala externá časť maturitnej skúšky a ani písomná forma
internej časti maturitnej skúšky. Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov určil administratívne vykonanie internej častimaturitnej skúšky.
Pričom hodnotenie v predmete bol aritmetický priemer známok z daného
predmetu alebo príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok
sa v štvorročnej forme štúdia započítali koncoročné známky zo všetkých
ročníkov a polročné známkyz posledných dvoch ročníkov. Administratívne
zmaturovalo 16 žiakov štvorročnej formy štúdia. Priemerná známka školy bola
1,42. Výsledky maturitných skúšiek sú nasledovné:
Predmet
priemerná
počet študentov
známka
Slovenský jazyk a literatúra 1,75
16
Anglický jazyk
2,06
16
Matematika
1,00
3
Geografia
2,00
5
Chémia
1,00
5
Biológia
1,17
6
Informatika
1,00
2
Občianska náuka
1,33
9
Dejepis
1,50
2
ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Pedagogickí zamestnanci
Zamestnanci na plný úväzok
9
Zamestnanci na skrátený úväzok
3
Kvalifikovaní zamestnanci
15
Zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti
3
Nekvalifikovaní zamestnanci
0
Doplňujúci si kvalifikáciu
0
Ostatní zamestnanci
Hospodárka školy
1
Školník - údržbár
1
Upratovačka
1
Spolu
3
Týždenný počet vyučovaných hodín 219 hodín, na triedu 31,28.
povinné predmety
207
voliteľné predmety
10
nepovinné predmety
2
celkový počet hodín (PP+VP +NP )
219
Voliteľné predmety
Literárny seminár (LIS)
Seminár z občianskej náuky ( SEY)

Počet skupín
1
2
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Cvičenia z geografie (CGG)
Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ)
Rozšírený anglický jazyk (RAJ)
Cvičenia z matematiky (CVM)
Cvičenia z biológie (CVB)
Cvičenia z chémie ( CVC)
Nepovinné predmety
Aplikovaná ekonómia (APE)
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1
2
1
1
1
1
Počet skupín
1

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Získať zručnosť ako pripraviť žiakov na testovanie 9
Oboznámiť sa s možnosťami zmeny a zlepšenia školskéhovzdelávania
Prečo, čo a ako učiť o klíme
Rozvíjať zručnosti výučbykritického myslenia
Projekt je zmena
Ako využiť kalkulačky v matematike a fyzike na druhomstupni ZŠ
Čaro slova
Appky – korenie (nielen) onlinevýučby
Učíme online: Nástroje, trikya typy, ako správne na to
Portfólio pedagogického zamestnanca
Storytelling – rozprávanie živýchpríbehov
Ako sa raz a navždy naučímerozprávať v cudzom jazyku
Vyučovanie s prvkami neformálneho vzdelávania
ZOOM v práci učiteľa
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŽIAKOV NAVEREJNOSTI
Prezentácia školy v mestských novinách Hnúšťanský hlas.
Zviditeľnenie školy, jej aktivít, projektov, na základných školách v regióne,
na rodičovských združeniach končiacich ročníkov, na poradách výchovných
poradcov.
Október 2018 - účasť na prezentácii stredných škôl Burza informácií o
trhu prácev okrese Rimavská Sobota – akcia usporiadaná UPSVaR.
Zverejňovanie príspevkov o dianí v škole na webovom sídle školy a facebuku.
Zverejňovanie príspevkov o aktivitách na regionálnych webových sídlach.
Šiesta A trieda - testy profesijnej orientácie v spolupráci CPPP a P Rimavská
Sobota,ktoré testy uskutočnilo a aj vyhodnotilo.
Prezentácia školy počas Vianočných trhov v meste Hnúšťa.
Zorganizovanie Vianočných trhov na pôde gymnázia pre rodičov žiakov a
priateľov školy.
Slávnostný program pre rodičov s vianočnou tematikou a prezentáciou
vianočných zvykov a ich histórie.
Prezentácia gymnázia na pôde základných škôl - ZŠ Klokočova Hnúšťa a ZŠ V.
Clementisa Tisovec.
Prezentácia školy v rámci Dňa otvorených dverí za účasti primátora mesta
Hnúšťa PhDr. Romana Lebedu a video hovorov absolventov školy o štúdiu
na gymnáziu a uplatnení sa na vysokých školách a v pracovnom živote.
Položenie venca na hrob Mateja Hrebendu v Hačave a zapálenie sviečok pri
Pamiatke zosnulých žiakmi šiestej A triedy.
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Pravidelné prispievanie žiakov na sociálne siete a študentský blog v rámci
predmetu aplikovaná ekonómia a programu JA Firma.
Prezentácia a predaj výrobkov JA Firmy C&S počas Vianočných trhov v meste
Hnúšťa, ako aj v rámci Vianočných trhov v gymnáziu.
Aktivity žiakov v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu – DofE.
Účasť na medzinárodnom výskumnom projekte Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave s názvom Kultúrne dedičstvo a identity v budúcej
Európe.
Dobrovoľnícka, charitatívna činnosť žiakov a darcovstvo krvi.
Prezentácie vysokých škôl na pôde gymnázia – Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Paneurópska univerzita.
Zbierky – charitatívne akcie - dobrovoľníctvo
Aktivita
Výstup
Biela pastelka
255,96 €
Liga za duševné zdravie 264,00 €
Svetový deň zvierat
64,17 € - deky, krmivo, koberce zbierka pre útulok
Tuláčik v Brezne
Kvapka pre život
dobrovoľní darcovia krvi študenti štvrtej B triedy
Martin Zdút, Marián Gáll, Filip Emingr, Dávid
Ondruška
Deti deťom
zbierka šatstva, hračiek, pomôcok a kníh pre deti zo
sociálne slabších rodín ako vianočný darček –
odovzdané v budove SČK
v Rimavskej Sobote
Slovenské mitrovanie dobrovoľná pomoc v detskom kútiku v spolupráci
s organizátorom - Miestna akčná skupina
MALOHONT, Salaš pod Maginhradom
Veľké
Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové
stredisko Rimavská Sobota
Odborné prednášky a besedy
Klíma nás spája – odborná prednáška, ktorou riaditeľ OZ Priatelia Zeme CEPA Juraj Zamkovský priblížil žiakom v rámci Týždňa vedy problémy
postupného otepľovania klímy.
Prezentácia ÚPSVR Rimavská Sobota pre absolventov končiacich tried v
rámci preventívneho poradenstva o regionálnom trhu práce a uplatnení
absolventov.
Prezentácia Paneurópskej vysokej školy – štvrtá B trieda.
Prednášky v rámci Fyzikálnej a chemickej šou.
Pri príležitosti Dňa študentov sa uskutočnili wokshopy v spolupráci s
Gemersko- malohontským osvetovým strediskom na tému Učíme sa tak, ako
sa učili naši starí rodičia.
V rámci týždňa vedy – odborná prednáška s témou vedeckej konferencie
Klíma nás spája, fyzikálna a chemická šou.
Zážitkové a neformálne vyučovanie vytvárame aj pomocou Fyzikálnej šou, v
ktorej počas Týždňa vedy pracovníci spoločnosti Škola hrouz Bratislavy
prezentovali optické efekty, priestorové znázornenie indukčných čiar,výrobu
látky z dvoch kvapalín, ktorá sa chová ako pevná látka. Žiakov zaujali
plameňové efekty, zmena hlasu vplyvom plynného hélia, spôsob ľahkého
roztrhnutia povrazu.
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Chemická šou, ktorá sa konala v rámci Týždňa vedy s RNDr. Zuzanou
Melichovouz UMB v Banskej Bystrici na tému (Ne) obyčajné vlastnosti vody.
Pokusy boli sprevádzané mini výbuchom ako dôkaz prítomnosti vodíka pri
elektrolýze vody, vzájomné chovanie sa studenej a teplej vody, vodivosť
vodných roztokov solí, pri ktorých svieti žiarovka, vlastnosti povrchovej vrstvy
vody.
Deň bez kofeínu – inštalovanie nástenky so vzorkami obalov vybraných
druhov povzbudivých nápojov so sprievodným textom upozorňujúcim na
vplyv kofeínu na ľudský organizmus.
Deň zdravej výživy – príprava a ochutnávka zdravých nátierok.
Aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka –
vyučovanie pod názvom Žiaci žiakom – žiaci štvrtej A triedy sa svojim
spolužiakom stali učiteľmi.
Kvíz v rámci Dňa gramotnosti.
Rýchlo do knižnice – aktivity v rámci Medzinárodného dňa školských
knižníc, ktorésa uskutočnili v tretej A triede formou súťaží medzi členmi tímov.
Po stopách slávnych rodákov – žiaci druhej A triedy navštívili hrob Mateja
Hrebendu pri príležitosti Sviatku všetkých svätých, venovali sa životu Janka
Francisciho- Rimavského.
Vytvorenie učebného posteru žiakmi tretej A triedy v rámci učiva o
nesklonných podstatných menách.
Aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.
Halloweenske básničky pripravené na halloweensky večierok v druhej A triede.
Predstavovanie žiakov v rámci projektu E-twinning – vytvorenie videa alebo
prezentácie, kde sa žiaci predstavili zahraničným partnerom.
Týždenný kurz s native speakrom pre žiakov štvrtej B triedy.
Deň vďakyvzdania - kvíz a vytvorenie „moriaka vďaky“ žiakmi druhej A triedy.
Anglický vianočný puding upiekli žiaci druhej A triedy v rámci hodiny
anglickéhojazyka.
Learning English in funny way – žiaci druhej A triedy sa zapojili do projektu,
ktoréhosúčasťou boli aj žiaci z Talianska, Ukrajiny, Rumunska a Poľska.
Globálne vzdelávanie
Zamerané na Aktivity v rámci Dňa Zeme a Dňa vody prebiehalo online formou.
Kultúrno-spoločenské a športové aktivity školy
Stužková slávnosť štvrtej B triedy.
Uctenie si pamiatky Mateja Hrebendu, druhá A.
Európsky týždeň športu – medzitriedne štafetové behy – september 2019.
Vianočný program pre rodičov, druhá A.
Vianočné tvorivé dielne pre rodičov, tretia A.
Vianočný športový deň O pohár riaditeľky školy.
Advent v Hnúšti – účasť a program pre návštevníkov vianočných trhov.
Lyžiarsky a snoubordingový kurz - Donovaly.
Ustanovujúce a likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy C&S.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v sobášnej sieni MsÚ
v Hnúšti v máji 2020.
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a oceňovanie žiakov na konci školského
roka 2019/2020.
Divadelné a filmové predstavenia, výchovné koncerty, výstavy
Návšteva Múzea socialistických kuriozít v Hnúšti.
„Trendsetter – hudobno-motivačné predstavenie, ktoré organizovala firma
LETart. Moderným a zaujímavým spôsobom boli žiakom odprezentované
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témy ako kyberšikana, nadmerné používanie mobilov a internetu, televízií a
vplyv reklám.
Exkurzie
Návšteva najrozsiahlejšej baníckej expozície v Banskom múzea v prírode v
BanskejŠtiavnici.
Návšteva Slovenského banského múzea Kammerhof v Banskej Štiavnici.
Návšteva Epicentra lásky v Banskej Štiavnici.
Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020 sme otvorili tieto
krúžky:
Bedminton – mladší žiaci, Bedminton – starší žiaci, Biológia pre
maturantov, Geografia pre maturantov, História pod lupou,
Krúžok anglického jazyka, Krúžok mladých priateľov poľovníctva,
Mladý biológ, Mladý zdravotník, Monitor bez (po)chýb, Ruský jazyk
SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY
Súťaž v umeleckom prednese
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – regionálne a celoštátne kolo
Miriam Lásková, druhá A – 3. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku
Krajské kolo, kategória 2A
Viktória Hoľková, piata A – 3. miesto
Okresné kolo, kategória 2A Viktória Hoľková, piata A – 1. miesto
Okresné kolo, kategória 1A
Lukáš Váradi, druhá A – 4. miesto
Geografická olympiáda
Celoslovenské kolo
Tatiana Bianka Lörinčíková, druhá A - účasť
Okresné kolo
Marko Vrábeľ, štvrtá A - 2. miesto
Tatiana Bianka Lörinčíková, druhá A – 2. miesto
Chemická olympiáda
Krajské kolo
Alex Sedlařík, siedma A – účasť
Biologická olympiáda
Krajské kolo
Uskutočnila sa príprava na krajské kolo, ktoré sa v dôsledku mimoriadnej
situácie súvisiacejs COVID-19 neuskutočnilo.
Matematický klokan
Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov formou online.
Korešpondenčný seminár MAKS
Daniela Trnavská, tretia A – 1. – 3. miesto
Pikofyz – celoslovenský korešpondenčný seminár
Daniela Trnavská, tretia A – 3. miesto
Korešpondenčný klub FYZKUS pre žiakov stredných škôl v rámci
Banskobystrického regiónu
Diana Kiráľová, šiesta A – 1. miesto
Viktória Lásková, siedma A – 5. miesto
Športové súťaže
Krajské kolo v bedmintone
Zdenka Slatinská, siedma A – 1. miestoSamuel Vranský, štvrtá A – 2. miesto
Jozef Trnavský, piata A – 2. miesto
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Krajské kolo v cezpoľnom behuDaniel Šebo, šiesta A – účasť Igor Tomo,
piata A – účasť Tamara Vetráková - účasť
Ocenenia žiakov za reprezentáciu školy v školskom roku 2019/2020

Daniela Trnavská, III.A

3. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom
seminári PIKOFYZ,kategória tercia
1. – 3. miesto v celoslovenskej súťaži Maksihviezda –
matematický korešpondenčný seminár MAKS

Viktória Hoľková, V.A

3. miesto v krajskom kole Olympiády v ANJ
1. miesto v okresnom kole Olympiádyv ANJ
zapojenie do programu DofE

Diana Kiráľová, VI.A

1. miesto v korešpondenčnom klube v rámci
Banskobystrického regiónu FYZKUS zapojenie do
krajského kola biologickej olympiády aktívnu účasť v
projekte Rimavskej energetickej spoločnosti na
študijnom pobyte vo Fínsku spojenej s natočením
súťažného videa spolu s Danielom Šebom a Milanom
Kyseľom
Tatiana Bianka
účasť v celoslovenskom kole geografickejolympiády, 2.
Lörinčíková, II. A
miesto v okresnom kole geografickejolympiády
Viktória Lásková, VIIA 5. miesto v korešpondenčnom klube v rámci
Banskobystrického regiónu FYZKUS, zapojenie do
projektu EDUCATE SLOVAKIA, zapojenie do súťaže
Matematický KLOKAN, aktívnu činnosť v nepovinnom
predmete APE a v JA Firme ako viceprezidentka pre
financie prezentáciu školy
Zdenka Slatinská, VIIA 1. miesto v krajskom kole v bedmintone, prípravu na
krajské kolo BIO olympiády kategória A – posterová
časť aktívnu prácu v nepovinnom predmete APEa v JA
Firme ako prezidentka prezentáciu školy
Samuel Vranský IV A
2. miesto v krajskom kole v bedmintone
zapojenie do projektu DofE
Jozef Trnavský V A
2. miesto v krajskom kole v bedmintone
účasť v súťaži Matematický Klokan
Daniel Šebo VI A
účasť v krajskom kole cezpoľného behu
aktívnu účasť v projekte Rimavskej energetickej
spoločnosti na študijnom pobyte vo Fínsku spojenej
s natočením súťažného videa spolu s Dianou Kiráľovou
a Milanom Kyseľom
Milan Kyseľ VI A
aktívnu účasť v projekte Rimavskej energetickej
spoločnosti na študijnom pobyte vo Fínsku spojenej s
natočením súťažného videa spolu s Danielom Šebom a
Dianou Kiráľovou
Igor Tomo V A
účasť v krajskom kole cezpoľného behu
účasť v súťaži Matematický KLOKAN
Tamara Vetráková VII.A účasť v krajskom kole cezpoľného behu
Marko Vrábeľ IV.A

2. miesto v okresnom kole geografickejolympiády

Lukáš Váradi II.A

4. miesto v okresnom kole olympiády v ANJ

Miriam Lásková II.A

3. miesto v regionálnej súťaži v umeleckom prednese
rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
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Viktor Kamenský III.A prípravu na okresné kolo biologickej olympiády
kategória E, odbor geológia
Jonáš Bábela, III.A

prípravu na okresné kolo biologickej olympiády
kategória E, odbor geológia

Dávid Vengrín III.A.

prípravu na okresné kolo biologickej olympiády
kategória E, odbor botanika

Michal Kovács V.A.

za účasť v súťaži Matematický KLOKAN

Matúš Brndiar V.A:

za účasť v súťaži Matematický KLOKAN

Vlastimil Trocha V.A.

za účasť v súťaži Matematický KLOKAN

Renáta Brndiarová VII. za účasť v súťaži Matematický KLOKAN
Barbora Sabacká V.A

zapojenie do programu DofE

Janka Demeterová V.A zapojenie do programu DofE
ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
MALÁ ŠKOLSKÁ REFORMA
Cieľom projektu je podporiť žiakov stredných škôl v štúdiu predmetov
informatikaa biológia zaujímavým spôsobom. Jedným z hlavných pilierov je
zapojenie odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu a využiť pritom
efektívne metódy a nové poznatkyz praxe. Takéto hodiny budujú u žiakov
kreativitu, komunikáciu, tímovú prácua líderstvo. Projekt je realizovaný
s podporou Banskobystrického samosprávneho krajaa v spolupráci s OZ
HARPÚNA. Malá školská reforma v spolupráci s občianskym združením
Harpuna umožnila žiakom nahodinách informatiky a biológie zažiť hodiny
vedené učiteľom z praxe. V prvom polroku žiaci tretej A triedy zažili inú formu
vyučovania, keď im skúsení programátori z praxe priblížili svet
programovania. Predstavili im program – app invertor. Žiaci sa naučili
vkladať zvuky, obrazy, text, vytvoriť vlastnú ikonku a upraviť dizajn. Prácu
ukončili vytvorením väčšej aplikácie, v ktorej využili získané vedomosti a
zručnosti. Cieľomtohto projektu bolo samostatné tvorenie počítačových
programov na takej úrovni, abys využitím voľne dostupných zdrojov na
internete zvládli naprogramovať ľubovoľné zadanie.
V druhom polroku tento projekt prebiehal na hodinách biológie v šiestej
A triede v rámci tematického celku genetika pod názvom Genetická
modifikácia. Žiaci absolvovali teoretickú prípravu v rozsahu 20 hodín dvakrát
týždenne. Svoje teoretické vedomosti si na záver mali overiť počas
laboratórneho cvičenia na tému Izolácia plazmidovej DNA, elektroforéza DNA
v agarózovom geli a transformácia E.coli izolovanou DNA v laboratóriu Ústavu
lekárskej biochémie v Martina v rozsahu 6 hodín. Z dôvodu mimoriadnej
situácie súvisiacej s Covid – 19 sa laboratórne cvičenia neuskutočnili.
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, nezisková organizácia Vzdelávací
program aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomickéa
finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a
zručností tak,aby rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné
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kompetencie študentov. Má modulové usporiadanie učiva. Predmet
aplikovaná ekonómia je schválený MŠVVaŠ SR. Nepovinný predmet
aplikovaná ekonómia, ktorý pozostával z dvoch modulov JA Aplikovaná
ekonómia a JAučebnica ekonómie a podnikania navštevovalo v školskom roku
2019/2020 8 žiakov siedmej A triedy, ktorí spolu s vyučujúcou PhDr. Blaženou
Hruškovou vmesiaci september založili JA Firmu C & S (Create and Study),
ktorá simulovala princípy akciovej spoločnosti. Zmluva o združení JA Firmy
bola v Junior Achievement Slovensko,n.o. zaregistrovaná dňa 9. októbra 2019
pod registračným číslom 098/2019-2020. Následne na základe žiadosti do
zamestnania a výberového konania bolo vytvorené päťčlenné predstavenstvo
spoločnosti v zložení: prezidentka Zdenka Slatinská, viceprezidentka financií
Viktória Lásková, viceprezidentka marketingu Tereza Lörincová,
viceprezidentka výroby Laura Trnavská a viceprezidentka ľudských zdrojov
Alžbeta Bálintová. Členovia spoločnosti v prípravnom období predali 100
kusov akcií v hodnote 2 € za akciu, čím spolu s pôžičkouod členov spoločnosti
získali základné imanie v celkovej hodnote 280 €, vypracovali stanovy
študentskej spoločnosti a podnikateľský plán, do ktorého podľa prieskumu
trhu, ktorý uskutočnili v rámci školy zahrnuli predaj výrobkov, vianočné trhy
a organizovanie školských podujatí. Ustanovujúce valné zhromaždenie
študentskej spoločnosti sa uskutočnilo 27. novembra 2019 a na základe
splnenia požiadaviek bola JA Firme C & S programu Aplikovaná ekonómia
spoločnosťou Junior Achievement Slovensko, n.o. vydaná zakladacia listina a
spoločnosť bola zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri.
Už v mesiaci december spoločnosť využila predvianočné obdobie na predaj
svojich výrobkov na vianočných trhoch v meste Hnúšťa, ako aj pre rodičov v
rámci školy.V chladnom období firma ponúkala pre žiakov školy šoférsky
punč, wafle so šľahačkou, koláčiky, vianočné trubičky a teplé kakao so
šľahačkou. Poslednou službou v ponuke bolštudentský ples, pretože ďalšie
aktivity zastavila mimoriadna situácia súvisiaca s Covid-19.
V rámci vzdelávacích aktivít študenti absolvovali online štúdium ekonómie
prostredníctvom modulu JA učebnica ekonómie a podnikania. Svoje aktivity
prezentovala JA Firma C & S hlavne na facebooku a webovom sídle školy.
V tomto školskom roku sa podarilo získať za konzultantku JA Firmy C & S
skúsenú účtovníčku a zároveň referentku školy Anastáziu Murinovú, ktorá má
vlastnú firmu pre účtovnícke a poradenské služby a študentom dokázala
poradiť a pomôcť.
Veľkú pozornosť študenti venovali príprave na celoslovenskú súťaž JA Veľtrh
podnikateľských talentov 2020, ktorý sa v dôsledku mimoriadnej situácie
neuskutočnil.
V rámci programu JA učebnica ekonómie a podnikania sa žiaci počas celého
roka pripravovali na záverečné testovanie študentov, za úspešné zvládnutie
testov získali certifikáty. Certifikát za úspešné absolvovanie modulu JA Firma
získali od neziskovej organizácie JA Slovensko všetci členovia. Certifikát za
úspešné vedenie JA Firmy C & S získala aj učiteľka aplikovanej ekonómie
PhDr. Blažena Hrušková.
Likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti C & S, ktoré sa konalo
10. júna 2020 online, vyhodnotilo, že zisk firmy pred zdanením za účtovné
obdobie bol 810,55 eur, pričom spoločnosť zaplatila neziskovej organizácii
Junior Achievement Slovensko daň 121,63 eur. Čistý zisk, ktorý predstavoval
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sumu 689,24 eur rozdelila firma akcionáromv podobe dividend v sume 350
eur, čo je 3,50 eur na akciu. Po splnení všetkých náležitostí firma požiadala
o výmaz z registra JA Firiem.
EDUCATE SLOVAKIA Projekt je zameraný na zlepšenie medzikultúrneho
porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja
ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a
moderného neformálneho vzdelávacieho programu organizovaného
študentskou organizáciou AIESEC za účasti zahraničných dobrovoľníkov z
celého sveta. Projekt sa realizoval vo všetkých triedach okrem štvrtej B, ktorá
absolvovala kurz s native speakrom. Vyučovanie a aktivity prebiehali v termíne
od 20. do 31. januára 2020. Realizované boli stážistami z Indonézie, ktorí
formou prezentácií a workshopov predstavili študentom krajinu, z ktorej
pochádzajú. Odprezentovali tiež aj rôzne otázky rozdielnosti kultúr, spôsobu
života a zvykov. Cieľ projektu, ktorým je predstaviť žiakom kultúru inej krajiny,
zlepšiť ich globálne zmýšľanie, zdokonaliť sa v angličtine, zažiť niečo nové a
jedinečné aj prostredníctvom hosťovskej rodiny, rozvíjať sebareflexiu,
zodpovednosť a toleranciu bol naplnený a stretol sa s kladným ohlasom, nielen
u žiakov, ale aj u učiteľov či rodičov.
JAZYKOVÁ ŠKOLA TALK TALK z Bratislavy poskytuje pre školy kurzy
anglického jazyka. Týždenný kurz s native speakrom prebiehal od 21. do 25.
októbra 2019. Lektorom bol rodený Angličan Guy Cheetham a prebiehal v
štvrtej B triede v počte 6 hodín týždenne. Tejto triede bol kurz poskytnutý v
súvislosti s prípravou na maturitnú skúšku. Financovaný bol z prostriedkov
Rodičovského združenia pri Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti.
Spätná väzba zo strany študentov bola veľmi pozitívna a na základe toho
škola by ajv budúcnosti rada spolupracovala práve s týmto lektorom.
FULBRIGHT SLOVAK REPUBLIC Iniciátorom Fulbrightovho programu bol
v roku 1946 senátor J. William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné
porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Je to jeden z
najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete. V rámci tohto
programu majú školy možnosť uchádzať sa o lektora výučby anglického jazyka
na jeden rok. Lektori majú ukončené bakalárske štúdium (v USA je štvorročné)
v oblasti ako napr. angličtina, história, lingvistika, americká literatúra.
Vyžaduje sa aj praktická skúsenosť s vyučovaním anglického jazyka alebo
amerických reálií. Komisia na základe finančných prostriedkov, ktoré má k
dispozícii môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora. Vďaka dobre
napísanému projektu a medzinárodnej organizácii Fulbright Slovak Republic
Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti získalo pre budúci školský rok native
speakra, rodeného Američana, ktorý bude počas desiatich mesiacov
participovať na vyučovaní anglického jazyka vo všetkých triedach. Žiaci
budú mať možnosť, precvičovať si nadobudnuté vedomosti z anglického
jazyka, nielen na vyučovaní, ale aj vo voľnom čase a počas prázdnin. Lektor sa tiež
bude zúčastňovať každodenných aktivít organizovaných školou či inštitúciami v
meste, čo je pridanou hodnotou nielen pre nás, ale aj obyvateľov mesta Hnúšťa.
Projekt bol vybratý výberovou komisiou zloženou zo zástupcov Ministerstva školstva,
vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Celý pobyt lektora je hradený z
Fulbrightovho programu a škola získala lektora ako jediná v rámci Banskobystrického
samosprávneho kraja.
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ŠŤASTNÁ ŠKOLA Projekt realizovala Medzinárodná organizácia IWEN
založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší.
Poslaním
nadácie
je
poskytnutie nápadov, metodickej pomocik rozvíjaniu schopnosti prežívať
šťastie u detí v materských, základných a stredných školách pomocou
Programu vyučovania šťastia na základe výsledkov pozitívnej psychológie.
Do projektu boli zapojení takmer všetci vyučujúci, ktorí každý mesiac
realizovali aspoň jednu hodinu šťastia na svojom predmete. Program
pozostával z desiatich tém, ktoré postupne oboznamovali účastníkov
s podmienkami a zložkami šťastia. Boli to nasledovné tematické okruhy:
vďačnosť podporujúca šťastie, precvičovanieoptimizmu, starostlivosť o vzťahy,
dobré skutky podporujúce šťastie, vytýčenie a dosiahnutie cieľov, stratégie
riešenia problémov, radosť z maličkostí, odpustenie, telesný pohyb, trvalo
udržateľné šťastie.
PRIATELIA ZEME – CEPA je občianske združenie, ktoré chráni prírodu a
krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj
regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní, ktoré považuje za
verejný záujem. Na národnej a medzinárodnej úrovni presadzuje, aby sa
fondy EÚ a financie európskych verejných bánk využívali v súlade s verejným
záujmom a s princípmi udržateľného rozvoja. Gymnázium Mateja Hrebendu v
septembri 2019 podpísalo s občianskym združením PriateliaZeme partnerstvo
a 9. októbra 2019 sa na pôde gymnázia uskutočnila odborná prednáška na
tému Prečo, čo a ako učiť o klíme. Podujatia, ktoré finančne podporil
BBSK sa zúčastnili v rámci celoživotného vzdelávania a environmentálnej
výchovy nielen pedagogickí zamestnanci gymnázia, ale aj učitelia ZŠ J. F.
Rimavského, ZŠ Klokočova, Strednej odbornej školy v Hnúšti a zástupcovia
Mestského kultúrneho strediska. Školiteľom bol výkonný riaditeľ občianskeho
združenia Priatelia Zeme – CEPA Juraj Zamkovský. V rámci Týždňa vedy Juraj
Zamkovský žiakom odprezentoval zaujímavú tému Klíma nás spája. Počas
odbornej prednášky sa prítomní, dozvedeli o problémoch postupného
otepľovania klímy, o jej dôsledkoch na prírodu a ľudskú populáciu, ako aj o
dôsledkoch postupného vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov, znečisťovania
prírody a pokiaľ nám záleží na našej planéte akcentoval aj nutnosť zmeny
myslenia ľudí.
MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU – DofE je uznávaná
ako prestížny vzdelávací program pre mladých ľudí. Jej podstatou je osobná
výzva. S pomocou svojho Vedúcehoprogramu, Mentorov jednotlivých aktivít a
ďalších dobrovoľníkov by mal byť mladý človek vedený k tomu, aby sa zaoberal
samým sebou a zvážil, aké sú jeho záujmy, schopnosti a ambície a na základe
toho si potom stanovil ciele v jednotlivých oblastiach programu. Dôležitú
úlohu pri dosahovaní cieľov zohráva predovšetkým vytrvalosťa odhodlanie.
Základnými princípmi vzdelávacieho programu sú: individuálny prístup,
nesúťaživosť, dostupnosť pre všetkých, dobrovoľnosť, dôraz na rozvoj,
vyváženosť a komplexnosť, rastúce nároky, inšpirácia k cieľavedomosti,
dlhodobosť a zábavnosť. Dofák si môže nastaviť ciele v troch úrovniach –
bronzovej, striebornej a zlatej. Do rozvojového programu Medzinárodná cena
vojvodu s Edinburghu sa Gymnázium Mateja Hrebendu prihlásilo s cieľom
ponúknuť mladým ľuďom, žiakom našej školy, šancu rozvinúť svoje
schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.
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Podmienkou vzniku Miestneho centra pri Gymnáziu Mateja Hrebendu v
Hnúšti bolo školenieVedúcich programu DofE, ktorého sa v mesiaci november
2019 zúčastnili PhDr. Blažena Hrušková a Mgr. Bohuš Ľupták, ktorí po jeho
absolvovaní získali certifikáty Vedúcich DofE.Následne bola podpísaná zmluva
medzi The Duke of Edinburgh´s International Award Slovakia, o. z. a
Gymnáziom Mateja Hrebendu v Hnúšti. Zároveň bola zaslaná žiadosť o
prijatie za člena Klubu združenia. Po splnení všetkých náležitostí bola
gymnáziu udelená licencia Miestneho centra.
Koordinátorkou Miestneho centra a Vedúcou programu sa stala PhDr. Blažena
Hrušková. Vedúcim programu, školiteľom a hodnotiteľom dobrodružnej
expedície sa stal Mgr. Bohuš Ľupták. Po absolvovaní školenia sa
hodnotiteľkami dobrodružnej expedície stali Mgr. Ľudmila Bystrianska a Mgr.
Zlata Vinclavová. Do programu DofE sa zapojilo päť žiakov, ktorí si nastavili
ciele na bronzovej úrovni. Sú to: Samuel Vranský – štvrtá A trieda, Barbora
Sabacká, Janka Demeterová, Viktória Hoľková – piata A trieda, Diana Kiráľová
– šiesta A trieda. Barbora Sabacká a Janka Demeterová splnili všetky aktivity,
okrem dobrodružnej expedície. Ostatní budú pokračovať v programe aj v
nasledujúcom roku.
Spoločnosť RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ, s. r. o. je prevádzkovateľom
centrálneho systémuvýroby a distribúcie tepla v meste Hnúšťa. Spoločnosť
distribuuje teplo do všetkých mestských obytných zón, teda aj do GMH.
Okrem modernizácie systému vykurovaniav meste si spoločnosť vytýčila cieľ
– rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Spoločnosť Rimavská energetická a jej
konateľ Mgr. Ivan Ďuďák ponúkol vybraným stredným školám, ktorým
dodávajú teplo projekt, cieľom ktorého bolo navštíviť jednu európsku krajinu,
preskúmať systém zásobovania jej obyvateľov teplom a natočiť súťažné video.
Na základe tejto ponuky sa traja študenti nášho gymnázia Diana Kiráľová,
Milan Kyseľ a Daniel Šebo zo šiestej A triedy spolu s učiteľkou Mgr.
Katarínou Srokovou zúčastnili v dňoch od 4. marca do 6. marca 2020
zúčastnili exkurzie do Fínska. Ich úlohou bolo zistiť ako v mestách európskych
krajín, v tomto prípade vo Fínsku, riešia zásobovanie obyvateľov teplom na
vykurovanie či chladom na klimatizáciu. Na svojej misii navštívili
elektráreň Salmisaari. Na úvod exkurzie sa zúčastnili prezentácie o spôsobe
fungovania elektrárne, o plánoch do budúcnosti, ale aj o tom aký veľký je
okruh, ktorý zásobujú teplom či chladom. Študenti sa dozvedeli, že aj
najvyspelejšie krajiny majú zavedené centrálne systémy zásobovania teplom i
chladom. Riešia tak najzávažnejšie problémy súčasnosti – kvalitu životného
prostredia, energetickú efektívnosť, boj s plytvaním prírodných zdrojov a aj
ekonomickú hospodárnosť. Zistili, že spôsob, akým funguje elektráreň vo
Fínsku je zhodnýs tým, ako je to na Slovensku, teda aj v Hnúšti.
Táto exkurzia bola organizovaná Slovenským zväzom výrobcov tepla s
finančnou podporou spoločnosti Rimavská energetická. Výsledkom tejto
zaujímavej študijnej cesty je krátke video. Študenti na záver konštatovali, že
zásobovanie teplom v Hnúšti je na modernej úrovni.
BEDMINTONOVÝ KLUB pri Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti bol
založený 1.1.2011a následne zaregistrovaný v Slovenskom zväze bedmintonu
pod číslom 231. Štatutárnym zástupcom klubu je PhDr. Blažena Hrušková a
vedením klubu je poverená Mgr. Miroslava Pevná. Bedmintonový klub
združuje deti, mládež a dospelých vo všetkých predpísaných kategóriách
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bedmintonového zväzu. V klube sú registrovaní žiaci gymnázia a obidvoch
základných škôl, pôsobiacich na území mesta Hnúšte. Tréningový proces
prebieha v telocvični gymnázia v popoludňajších a večerných hodinách s
týždennou dotáciou 12 hodín. Zverenci sa zúčastňujú súťaží, ktoré organizuje
SZBe pod názvom Kalendár športových akcií v danom kalendárnom roku.
Zverenci reprezentujú školu aj na podujatiach, ktoré organizuje Slovenská
asociácia športu na školách a dosahujú mimoriadne úspechy. Klub viackrát
vybojoval pre školu titul Školský majster Slovenska v kategóriách základných
a stredných škôl. V školskom roku 2019/2020 sme zvíťazili v postupových
kolách, postúpili sme na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ale vzhľadom na
situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa majstrovstvá neuskutočnili.
Tak isto malo družstvo dievčat vybojovanú účasť na Majstrovstvách sveta v
Grécku, menovaná krajina svetový šampionát z ekonomických dôvodov
zrušila. Najvýraznejšie úspechy v kalendárnom roku 2019 dosiahli zverenci:
Zdenka Slatinská, Vladan Pevný a Viktória Pevná. Všetci sú účastníkmi
Majstrovstiev Slovenska a Vladan Pevný je Majster Slovenska Ozbrojených síl
Slovenskej republiky. Cieľom klubu je zatraktívniť bedminton medzi žiakmi na
pôde školy ako aj v meste Hnúšťa, zapojiť klub do aktivít, organizovaných
zväzom, mestom Hnúšťa a BBSK, zaradiť bedmintonové aktivity do
vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, a tak prispieťk zvýšeniu
pohybovej aktivity detí a dospelých.
MEDZINÁRODNÝ PROJEKT S RUSKOU FEDERÁCIOU sa realizuje pod
záštitou Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a BBSK škola. V
školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do medzinárodného
jazykového projektus Ruskou federáciou. Pod záštitou Veľvyslanectva Ruskej
federácie na Slovensku a BBSK škola nadviazala spoluprácu s Gymnáziom č.
4 Čeboksary v Ruskej federácii. Do projektu sa zapojili žiaci v rámci krúžku
ruského jazyka a etickej výchovy. Vedením projektu bola poverená Mgr.
Miroslava Pevná, ktorá telefonicky komunikuje s Veľvyslanectvom Ruskej
federácie a prostredníctvom e-mailov komunikuje s Gymnáziom Čeboksary.
V súvislosti s nepriaznivou situáciou vo svete sa zatiaľ výmenný pobyt
nemohol uskutočniť. V súčasnosti je našou úlohou pripraviť video a
fotografický materiál na tému: Hnúšťa v minulosti a dnes. História a
súčasnosť našej školy(GMH). Video bude odprezentované elektronicky a
následne, v závislosti od situácie, začneme plánovať výmennýpobyt žiakov na
území Slovenska a v Ruskej federácii.
VÝMENNÝ POBYT Na začiatku školského roka naša škola nadviazala
spoluprácu s talianskou školou Istituto Statale Di Istruzione Secondaria
Superiore „G.Galilei“. Ide o strednú školu,ktorej veková kategória korešponduje s vekovou kategóriu našich žiakov. Na začiatku spolupráce boli dohodnuté
pravidlá projektu, do ktorého obidve školy vstúpili. Následne bola podpísaná
partnerská zmluva. Išlo o výmenný pobyt zameraný na vzájomnú komunikáciu
a výmenu informácií z rôznych oblastí, pričom komunikačným jazykom bola
angličtina. Do projektu sa v rámci školy zapojilo 20 žiakov, ktorým boli
pridelení študenti z talianskej školy. Nastala výmena mailových adries a
následná komunikácia. Na každý mesiac bola určená téma, ktorú mali žiaci
oboch škôl spracovať (predstavenie sa, prezentácia školy, kultúrne a športové
témy...). Žiaci oboch škôl mali tak možnosť aktívneho využitia teoreticky
získaných vedomostí z cudzieho jazyka v praxi a aj týmto spôsobom obohatiť
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sa o poznatky z inej kultúry. Takto sa žiaci bližšie spoznali a na záver mali
vycestovať do hosťovských rodín. Po vzájomnom odkonzultovaní a
naplánovaní týždenných pobytov nasledovalo objednanie lístkov a leteniek.
Cieľovou destináciu bolo Toskánsko, avšak vzhľadom na vzniknutú situáciu
súvisiacu s COVID-19 sa výmenný pobyt nemohol realizovať.
V školskom roku 2019/2020 bola na škole vykonaná tematické inšpekcia,
ktorú realizovala v dňoch od 5. marca do 6. marca 2020 Štátna školská
inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica.
Inšpekciu vykonali PaedDr. Daniel Uhrík, školský inšpektor – ŠIC Banská
Bystricaa RNDr. Iveta Krupová, školská inšpektorka – ŠIC Banská Bystrica.
Predmetom školskej inšpekcie bola identifikácia faktorov ovplyvňujúcich
úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov končiacich ročníkov gymnázia v
oblasti prírodovednej gramotnosti.
Na základe zistení Štátna školská inšpekcia odporučila: vypracovať stratégiu
rozvíjania prírodovednej gramotnosti a jej ciele implementovať do obsahu
učiva v učebných osnovách prírodovedných predmetov, zabezpečiť vzdelávanie
učiteľov orientované na inovatívne metódy výučby prírodovedných
predmetov, zriadiť počítačom podporované laboratórium a vybaviť odborné
učebne stálou zobrazovacou technikou, umožniť žiakom vo vyššej miere
realizovať bádateľské aktivity, experimenty a participovať na demonštračných
pokusoch, v prírodovedných predmetoch viesť žiakov k uplatňovaniu vyšších
myšlienkových operácií s cieľom aktívnej kontroly ich kognitívnych procesov v
procese ich učenia sa.
VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRIJÍMANÍ NA VŠ
Počet maturantov v školskom roku 2019/2020
16
Prihlášku na vysokoškolské štúdium podalo
15
z toho na zvolené odbory bolo prijatých
14
ÚDAJE
O PRIESTOROVÝCH
A
MATERIÁLNO
–
TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY - V roku 2019 bola zrealizovaná
výmena dlažby na chodbách a výmena interiérových dverí.
Plánovaná oprava a údržba interiéru školy
Celková hodnota
Výmena dlažby na chodbách
7 000,00 €
Výmena interiérových dverí
875, 00 €
FINANČNÉ A
HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Dotácie zo štátneho rozpočtu na počet žiakov za rok 2019
262 082,00 €
Normatívne finančné prostriedky
253 146,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky
8 936,00 €
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy 2019/2020
3 456,00 €
Lyžiarsky kurz
3 300 €
Odchodné
2 378 €
Daňové príjmy
118 765,00 €
Nedaňové príjmy
382,00 €
Spolu
119 147,00 €
Sociálne štipendiá 2019/2020
2 811,88 €
Zdroj: PhDr. Blažena Hrušková, riaditeľka školy, v Správe o VVČ
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Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
Riaditeľom školy je Ing. Miloš Mäsiar, výchovnou poradkyňou PaedDr. Viera
Juríková. V Rade školy boli zvolení : Mgr. Janette Ferancová, zástupca
pedagogických zamestnancov - predseda, Ľubica Ladiková, zástupca ostatných
zamestnancov, Mgr. Michal Bagačka, zástupca BBSK, Ing. Anna Orfánusová,
zástupca BBSK do 30. 04. 2019, Mgr. Silvia Mašlárová, zástupca BBSK do 01.
05. 2019 Ing. Grigorij Šamin, zástupca BBSK, Ján Parobek, zástupca BBSK
Katarína Dovalová, zástupca rodičov Mgr. Miroslav Bračo, zástupca rodičov,
Nikola Bálintová, zástupca žiakov do 16.05.2019, Dominik Kraják, zástupca
žiakov od 17.05.2019. V poradných orgánoch riaditeľa školy pracovali
Pedagogická rada, Pracovná porada vedenia školy, Prijímacia komisia,
Komisia BOZ a PO, Ústredná inventarizačná komisia, Škodová komisia a
Likvidačná komisia.
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacímipotrebami
Ročník
Počet žiakov k 15. 9. 2018
Počet žiakov k 31. 8. 2019
1. ročník
44
42
2. ročník
44
39
3. ročník
39
38
4. ročník
19
15
Spolu
146
134
Ročník Trieda Dĺžka Názov študijného/ Počet Počet žiakov k
štúdia učebnéhoodboru
tried 15.9.2018 31.8.2019
I.A
4 roky sociálno-výchovný
1
17
16
pracovník
prvý
mechanik opravár –
7
7
I.B
3 roky stroje azariadenia
1
stolár
12
11
krajčír – dámske
8
8
odevy
mechanik opravár –
11
10
II.B 3 roky stroje azariadenia
1
stolár
8
8
krajčír – dámske
5
4
druhý
odevy
strojárstvo – výroba,
montáž
12
9
II.D 2 roky a oprava prístrojov,
1
strojov azariadení
drevárska a
2
2
nábytkárskavýroba
odevníctvo
6
6
III.A 4 roky sociálno-výchovný
1
22
22
tretí
pracovník
mechanik opravár –
9
8
III.B 3 roky strojea zariadenia
1
krajčír – dámske
8
8
odevy
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IV.A 4 roky sociálno-výchovný
pracovník
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19

15

7

146

134
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V školskom roku 2018/2019 bol stav žiakov k 15. 9. 2018 celkom 146 žiakov
dennéhoštúdia, z toho 13 žiakov študujúcich podľa individuálneho študijného
plánu. Počet žiakov hodnotených k 31. 8. 2019 bol 134. Počet tried 7. Počas
školského roka bol stav žiactva v triedach zmenený z dôvodu prerušenia štúdia
alebo príchodom z dôvodu prestupu z inej strednej školy. V uvedenom
školskom roku boli 11 začlenení žiaci (2 žiaci v I. ročníku, 6 žiaciv II.
ročníku, 2 žiaci v III. ročníku a 1 žiak v II. ročníku nadstavbového štúdia).
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy;
údaje o počtocha úspešnosti uchádzačov na prijatie
4-ročný študijný odbor / 3-ročný učebný odbor Plán Prijatí Zapísaní žiaci
sociálno-výchovný pracovník
17
17
17
mechanik opravár – stroja a zariadenia
8
12
8
stolár
7
11
6
krajčír – dámske odevy
7
6
1
tesár
4
7
3
Z počtu hodnotených 134 žiakov mali zníženú známku zo správania na konci
školského roka: na druhý stupeň: 1 žiak, na tretí stupeň: 7 žiaci a na štvrtý
stupeň: 13 žiaci.
Dôvodom znížených známok zo správania bolo porušovanie školského
poriadku, hlavne neospravedlnené hodiny. Za porušovanie školského
poriadku bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom 4 žiakom a pokarhanie
riaditeľom školy 6 žiakom. Oproti predchádzajúcom školskému roku
2017/2018 bolo tento rok udelených menej o 2 pokarhaniariaditeľom školy a
rovnaký počet udelených pokarhaní triednom učiteľom.
V tomto školskom roku bolo udelených 0 pochvál triednym učiteľom za
aktivitu v triednej a mimoškolskej činnosti, vzornú dochádzku do školy a 20
pochvál riaditeľom školy za výborný prospech, vzornú dochádzku do školy,
mimoškolské aktivity a reprezentáciu školy na rôznych podujatiach
(predchádzajúce obdobie bolo udelených 7 pochvál triednym učiteľom a 18
pochvál riaditeľom školy).
Trieda Študijný/učebný odbor
Počet žiakov
I.A
I.B
II.B

II.D
III.A
III.B

sociálno-výchovnýpracovník
mechanik opravár - SaZ
stolár
krajčír – dámske odevy
mechanik opravár -SaZ
stolár
krajčír – dámskeodevy
strojárstvo
Drevárska a nábytkárska výroba
odevníctvo
sociálno-výchovnýpracovník
mechanik opravár -SaZ
krajčír – dámskeodevy
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15
134

Oproti predchádzajúcemu školskému roku 2017/2018 klesol počet
ospravedlnených hodín celkom o 3 459 (predchádzajúce obdobie bolo
vymeškaných celkom ospravedlnených hodín 18 918) ale počet
neospravedlnených hodín stúpol o 1 656 (predchádzajúce obdobie
bolo vymeškaných neospravedlnených hodín 5 539).
V školskom roku 2017/2018 bol celkový priemer školy 2,23, tento školský rok
nastalomierne zhoršenie o 0,11 vzdelávacích výsledkov žiakov na známku 2,34.
MATURITA 2019
Predmet
Počet žiakov
Úroveň
Slovenský jazyk a literatúra 29
Anglický jazyk
5
B1
Nemecký jazyk
10
B1
Ruský jazyk
13
B1
Teoretická časť OZ
18
Praktická časť OZ
20
Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej
skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Predmet
Počet
Priemer predmetu
žiakov
Slovenský jazyk a literatúra
18
1,94
Anglický jazyk
2
2,00
Nemecký jazyk
7
1,57
Ruský jazyk
9
2,22
Praktická časť OZ – SVP
11
1,73
Praktická časť OZ – STR
4
2,00
Praktická časť OZ – ODV
5
1,20
Teoretická časť OZ– SVP
9
1,44
Teoretická časť OZ– STR
4
2,25
Teoretická časť OZ– ODV
5
1,80
Priemerná známka školy
1,87
Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej
skúšky zo slovenského jazyk a literatúry konalo 29 žiakov, z anglického
jazyka 5 žiakova z nemeckého jazyka 10 žiakov a z ruského jazyka 13 žiakov.
Jeden žiak so ŠVVP bol oslobodený od konania externej časti maturitnej
skúšky z cudzieho jazyka.
V porovnaní so školským rokom 2017/2018 možno konštatovať, že úspešnosť
školy v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
mierne klesla a percentil školy sa mierne zvýšil (v minulom školskom roku bola
úspešnosť 30,6 % a percentil 5,64). Úspešnosť školy v cudzích jazykoch –
úroveň B1 anglický jazyk bola vyššia o 2,5 %a percentil o 10,50, nemecký
jazyk bol približne na rovnakej úrovni a v ruskom jazyku minulý školský rok
žiaci nematurovali. Výsledky písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky zo
slovenského jazyka a literatúry oproti predchádzajúcemu
školskému roku boli horšie o 14,36 % (predchádzajúce obdobie bola úspešnosť
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71,92 %, z anglického jazyka bola úspešnosť mierne vyššia (o 3,57 %), z
nemeckého jazyka nižšia o 22 % (79%). Priemerná známka školy bola tento
školský rok 1,87 a bola o 0,17 lepšia oproti minulému školskému roku.
Dobrovoľnú maturitnú skúšku nekonal žiadny žiak. Piati žiaci počas štúdia
prerušili štúdium, jeden žiak zanechal štúdium a jedna žiačka bola vylúčená zo
štúdia. Piati žiaci budú konať maturitnú skúšku po prvýkrát v mimoriadnom
termínev septembri po úspešnom absolvovaní ročníka, jednému žiakovi bola
povolená opravná skúška s externej časti a písomnej časti maturitnej skúšky.
V porovnaní s minulým školským rokom možno konštatovať, že výsledky
záverečnýchskúšok v učebnom odbore mechanik opravár – stroje a zariadenia
boli na horšej úrovni. Minulý rok boli v učebnom odbore 6 absolventi, z ktorých
prospeli s vyznamenaním, 3 prospeli veľmi dobre a 1 prospel. Absolventky
učebného odboru krajčír – dámske odevy sme nemali. Traja žiaci budú konať
záverečné skúšky v mimoriadnom termíne.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam
uplatňovaných učebných plánov
ročný študijný odbor:
7661 M sociálno-výchovný pracovník – 1., 3. a 4. ročník podľa ŠkVP
ročný študijný odbor – nadstavbové štúdium:
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
–
2. ročníkpodľa ŠkVP
3347 L 01 drevárska a nábytkárska výroba – 2. ročník podľa ŠkVP 3125 L
odevníctvo – 2. ročník podľa ŠkVP
ročné učebné odbory:
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenie – 1., 2. a 3 ročník podľa
ŠkVP3355 H stolár – 1. a 2. ročník podľa ŠkVP
3152 H 02 krajčír – dámske odevy – 1., 2. a 3. ročník podľa ŠkVP
V sieti škôl a školských zariadení SR sú zaradené i nasledovné odbory,
ktoré smev školskom roku 2018/2019 nevyučovali:
ročné študijné odbory:
2413 K mechanik strojov a zariadení
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3-ročné učebné odbory:
8541 H umelecký kováč a zámočník
3663 H tesár
ročné učebné odbory:
2478 F strojárska výroba
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
6449 F technické služby v autoservise
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogickýchzamestnancov školy
Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
Pracovné zaradenie
Fyzický počet
Kvalifikovaných
učitelia
11
11
majstri odbornej výchovy 3
3
Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
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Prepočítaný
Fyzický počet
počet
ekonómka
1
1
mzdová účtovníčka, personalistka
0,52
1
sekretárka, pokladníčka
1
1
upratovačka
2
2
Školník
0,5
1
Na škole sa odborne vyučuje množstvo predmetov - Anglický jazyk, Aplikovaná
informatika, Biológia a starostlivosť o zdravie, Dejepis, Ekológia, Ekonomika,
Ekonomika a podnikanie, Ekonomika a riadenie, Finančná gramotnosť,
Fyzika, Geografia, Grafické systémy, Chémia, Informatika, Konštrukcia
strihov, Konštrukčné cvičenia, Konverzácia v anglickom jazyku, Konverzácia v
nemeckom jazyku, Konverzácia v ruskom jazyku, Manažment a marketing
sociálnej práce, Matematika, Materiály, Metodika edukačných činností,
Metódy sociálnej práce, Modelovanie odevov, Móda a štýl, Nemecký jazyk,
Neziskové organizácie, Občianska náuka, Obsluha a údržba strojov a zariadení,
Odevné materiály, Odevná technológia, Odevná výroba, Odborné kreslenie,
Odborný výcvik, Odpadové hospodárstvo, Organizácia odevnej výroby,
Pedagogika, Pracovné techniky, Prax, Právna náuka, Psychológia, Psychológia
práce a trhu, Ruský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra, Sociálna pedagogika,
Sociálno-právna ochrana, Sociálno-psychologický výcvik, Sociológia,
Strojárska , technológia, Stroje a zariadenia, Špeciálna pedagogika, Technická
príprava výroby, Technické kreslenie, Technická mechanika, Technické
merania, Technológia, Technológia montáže a opráv, Technológia opráv,
Telesná a športová výchova, Tvorba životného štýlu, Úvod do sveta práce,
Výcvik komunikačných zručností, Výrobné konštrukcie, Výrobné zariadenia,
Základy strojárstva. Odbornosť vyučovania je na dobrej úrovni – 88,15 %.
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Mgr. Majeský usporiadal v septembri Majstrovstvá SOŠ v cezpoľnom behu
chlapcov, kde prvé miesto obsadil Benjamín Farkaš z II.B a v cezpoľnom behu
dievčat, kde bolanajlepšia Katarína Chovanová z I.A. triedy. Žiaci sa zúčastnili
následne aj okresného kola cezpoľného behu, kde K. Chovanová vybojovala 1.
miesto a A. Šaligová 2. miesto. Dievčatá postúpili do krajského kola, kde
obsadili pekné 5. miesto, PaedDr. Juríková v septembri spolu s učiteľkami
cudzích jazykov pripravila Európsky deň jazykov, dňa 23. 10. 2018 prebehli v
priestoroch školy Majstrovstvá SOŠ v elektronických šípkach, ktoré boli
súčasťou prípravy na kvalifikáciu stredných škôl. Koncom roka zabojovali naši
študenti aj v I. a II. kole kvalifikácie M SR v elektronických šípkach.
Koncom októbra sa konali majstrovstvá okresu v stolnom tenise, kde naše
dievčatá M. Hirková, K. Dovalová a Z. Macháčková získali 2. miesto a chlapci
H. Bračo, B. Farkaša R. Knieszner obsadili 3.miesto, Mgr. Ferancová a Ing.
Fekiač 4.10.2018 prezentovali školu na Burze informácii v Rimavskej
Sobote, v novembri sa konalo obvodné kolo stredných škôl v halovom futbale,
kde chlapci skončili na 4. mieste, dňa 21. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili
obvodného kola súťaže vo florbale, v mesiaci november učitelia odborných
predmetov Mgr. Ferancová, Ing. Ostrica a Ing. Fekiač, pripravili program
pre seniorov v Klube dôchodcov v Hnúšti a v Klenovci, v decembri Ing. Mäsiar,
Ing. Fekiač a výber našich žiakov v počte 8 sa zúčastnil aj odborného
organizovaného seminára pre školy v Lučenci ohľadom separovaného odpadu
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a spracovania plastov, odniesli si so sebou cenné vedomosti, ktoré môžu
podávať ďalej. Mgr. Kožiaková zorganizovala zbierku oblečenia a vyzbierané
šatstvo za pomoci žiačok z III.A. predávali na burze šatstva v Klenovci, v
mesiaci december Mgr. Ferancová nacvičovala so žiakmi program na
vianočné trhy v Hnúšti, Mgr. Ferancová a Ing. Ostrica taktiež pripravovali
program na vianočnú besiedku, Mgr. Kožiaková urobila posterovú prezentáciu
venovanú Dňu duševného zdravia, Mgr. Kožiaková usporiadala spomienkový
deň a celoškolskú vedomostnú súťaž pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR,
Mgr. Ferancová organizovala zbierku Červeného kríža Rimavská Sobota „Deti
deťom“. Vyzbierané finančné prostriedky boli odovzdané dňa 11. 12. 2018, Mgr.
Ferancová dňa 13.12. 2018 organizovala aj zbierku „Úsmev ako dar“. Hliadka
v zložení Adamovičová a Alexová získala 1. miesto v Banskobystrickom kraji.
(130 Eur). Ing. Fekiač uskutočnil školské kolo v súťaži: „Zelený
objektív“ vyhlásenú Lesmi Slovenskej republiky. Do fotografovania sa zapojilo
5 žiakov. Vybrané fotografie boli odoslané do súťaže, žiaci sa pod vedením Mgr.
Kožiakovej zapojili do 1. kola súťaže Slovenčinárik, pre študentov študijného
odboru sociálno-výchovný pracovník Mgr. Kožiaková zorganizovala besedu o
dobrovoľníctve s dobrovoľníčkou, ktorá pôsobila dlhší čas v Afrike či pri
migračnej kríze na tému Manželstvo a rola manžela/manželky, pri príležitosti
Svetového dňa väznených spisovateľom Mgr. Kožiaková zorganizovala
detektívnu súťaž spojená s pátraním po spisovateľoch, Mgr. Sojková
zorganizovala v novembri návštevu anglického divadelného predstavenia v
Rimavskej Sobote, Ing. Ostrica, Mgr. Ferancová, Ing. Maňovská pripravili pre
ZŠ Nábrežie Rimavy dňa 22.2.2019 tvorivé dielne, Ing. Maňovská a Mgr.
Sojková usporiadali v decembri školské kolá olympiády v nemeckom a
anglickom jazyku. Najlepšia žiačka Zuzana Macháčková (IV.A trieda)
reprezentovala našu strednú školu na okresnom kole olympiády v
anglickom jazykuv Rimavskej Sobote, 22.3.2019 sme si pripomenuli Deň vody
zaujímavou exkurziou na Vodnú nádrž v Klenovci, kde prebiehal Deň
otvorených dverí, začiatkom marca sa žiaci zúčastnili 3. kola kvalifikácie
Majstrovstiev SR stredných škôl v elektronických šípkach, kde naši chlapci
skončili na 6. mieste a dievčatá na 8. mieste. V apríli sa konalo v Tatranskej
Lomnici finále Majstrovstiev SR v elektronických šípkach. Naši chlapci na čele
s kapitánom Tomášom Nagym čestne reprezentovali školu, no napriek snahe
zo skupiny ďalej nepostúpili, Mgr. Majeský usporiadal 20.3.2019 majstrovstvá
SOŠ vo florbale, družstvo I. B obsadilo miesto. Najlepšími strelcami turnaja
boli Hugo Bračo, Patrik Stano a Martin Mako, počas jarných prázdnin v dňoch
4. – 5. 3. 2019 Mgr. Ferancová pripravila aktivity pre ZŠ apre študentov I. A
triedy vybratých do Havířova, v apríli 2019 sa škola zapojila pod vedením
PaedDr. Juríkovej do zbierky pri príležitosti Dňa narcisov. Naša škola sa
kolektívne zapojila do projektu „Deň Zeme“ organizovaný Mestskýmúradom
Hnúšťa v spolupráci s koordinátormi environmentálnej výchovy, v mesiaci
apríl Mgr. Ferancová v rámci komunitného centra uskutočnila besedu na
tému „Supervízia“ pre tretí a štvrtý ročník, Mgr. Kožiaková sa tradične zapojila
so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka do literárnej súťaže Hrebendova kapsa.
Dňa 31.5.2019 bola vyučujúca slovenského jazyka a literatúry Mgr. Kožiaková
pozvaná do knižnice kde bola ocenená, bolo jej udelené čestné uznanie za
významnú pedagogickú činnosť a podporu tvorivosti žiakov v literárnej súťaži
Hrebendova kapsa, v máji 2019 PaedDr. Juríková usporiadala tematickú
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exkurziu pri príležitosti ukončeniam II. svetovej vojny a naši študenti
navštívili pamätník v Kremničke a pamätník SNP v Banskej Bystrici, so žiakmi
II.B a III.B. triedy sa zapojil do súťaže na tému „Moja Hnúšťa“. Práca Viktora
Grendela z III.B získala ocenenie.
Na škole bolo v priebehu školského roka zrealizovaných mnoho zaujímavých
aktivít súvisiacich so svetovými alebo európskymi dňami a týždňami
vyhlásenými OSN a EÚ. Ako veľmi pozitívne hodnotíme zrealizovanie
niekoľkých odborných exkurzií vo všetkých študijných a učebných odboroch,
ktoré vyučujeme. Za veľmi prospešné pre rozvoj odbornýchvedomostí žiakov
tiež hodnotíme zorganizovanie niekoľkých besied s odborníkmi z praxe pre
žiakov študijného odboru sociálno-výchovný pracovník.
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
- V školskom roku 2018/2019 naša škola organizovala aktivity v rámci
programu Erasmus+, kľúčová aktivita 1: vzdelávacia mobilita jednotlivcov. V
rámci projektu 12 študentov školy a 1 pedagogický zamestnanec vycestovali 24.
03. 2019 do Čiech (mestoHavířov), kde absolvovali pracovné stáže v trvaní 2
týždňov. Zapojených bolo spolu 7 žiakov zo študijného odboru sociálnovýchovný pracovník, 1 učiteľka odborných predmetov sociálno-výchovný
pracovník, 2 žiaci z učebného odboru mechanik opravár – stroje a zariadenia
a 3 žiaci z učebného odboru stolár. Po uskutočnení stáží nasledovali ďalšie
aktivity projektu spojené predovšetkým so šírením dosiahnutých
výsledkova vyhotovovaním dokumentácií a rôznych propagačných materiálov,
slávnostným odovzdaním Europasov mobility a certifikátov o absolvovaní stáži
v zahraničí. Do projektu boli zapojení Mgr. Janette Ferancová ako účastníčka
odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí, p. Polčáni ako sprevádzajúca
osoba. Koordinátorka projektu bola Mgr. Lucia Sojková. Trvanie projektu bolo
12 mesiacov. Projekt začal 01. 09. 2018a skončil 31. 08. 2019. Maximálna
výška grantu je 22 610,- EUR, z ktorej Národnáagentúra vyplatila odo dňa
nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy prvú splátku pre financovanie vo
výške 18 088,- EUR, ktorá predstavuje 80 % z maximálnej sumy. Celý projekt
bol úspešne zrealizovaný a momentálne k nemu vypracúvame záverečnú
správu.
V rámci projektu „Cesta na trh práce“ škola zamestnala jedného
nepedagogického zamestnanca – upratovačku.
V máji 2019 sme sa zapojili do výzvy Projekt je zmena!, ktorú vyhlásila Iuventa
v spolupráci s BBSK - Dobrý kraj. Projekt bol schválený a realizácia aktivít
projektu je naplánovaná na september 2019. Tiež sme v školskom roku
2018/2019 získali financie z Nadácie Tesco, napísaním projektu, ktorého
realizácia sa bude konať v školskom roku 2019/2020.
V školskom roku 2018/2019 sme pokračovali v realizácii aktivít v rámci
Akčného plánu prenerozvinuté okresy. Zrenovovali sme dve stolárske dielne,
do dielní sme prostredníctvom verejného obstarávania zaobstarali CNC
nárezové centrum, remeselnú dlabačku, kolíkovačku a brúsky na plošný
materiál a tiež hranovú brúsku. Pre strojárske profesie sme zaobstarali
zariadenia a techniku do zváračskej dielne. Konkrétne invertorovú plazmovú
rezačku, invertorovú zváračku MIG/MAG, transformátorvú zváračku
MIG/MAG a invertor TIG/WIG. Okrem toho sme zakúpili niekoľko zverákov,
stolovú vŕtačku, dve skrine na náradie a dva zámočnícke stoly. Projekt bude
ukončený do konca kalendárnehoroka 2019.
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou
školskou inšpekciouv škole
Dátum: 13. 03. 2019
Predmet školskej inšpekcie: Realizácia externej časti a písomnej formy
internej častimaturitnej skúšky v strednej odbornej škole.
Závery: Odbor školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici vymenoval dňa
11. 02. 2019 predsedníčku školskej maturitnej komisie a dňa 12. 02. 2019
predsedníčky predmetových maturitných komisií, čo bolo v stanovenom
termíne. Pripravenosť školy na realizáciu externej časti a písomnej formy
internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, nemeckého jazyka a
ruského jazyka ako aj ich realizácia boli v súlade so školskými predpismi a
pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania – MATURITA
2019.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
školy
Budova teoretického vyučovania (škola) má 3 poschodia. V škole je 7
klasických tried zariadených školskou katedrou, školskými lavicami a
stoličkami, vešiakmi a skrinkami na pomôcky. V odborných učebniach
(slovenský jazyk a knižnica, stolárska, strojárska, sociálnej práce,
multimediálna, informatiky a jazykové laboratórium) je i nábytok na
odkladanie učebných pomôcok a didaktická i výpočtová technika. V odbornej
učebni informatiky môžu žiaci pracovať na 12 počítačoch a v jazykovom
laboratóriu na 20 počítačoch. V tejto učebni prebieha tiež výučba predmetu
Grafické systémy. Zo tohto dôvodusme v tomto školskom roku vymenili 4 ks
počítačov za nové vysokovýkonné, ktoré vyhovujú technickým požiadavkam
softwaru Solid Works. Pedagogickí zamestnanci môžu pracovať na počítači v
zborovni, kde je k dispozícii aj jedna čierno-biela tlačiareň. K dispozícii sú tiež
notebooky obstarané v rámci projektu „Škola po novom“. Učitelia majú k
dispozícii farebnú A3 tlačiareň so skenerom a kopírkou na sekretariáte
školy a 3 multifunkčné zariadenia v kabinetoch a 1multifunkčné zariadenie
je v riaditeľni školy. Vo vestibule na prvom poschodíje umiestnený nápojový
automat. Pri nápojovom automate sú nachádzajú 2 pohovkya čajový
stolík. Na prízemí je zasadačka, sklady telesnej výchovy, náradia a zariadení.
Na chodbe sú v skrinkách, ktoré vyrobili naši stolári osobné veci žiakov. Na
prízemí je posilňovňa. Sú tam aj kabinety upratovačky, školníka a výchovnej
poradkyne. Na 1. poschodí je zborovňa, archív pedagogickej dokumentácie a
kabinet druhej upratovačky. Na poschodí je sekretariát, kancelária riaditeľa
školy, kabinety učiteľov. Na 3. poschodí je sklad učebníc, archív pedagogickej
a ekonomickej agendy, kancelária prevádzkovo- ekonomického úseku a
kabinety učiteľov. Na 1. poschodí je sociálne zariadenie pre chlapcov a na 2.
poschodí pre dievčatá. Na 2. poschodí je sociálne zariadenie pre zamestnancov.
Na prízemí školy je orientačná tabuľa pre návštevníkov školy. Počas prestávok
je pedagogický dozor, ktorý kontroluje prichádzajúce aj odchádzajúce osoby.
Okolo školy je zeleň a ihrisko (florbalové, minifutbalové) a doskočisko na skok
do diaľky. Budova školy je otvorená pravidelne v čase od 6.00 h do 15.00 h.
budova školy je mimo uvedených hodín uzamknutá spolu s veľkou bránou a
dvomi bráničkami. Dozor a evidenciu návštev vykonávajú striedavo 2
upratovačky vo vestibule školy na prízemí. Vyučovanie telesnej a športovej
výchovy je vo vlastných priestoroch, v areáli TJ Iskra Hnúšťa a v športovej hale
mesta Hnúšťa. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni ZŠ NR
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Hnúšťa. Zamestnancom privážajú obed firma Fantastic Ján Ulický – Klenovec,
alebo sa stravujú v podniku Hubert u Jany Nirházovej v Hnúšti.
V škole je pitná voda napojená z mestského vodovodu. Kanalizácia je
prerobená tak,že odpadová voda je už vedená do verejnej kanalizácie.
Vykurovanie budovy školy je vlastnou plynovou kotolňou. Osvetlenie je
prirodzené oknami alebo umelé neónovým alebo led osvetlením. V škole
postupne meníme svietidlá za moderné úspornejšie. V letných mesiacoch
priebežne meníme aj vykurovacie telesá v triedach a kabinetoch,
inštalujeme nové ventily za účelom lepšej regulácie vykurovacieho systému.
Počas letných prázdnin sme vymaľovali 3 triedy a v 3 triedach sme
zrekonštruovali podlahy. V učebni Slovenského jazyka, ktorá slúži zároveň aj
ako knižnica, sme vymenili starý školský nábytok za nový – konkrétne skrine
na knižky a učebnice. Počas školskéhoroku sme vymenili lavice a stoličky v 2
triedach.
Stredná odborná škola Hnúšťa, úsek praktického vyučovania (ďalej PV) sa
nachádza v miestnej časti Hnúšťa časť Likier. Úsek PV je riešený ako
samostatný celok, v ktorom sa nachádzajú dielne so všetkým príslušenstvom
(sociálne zariadenia, sklady a pod.). Budovy sú vyčlenené pre jednotlivé
vyučovacie skupiny žiakov. Úsek PV je zásobovaný pitnou vodou z rozvodu
mesta. Strava pre žiakov je v ZŠ NR Hnúšťa a zamestnancom príp. žiakom sa
dováža z firmy Fantastic - Ján Ulický, Klenovec. Strava je dovážaná v
obedároch. Žiaci a zamestnanci majú možnosť konzumácie jedla v dennej
miestnosti vybavenej mikrovlnnou rúrou na ohrev jedla.
Budova autoservis: rozloha dielne 14 x 25 m. Súčasťou budovy je kabinet
majstra odbornej výchovy. Šatňa a sociálne zariadenie pre žiakov sú zriadené
v priľahlej budove vzdialenej od budovy autoservisu 20 m. V budove
autoservisu sa nachádza umyváreň s teplou vodou. Kúrenie je ústredné
zabezpečené z centrálnej kotolne úseku PV. Vetranie priestorov je zabezpečené
prirodzeným vetraním cez okná a dvere v prípade diagnostikovania
automobilu cez odsávací ventilátor. Osvetlenie je zabezpečené stropnými
neónovými svietidlami. Priestory dielne majú pevnú betónovú podlahu,
sociálna časť dielne má kombinovanú podlahu s krytinou PVC a keramickou
dlažbou. V tejto dielni je prevádzaný odborný výcvik učebného odboru
technické služby v autoservise a čiastočne aj mechanik opravár.
Budova výrobná hala: rozloha dielne 40 x 60 m, táto budova je riešená ako
viacúčelová. Jednotlivé dielne sú od seba oddelené múrmi budovy, preto
nedochádza k rušivým momentom pri vyučovaní jednotlivých učebných
odborov. V budove sa nachádzajú sociálne zariadenia pre žiakov a pre
zamestnancov samostatne. Umyvárne majú samostatnýzdroj teplej vody ich
počet je 2, počet spŕch je 1. Súčasťou budovy sú aj 2 WC. V priebehu školského
roka sme zrekonštruovali kanalizáciu. Osvetlenie je zabezpečené stropnými
neónovými svietidlami. Priestory dielne majú pevnú betónovú podlahu,
sociálna časť dielne má kombinovanú podlahu s krytinou PVC a keramickou
dlažbou.
Vo výrobnej hale je kancelária majstrov odbornej výchovy vybavená
pracovnými stolmi a počítačom. Majstri majú k dispozícii aj notebook a
multifunkčné zariadenie. V budove je zriadená denná miestnosť, ktorá je
vybavená kuchynskou linkou, mikrovlnnou rúrou na ohrev jedál a
oddychovým kútikom pozostávajúcim z kresiel a stolíka, v ktorej majú možnosť
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žiaci a zamestnanci konzumovať stravu a tráviť čas počas prestávok. Každá
vyučovacia skupina žiakov má samostatnú šatňu. V každej šatni sú lavice s
vešiakmi na šaty. Každý žiak je povinný používať pracovný odev a obuv, ktorý
si zabezpečuje žiak individuálne. Pitný režim je dodržiavaný pitím pitnej
vody na každom pracovisku PV.V školskom roku 2017/2018 sme v hale
vymenili osvetlenie a sklobetónové okná nahradili plastovými oknami, čím sa
zlepšila viditeľnosť a tiež sa zmenšili úniky tepla. V kancelárii majstrov bola
vymenená podlaha, znížený strop a zrenovovaný náter stien. Podobne bola
zrealizovaná rekonštrukcia dennej miestnosti. Z vlastných prostriedkov a
vlastnými silami sme obidve miestnosti doplnili novým nábytkom.
Dielne v budove výrobná hala sú vybavené kompletným zariadením
potrebným na vyučovanie odborov: stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby, spracovanie dreva, drevárska a nábytkárska výroba, mechanik opravár
– stroje a zariadenia, strojárstvo, mechanik strojov a zariadení, výroba
konfekcie a tiež krajčír – dámske odevy.
Zariadenia používané na vyučovanie sú nasledovné: kombinovaný
drevoobrábací stroj, dlabačka, kotúčová brúska, stojanová vŕtačka,
formátovacia píla na veľkoplošné materiály, odsávacie zariadenie, ručné
elektrické náradie, elektrická píla a kompletné ručné náradie na opracovanie
dreva; hrotový sústruh, horizontálna frézovačka, dvojkotúčová brúska,
obrážačka, kotúčová skracovačka, pneumatický buchar, kompletné ručné
náradie, vibračná brúska Makita BO 3711, gola sada pre žiakov učebného
odboru mechanik opravár – stroje a zariadenia; šijacie stroje značky Textima,
špeciálne šijacie stroje Veritas, kufríkový šijací stroj Broter, strihací a žehliaci
pracovný stôl s príslušenstvom, žehlička, rukávnik, krajčírska figurína pre
žiakov učebného odboru výroba konfekcie a krajčír.
V školskom roku 2018/2019 bola zrekonštruovaná kompletne jedna dielňa pre
stolárov a zriadené dve nové dielne pre ručné spracovanie dreva a kovov.
Stolárska dielňapo rekonštrukcii bola vybavená novým CNC nárezovým
centrom, kolíkovačkou a olepovačkou hrán. Do druhej stolárskej dielni so
strojovým spracovaním dreva určenej pre stavebno – stolársku výrobu sme
nainštalovali novú pásovú brúsku, remeselnú dlabačkua oscilačnú hranovú
brúsku. Tiež sme postupne doplňovali aj zariadenie a techniku v zvarovni.
Sem sme zakúpili novú invertorovú plazmovú rezačku, zvárací invertor
MIG/MAG, zvárací transformátor MIG/MAG a invertor TIG/WIG. Okrem
toho sme zvarovňu doplnili o 2 nové zámočnícke stoly, dve kovové skrine na
náradie. Zvarovňa bola doplnená aj o súpravu pre zváranie a rezanie
plameňom. Do strojovej obrobne kovov sme v jeseni 2018 zakúpili nový
kombinovaný sústruh s frézovacou hlavou a stolovú vŕtačku. Majstri so žiakmi
v priebehu školského roka vybudovali nové ohradenia, vráta a brány,
ktoré oddeľujú a rozdeľujú jednotlivé pracoviská a dielne, ktoré následne
ošetrili ochrannými nátermi.
Na praktickom vyučovaní bola firmou BASTAV, s. r. o., Tisovec vybudovaná
kotolňa na drevnú štiepku v priestore výrobnej haly, ktorá ju aj prevádzkuje.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy - O dotáciách zo štátneho rozpočtu:
Z Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja boli v roku 2018 pridelené
samostatnéfinančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní a prevádzku:
bežné výdavky
356 035,- EUR
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presun finančných prostriedkov z roku 2017 2 000,- EUR
kapitálové výdavky 8 000,- EUR
Pri účtovnej závierke so stavom k 31.12.2018 boli vykázané celkové náklady za
SOŠ:náklady:
399 645,19 EUR
výnosy:
405 194,45 EUR
hospodársky výsledok po zdanení:
5 549,26 EUR
O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
použitiav členení podľa financovaných aktivít:
V školskom roku 2018/2019 bolo vydaných 146 vzdelávacích poukazov. Škola
prijala 83 vzdelávacích poukazov. Na vzdelávacie poukazy za rok 2018 boli pre
školu poukázané finančné prostriedky v sume 2 426,- EUR. Tieto finančné
prostriedky boli využité: 30 % - mzdové prostriedky (727,80 EUR), 10 % prevádzkové náklady (242,60 EUR) a 60 % - na materiálno-technické
zabezpečenie krúžku (1 455,60 EUR napr. nákup materiálu, učebných
pomôcok, kancelárskych potrieb, odmeny pre žiakov do súťaží).
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Erasmus+
18 088,- EUR
Akčný plán
83 417,80 EUR
ÚPSVaR Cesta na trh práce
6 041,97 EUR
Vlastné príjmy
2 352,44 EUR
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť
prijímania na ďalšie štúdium
Študijný/učebný odbor
Počet
Evidovanína Percento
absolventov
ÚP
sociálno-výchovný pracovník
9
1
11,11
strojárstvo–výroba, montáž a oprava
4
0
prístrojov strojov a zariadení
odevníctvo
5
1
20,00
mechanik opravár – stroje a zariadenia
4
0
krajčír – dámske odevy
3
1
33,33
Spolu:
25
3
12,00
Zdroj: Ľubica Ladiková a Ing. Miloš Mäsiar riaditeľ školy, v Správe o VVČ
Špeciálna základná škola, Zápotockého 127 Hnúšťa
Riaditeľkou školy je Mgr. Katarína Pribilincová, a jej zástupkyňou Mgr. Eva
Kalmanová.
V školskom roku 2018/2019 v Rade školy boli zvolení jej členovia :
Beata Hromeková - zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Andrea Vrbinská - Zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Beata Škytová - zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Alena Šebjanová - zástupca OÚ Banská Bystrica
PhDr. Gabriela Zajková - zástupca OÚ Banská Bystrica
Mgr. Pavol Kuka - zástupca OÚ Banská Bystrica
Mgr. Adrián Líška - zástupca OÚ Banská Bystrica
Mgr. Ľudmila Sucháčová - zástupca Detský domov Hnúšťa
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Rozália Balážiková - zástupca rodičov
Elena Račáková - zástupca rodičov
Marián Cibuľa - zástupca rodičov
Poradné orgány riaditeľky školy
Pedagogická rada je jednou z organizačných foriem, ktorá spája
zodpovednosť riaditeľky školy so skupinovým poradenstvom ostatných
pedagogických a odborných zamestnancov. Pedagogická rada okrem
pravidelných zasadnutí – klasifikačných porád realizovala počas školského
roka pravidelné pracovné stretnutia - operatívne porady. Na týchto
zasadnutiach riešila: návrhy na prijatie novoprijatých žiakov počas školského
roka, zabezpečenie krátkodobých úloh a plánovaných aktivít na najbližšie
obdobie, zaoberala sa kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich zo záverov porád,
a zisteniami vnútroškolských kontrol vedenia školy.
Pedagogická rada školy ako poradný, iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán
riaditeľky:
- pripravovala kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľky pri
schvaľovaní: triednych učiteľov, rozdelenia učebných úväzkov, rozvrhu
hodín, odborno-metodických komisií, klasifikácie prospechu a správania
žiakov, pri hodnotení pedagogických zamestnancov školy a pod.;
- predkladala návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti;
- pripravovala námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy,
posilňovanie sebareflexie učiteľa;
- aktívne sa podieľala na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov
(vízia školy, školský vzdelávací program, učebné plány školy, výchovný
program, plán práce, školský poriadok, organizačný poriadok, hodnotenie
pedagogických zamestnancov a pod.);
- vznášala návrhy a vyjadrovala sa ku všetkým prerokúvaným bodom
programu;
- predkladala pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia;
- hlasovala o predkladaných návrhoch.
Rada školy
Jej úlohy ustanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a
Vyhláška MŠSR č.291/2004 o školskej samospráve. Rada školy sa riadi svojím
štatútom.
Vedenie školy predkladalo Rade školy na vyjadrenie najmä:
organizačné a personálne zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu,
návrh rozpočtu školy, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom
zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu, správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy, správu o výsledkoch hospodárenia školy,
avyjadrovala sa: k pedagogickým, organizačným a materiálnym otázkam
zabezpečenia výchovno -vzdelávacieho procesu,
k správe o výsledkoch školy, plnila úlohu verejnej kontroly v zmysle platných
právnych noriem.
Gremiálna rada
je zložená z vedúcich zamestnancov školy, zástupcu zamestnancov a rady školy.
Zasadala jedenkrát mesačne, resp. podľa potreby, jej zasadnutie zvolávala
riaditeľka školy,
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vyjadrovala sa ku všetkým základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy,
zavedením a rušením nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia neboli podmienené
pedagogickou radou a radou školy,
kontrolovala plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhovala a
koordinovala jednotlivé činnosti práce školy,
spolu s vedením školy sa podieľala na príprave podkladov na rokovanie
pedagogických rád, pracovných porád ,...
Pravidlá rokovania gremiálnej rady, prípravu a obsah jej rokovania, prípravu
podkladov a materiálov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie
nariadení, uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh
týkajúcich sa činnosti školy a jej správy pripravovala riaditeľka školy.
Komisie boli zriadené riaditeľkou školy ako stále, alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolnéorgány školy zo zamestnancov školy, schádzali sa podľa
plánu alebo podľa potreby, zásady rokovania a uznášania sa si schválili na
svojom prvom zasadaní, vypracovávali stanoviská k prerokúvaným
materiálom na úseku, pre ktorý boli zriadené, dozerali na hospodárenie s
majetkom školy, kontrolovali spôsob realizácie uznesení, -vypracovávali
návrhy a podnety najdôležitejších okruhov práce školy a tieto predkladali
riaditeľke školy.
Škola má zriadené komisie ako stravovaciu, a komisiu k majetku inventarizačnú, vyraďovaciu, likvidačnú a škodovú.
Hlavné činnosti metodického združenia:
Ciele, obsah, prostriedky, metódy i formy činnosti metodického združenia
vyplývali z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy, pedagogických a
odborných zamestnancov a zámerov školského vzdelávacieho programu.
Na začiatku školského roka sa venovali záverom špeciálno-pedagogických
vyšetrení. Počas mesiacov október, november na spoločných stretnutiach
preberali témy:
Postup pri vyvodení písomného odčítania s prechodom cez základ 10Tvorba
predpony a prípony
Vybrané a odvodené slová Vyvodenie učiva z geometrie
Priebežne si vymieňali skúsenosti pri tvorbe pracovných listov, ktoré sú veľkou
pomocou pri vyučovacom procese.
V druhom štvrťroku zamestnanci Gemersko-malohontského osvetového
strediska obohatili vyučovanie žiakov, ale i pedagógov našej školy o nové
zručnosti. Žiaci pracovali v 2 skupinách pod vedením šikovných lektorov.
Nádherné vianočné gule vyrábali technikou patchwork zo zvyškov látok.
Pedagógovia pracovali s drôtikom a korálikmi, pod ich rukami vznikli
„stromčeky šťastia“. Bola to dobrá skúsenosť pre pedagógov. Naučili sa nové
techniky, ktoré budú môcť využiť vo svojej pedagogickej praxi.
V druhom polroku mali zasadnutie, kde nás pani učiteľka Mgr. Ľ. Turčanová
oboznámila s novými didaktickými pomôckami na hudobnú výchovu
Boomwhackers. Tietonástroje sú vhodné tak pre úplných amatérov, ako aj pre
profesionálov, pre malé deti, ako aj pre hudobných lektorov. V našej škole
spestria vyučovanie hudobnej výchovy.
Venovali sa tiež metódam a formám práce na hodinách slovenského jazyka.
Rozprávali o posilňovaní koncentrácie pozornosti. Učitelia slovenského jazyka
si vymenili svoje skúsenosti pri vyvodzovaní, precvičovaní a upevňovaní
vybraných slov,slovných druhov a vzorov podstatných mien. Počas celého roka
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priebežne riešili aktuálne problémy týkajúce sa vyučovacích aj výchovných
problémov.
Priebežne sa prehodnocovalo plnenie cieľov školského vzdelávacieho
programu. Rozšíril sa priestor na využívanie alternatívnych postupov a
individuálnej systematickejformy práce, na realizáciu multidiscipli-nárneho
diagnostického a terapeutického programu na vytváranie stimulačných
podmienok pre všestranný osobnostný a vzdelanostný rozvoj žiakov.
Pozornosť bola venovaná aj koordinácii a reciprocite výchovy a vzdelávania s
využitím interaktívnej techniky. Sledovali sa vývojové trendy a realizovali
praktické ukážky špecifických porúch učenia, pričom učitelia aktívne
spolupracovali s CŠPP, hlavne pri cvičeniach koncentrácie pozornosti a
nápravách porúch čítania a písania. Spoluprácou s CŠPP sa učitelia snažili
skvalitňovať výchovno-vyučovací proces a využívať spätnú väzbu na korekciu
špecifických porúch učenia a zvyšovanie úrovne eduačného procesu na škole.
Metodické združenie bolo iniciatívnym orgánom riaditeľky školy, zaoberalo sa
pedagogickými a výchovno - vzdelávacími problémami, koordinovalo ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľalo na
zvyšovaní úrovne výchovno vzdelávacieho procesu na škole.
Výchovné poradenstvo
Práca výchovného poradcu bola realizovaná v súlade s aktuálnymi školskými
dokumentmi a pedagogicko – organizačnými pokynmi MŠVVaŠ na školský rok
2018/19. Činnosť výchovného poradcu sa zameriava na oblasť profesijnej
orientácie a oblasť výchovya prevencie.
Oblasť výchovy a prevencie
Aktuálne výchovné problémy žiakov priebežne monitorovali a riešili s
triednymiučiteľmi v spolupráci s psychológom CŠPP počas celého školského
roka.
Monitorovali nedbalú školskú dochádzku a začiatkom každého mesiaca
odosielali evidenciu žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku
na ÚPSVaRv Hnúšti.
Pokračovali v monitorovaní výskytu násilia a šikanovania na II.stupni
prostredníctvom dotazníka. Výsledky oboch prieskumov písomne a graficky
spracovali a sú k nahliadnutiu v zborovni.
V budúcom školskom roku budeme v prieskume násilia a šikanovania
pokračovaťv takej forme ako v tomto školskom roku. Zároveň budeme
pokračovať v monitorovaní a riešení výchovných problémov žiakov v
spolupráci s psychológom CŠPP.
Oblasť profesionálnej orientácie
V pravidelných intervaloch bol odosielaný zber informácii o záujme žiakov pre
ŠVS do CPPPaP v Rimavskej Sobote v rámci programu Proforient.
V mesiacoch február – apríl bola skompletizovaná dokumentácia končiacich
žiakov, ktorá bola následne s prihláškami odoslaná do zvolených učilíšť.
Zrealizoval sa prieskum a doplnila evidencia predbežného profesionálneho
záujmu žiakov 6. – 8. ročníka.
V školskom roku 2018/19 ukončilo školskú dochádzku na našej škole 9 žiakov.
Do Odborného učilišťa v Lučenci bola umiestnená jedna žiačka. Negatívne
hodnotímenezáujem rodičov o ďalšie vzdelávanie svojich detí, pokiaľ ukončia
povinnú školskú dochádzku na našej škole (tj. nemusia pokračovať v jej plnení
na OU)
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V budúcom školskom roku končí školskú dochádzku na našej škole 13 žiakov /
10 žiakov 9.roč, 1 žiak 8. roč, 2 žiaci triedy s IVVP /. Tak ako v minulosti
informačnú činnosť
o možnostiach štúdia na odborných učilištiach doplníme o aktuálne
prezentácie škôl nawebových stránkach, zaktualizujeme letáky s možnosťami
ďalšieho štúdia na odborných učilištiach v banskobystrickom kraji. Radi by sa
v budúcnosti zaoberali možnosťou exkurzií do odborných učilíšť. Význam
exkurzií vidíme v uľahčení výberu učebného odboru a zvýšení záujmu žiakov
o ďalšie vzdelávanie na základe osobnej skúsenosti.
Školský klub detí
Vychovávateľka ŠKD sa snažila čo najužšie spolupracovať s vyučujúcimi.
Príprava na vyučovanie spočívala v opakovaní a utvrdzovaní učiva. Opakovanie
sa realizovalo pomocoudidaktických hier a zábavnou formou.
V jednotlivých zložkách sa kládli čiastkové ciele a požiadavky na žiakov tak, aby
sa postupne približovali k budovaniu všestranne rozvinutej osobnosti
každého žiaka. Počet žiakov navštevujúcich ŠKD bol 17.
Záujmová činnosť a výchovné zložky sa pravidelne striedali tak, aby žiaci
boli vedení k trpezlivému prekonávaniu prekážok a k spolupráci členov
kolektívu.
V spoločenskovednej činnosti bola pozornosť zameraná na svedomité
plnenie povinností. Dôraz bol kladený na základné hygienické návyky –
umývanie rúk, čistotu okolia, odevu a jeho úpravu, ale hlavným cieľom bolo
zvládnutie zásad slušného správania k spolužiakom, pedagógom, rodičom.
Významné sviatky a výročia si žiaci pripomínali formou besied, rozhovorov,
premietaním filmu o danom sviatku a jeho tradíciách.
Žiakom vštepovali základy disciplíny, viedli s nimi rozhovory na aktuálne
témy, ako priateľstvo, pomoc druhým, vzťahy k dospelým, správanie a
stolovanie v jedálni,...
V prírodovednej činnosti boli žiaci vedení k ochrane životného prostredia
- vychádzkydo okolia školy, parku, pozorovanie zmien v prírode podľa ročných
období, spoznávanie kvetov, stromov, zvierat,... Učili ich hľadať krásu, viedli
ich k jej ochrane čo je v dnešnej dobe tak dôležité. Poznávali a zbierali liečivé
rastliny, z ktorých si žiaci spoločne vyrábali herbáre a z niektorých pripravovali
čaje.
V pracovno- technickej činnosti sa snažili o rozvíjanie tvorivosti žiakov,
formovali základné pracovné zručnosti a návyky. Zapájali sa do rôznych súťaží,
pripravovali dekorácie z papiera, prírodných, ako aj netradičných materiálov.
Výrobky žiakov prezentovali na výstavách a pravidelne nimi prispievali k
estetizácii prostredia. Triedili odpad a vysvetľovali, aké dôležité je chrániť
životné prostredie. Zapojili sa do akcie na škole Recykláčik, kde žiaci vyrobili
rôzne predmety z odpadových materiálov. Svoje práce prezentovali v škole, v
meste i okresnej knižnici.
Telesná – dopravná – rôznymi súťaživými hrami, či už na rýchlosť,
dynamiku, obratnosť, vytrvalosť,...
sa snažili o rozvíjanie morálnovôľových vlastností. . V dopravnej časti sa sústredili na základné pravidlá
pri cestovaní, pri prechode cez cestu cez prechod pre chodcov, bezpečné
chodenie po ceste bez chodníkov, aj s chodníkmi. Poznávali základné
dopravné prostriedky, dopravné značky. Pozornosť venovali bezpečnosti na
cestách. Žiaci pravidelne navštevovali dopravné ihrisko, kde sa pod odborným
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vedením náčelníka Mestskej polície oboznamovali so základnými pravidlami
cestnej premávky.
Esteticko – výtvarná a pracovná - u žiakov sa snažili vypestovať kladný
vzťah k práci a radosť z nej, tvorivosť detí a ich fantáziu, ktorá je ovplyvnená
ich handicapom. Riadili sa zásadou „každý je tvorivý“. Snažili sa u žiakov
vypestovať zodpovednosť, ale aj radosť z dobre vykonanej práce. Súčasťou tejto
činnosti bolo aj upratovanie triedy,ako aj okolia ŠKD.
Deň matiek si pripomenuli veľkými medovníkovými srdiečkami. Rôznymi
sprievodným i akciami si so žiakmi pripomenuli Deň mlieka, Deň priateľov,
Deň otcov, aj prvý letný deň.
Zapájali sa do výtvarných súťaží a v májovom vydaní časopisu Vrabček bol
uverejnený obrázok Kevina Cibuľu na tému: Nad hlavami. Anička Gábrišová
vyhrala 1.miesto vo výtvarnej súťaži na tému: Veľkonočné vajíčko na ŠZŠ v
Lučenci.
Hudobná – literárna - v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi sa žiaci
pripravovali nasúťaž v prednese poézie a prózy a na súťaž v speve ľudových
piesní. Viedli žiakov k odvahe vystupovať na verejnosti a pociťovať pocit z
úspechu. Memorovaním jednoduchých riekaniek, vyčítaniek, poznávaním
detskej literatúry a návštevami knižnice sa snažili objavovať literárny svet.
V rámci odpočinkovej činnosti sa do výchovy zaraďovali veľmi pokojné,
pohybovo aj duševne nenáročné činnosti. Pri odpočinkových činnostiach sa
brala do úvahy potreba, zdatnosť žiakov, ako aj spôsob odpočinku žiakov, ktoré
mali individuálny charakter. Každý žiak si volil činnosť podľa vlastného želania
a individuálnej potreby. Vychovávateľka dbalana to, aby činnosti, ktorým sa
žiaci venujú, boli pokojné a uskutočňovali sa v príjemnom prostredí, k čomu
vvužívali park pri škole, pobyt v lese, na lúke.
Rekreačné činnosti mali charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú žiaci
vykonávaliv prírode.Rekreačné činnosti pomáhali žiakom odreagovať
sa
a odstrániť
únavu z vyučovania. Vhodnými formami rekreácie boli
pohybové hry v prírode, na ihrisku, sezónne športy, hry, vychádzky,
turistika,... V rámci sebaobslužných a spoločensko užitočných
činností vychovávateľka pestovala samostatnosť žiakov. Viedla ich k
činnostiam, ktoré prinášajú úžitok, činnostiam zameraných na pomoc iným.
Viedla žiakov k tomu, aby sa o seba a svoj osobný majetok vedeli samostatne
postarať, upevňovali hygienické a pracovné návyky, návyky kultúrneho
správania a konania v styku s ľuďmi. Zaraďovali manuálnu prácu s cieľom
zvyšovať telesnúzdatnosť.
Vďaka bohatej činnosti, ktorú so žiakmi pani vychovávateľka robila, žiaci ŠKD
navštevovali veľmi radi a dosahovali dobré výsledky na vyučovaní i vďaka
systematickej príprave na vyučovanie. Okrem toho je potrebné vyjadriť
pochvalu najmä za veľmi pekné, estetické výrobky, ktoré žiaci prezentovali na
väčšine výstaviek v škole, i mimo nej, ako aj v mnohých súťažiach, do ktorých
sa žiaci klubu zapojili a získali pekné ocenenia.
Školská jedáleň zabezpečovala stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy.
V školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy sa stravovali žiaci I. stupňa – 25,
žiaci II. stupňa – 45 a zamestnanci v počte - 27 - priemerne teda 97
stravníkov, z toho 70 žiakov a 27 zamestnancov. Počas školského roka bolo
pripravených a vydaných 10380 obedov žiakom a 3873 zamestnancom školy.
O prípravu a výdaj jedál sa starali pracovníčky odborne a zdravotne spôsobilé
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s platnými zdravotnými preukazmi. Pri príprave a výrobe jedál a nápojov
postupovali v zmysle zásad správnej výrobnej praxe. Školská jedáleň bola
zapojená do projektu Tatranská mliekáreň, a. s. Kežmaroka projektu
Školské ovocie Valman s.r.o. Banská Bystrica. Vedúca zariadenia
spolupracovala s vedením školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad
žiakmi pri výdaji obedov. V spolupráci s pedagogickými zamestnancami,
zamestnanci školskej jedálne zabezpečovali aj propagáciu zdravej výživy.
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva viď. Správu CŠPP
Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí, prevencie sociálno –
patologických javov. Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí
bol skoncipovaný na základePedagogicko-organizačných pokynov na školský
rok 2018/2019, výsledkov analýzy prevencie drogových závislostí v
predchádzajúcom školskom roku. Monitorovali situáciu v škole z pohľadu
užívania legálnych a nelegálnych drogv priestoroch školy. Ako každoročne aj
v tomto školskom roku pokračovali v prieskume šikanovaniana II. stupni a v
prieskume užívania drog. Aktuálne výchovné problémy, zmeny v správaní
žiakov priebežne monitorovalia riešili s triednymi učiteľmi v spolupráci s
psychológom CŠPP počas celého školského roka. Rôznymi preventívnymi
aktivitami, vedomostnými, výtvarnými a športovými súťažami sa zapojili do
Svetového dňa výživy, Európskeho týždňa boja proti drogám, Svetového dňa
boja proti AIDS, Dňa Zeme a Týždňa boja za zdravší životný štýl.
Medzinárodný deň obetí holokaustu si pripomenuli pripravenými obrazovými
prezentáciami na interaktívnej tabuli a rozhovormi na tému rasizmus,
diskriminácia. V apríli si žiaci školy pripomenuli Deň Zeme vedomostnými
aktivitami s triednymi učiteľmi a svojou aktívnou prácou zbavili okolie našej
školy od komunálneho odpadu. Túto akciu realizujeme v spolupráci s
koordinátorom ochrany prírody. V súlade s Európskym politickým rámcom
Zdravie 2020, Akčným plánom prevencieobezity na roky 2015 – 2025 venovali
pozornosť výchove k zdraviu a zdravý životný štýl. V súlade s úlohami
Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018
zaradili do plánu besedu o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred
neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou. V
spolupráci s koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu zrealizovali
kvíz: Čo vieš o drogách a rodine, ktorého sa zúčastnili žiaci I. stupňa a formou
vedomostnýchotázok si precvičili svoje vedomosti z oblasti drogovej prevencie
a oblasti rodinnej výchovy.
Koordinátor environmentálnej výchovy
Environmentálna výchova sa na našej škole prelína celým výchovnovzdelávacím procesom, je zaradená do tematických plánov všetkých
predmetov na I. a II. stupni. Jej ciele a obsah si učitelia implementovali do
vzdelávania žiakov v rámci svojho predmetu.
Najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia a
citlivosti žiakov na problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme. Ak sú
ničené prírodné zdroje, je to nielen príroda, ktorá trpí, postihnuté je aj ľudské
zdravie cez znečistené ovzdušie a kvalitu pitnej vody. Porozumenie tejto
osobnej zodpovednosti je najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy.
V rámci rozvoja osobnosti žiakov školský vzdelávací program kladie
dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému
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rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú
dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia
v oblasti
separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním
životného prostredia. V mesiacoch september až november sa v rámci
triednických hodín a na hodinách pracovného vyučovania venovali úprave
okolia školy, hrabaniu lístia v parku. Zároveň zbierali gaštany, ktoré odovzdali
poľovníkom pre zvieratá na zimnéobdobie. V rámci aktivity Eko dni – jeseň sa
venovali vychádzkam do prírody, kde si žiaci nazbierali prírodný materiál,
z ktorého zhotovili pekné a zaujímavé výrobky.V októbri sa venovali aj
zdravej výžive, žiaci sa oboznámili so zdravými potravinami a výtvarne
stvárnili makety rôznych druhov ovocia a zeleniny, ktoré nám skrášľovali
chodbu v budove školy. V decembri na hodinách pracovného vyučovania a
počas „Dňa tvorivých vianočných dielní“, sa venovali zimným a vianočným
dekoráciám, ktoré s úspechom predali na vianočných trhoch. V januári
zhotovili kŕmidlá z PET fliaš a pre žiakov I. stupňa pripravili omaľovánky na
tému: Pomoc a ochrana živočíchov v zime. Vdecembri na hodinách pracovného
vyučovania a počas „Dňa tvorivých vianočných dielní“, sa venovali zimným a
vianočným dekoráciám, ktoré s úspechom predali na vianočných trhoch. V
mesiaci február si pripomenuli Svetový deň mokradí. Pre žiakov pripravili
zaujímavé aktivity a omaľovánky zamerané na význam a funkcie mokradí.
Zahájili školské kolo Recykláčik, ktorému sa žiaci venovali na hodinách
pracovného vyučovania. V marci sa venovali Svetovému dňu vody na II. stupni
formou PL a na I. stupni formou omaľovánok. V apríli sa venovali
veľkonočnému aranžovaniu. Ako každý rok máme na škole „Deň tvorivých
dielní“. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov zhotovili veľmi pekné
veľkonočné dekorácie, ktoré boli vystavené na chodbev hlavnej budove. V
stredu 17. apríla sa venovali našej planéte Zem. Na hodinách pracovného
vyučovania sa venovali úprave okolia školy. Zapojili sa aj do spoločných
aktivít, ktoré organizovalo mesto Hnúšťa. Žiaci I. stupňa sa zapojili do enviro
aktivít, ktoré pripravilo CVČ. V mestskom parku pripravili výstavku prác
z odpadového materiálu a enviro plagát. S koordinátorom prevencie drog
vysadili listnaté stromy v parku. V máji sa venovali úprave okolia školy a
vychádzkam do prírody, kde
pozorovali aktuálne zmeny v prírode.
Koncom júna v spolupráci s lesníkmi z LS Hnúšťa máme pre žiakov
pripravené ekohry v parku, ktorých cieľom je získavať vlastné skúsenosti
prostredníctvom priamych zážitkov, ktoré majú výchovnéa vzdelávacie
významy. V rámci ekologickej stopy sa na hodinách prírodovedných
predmetoch venovali témam stravovanie, kúrenie, energia, voda, odpad,
nakupovanie, budovy a pozemky.
Cez z prestávky viedli žiakov, aby šetrili vodou, elektrickou energiou, účelne
vetrali a starali sa o čistotu triedy a okolia školy.
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
V mesiaci september bol vypracovaný plán práce koordinátora VMaR v
spoluprácis výchovným poradcom a koordinátorom prevencie.
Mesiac október bol zameraný na budovanie a rozvíjanie úcty k starším,
rodičom a dospelým. V novembri na triednických hodinách žiaci II. stupňa
viedli rozhovory o negatívnom vplyve škodlivých látok na zdravie človeka. Žiaci
I. stupňa si pripomenuli Deň pozdravov. Na triednických hodinách sa žiaci
rozprávali o význame komunikácie v živote človeka a zároveň si pripomenuli
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aké pozdravy sú najvhodnejšie v danej situácii. Žiaci na II. stupni si na
triednických hodinách pripomenuli „Svetový deň prevencie HIVa AIDS“. V
mesiaci január si žiaci symbolicky vypustili svoje želania napísané na
lietajúcich lampiónoch. Pre žiakov II. stupňa počas trvania „Týždňa
priateľstva “pripraviliaktivity zamerané na prosociálne správanie sa. V mesiaci
marec boli hodiny čítania zamerané na rodinnú výchovu. Pedagógovia
literárnymi textami viedli žiakov k uvedomeniu si významu rodiny. V apríli pri
príležitosti „Svetového dňa zdravia“ vyučujúci viedli so žiakmi rozhovory na
danú tému. Žiaci II. stupňa počas triednických hodín zhotovili plagáty k
uvedenej téme. V máji žiaci pripravili pre svoje mamičky darčeky pri
príležitosti Dňa matiek. Postavenie otcov v rodine – úcta k nemu i jeho
postavenie v rodine si pripomenuli nahodinách čítania, kde si prečítali článok
zameraný na danú tému. Následne viedli rozhovor, z ktorého bolo pekne
poznať názory žiakov na autoritu otca a bolo možné poznať aká je jeho rola v
ich rodinách. Žiaci zhotovili darčeky pre oteckov. Boj proti alkoholizmu – pod
týmto názvom sa venovali prevencii proti tejto závislosti na vyučovacích
hodinách ON,EV i VV. Výstupom bol vytvorený plagát, ktorý prezentoval
negatívny postoj voči tejto závislosti.
Údaje o počte žiakov školy
V školskom roku 2018/2019 školu navštevovalo k 15.09.2018 106 žiakov a k
31.08.2019 bolo na škole – 101 žiakov so špecifickými výchovno - vzdelávacími
potrebami, ktorísa vzdelávali v :
9
v triedach s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
3
v triedach s viacnásobným postihnutím
Spolu v škole bolo zriadených 12 tried / z toho 1 elokovaná trieda v Dennom
detskom stacionári /DEDESO/. 23 žiakov bolo pre svoj vážny zdravotný
stav na základe odporúčaní pediatrova odborných lekárov vzdelávaných
podľa IVVP. Počet hodín bol stanovený u každého žiaka vzhľadom na jeho
zdravotný stavindividuálne. Do prípravného a prvého ročníka bol v roku 2018
zapísaných 6 žiakov. V školskom roku 2018/2019 ukončilo školskú dochádzku
a primárne vzdelanie na našejškole získalo 9 žiakov. Po úspešnom absolvovaní
prijímacích pohovorov do Odborného učilišťa v Lučenci boli umiestnené 2
žiačky, 1 žiak ostáva v 9. ročníku, 6 žiaci ukončili povinnú školskú dochádzku
/16 rokov fyzického veku /a už nepokračujú v ďalšom vzdelávaní.
Celková úroveň dosiahnutých vyučovacích výsledkov je primeraná veku a
stupňupostihnutia. Túto úroveň dosiahli najmä:
- diferencovaním úloh rom k vzdelávacím potrebám jednotlivých žiakov,
vysokounázornosťou a komunikáciou učiteľov so žiakmi,
- využívaním multisenzorických postupov, uvoľňovacích, relaxačných a
fixačnýchcvičení, na dosiahnutie
vytýčených
cieľov
využívali
didaktické hry, básničky a rozprávkové knižky,
- využívali formy práce vo dvojiciach a skupinách,
- spestrením hodín napr. čítania, bola aj dramatizácia textov a rozprávok,
- hodnotenie nezamerali len na osvojené poznatky, ale i na schopnosti a
postojev snahe napomôcť sebarozvoju žiaka,
- edukačný proces sa snažili spestriť vlastnými pracovnými listami, v ktorých
precvičovali učivo formou rôznych doplňovačiek, hlavolamov,...
- využívaním informačno – komunikačných technológií,
- vytváraním aktívneho vzťahu k životnému prostrediu a k prírode,
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- dôsledne
rešpektovali individuálne rozdielne úrovne geneticky
podmieneného základu telesného rozvoja a rozvoja psychomotorických
schopností,
- rešpektovaním individuality žiaka, jeho svedomia, názorov, postojov,
zodpovednosť, náročná láskavosť, nezištná pomoc, príjemné citové
ladenie, aktívny optimizmusa skutočné zaujatie,
- dosiahnutím
mravných
hodnôt,
ktoré umožňujú
rozlišovanie
a dodržiavanie dobraa realizáciu mravných činov,
- napomáhali osobnostnému rastu žiakov rešpektujúc dôstojnosť človeka,
- ovplyvňovali skvalitňovanie komunikácie, humanizácie a medziľudských
vzťahov.
Tu je potrebné spomenúť a vymenovať pedagogických zamestnancov, ktorí sa
starajú o zdravý vývin detí, ktorým sa poskytovalo individuálne vyučovanie
vyučovacích hodín v rozsahoch odporúčaných psychológom a špeciálnym
pedagógom – k triednym učiteľom patria Mgr. Beata Škytová, Mgr.
Marcela Perenčajová, PaedDr. Marianna Balašková, Mgr. Mariana
Balašková, Mgr. Slavomíra Štefániková, Mgr. Vetráková, Mgr.
Mária Csitneky, Mgr. Monika Dovalová, Mgr. Eva Dudová, Mgr.
Marta Kožiaková, Mgr. Zuzana Vetráková, Mgr. Andrea Vrbinská,,
Mgr. Eva Migaľová, Mgr. Magdaléna Vetráková, Mgr. Marcela
Vredíková, Mgr. Ľuboslava Turčanová, Mgr. Miroslava Zacharová,
ale aj Lucia Zelinová, Pavol Noskovič, Alena Hajnáková, Petra
Kaspierová, Lesana Lukáčová, Ľubica Pliešovská, Bc. Eriak
Polcerová, ktoré pôsobia ako vychovávateľky a asistentky.
Na začiatku školského roka boli žiakom vypracované individuálne výchovnovzdelávacie programy v spolupráci s CŠPP, v súlade so školským vzdelávacím
programom a individuálnymi potrebami žiakov, v rámci ktorých vymedzili
ciele učenia sa žiakov orientované na rozvoj ich kompetencií. V triede sa na
vyučovacom procese podieľali nasledovní: učiteľ, asistentka učiteľa, špeciálny
pedagóg a psychológ. Edukačný proces podriadili individuálnemu prístupu ku
žiakom. Nároky prispôsobovali ich aktuálnym možnostiam a schopnostiam. U
žiakov prípravného ročníka sa snažili o najlepšie podmienky pre skorú
adaptáciu na školské prostredie. Nakoľko prevažná väčšina žiakov verbálne
nekomunikuje, zameriavali sa na stimuláciu vývinu reči na najbližšej
vývinovej úrovni prostredníctvom senzomotorických cvičení, hier a nácvikom
zrakových, sluchových a kinetických pocitov. U niektorých žiakov nacvičovali
receptívne identifikácie podľa terapie ABA. Dosiahnuté výsledky vo vývine,
reflexy, stereotypy, návyky a zručnosti sa snažili posilňovať a rozvíjať. Pri
nácviku motoriky žiakov nabádali na experimentáciu s rôznymi predmetmi
a viedli ich k hre s danými predmetmi. Jemnú motoriku rozvíjali rôznymi
činnosťami, dbajúc nato, aby boli činnosti pre žiakov príjemné.
U žiaka s autizmom sa snažili o eliminovanie nežiadúceho správania a
sebapoškodzovania. Môžeme konštatovať, že neželané prejavy sú zriedkavejšie
a menej výrazné. V rámci vyučovania využívali rôzne didaktické pomôcky,
hračky, vlastnoručnezhotovené pomôcky, vlastné pracovné listy, interaktívnu
tabuľu, PC a edukačné programy. Aj naši žiaci sa zúčastnili niektorých aktivít
organizovaných školou a Denným detským stacionárom. Počas vyučovania sa
zameriavali na vytváranie pozitívnej klímy v triede a dôvery. Žiakov pozitívne
hodnotili za každý prejav, ktorý roval k ich samostatnosti, prípadne pokusu o
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želanú činnosť. S rodičmi komunikovali nielen o vzdelávacích výsledkoch a
správaní žiakov, ale aj o ich očakávaniach v napredovaní vývinu žiakov.
V mnohých prípadoch sa jedná o heterogénne zloženie tried, pretože ich
navštevovali žiaci s viacerými diagnózami /Downov sy., autizmus,
viacnásobné postihnutie/. Sú to žiaci s rôznymi druhmi a stupňami
mentálneho postihnutia, preto bol nevyhnutný individuálny prístup ku
každému z nich. Základom individuálneho prístupu boli vypracované
individuálne vzdelávacie programy pre každého žiaka. Na ich základe sa mohol
následne realizovať edukačný proces. Každý program bol prispôsobený žiakovi
a zohľadňoval jeho zdravotný stav, schopnosti, možnosti a potreby.
Podporoval proces rozvíjania osobnosti žiaka pomocou edukačných,
korekčných aj stimulačných aktivít. V triede sa preto na edukačnom procese
podieľali: triedna učiteľka a asistentka učiteľa, ktorá bola nevyhnutná pri
všetkých činnostiach. Edukačný proces podriadili individuálnemu prístupu
ku žiakom. Nároky prispôsobovali ich aktuálnym možnostiam a
schopnostiam. Školská dochádzka žiakov počas školského roka bola dobrá. Vo
väčšine prípadov boli príčinou vymeškávania zdravotné dôvody žiakov.
Vzhľadom k viacnásobnému postihnutiu žiakov sa predovšetkým zamerali na
oblasť sebaobsluhy, v ktorej rozvíjali základné sebaobslužné zručnosti / obliekanie, obúvanie, jedenie, umývanie a pod./. V oblasti grafomotorických
zručností veľkú pozornosť venovali: motorike rúk /manipulácia s predmetmi,
čmáranie, maľovanie, odtláčanie,navliekanie korálikov, písanie pín .../, hrubej
motorike celého tela /na hodinách telesnej výchovy/. Jedným z
najvýraznejších problémov žiakov v triede je narušená komunikačná
schopnosť. Preto kládli dôraz na jej rozvoj /rozlišovanie zvukov, opakovanie
krátkych slov, počúvanie detských piesní, práca s obrázkami a pod./. Vo veľkej
miere sa snažili užiakov rozvíjať schopnosť ukazovať. V danej oblasti dosiahli
však len minimálne úspechy. Žiaci napredovali vo všetkých oblastiach aj
napriek maximálnemu úsiliu zo strany pedagogických zamestnancov veľmi
pomaly. Vo vyučovacom procese využívali nielen hru ako vyučovací
prostriedok, ale vo veľkej miere využívali aj informačné technológie interaktívna tabuľa, iPad a PC programy. Vďaka týmto technológiám sa u
žiakov rozvíjali grafomotorické zručnosti /nácvik písania prípravných cvikov,
pín/, matematické predstavy /farby, tvary, obrázky/ a v neposlednom rade
komunikácia. Dôraz kládli aj na výber vhodných metód, foriem, didaktických
prostriedkov, pomôcok, ako aj na vhodné učebné prostredie. Na jednotlivé
vyučovacie hodiny sa pripravovali a vyrábali pracovné listy a pomôcky, ktoré
boli prispôsobené každému žiakovi. Vo vyučovacom predmete Vecné učenie
sa snažili žiakov zaujať vypracovanými pracovnými listami k preberaným
témam, rôznymi obrázkami a prácou na interaktívnej tabuli, ktorá je u žiakov
obľúbená. Daný predmet je pre žiakov spestrením. Počas vyučovacích hodín
využívali aj terapie: muzikoterapia, arteterapia a ergoterapia. Žiakov sa
snažili viesť aj k samostatnosti. Rôznymi hrami rozvíjali ich pozornosť,
tvorivosť, manipulačné a konštruktívne schopnosti. Žiaci sa zapájali aj do
rôznych aktivít primeraných ich možnostiam a schopnostiam. Spolupráca
zákonných zástupcov žiakov so školou bola na primeranej úrovni.
Správanie: Bez závažnejších priestupkov voči školskému poriadku. Všetkým
žiakom v triede boli na začiatku školského roka vypracované v spoluprácis
poradenským zariadením individuálne vzdelávacie programy v súlade so
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školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami žiakov, v rámci
ktorých vymedziliciele učenia sa žiakov orientované na rozvoj ich kompetencií.
Do individuálnych vzdelávacích programov zaraďovali učebné činnosti na
riešenie problémov v učení, správaní žiakov a kompenzáciu ich
znevýhodnenia. Počas celého školského roka bolo potrebné žiakom vytvárať
učebný materiál, čítanky, pracovné listy z matematiky i písania a rôzne iné
učebné pomôcky, ktoré im uľahčovali ale i spestrovali učenie. Počas celého
školského roka sa snažili analyzovať problémy vo vyučovaní v triede a hľadať
ich riešenia. Na elimináciu problémov a prekážok v učení a správaní žiakov
hľadali vhodné výchovné a vzdelávacie stratégie, pričom spolupracovali s
poradenským zariadením pri našej škole. Pri edukácii diferencovali úlohy a
činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov a
rešpektovali ich individuálne vzdelávacie potreby. Často vytvárali priestor na
rozvíjanie vzájomnej spolupráce žiakov. Žiakom sa snažili celkovo vytvárať
dobré učebné podmienky, pozitívnu klímu v triede a podnecovať ich
individuálny rozvoj. Naša trieda je rozčlenená na edukačnú a relaxačnú časť.
Tieto časti sú predelené nábytkom a zariadením triedy vytvorili žiakom
prostredie,v ktorom sa cítili príjemne. Ich individuálne problémy riešili citlivo
s dôrazom na budovanie dôvery, úcty a vzájomného rešpektovania.
Zameriavali sa tiež na využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania. Pri
používaní interaktívnej tabule využívali software Activ Inspire a Alf program,
pretože žiaci sa v prostredí týchto programov orientujú intuitívne a radi v
nich pracujú. V iPadoch pravidelne aktualizujeme aplikáciek jednotlivým
vyučovacím predmetom. V rámci edukácie sa snažili žiakom dopriať, aby na
vyučovaní boli aktívnymi, zohľadňovali ich potreby a pocity. Žiaci si vytvárali
portfóliá z vlastných prác (materiály dokumentujúce proces učenia sa, výrobky
a výtvarné práce z výchov...), aby mali možnosť sledovať vlastné napredovanie
čo na niektorýchpôsobilo veľmi motivujúco. Viedli žiakov k samostatnosti a
zodpovednosti za výsledky ich vlastného učenia sa. Hodnotili u žiakov
kognitívnu, afektívnu i psychomotorickú stránku osobnosti, pričom
uplatňovali pozitívne orientované hodnotenie. Účinnosť výchovných a
vzdelávacích stratégií na elimináciu problémov a prekážok v učení a správaní
sa žiakov som vyhodnocovali aj so zákonnými zástupcami žiakov,
pretože jednouz dôležitých oblastí je pre nás spolupráca s rodičmi žiakov.
Počas komunikácie s nimi zisťovali ich potreby vo vzťahu ku škole a rozvoju
ich dieťaťa. Rodičov pravidelne informovali o pokrokoch i nedostatkoch v
učení a správaní jednotlivých žiakov a spoločne hľadali východiská a možnosti
nápravy. V triede spolu s asistentkou zorganizovaliniekoľko akcií a rôznych
zábavných aktivít. Tieto aktivity boli zamerané najmä na sociálne zručnosti
žiakov. Žiakov v triede viedli k aktívnej účasti na živote školy. Veľkým
prínosom a nevyhnutnosťou pri edukácii žiakov v tejto triede je prítomnosť
asistentky učiteľa. V triedach pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho
postihnutia a viacnásobným postihnutím a autizmom, ktorí postupujú podľa
IVVP, hodnotíme slovne.
Krúžková činnosť v školskom roku 2019/2019 pracovali na škole krúžky:
Dopravný, Alfík, Farebný svet, Čarovné farbičky, Kreatívko, Ľudové tance,
Krúžok varenia, Prírodovedný krúžok, Speváčik, Svet melódií, Šikovníček, Z
každého rožka troška,... V školskom roku 2018/2019 sa naďalej zameriavali na
pestovanie mravných návykov, vôľových vlastností, osobnosť žiakov a na
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intenzitu vzťahu k školskej práci. Vychádzali pri tom z Dohovoru o právach
dieťaťa ,úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality,
z
Preventívneho programu školy a Národného plánu výchovy k ľudským
právam na roky 2005 – 2014 a úloh uvedených v POP. Všetky tieto
dokumenty máme rozpracované na podmienky školy a úlohy vedúcek
dosiahnutiu tohto cieľa boli rozpracované v ročnom pláne práce školy,
mesačných plánoch, plánoch VP, koordinátorov. Vzhľadom na fakt, že vedenie
školy chápe výchovu ako prvoradú úlohu školy, veľký dôraz
kládli na
plánovanie
a činnosti
rozvíjajúcich
kognitívne
funkcie,
ako i
nonkognitívnu oblasť. O tom, že i na našej škole máme výchovné problémy,
svedčí správanie niektorých našich žiakov, ako aj ich postoje k sebe, k iným a
k okolitému svetu. Sú i žiaci, ktorí sú agresívni, vzpierajú sa základným
požiadavkám učiteľa, nedodržiavajú školský poriadok. Aj keď úroveň zložiek
sebarozvoja je u každého dieťaťa individuálna, vo vzťahu k sebe je možné
povedať, že u niektorých prevláda nereálne sebapoňatie, slabá schopnosť
sebakontroly, sebaovládania, sebadisciplíny, sebavzdelávania. Príčiny sú
rôzne. Nedostatočné, nevyhovujúce sociálne a ekonomické zázemie v rodine
sú si primárnou príčinou týchto javov, ktoré škola nevie ovplyvniť. Čo však
škola vie ovplyvniť, je jednotné výchovné pôsobenie na žiakov, preto sa
pedagogickí pracovnícispolu so žiakmi snažili vypracovať zásady sa správania
žiakov v škole. Vo vzťahu k okolitému svetu zaznamenali u niektorých
žiakov malý záujem o poznávanie, ale v niekoľkých prípadoch i deštrukčnú
činnosť /nešetrné zaobchádzanie s učebnými pomôckami, školským
nábytkom, a pod./ Môžeme však konštatovať, že tieto problémy sa vyskytujú
oveľa menej ako v minulých rokoch. Celkovo sa správanie žiakov zlepšilo.
Výchovným problémom s ktorým sa obdobne ako s predchádzajúcimi
zaoberáme pomerne dlhý čas, je dochádzka do školy. Záškoláctvo je vlastné
deťom z niekoľkých rodín, obyčajne sa jedná o súrodencov.
Môžeme však konštatovať, že i v tejto oblasti nastala náprava, ktorá je
spôsobená hlavne zlepšením spolupráce s mestskou políciou, ktorá
intenzívne mapuje záškolákov v meste, ako aj v rodinách a zodpovedne
pristupuje k riešeniu týchto problémov v spolupráciso školou.
Najčastejšie príčiny udelených výchovných opatrení sú záškoláctvo,
neospravedlnené vyučovacie hodiny, úteky z vyučovania, porušovanie
školského poriadku. Za príkladné plnenie úloh, výbornú dochádzku, výborné
vyučovacie výsledky, reprezentáciu školy vo výtvarných, speváckych,
recitačných, či športových súťažiach boli udelené pochvaly triednym učiteľom
i riaditeľkou školy.
Uplatňované školské vzdelávacie programy vychádzajúce zo Štátnych
vzdelávacích programov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1.9.2016 :
- s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
- so stredným stupňom mentálneho postihnutia
- s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia,
- s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami s mentálnympostihnutím,
- s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym
postihnutím,
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
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Kreatívne dopoludnie, Šport–môj kamarát, Konvergencie, Hovorme o jedle,
Jesenné tvorivé dielne v ŠZŠ v Hnúšti, Európsky týždeň boja proti drogám,
„Nesieme Vám novinu“, Písanie listov pre Ježiška, Mikuláš v škole,
Predvianočný čas, Zimná besiedka, Vianočné trhy v Hnúšti, Karneval, Deň
Downovho syndrómu, Veľkonočné, Opekačka, Deň Zeme, Hnúšťanskovo, Deň
s hasičmi, Momentky s fotoaparátom Bleskovka, Mesiac úcty k starším,
Prednášky o bezpečnosti s príslušníkmi Policajného zboru v Hnúšti, besedy
s pracovníkmi Lesnej správy Hnúšťa, Repezentácia školy na Festivale tanca,
hudby a spevu „Život v pohybe“ v Jesenskom a mnoho ďalších podujatí.
Projekty
Enviroprojekt – Ministerstvo životného prostredia
Ekologická stopa Ministerstvo životného prostredia
Biegle projekt Ministerstvo životného prostrediavzdelávacieho procesu na
základných školách“- Národný projekt
4 .Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením
Športom ku zdraviu – Nadácia pre deti Slovenska
Rozvíjanie tvorivosti žiakov na jesenných a zimných tvorivých dielňach – OZ
Otvorenosť - Športom ku zdraviu – OZ Otvorenosť
Domestos pre školy – firma Domestos
Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach
školy
Špeciálna základná škola priestorovo pôsobí v prenajatých budovách od mesta
Hnúšťa a má k dispozícii najlepšie možné zariadenie a vybavenie základnej
školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. V
minulom školskom roku sa nám podarilo z rozpočtu, no hlavne z
mimorozpočtových zdrojov zakúpiť:
Nábytok do triedy s IVVP - 1 135,80
Koberec do triedy s IVVP - 75,67
Žinenky
105,80
Ventily do kotolne
- 414,22
Zariadenie do školskej jedálne - 1 584,34
Tak ako po minulé roky škola i naďalej zápasí s nepostačujúcou priestorovou
kapacitou. Hoci sa snažíme odkúpiť budovy do nášho vlastníctva, a tak v
prípade ďalších výziev zapojiť sa do projektov, naše snahy sú neúspešné z
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na kapitálové výdavky.
V blízkej budúcnosti bude nevyhnutná - výmena rozvodov ústredného
vykurovania aoprava strechy, rekonštrukcia kotolne .
Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacejčinnosti:
Rozpočet ŠZŠ v Hnúšti a všetkých jej organ.súčastí pridelený zriaďovateľom
na rok 2018 518.371,00 €
z toho normatívne 474 751,00 €
nenormatívne
43 620,00 €
Mimorozpočtové zdroje – Zdroj 72
1 176,00 €
Na bežnom účte Dary a granty máme k dispozícii 750,00 EUR, ktoré môžeme
použiť podľa nášho uváženia.
Špeciálna základná škola sa každoročne pripája k celosvetovej kampani
Rozsvieť modrú, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších
svetových organizácií Autism Speaks. Druhý apríl bol rezolúciou Organizácie
Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom
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kampane je zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ich medzi seba a
vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život. Preto každoročne druhého apríla
vyjadríme podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečieme niečo modré.
Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a
stavby po celom svete rozžiaria na modro. Táto farba je symbolom
komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli
zdravým. Neostali sme ľahostajní a venovali sme autizmu myšlienku aj my.
Významným prvkom vzdelávania v Špeciálnej základnej škole v Hnúšti je
CANISTERAPIA. Podľa definície WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je
slovo canisterapia označením spôsobu terapie, ktorá využíva pozitívne
pôsobenie psa na zdravie človeka. Je to vlastne podporná, motivačná
psychoterapeutická liečebná metóda. Táto predstava ešte stále naráža
v mysliach mnohých ľudí na predsudky, ktoré vychádzajú z negatívnych, alebo
vôbec žiadnych skúseností so psami. Ťažko presvedčíme človeka, ktorý psíka
nikdy nemal (alebo má nejakú zlú skúsenosť) o jeho pozitívnom vplyve na
človeka. Pritom je ale zrejmé a vedecky dokázané, že prítomnosť zvierat,
starostlivosť o ne, pôsobí na ľudí veľmi pozitívne. Pes ako spoločník a priateľ
človeka mu svojou prítomnosťou pomáha odstraňovať rôzne bariéry, je
partnerom k rozhovoru i prechádzke, vypočuje si vás, a na druhej strane ani
nekritizuje, ani sa neposmieva. Obrovskému množstvu ľudí chýba práve takýto
vďačný partner na rozhovory, v ktorých by si svojou spoveďou ujasnili rôzne
dôležité otázky, ktoré ich v živote trápia. U detí pes uspokojuje ich citové
potreby, umožňuje rozvinúť potrebu telesného kontaktu a nežnosti
prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Rozvíja detskú fantáziu. Keďže
pes nie je „dospelý“, funguje akoby bol „súrodenec“, teda niekto, kto je schopný
porozumieť dieťaťu. Tým prispieva k psychickej rovnováhe detí a napomáha
pri riešení konfliktov. Podľa veku dieťaťa vždy rozvíja a pozitívne pôsobí na
rôzne postoje k životu, či už plní výchovnú funkciu (spolupráca v kolektíve,
tímové cítenie) u detí predškolského veku, alebo rozvíja schopnosti postarať sa
zodpovedne o svojho psíka. Pokračuje to štádiom, kedy pes je
„vychovávateľom“, dieťaťu dovoľuje s ním cvičiť a vychovávať ho. Pre
postihnuté deti je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie, podnetom
k pohybu a učiteľom komunikácie (v oblasti fyzioterapie a logopédie).
Umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti fyzické i duševné tým, že sa oňho
starajú, vychovávajú ho, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka či dať mu
odmenu napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať
mu povel napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes je pre týchto ľudí
spojovníkom z vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom.. Pes je
jednoznačne terapeut – liečiteľ. Má obrovský dar pomáhať. Všeobecne
môžeme povedať, že prítomnosť psa a jeho kontakt s ľuďmi pôsobí na tieto tri
oblasti rozvoja schopností akéhokoľvek človeka:
 rozvoj citových schopností (uspokojovanie potreby nežnosti; vyjadrovanie
citov, lebo aj psík môže byť chorý, smutný, veselý; psíka je treba mať rád,
starať sa o neho – výchova k zodpovednosti; podpora spontánnosti prejavu;
pocit bezpečia pri psíkovi, ktorý ochraňuje; starostlivosť o psa; pri kontakte
so psom odvádzame pozornosť od problémov človeka, atď.)
 rozvoj rozumových schopností (zvyšovanie záujmu o určité činnosti
s cieľom zvyšovať dobu sústredenia; rozvoj pozorovacích schopností – ako
vyzerá pes, stavba jeho tela, farby; rozširovanie slovnej zásoby pri kontakte
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so psíkom; nácvik sebaovládania pri bežnej starostlivosti o psíka – kedy ho
nemožno rušiť a pod.; pri autizme zmierňovanie agresivity – pes
komunikuje jasne a zrozumiteľne, majú podobný spôsob myslenia
v obrazoch...)
 rozvoj pohybových schopností (formou rôznych hier zvyšuje motiváciu
k pohybu, zlepšuje motoriku – hrubú i jemnú; kontakt so psom umožňuje
svalom relaxovať, uvoľniť sa, a pod.).
 Úplne novou oblasťou canisterapie je pomoc psa v špeciálnych školách,
napríklad pri deťoch s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, kedy pes
pôsobí ako motivačný faktor pre tieto deti. Deti psíkovi čítajú, kreslia,
počítajú pre neho. Za odmenu sa môžu s psíkom hrať, starať sa o neho.
V škole v Hnúšti na tento účel využívajú spoluprácu s psíkami rasy mops.
Zdroj: Mgr. Katarína Pribilincová, riaditeľka ŠZŠ v správe o VVČ
V meste Hnúšťa podľa dohľadaných informácií pôsobí aj Súkromná
stredná odborná škola, Francisciho 372 Hnúšťa, ktorej zriaďovateľom
je EDUKACIA - AMARO DROM, Grösslingová 2457/25 81109 Bratislava mestská časť Staré Mesto, Právna forma Združenie (zväz,spolok), SK NACE:
94992 Činnosti záujmových organizácií, pod IČO 31807429, DIČ 2021993193,
s uvedeným dátumom vzniku 28. februára 2005.
Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú
k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy, tak pre profesionálny život,
ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na
uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri
riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy
dialogické, slovné, formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu,
ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a
ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru
založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických
praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských
vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania
sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život,
vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im
pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej
motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť
sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša
škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie súťaží,
simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné
prezentácie prác a výrobkov a pod. Metodické prístupy sú priebežne
vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností
vyučujúcich učiteľov.
Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku alebo
odbornej praxe pod vedením majstrov alebo inštruktorov.
Kľúčové a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie
je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.
Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr.
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schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie
sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.
Najsilnejšia stránka školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho
procesu je tá, že nevnímame žiaka ako ďalšiu osobu s menom. S ľudským
prístupom pomáhame žiakom začleniť sa do „bežného života“ spoločensky a
vedieme ich k tomu, aby samostatne dokázali riešiť svoje problémy. Vytvárame
podmienky, aby dokázali sami riešiť niekedy neriešiteľnú situáciu, aby dokázali
rozoznávať dobré od zlého, ale hlavne, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce a
aby boli schopní samostatne zárobkovej činnosti a to sa dá v dnešnej dobe iba
vtedy, ak okrem základného vzdelania im dáme šancu a možnosť dokázať, že
človek je tvor schopný zvládnuť aj to, aby si ukončil minimálne stredoškolské
vzdelanie s výučným listom alebo s maturitou.
Naša škola sa snaží žiakom zabezpečiť úplný prístup k možnostiam vzdelávania
bez ohľadu na ich pôvod, rodinu, zázemie, vierovyznanie či rasu. Sme radí, že
naša škola existuje a snaží sa zabezpečiť vzdelanie nielen pre rómske deti, ale
aj deti s rôznym rodinným zázemím, životným osudom a rôznych
spoločenstiev, či spoločností.
Pedagogický zbor tvoria učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných
predmetov, taktiež aj externí učitelia, vrátane majstrov odborného výcviku a
odbornej praxe. Snažíme sa, aby všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali
kvalifikačné predpoklady, požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť,
prípadne si svoje vzdelanie dopĺňali. Aktívne sa snažíme zapájať do rôznych
odborných kurzov a seminárov na získavanie nových poznatkov, vedomostí aj
praktických zručností pre uplatnenie v praxi.
Z predmetov, ktoré sa vyučujú na tejto škole vyberám napr. tieto:
Dermatologia, Dejepis, Ekonomika, Estetická výchova, Etická výchova,
Chémia, Informatika, Matematika, Materiály, Občianska náuka, Odborná
prax, Odborné kreslenie, Odborný výcvik, Psychológia práce a trhu, Slovenský
jazyk a Literatúra, Správanie, Technológia, Účtovníctvo, Vlasová a pleťová
Kozmetika, Zdravoveda a Anglický jazyk
Zoznam učiteľov z 3. 3. 2018 pre školský rok 2018/2019
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :
Ing. Ján Magyarics- riaditeľ školy, Mgr. Zdenka Kvaltínyová - riaditeľka školy,
Ing. Eva Olšavská – učiteľka, Ing. Mariana Kratochvílová – učiteľka, MUDr.
Andrej Slicho – učiteľ, PhDr. Cyril Gomba - učiteľ , Mgr. Monika Lázoková –
učiteľka, Karolína Gútová - majsterka OP, Miriam Miťková - majsterka OP
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :
Aladár Adam, Melinda Adamová ml., Mária Halászová, administr. pracovník
ZRIADOVATEĽKA ŠKOLY : Melinda Adamová.
Žiaľ viac informácií k tejto škole sa nepodarilo na stránke https://sukromnastredna-odborna-skola.estranky.sk/ a ani u iných zdrojov zistiť.
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Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Sociálna pomoc obyvateľstvu za rok 2019
Jednorazová dávka a sociálna pôžička podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o
pomoci v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia,
bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti a to postele, stola,
stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky,
periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych
liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných
skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej
dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej
vety. Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce, poskytuje sa v
peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme.
2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
4
5
3
3
2
Suma
190€
670€
220€
445€
200€
Neschválené
1
0
1
0
1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci
čl. III sociálna pomoc mesta Hnúšťa – poskytuje sa občanovi mesta s trvalým
pobytom na jeho území, ktorý sa ocitol v stave nepriaznivej situácie a núdze a
nemá voči mestu záväzky.
2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
5
13
4
5
5
Suma
398,35€ 918,35€ 389,01€ 439,01€ 518.68€
Neschválené
0
4
0
0
0
2015
2016
2017
2018
2019
Pohreb bez
1
3
0
0
3
príbuzných
Suma
340,50€ 571,25€ 0€
0€
660,12€
Zákon 369/1990 o obecnom zriadení - nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej
núdzi spôsobenej živelnou pohromou
2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
0
0
1
0
1
Suma
0€
0€
500€
0€
280€
Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi bola poskytnutá rodinám po
požiari ich domu resp. bytu.
Čl. IV. dopravné sa poskytuje žiakom materskej školy, základnej školy,
špeciálnej základnej školy, DeDeSa, Gymnázia, SSŠ v Hnúšti, ktorí dochádzajú
z mestských častí mesta Hnúšťa, riadne si plnia školskú dochádzku, sú v
hmotnej núdzi a majú vysporiadané záväzky voči mestu Hnúšťa.
2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
2
2
2
2
2
Suma
429,36€
392,48€ 337,76€ 221,92€ 62,08€
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 84/2009 o poskytovaní
sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby zmena č. 1 pod
č. 126/2015, zmena č. 2 pod č. 137/2017 - Čl. VI. Prepravná služba – Mesto
Hnúšťa poskytuje prepravnú službu fyzickej osobe s ŤZP, s nepriaznivým
zdravotným stavom (zlomená noha), osobe poberajúcej starobný alebo
invalidný dôchodok, rodinám s maloletými deťmi, skupinám občanov Klub
dôchodcov, SZZP, športovcom, školám, kultúrnym zoskupeniam na prepravu
do zdravotníckych zariadení, do zariadení sociálnych služieb, na poštu, banky
a pod.
2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
0
0
0
4
0
Využitá služba
0
0
0
1
0
Úhrada za službu
0
0
0
24€
0
Mesto Hnúšťa v súlade s § 69, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol
nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68, príspevok na uľahčenie
osamostatnenia sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68
ods.3, ak o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení
podľa § 55 ods. 1 a mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do
centra.
2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
0
0
0
1
2
Suma
0€
0€
0€
280,83€
567,71€
2015
2016
2017
2018
2019
Počet detí umiestne0
6
1
2
5
ných v DD resp.CpDR
Odkázanosť na sociálnu službu zák. č. 448/08 o sociálnych službách
Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná
posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa
zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v
zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Zdravotná posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu
fyzickej osoby. Na základe výsledkov posúdenia sa vypracuje zdravotný
posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby.
Sociálna posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je
posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
rodinného
prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej
osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri
základných sociálnych aktivitách.
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby v jej rodinnom
prostredí a ak to nie je možné, tak v prostredí, v ktorom sa zdržiava. Na základe
zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o
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odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam
úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, zoznam základných sociálnych
aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
návrh druhu sociálnej služby a určenie termínu opätovného posúdenia
zdravotného stavu.

2015
2016
2017
2018
2019
Počet žiadateľov
21
19
21
18
13
Zariadenie pre seniorov
19
18
19
17
13
Denný stacionár
1
1
2
1
0
Stupeň III.
1
0
1
0
0
Stupeň IV.
3
2
0
2
1
Stupeň V.
5
7
3
2
3
Stupeň VI.
12
10
17
14
9
Zdravotný výkon – lekársky nález k posudku odkázanosti na sociálnu službu 1 výkon
6,98 €

2015
3
20,94€

2016
0
0€

2017
1
6,98€

2018
2
13,96€

2019
1
6,98€

Počet
Suma
Osobitný príjemca
Platiteľ (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) rozhodne o určení osobitného
príjemcu prídavku na dieťa, ak z písomného oznámenia riaditeľa školy
vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie školskej dochádzky
nezaopatreného dieťaťa. Osobitný príjemca prídavku je obec, v ktorej má
oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Obec potom prídavok na
dieťa vyplatí poberateľovi prídavku na dieťa – uhrádzame z toho školské
poplatky, stravu apod.
2015
2016
2017
2018
2019
Vyplatená suma 19163.38€ 23656,51€ 19826,72€ 11310,96€ 8188,38€
Mestské byty - správa
Mesto Hnúšťa je vlastníkom bytového domu Školská 225 a bytového domu
Vladimíra Clementisa 250, ktoré nájomnou zmluvou prenajalo Mestskému
bytovému podniku, Hlavná 378, Hnúšťa.
Ďalej má mesto vo vlastníctve nasledovné byty, ktoré sú obsadené nájomcami
a v prípade uvoľnenia sú prenajímané ďalším žiadateľom.
SNP 441 - 1 byt
Štúrova 115 - 4 byty
Štúrova 116 - 4 byty
Štúrova 117 - 4 byty
Štúrova 118 - 4 byty
Kpt. Nálepku 135 – 4 byty
Kpt. Nálepku 136 – 3 byty
Kpt. Nálepku 137 – 1 byt
Švermova 193 – 2 byty
Vladimíra Clementisa 197 – 11 bytov
Vladimíra Clementisa 198 – 2 byty
Vladimíra Clementisa 200 – 8 bytov
Mestské byty Školská 225 – DOS – 48 bytov
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2015
2016
2017
Uzavreté zmluvy
9
9
4
Nájomné byty Vladimíra Clementisa 250 – 20 bytov
2015
2016
2017
Uzavreté zmluvy
4
4
6
Mestské byty Vladimíra Clementisa 200
2015
2016
Uzavreté zmluvy
0
2
Mestské byty Vladimíra Clementisa 197
2015
2016
Uzavreté zmluvy
0
2
Mestské byty Štúrova 115 – 118
2015
2016
Uzavreté zmluvy
0
1
Mestské byty Kpt. Nálepku 135 – 137
2015
2016
Uzavreté zmluvy
0
0

2018
2

2019
7

2018
7

2019
2

2017
2

2018
2

2019
0

2017
0

2018
0

2019
1

2017
0

2018
0

2019
2

2017
2

2018
0

2019
1

Sociálna služba - opatrovateľská služba

155

Mesto Hnúšťa v súlade so VZN mesta Hnúšťa o poskytovaní sociálnej služby
a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby č. 84/2009 zmena č. 1 pod č.
126/2015 a zmena č. 2 pod č. 137/2017 poskytuje opatrovateľskú službu pre
fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, má trvalý pobyt
na území mesta Hnúšťa, má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu, má s mestom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby - opatrovateľská služba. Opatrovateľská služba sa poskytuje v úkonoch
sebaobsluhy, v úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách.
Sebaobslužné úkony:
a) osobná hygiena,
b) celkový kúpeľ,
c) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
d) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
e) obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, vyzúvanie
f) mobilita, motorika
g) dodržiavanie liečebného režimu
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
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vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
Základné sociálne aktivity:
a) sprievod na lekárske vyšetrenie
b) vybavenie úradných záležitostí
c) pri záujmových činnostiach,
d) predčítanie pre nevidiacu alebo prakticky nevidiacu osobu
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.
Počet opatrovateliek a opatrovateľov do 31.12.2019:
14 z toho 11 – plný úväzok 3 – čiastočný úväzok
Počet klientov odkázaných na sociálnu službu – opatrovateľská služba do
31.12.2019: 29 z toho ženy 24, muži 5
Posudok o odkázanosti
Uzatvorená
Ukončenie
na OPS
zmluva s mestom poskytovania OPS
2015
49
3
9
2016
14
4
6
2017
19
4
11
2018
16
7
8
2019
12
6
5

2015
2016
2017
2018
2019

Počet FO, ktorým
sa poskytovala
OPS

Počet hodín OPS za rok

Počet hodín
OPS za deň

Príjmy z
úhrad

34
32
33
33
29

20 559
22 902
22 808
23 151
22 480

86
95
95
96
93

12 870
18 337
18 740
18 757
20 690

Počet
zamestnan
cov

Plný
úväzok

úvä
zok

Bežné
výdavky

Mzdy

2015
2016
2017
2018
2019

Odvody

Tovary
služby

a

19
14
5
96 300
73 230
22 078
992
15
11
4
100 442
75 544
23 882
1 016
14
10
4
104 265
77 900
25 260
1 105
14
10
4
122 348
86 483
31 739
4 126
14
11
3
148 583
102 813
38 408
7 362
Od februára 2019 mesto prispievalo neverejnému poskytovateľov sociálnych
služieb – opatrovateľská služba SENIOR plus, n.o. Rochovce 113 na počet
klientov 4 po 0,40 € za hodinu opatrovateľskej služby na základe Zmluvy
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore
neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Úhrada klienta je 1,75 príplatok
mesta 0,40 € klient spolu 2,15 €. Tieto platby však budú časovo omnedzené.
Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa
zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2019
v€
Celková suma
EON 2019 Opatrovateľská služba
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
102 813,00
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné
38 408,00
poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
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c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných
pracovných cestách
d) energie, voda a komunikácie
e) OS materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
f) dopravné
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby
objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

84,00

h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a
materiálu
ch) služby
i) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné,
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
j) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa
sociálnej služby podľa osobitného predpisu

0,00

SPOLU
Výdavky na hodinu OS

0,00
0,00
0,00
0,00

7 108,00
253,00
0,00
148 666,00
6,60

Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom OPS v r. 2019 –22 480
hod. Výška EON na hodinu opatrovateľskej služby pri počte 29 opatrovaných
klientov a priemernom ročnom počte 14 opatrovateľov je 6,60 €. Klient hradí
1 € za hodinu opatrovateľskej služby.
V roku 2019 bol schválený projekt Podpora opatrovateľskej služby
v meste Hnúšťa realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje. Trvanie projektu október 2019 – november 2021. Základným
cieľom projektu je zabezpečenie, rozvoj a rozšírenie opatrovateľskej služby v
meste Hnúšťa za účelom predchádzania umiestňovania klientov do
pobytových zariadení. Poskytovanie opatrovateľskej služby je efektívnym
nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom
domácom prostredí. V súčasnosti je opatrovateľská služba veľmi žiadaná,
potrebná a nedocenená. Počet seniorov rastie, popopulačne stárneme a
pracovne sme vyťažení. V rámci projektu sme získali finančné prostriedky na
prefinancovanie plného úväzku opatrovateliek čím sme zabezpečili opateru
občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a taktiež prácu
10 opatrovateľom. Mesto Hnúšťa zabezpečuje sociálnu službu - opatrovateľskú
službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú riešiť
sociálnu situáciu. Mesto eviduje čím ďalej viac požiadaviek aj na celodennú
starostlivosť občanov, nakoľko rodina nevie zabezpečiť starostlivosť
príbuznému z dôvodov pracovnej vyťaženosti, zdravotných problémov alebo
bývajú v inom meste. Potreba rozšírenia je jednou z aktivít prijatého
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa. Žiadatelia sú buď
čakatelia na umiestnenie do DDS alebo sa bránia odchodu z domáceho
prostredia. Mesto sa im snaží pomôcť zabezpečiť opatrovanie aspoň na určité
hodiny a nevyhnutné služby po vzájomnom rozhovore. Opatrovateľky sú
klientom nápomocné a snažia sa im spríjemniť život v domácom prostredí.
Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území
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mesta Hnúšťa vrátane častí mesta - fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste
Hnúšťa vrátane jeho častí, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa zákona o sociálnych službách
a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v súlade so
zákonom 448/2008 Z.z. Celková výška oprávnených výdavkov: 182 452,40
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 81,2266%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 148 199, 88 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 34 252,52 €
Za rok 2019 boli spracované žiadosti o refundáciu finančných prostriedkov,
z ktorých bola uhradená jedna žiadosť za mesiac október 2019 vo výške
5.700,00 €. Ostatné sú v štádiu hodnotenia a schvaľovania platby.
Zdroj : Mgr. Andrea Bálintová, odborný referent pre sociálne veci,
opatrovateľskú službu a evidenciu obyvateľstva
Informatívna hodnotiaca správa k 31.12.2019 o priebežnom plnení
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 - 2023
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 (ďalej
iba „KPSS“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa
č. 44/608/2018 zo dňa 21.5.2018. Schválením dokumentu v mestskom
zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2023. Táto
zahŕňa samotnú realizáciu stratégie prostredníctvom napĺňania akčného
plánu, implementáciu jednotlivých aktivít, priebežné vyhodnocovanie akčného
plánu (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní
KPSS, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby
uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente. Tvorba Akčného plánu na
roky 2018 - 2023 sa realizovala v rámci pracovných skupín pre jednotlivé
oblasti KPSS. Zohľadňoval sa plánovaný časový harmonogram realizácie
aktivity i aktuálna finančná, personálna a materiálna pripravenosť aktivity
zrealizovať ju v nasledujúcich rokoch. Po uplynutí implementácie KPSS bude
dokument vyhodnotený ako celok (do 30.6.2023).
KPSS obsahuje 4 hlavné ciele rozdelené do cieľových skupín, 6 opatrení a 26
aktivít, realizácia ktorých má prispieť k naplneniu stanovených priorít, cieľov
a spoločnej vízie. Najviac aktivít bolo naplánovaných v oblastí Seniori a Osoby
v obtiažnych životných situáciách. Do oblasti Občania so zdravotným
postihnutím bolo zaradených 5 aktivít a do oblasti Spoločné opatrenia a
aktivity boli zaradené 4 aktivity. Najmenej aktivít bolo naplánovaných do
oblasti Rodina, deti a mládež (3) a do oblasti Vytvorenie komplexu
poskytovaných sociálnych služieb bola naplánovaná 1 aktivita.
Základným predpokladom úspešnej implementácie KPSS je zabezpečenie
dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu naplánovaných aktivít. Pri
napĺňaní úloh KPSS je vzhľadom na finančnú náročnosť nevyhnutné
zabezpečiť viaczdrojové financovanie so zapojením všetkých zainteresovaných
aktérov. Prehľad o plnení jednotlivých aktivít KPSS spracovaných do Akčného
plánu na rok 2018 – 2023 za hodnotené obdobie ( od 1.1.2019 do 31.12.2019 )
- je spracovaný v prílohe č. 1 Informatívna a hodnotiacej správe o priebežnom
plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 – 2023 –
tabuľková časť, ktorá je súčasťou zaslaného materiálu k prerokovávanému
bodu č. 6 na 16 MsZ – Aktualizácia KPSS.
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Riadiaca pracovná skupina KPSS na základe hodnotenia realizácie KPSS mesta
Hnúšťa za rok 2019 odporúča:
• pokračovať v implementácii KPSS bez zmien (t. j. v tomto štádiu nie
je potrebná úprava aktivít, opatrení a priorít KPSS). Na základe
návrhov Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie
dôjde len k úprave merateľných ukazovateľov pri určitých aktivitách
(v správe vyznačené).
• aktualizovať členov jednotlivých Pracovných skupín
• napĺňať akčný plán v zmysle schváleného dokumentu,

•

presunúť aktivity, ktoré neboli zrealizované v r. 2019 na rok 2020, resp. do
neskoršieho obdobia.

Za spracovateľa : Ing. Michaela Hroncová, odborný referent pre rozvojové
programy a školstvo
Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov
Terénna sociálna práca v meste Hnúšťa sa začala realizovať vďaka
nenávratnému finančnému príspevku ( ďalej len „NFP“ ) od 01.02.2016, ktorý
skončil dňom 31.08.2019. Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je prijímateľom
NFP v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I financovaného
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje. NP TSP I sa realizovala na celom území Slovenskej republiky.
Cieľom projektu bolo zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených
osôb na živote v spoločnosti, prostredníctvom systematickej podpory
a podpory inovácií Terénnej sociálnej práce ( ďalej len „TSP“ ). Špecifickým
cieľom projektu bolo zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených
osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.
V rámci zmluvy o spolupráci medzi Mestom Hnúšťa a IA MPSVR SR
boli financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce dvoch
terénnych sociálnych pracovníkov a troch terénnych pracovníkov. Finančné
prostriedky mestu poskytovala IA MPSVR SR. Finančné prostriedky boli
zasielané na účet mesta v mesačných intervaloch, spätne za každý ukončený
mesiac. Jednotková cena zahŕňala mzdové výdavky na 2 TSP/3 TP a ostatné
výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce v obci, najmä
telekomunikačné a cestovné náklady. Základnými predpokladmi pre úhradu
finančných prostriedkov mestu bolo dodržanie podmienok zmluvy o
spolupráci, zdokladovanie výkonu terénnej sociálnej práce obcou a stanovisko
regionálneho koordinátora o vykonávaní terénnej sociálnej práce v súlade so
štandardami. Toho času bolo vedených 374 spisov klientov. Ďalej sa nové spisy
neviedli z dôvodu ukončenia projektu NP TSP I. Počas obdobia medzi
projektmi sa pracovalo s klientmi bez vedia spisovej dokumentácie
a intervencie boli naďalej vedené do terénnych denníkov.
V rámci NP TSP II do, ktorého sa mesto Hnúšťa zapojilo bolo
financovanie personálnych výdavkov TSP a TP výnimočne možné aj počas
obdobia pred podpisom Zmluvy o spolupráci. Vzťahovalo sa to výnimočne len
na subjekty, ktoré boli zapojené do NP Terénna sociálna práca v obciach
I a v auguste 2019 zamestnávali aspoň jedného TSP a TP. V takom prípade
bolo možné financovať personálne výdavky zo zdrojov NP TSP I za obdobie od
1.9.2019 - výlučne však len na tieto osoby t.j. jedného TSP a TP. Samostatné
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uhrádzanie výdavkov za zamestnancov zo strany IA MPSVR SR bolo možné len
po podpise Zmluvy o spolupráci. Z účinnosťou od 01.02.2020 začal NP TSP II
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( ďalej len „NP TSP II“
a/alebo projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý sa realizuje do 31.12.2022.
NP TSP II sa realizuje na celom území Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo
ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie
ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to
prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce ( ďalej „TSP“ ) a realizácie
nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu ich
životných podmienok. Zapojením sa do NP TSP II žiadateľ získal koordinačnú
a metodickú podporu zo strany IA MPSVR SR. Kvalitne vykonávaná terénna
sociálna práca, v súlade so štandardmi pre výkon terénnej sociálnej práce je
jednou z neodpustiteľných podmienok, na základe ktorej sú spolupracujúcemu
subjektu poskytované finančné prostriedky. Terénnych sociálnych
pracovníkov a terénnych pracovníkov koordinujú zamestnanci IA MPSVR SR,
ktorí im poskytujú metodické vedenie a poradenstvo.
Cieľovou skupinou terénnej sociálnej práce sú marginalizované
skupiny, vrátane Rómov, jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou,
chudobou alebo sociálnym vylúčením, rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi
mnohodetné rodiny, nízkopríjmové domácnosti, mladí ľudia, osobitne mladí
ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani
zapojení do procesu vzdelávania alebo prípravy – NEET, osoby so zdravotným
postihnutím, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti
prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj
v neverejnom sektore, deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú
sociálne služby, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, žiadateľ o azyl,
azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou, osoby sociálne vylúčené alebo
ohrozené sociálnym vylúčením.
Na výkon práce podľa usmernení IA MPSVaR SR sa vzťahujú stanovené
postupy popísané v Štandardoch terénnej sociálne práce a terénnej
práce v sociálne vylúčených komunitách.
Činnosť TSP a TP v meste Hnúšťa v oblasti:
bývania (riešenie nedoplatkov na nájomnom a za KO, pravidelná
úhrada nájomného, vybavovanie príspevkov na bývanie, zlepšenie kvality
života, deložovanie, poradenstvo týkajúce sa starostlivosti o okolité
prostredie – spoločných priestorov, poradenstvo v oblasti starostlivosti
o domácnosť, asistencia pri zapojení – zmeny dodávky vody, elektrickej
energie a plynu, poradenstvo v oblasti deratizácie)
zamestnanosti (sprostredkovanie práce, zapojenie osôb do
aktivačného programu, vypisovanie žiadostí do zamestnania,
vyhľadávanie práce, komunikácia so zamestnávateľmi, prípravy klientov
na pracovné pohovory)
sociálno-patologických javov (zmiernenie až ich elimináciu
záškoláctva, domáceho násilia, alkoholizmu, zanedbávania starostlivosti
o deti, kriminalitu, začleňovanie klientov do spoločnosti po prepustení
výkonu trestu odňatia slobody ...)
hospodárenia s financiami (poradenstvo a osvetu ohľadom
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finančnej gramotnosti a hospodárenia s financiami, poradenstvo pri
oddlžovaní a exekúciách, prevencia zadlženosti – pravidelné úhrady
poplatkov... )
zdravotnej starostlivosti a hygieny (spolupráca s lekármi, podpora
klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí –
pravidelné preventívne prehliadky ...)
iné v rámci našich vedomostí poskytujeme obmedzené právne
poradenstvo a služby pre klientov v oblasti riešenia exekúcií, návrhov
a odvolaní na okresné a krajské súdy, dedičských konaní, vybavovaní
dôchodkov, umiestňovanie klientov do sociálnych zariadení DD a DSS,
asistencia pri poskytovaný služby klientov, ktorí sú pozbavení
spôsobilosti na právne úkony a ich opatrovníkom je MsÚ Hnúšťa,
asistencia pri vybavovaní pohrebov.
Pri riešení problémov klientov spolupracujeme s rôznymi inštitúciami (MsBP,
ZŠ, MsP, PZ SR, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, DD a DSS,
zariadenie pre seniorov, detské domovy, reedukačné centrá, centrum právnej
pomoci, centrá pre matky s deťmi a iné sociálne zariadenia). Spolupracujeme
s detskými pediatrami, všeobecnými a odbornými lekármi a zdravotným
asistentom. Poskytujeme poradenstvo pri osobných problémoch, snažíme sa
podporovať a posilňovať sebavedomie a zodpovednosť klientov.
Najvypuklejšie problémy:
Bývanie:
Aj naďalej ako bolo spomenuté aj v predchádzajúcich obdobiach je neriešený
problém mladých ľudí do 25 rokov. Mladí ľudia žijúci v spoločnej domácnosti
s rodičmi do 25 rokov majú povinnosť platiť poplatky za komunálny odpad
(KO), ale na druhej strane nemajú finančné prostriedky. Nemajú nárok na
dávku v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nevedia sa zamestnať.
Takýmto spôsobom nám vznikajú dlžníci mesta a majú sťažené podmienky pre
život. Nemajú nárok na nové bývanie, nemôžu sa zaradiť na výkon aktivačných
prác z dôvodu, že sú dlžníkmi mesta. Prišli o šancu začať nový život. Nevedia
sa vymaniť z negatívneho pôsobiaceho prostredia, v ktorom žijú. Riešením by
bolo vhodne upraviť VZN tak, aby automaticky nevznikali noví dlžníci mesta
a mladí ľudia sa mohli zaradiť na výkon aktivačných prác.
Zamestnanie:
Aj napriek našej snahe, nie vždy sa nám úspešne podarí zamestnať väčší počet
ľudí. Zamestnávatelia majú predsudky dochádza k diskriminácii. Problémom
pri zamestnávaní našich klientov je aj nízka úroveň vzdelania, slabá
kvalifikácia klientov. Dochádza k strate pracovných návykov, vzniká závislosť
na sociálnom systéme. Málo pracovných príležitostí.
Hygiena:
V lokalite Mútnik č. 4, na jednom súpisnom čísle aktuálne žije 87 obyvateľov –
19 rodín, ktorí nemajú vybudované základné médiá , ako je WC, elektrinu a
pitná voda. Pitná voda sa nachádza v kopci v zlom teréne za koľajnicovou
traťou. Na trati dochádza k pohybu ľudí, hrozí nebezpečenstvo úrazu. U ľudí
došlo k strate hygienických návykov. Hrozí vznik rôznych chorôb a epidémii. V
uvedenej lokalite si obyvatelia svojpomocne stavajú chatrče z dreva a hliny,
nakoľko nemajú inú možnosť bývania. Sami si vykonávajú deratizáciu
prostredníctvom zakúpených dezinfekčných prostriedkov. V danej lokalite je
veľký výskyt švábov, ploštíc a hlodavcov. Podobné problémy sa vyskytujú aj v
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lokalite Hačava – Skálie, ktoré sa snažíme eliminovať častými sociálnymi
návštevami v rodinách.
Podarilo sa nám zamestnať klientov do závodov ( Yura (8), EVA SPORT (6),
MIVEPek – Hnúšťa (3), KORO (2) a TAURIS (3) – Rimavská Sobota,
Železiarne Podbrezová (2). V Rakúsku - stavebné a búracie práce (6),
opatrovanie
starších občanov v Rakúsku a Nemecku (5), taktiež
sprostredkúvame rôzne sezónne práce a brigády u súkromných podnikateľov.
Priebežne stále sledujeme voľné pracovné miesta a pracovné ponuky
a pomáhame klientom zamestnať sa doma i v zahraničí v závislosti od
požiadaviek zamestnávateľov na klientov.
Podarilo sa nám oddlžiť 12 klientov formou osobného bankrotu – forma
pomoci (objednanie klienta na konzultáciu vo veci možného riešenie
bankrotu, poprípade sprevádzanie , asistencia pri vypisovaný žiadosti
a skompletizovanie dokumentov potrebných k žiadosti, tel. konzultácie so
správcami vo veci usmernenia klientov, kde sa majú dostaviť na pohovor
ohľadom „majetkovej situácie“).
Uskutočnila sa charitatívna zbierka ošatenia, obuvi, hračiek, ktorú
zabezpečili primátor mesta PhDr. Roman Lebeda a vedúci kancelárie
primátora mesta Mgr. Milan Migaľa v priestoroch kancelárie TSP, ktorú sme
triedili podľa veku a pohlavia. Vďaka tejto aktivite sa pomohlo 109 rodinám
a stále pomáha mnohým sociálne slabým, viacpočetným a nízkopríjmovým
rodinám a jednotlivcom.
V spolupráci so ZŠ Klokočová 742 a Materskou školou Nábrežie Rimavy
Hnúšťa v rámci národného projektu „ Škola otvorená všetkým“ boli aktívne
zapájané, usmernené a monitorované rodiny z MRK ( 10 detí ), ktoré bolo
určené pre deti, ktoré dovŕšili štvrtý rok a neboli zapísané v MŠ. Vzdelávanie
prebiehalo na pôde ZŠ. „Rozvoj osobnosti“ – pohovory s matkami detí
v predškolskom veku, za účelom usmernenia o potrebe a význame
predškolskej výchove detí k zvládnutiu testu školskej zrelosti pred nástupom
do ZŠ. Našou každodennou prácou je aj riešenie nekonečného množstva
exekúcií klientov, ich zadlžovania sa v dôsledku nedostatku financií. Práca
s klientmi v niektorých prípadoch je veľmi náročná, ľudia žijú v hlbokej
chudobe. Terénni sociálni pracovníci pracujú s klientmi priamo v teréne v ich
prirodzenom prostredí či v priestoroch kancelárie.
V rámci NP TSP I bola od začiatku projektu (február 2016) sociálnymi
pracovníkmi poskytnutá sociálna pomoc pre 374 klientov – z toho 122
muži, 252 ženy. Sociálny pracovníci od 01.02.2016 do 31.08.2019 vykonali
7415 intervencií s klientom.
Všetka činnosť TSP a TP je vedená a usmerňovaná prostredníctvom
supervízie manažérov, metodikov a regionálneho koordinátora IA, ktorí pri
pravidelných poradách a mítingoch s pracovníčkami spracúvajú Záznamy zo
stretnutí v meste, ktoré sú súčasťou dokumentácie projektu.
-

Merateľné ukazovatele za obdobie 1.2.2016 do 31.12.2016
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu
z toho muži
z toho ženy
z toho osoby so zdravotným postihnutím
Počet intervencií za obdobie 1.2.2016 do 31.12.2016
z toho zameraných na oblasť zamestnania
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z toho zameraných na oblasť bývania
z toho zameraných na oblasť zdravia
z toho zameraných na oblasť soc. patologických javov
z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre
z toho zameraných na oblasť vzdelávania, spoluprácu so školou
z toho zameraných na oblasť sociálneho zabezpečenia
z toho iných, neuvedených vyššie
Merateľné ukazovatele za obdobie 1.1.2017 do 31.12.2017
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu
z toho muži
z toho ženy
z toho osoby so zdravotným postihnutím
Počet intervencií za obdobie 1.2.2017 do 31.12.2017
z toho zameraných na oblasť zamestnania
z toho zameraných na oblasť bývania
z toho zameraných na oblasť zdravia
z toho zameraných na oblasť soc. patologických javov
z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre
z toho zameraných na oblasť vzdelávania, spoluprácu so školou
z toho zameraných na oblasť sociálneho zabezpečenia
z toho iných, neuvedených vyššie
Merateľné ukazovatele za obdobie 1.1.2018 do 31.12.2018
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu
z toho muži
z toho ženy
z toho osoby so zdravotným postihnutím
Počet intervencií za obdobie 1.2.2018 do 31.12.2018
z toho zameraných na oblasť zamestnania
z toho zameraných na oblasť bývania
z toho zameraných na oblasť zdravia
z toho zameraných na oblasť soc. patologických javov
z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre
z toho zameraných na oblasť vzdelávania, spoluprácu so školou
z toho zameraných na oblasť sociálneho zabezpečenia
z toho iných, neuvedených vyššie
Merateľné ukazovatele za obdobie 1.1.2019 do 31.8.2019
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu
z toho muži
z toho ženy
z toho osoby so zdravotným postihnutím
Počet intervencií za obdobie 1.2.2019 do 31.12.2019
z toho zameraných na oblasť zamestnania
z toho zameraných na oblasť bývania
z toho zameraných na oblasť zdravia
z toho zameraných na oblasť soc. patologických javov
z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre
z toho zameraných na oblasť vzdelávania, spoluprácu so školou
z toho zameraných na oblasť sociálneho zabezpečenia
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Počet intervencií sa odvíja vždy od okolností a požiadaviek/situácií klienta.
Našou víziou je aj naďalej viesť našich klientov k rozpoznávaniu ciest k lepšej
budúcnosti, dokázaniu svojpomocne riešiť akúkoľvek vzniknutú sociálnu
situáciu, eliminovať sociálne vylúčenie jednotlivcov, rodín ako aj zvýšenie
právneho aj ekonomického vedomia, zvyšovanie právnej zodpovednosti za
nedodržiavanie legislatívnych ustanovení.
Mesto Hnúšťa sa opätovne zapojilo do výzvy na ďalšie obdobie, a v zmysle
výsledkov hodnotenia žiadostí na zapojenie sa do národného projektu
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej NP
TSP II) v rámci Oznámenia zameraného pre cieľovú skupinu marginalizované
rómske komunity, k termínu uzávierky 18.11.2019 bolo zo strany obcí a MVO
predložených 219 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II a IA MPSVR SR overila
splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne
kritériá naplnilo 217 žiadostí obcí a MVO. Po aplikovaní kritérií na výber
a hodnotenie žiadostí (hodnotenie miery potrebnosti TSP v lokalite) dosiahlo
215 žiadostí stanovenú hranicu 10% z celkového počtu bodov, 2 žiadosti
nedosiahli stanovenú hranicu a nepostúpili do špecifického odborného
hodnotenia. Pri všetkých 215 žiadostiach bol vyhodnotený súlad
s východiskami, cieľmi a hodnotami terénnej sociálnej práce v zmysle
Štandardov TSP. Pri výbere bolo zostavené poradie žiadostí a z hľadiska
finančných možností NP TSP II bolo na území MRR (územie SR okrem BSK)
schválených 198 žiadostí a na území VRR (územie BSK) boli schválené 3
žiadosti. Na záver chceme poďakovať MsP za ústretovosť a ochotu pri
výjazdoch do častí mesta Hnúšťa ako sú Maša, Polom, Mútnik, Hačava, Hačava
- Skálie a spoluprácu pri výkone terénnej sociálnej práce.
Zdroj : za kanceláriu TSP a TP Hnúšťa - Mgr. Ľubomíra Balašková,
terénna sociálna pracovníčka
Stav obyvateľov v hmotnej núdzi a o nezamestnanosti v meste
Hnúšťa za sledované obdobie roku 2019.
Hlavným cieľom súčasnej správy o stave obyvateľov v hmotnej núdzi
a o nezamestnanosti v meste Hnúšťa a jeho obvode za sledované obdobie roku
2019 až po súčasný stav., je poskytnúť prehľad vývoja miery nezamestnanosti
a stavu a počte poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Merateľné ukazovatele
nám ponúkajú prehľad o poskytnutých dávkach s cieľom zamerania sa na
ohrozené skupiny obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a ktoré sú zároveň
disponibilné pre trh práce. Jedným z hlavných cieľov je poukázať na možnosti
vybraných aktívnych opatrení trhu práce a ich prínos, ktorý sme vyčíslili aj vo
finančnom vyjadrení.
Kto je uchádzač o zamestnanie? Uchádzač o zamestnanie v zmysle zákona NR
SR č. 5/2004 Z z. a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov je to
občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený
v evidencii UoZ. Evidovanie sa na ÚPSVR je právom občana, nie
povinnosťou.
Predkladáme štatistické údaje získané z informačných systémov ÚPSVR,
Rimavská Sobota, Pracovisko Hnúšťa od roku 2011.
Ako ukazuje graf, klesajúci trend vývoja miery nezamestnanosti pokračoval aj
v roku 2019, avšak zvrat nastal začiatkom roku 2020, kedy mieru
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nezamestnanosti v negatívnom zmysle ovplyvnil najmä príchod krízy
vyvolanej ochorením COVID 19, kedy miera nezamestnanosti v meste Hnúšťa
k 11.6.2020 dosiahla počet 462. Z toho žien 237 a mužov 225. Ako možno
vidieť je to vzrast oproti roku 2019 o 100 uchádzačov.
Nasledujúca tabuľka odzrkadľuje systematický prehľad vývoja miery
nezamestnanosti za jednotlivé sledované obdobia od roku 2011.
Porovnanie počtu evidovaných UoZ od roku 2011 k 12.6.2020
r. 2011
772
r. 2012
864
r.2013
794
r.2014
675
r. 2015
634
r.2016
561
r. 2017
459
r. 2018
368
r. 2019 a stav k 15.6.2020
462

Evidovaní UoZ
1000
800

864
772

794
675

600

634

561
462

459
368

400
200
0
r. 2011 r. 2012 r.2013

r.2014 r. 2015 r.2016 r. 2017 r. 2018 r.2019

2019
Spolu 462

Ženy
237

Muži
225

2019 spolu 462
225

237

ženy
muži

Presný vývoj miery nezamestnanosti podľa jednotlivých kategórií ponúkame
v nasledujúcich tabuľkách. Zistené skutočnosti jasne ukazujú, aký vplyv na
mieru nezamestnanosti majú atribúty ako vek, vzdelanie či dĺžka evidencie .
Evidovaní uchádzači podľa vekovej štruktúry
16- 29 roční
30-49 roční
50 a viac roční
Rok 2015
171
298
157
Rok 2016
146
274
141
Rok 2017
107
220
132
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Rok 2018
Rok 2019

79
118

188
214

166

101
130

350
298

300

274

250
200

220
171

214
188

157

146 141

150

132
107

100

101

16- 29 roční
118

130

30-49 roční
50 a viac roční

79

50
0
Rok . 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

rok 2019

Ako vidieť z grafu, v každej vekovej kategórii nastal vzrast počtu evidovaných
približne rovnakým koeficientom. Najpočetnejšiu skupinu tvoria naďalej
uchádzači o zamestnanie vo veku od 30 do 49 rokov. Je to z pohľadu ľudského
života produktívny vek, v ktorom máme dlhodobo najviac evidovaných
nezamestnaných obyvateľov mesta Hnúšťa. Predpokladáme, že táto skupina
obyvateľstva je dlhodobo najpočetnejšou aj z toho dôvodu, že vybrané aktívne
opatrenia trhu práce sú na ňu najmenej zamerané.
Evidovaní Uoz podľa dĺžky evidencie
Do 12 mesiacov
Nad 12 mesiacov
Rok 2015
233
393
Rok 2016
246
315
Rok 2017
220
239
Rok 2018
195
173
Rok 2019
300
162
450
400

393

350

315

300

250
200

233

246

300
239
220

195
173

Do 12 mesiacov
162

Nad 12 mesiacov

150
100
50

0
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

rok 2019

Koncom roka 2019 s očakávaním výrazných dopadov na zamestnanosť v roku
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2020 došlo k prevratným zmenám, čo sa týka rozloženia počtu
nezamestnaných vzhľadom na dĺžku trvania nezamestnanosti. Vplyvom krízy
vyvolanej ochorením COVID 19, vzrástol počet nezamestnaných na 462, z toho
prevažná časť sú práve krátkodobo nezamestnaní do 12 mesiacov.
Konštatujeme, že tento nepriaznivý trend bude naďalej pokračovať, v súvislosti
s celoslovenskou a celosvetovou krízou.
Evidovaní UoZ podľa znevýhodnenia

absolventi

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019

26
18
7
10
16

občan,
ktorý
dosiahol
vzdelanie
nižšie ako
stredné

Občan nad
50 rokov

286
254
219
184
188

157
141
132
103
128

Občan vedený
v evidencii UoZ
najmenej 12 po
sebe nasl.
mesiacov

Občan, ktorý najmenej 12
po sebe nasl. kalend.
mesiacov pred zaradením
do evidencie UoZ nemal
pravidelne platené
zamestnanie

393
325
247
173
161

456
419
325
269
292

Konštatujeme, že z pohľadu znevýhodnenia je zachovaný vývoj tak, ako po
minulé sledované obdobia. Najväčšiu skupinu tvoria občania, ktorí rok pred
evidenciou nemali pravidelne platené zamestnanie.
Najvýraznejšia zmena nastala v negatívnom význame u UoZ s ukončeným
stredným odborným učilišťom a úplným stredným odborným vzdelaním.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

456
419

393

absolventi
325

286

254

157

26

325
247
219

141

18

132

292
188
161
128

občan, ktorý dosiahol
vzdelanie nižšie ako stredné

16

7

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Evidovaní UoZ podľa vzdelania
Neukončené
vzdelanie

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019

67
65
44
37
44

Základné
vzdelanie

214
188
174
145
157

Nižšie
stredné
odborné
vzdelanie

4
2
2
2
2

Úplné
Stredné
stredné Všeobecné
odborné
odborné vzdelanie
učilište
vzdelanie

165
133
112
88
116

123
123
99
71
113

24
17
13
7
11
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1.stupeň 2 .stupeň 3. stupeň
VŠ
VŠ
VŠ
vzdelanie vzdelanie vzdelanie

5
5
3
5
5

23
26
12
12
13

1
1
1
1
0
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Neukončené vzdelanie

214
188

200

157

150

133
123

123

Nižšie stredné odborné
vzdelanie

116

112
99

100
67

Základné vzdelanie

174

165

50

168

113

65

44
2423
5

26
17
5

Úplné stredné odborné
vzdelanie

44
1312
3

Stredné odborné učilište

11513

0
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Všeobecné vzdelanie
1.stupeň VŠ vzdelanie

Prehľad poskytnutých príspevkov v rámci AOTP v roku 2019
1. Národný projekt PZ VAOTP-4
2. APŠZ
3. Praxou k zamestnaniu
4. Cesta na trh práce 2, 3,
5. Praxou k zamestnaniu
6. NP Reštart
7. NP Reštart pre mladých
8. NP Podpora ZP
9. RP_US05
10. Vzdelávanie UoZ
V rámci Nástroja Aktívnych opatrení trhu práce bolo pre mesto Hnúšťa
a zamestnávateľov pôsobiacich v meste Hnúšťa poskytnutých 406.199,23
Eur pre celkovo podporených 191 pracovných miest :
Poskytovateľ MPSVaR SR / Prijímateľ

Počet PM

Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Základná škola J.F. Rimavského Hnúšťa
Základná škola J.F. Rimavského Hnúšťa
Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
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1
24
20
22
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1

Príspevok
na miesto
819,78
9977,4
5494,8
9714,6
7850,04
9333,1
3893,76
6731,71
6678,5
7083,61
23281,3
3929,73
2720,52
5052,51
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Mesto Hnúšťa
Technické služby mesta Hnúšťa
Technické služby mesta Hnúšťa
Technické služby mesta Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Základná škola J.F. Rimavského Hnúšťa
Základná škola J.F. Rimavského Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Základná škola J.F. Rimavského Hnúšťa
Základná škola J.F. Rimavského Hnúšťa
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa

3
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
107

169

17489,52
5061,87
5061,87
5061,87
638,52
957,78
638,52
319,26
319,26
319,26
1135,26
1135,26
1135,26
1135,26
1135,26
395,00
614,95
228,41
1135,26
146 479,01

Hmotná núdza

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si
nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva
k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Ak je
domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to, že má vždy nárok na poskytnutie
pomoci v hmotnej núdzi, pretože pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do
sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy
životného minima. Základnými životnými podmienkami sa na účely zákona
o pomoci v hmotnej núdzi rozumejú 1 teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie
a prístrešie. Ďalším negatívnym javom v našom regióne je fakt, že chudoba sa
dedí z generácie na generáciu a medzi evidovanými a poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi je často krát aj tretia generácia rodín.
Prehľad vývoja hmotnej núdze a poskytovaných príspevkov v meste Hnúšťa:

Počet žiadateľov a počet spoločne
posudzovaných osôb
Počet príspevkov na bývanie
Počet ochranných príspevkov
Počet aktivačných príspevkov
Počet prísp. na nezaopatrené dieťa
Počet osobitných príspevkov

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

1110

934

937

682

611

154
53
177
182
30

128
158
125
155
29

141
136
204
196
60

127
145
205
203
50

118
122
166
176
43

V roku 2019 po súčasnosť zaznamenávame mierny pokles rodín a jednotlivcov
v hmotnej núdzi. V ďalších mesiacoch očakávame nárast ľudí v hmotnej núdzi
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v súvislosti so zvýšeným počtom evidovaných uchádzačov o zamestnanie.
Občania, ktorí v čase korona krízy požiadali o zaradenie do evidencie UoZ majú
vo väčšine prípadov nárok na dávku v nezamestnanosti v trvaní 6 mesiacov.
Štátna sociálna dávka - podpora je podpora štátu rodinám prostredníctvom
systému štátnych sociálnych dávok na zvládnutie životných situácií, najmä
u rodín s nezaopatrenými deťmi. Štátnu sociálnu podporu tvoria vybrané
príspevky:
POČET POBERATEĽOV ŠSD
Príspevok pri narodení dieťaťa
Príspevok na pohreb
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Rodič.príspevok pri starostlivosti o zverené dieťa
Príspevok na starostlivosť o dieťa

31.12.2018 31.12.2019
52
66
56
57
843
856
277
227
1
1
3
3
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
2
4
Jednorazový príspevok pri zverení do náhrad.starostlivosti
3
0
Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do n.starostlivosti
23
22

Ako ukazuje tabuľka v roku 2019 zostáva počet poskytovaných štátnych
sociálnych dávok približne rovnaký. Nárast nastal v prípade prídavku na dieťa
a príspevku pri narodení dieťaťa a pokles nastal v prípade rodičovského
príspevku.
Sociálna pomoc pre ŤZP je ďalej zabezpečovaná prostredníctvom
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia upravuje zákon č.
447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2018. Cieľom je podporiť sociálne
začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za
jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti v štyroch oblastiach:
oblasť mobility a orientácie, oblasť komunikácie, oblasť zvýšených výdavkov
a oblasť sebaobsluhy. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia je
možné kompenzovať peňažnými príspevkami jednorazovými a opakovanými.
Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sú ustanovené
percentom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čím sú
opakované peňažné príspevky na kompenzáciu valorizované v závislosti od
úpravy súm životného minima k 1. júlu bežného kalendárneho roka.
Stav peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP ku 31.12.2019

Rok
2018
Rok
2019

PP-diéta

PPhygiena a
opatrovanie

PPprevád
zka
OMV

PPpes

PP na
kúpu
pomôcky

106

175

132

6

4

99

171

126

0

PP na
kúpu
zdvíhacie
ho
zariadeni
a

1
1

0

PP na
úpravu
bytu

PP na
osobnú
asisten
ciu

PP na
opravu
pomôcky

PP na
kúpu
OMV

PP na
prepra
vu

PP na
opatrova
nie

1

23

0

6

4

126

0

20

0

2

4

Zdroj : PhDr. Erika Kováčová, vedúca Pracoviska ÚPSVaR SR Hnúšťa
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

115

Strana

171

Denný detský stacionár DEDESO – neštátny poskytovateľ
sociálnych služieb
je nízkokapacitné zariadenie komunitného charakteru poskytujúce sociálne
služby ambulantnou formou deťom s telesným, mentálnym, kombinovaným a
zmyslovým postihnutím, autistom. Poskytuje tiež služby včasnej intervencie,
orientované prevažne na prácu v teréne – v rodine. Táto pomoc zahŕňa:


podporu rodiny formou psychologického, špeciálno-pedagogického,
sociálno-pedagogického a sociálno-právneho poradenstva



komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa – psychomotorický vývin, vývin
komunikácie, vývin motoriky, úprava prostredia, pomoc pri výbere
kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, zapožičiavanie hračiek ,
pomôcok a literatúry,



podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu –
sprostredkovanie kontaktov na odborníkov a odborné pracoviská,
pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, integrácii,
vedenie podporných skupín



realizovanie, sprostredkovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov
a odborníkov prostredníctvom seminárov a špecializovaných kurzov

ZDRAVOTNÍCTVO
V Hnúšti je zriadená Nemocnica s poliklinikou poskytujúca primárnu
zdravotnú starostlivosť obyvateľom Hnúšte, ale aj širokého okolia, ktorej
zriaďovateľom je GEMERCLINIC n. o. Hnúšťa so štatutárom Zsoltom
Sprohom, riaditeľom nemocnice. V budove Nemocnice sú k dispozícii tri
oddelenia – Oddelenie interné s primárom MUDr. Gejza Hizsnyan, Oddelenie
pre dlhodobo chorých (ODCH), primár MUDr. Pavel Slanina, a Dom
ošetrovateľskej starostlivosti (DOS), kde je vedúcou Ľuba Trnavská. V ODCH
a DOS sa doliečite pod pravidelným dohľadom lekára a potrebné odborné
ošetrenie Vám poskytne zdravotná sestra. Celkový počet lôžok v nemocnici je
46, obložnosť 40. Počet zamestnancov – lekárov a sestier je kolísajúci –
evidujeme 28 zamestnancov, pričom lekárov je 5, z toho dvaja na čiastočný
úväzok a sestier je 7, mnohé sú však už na starobnom dôchodku. Zabezpečenie
starostlivosti tak znamená veľký problém pre zamestnávateľa, nakoľko je
obtiažne zohnať kvalifikovanú a mladú pracovnú silu.
Zdravotnú starostlivosť poskytujú na Poliklinike na Námestí Janka
Francisciho 373 všeobecní – obvodní lekári, lekári špecialisti, gynekológovia,
detskí lekári, stomatológovia - MUDr. Lebeda (LE-MED s.r.o.), MUDr. Migaľa,
MUDr. Marko(GynMark s.r.o.), MUDr. Knappová, MUDr. Rebová, MUDr.
Muránska (J.M.MED,s.r.o.), MUDr. Fekečová, MUDr. Tereková, MUDr.
Krnáčová (INMEDplus s.r.o.) (Diabetes care, s.r.o.) a kožná lekárka MUDr.
Rugoová. (MEDISEC s.r.o.)
V novozriadenom stredisku MEDIC+ na Námestí Janka Francisciho 78 sú
vybudované moderné ambulancie pre nasledovných doktorov :
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MUDr. Kurajdová, MUDr. Jaloviarová, MUDr. Mišuráková, MUDr. Knapp,
MUDr. Pilišová (MV GYN.POR s.r.o. ambulancia pediatrickej kardiológie)
a špecializovaná lekárka - MUDr. Zollerová - Ambulancia klinickej imunológie
a alergológie, Hnúšťa, (Zoll - Med, s.r.o.).
V stomatologickej ambulancii na ulici Partizánskej 231 poskytujú svoje služby
dvaja lekári : MUDr. Lichanec a MUDr. Kocúrová.
V budove tzv. Slobodárne na ulici Š. M. Daxnera 906 má svoju ambulanciu
všeobecná lekárka MUDr. Fazelová.
Služby klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie poskytuje
spoločnosť SELAB, s.r.o. Hnúšťa, ktorá sídli v budove na ulici Rumunskej
armády.
GEMERCLINIC n.o. Hnúšťa zabezpečuje aj služby ďalších ambulancií, ktoré
sú regisrované na VUC BBSK takto : Ambulancia klinickej logopédie - Mgr.
Mariana Karasová, Ambulancia Kardiologická, Ortopedická a chirurgická,
Dermatovenerologická, Geriatrická, Jednodňová zdravotná starostlivosť,
chirurgia, rádiológia, centrálna sterilizácia, diabetológie a porúch látkovej
premeny a výživy.
V obnovenom zariadení pôsobí aj EDOR, s.r.o. Hnúšťa, ktoré zabezpečuje
služby Ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. V tejto
budove sídli aj Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci/LSP, Hnúšťa, (LSE - Life
Star Emergency, s.r.o.)
Služby Agentúry domácej ošetrovateľskej služby (ADOS – RIASAM
s.r.o. Hnúšťa), ktorej riaditeľkou je PhDr. Valéria Šemetková a sídli na ulici
Hlavnej 36, sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí
potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu
samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí
využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie je však
poskytované aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z
hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej
chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú
starostlivosť. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje aj chorým v
terminálnom štádiu onkologických ochorení, ktorí nechcú byť v nemocnici a v
prípade, keď pacient odmieta hospitalizáciu.
V meste poskytujú svoje služby aj tri lekárne – všetky sú na Námestí Janka
Francisciho – Dr.Max, Lekáreň na Námestí a lekáreň VERAPHARM.
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6. KULTÚRA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V HNÚŠTI
V roku 2019 činnosť Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti pokračuje v
nastavenom smere z predchádzajúceho roka. Mestské kultúrne stredisko je
hlavným organizátorom takmer všetkých celomestských kultúrnospoločenských podujatí, koordinuje činnosť kolektívov záujmovo-umeleckej
činnosti, zabezpečuje prevádzku Kina Rimava a Knižnice prof. Štefana Pasiara,
uchováva prácu redakcie spoločensko-kultúrneho mesačníka Hnúšťanský hlas
a prevádzkuje Turisticko informačné centrum v Hnúšti. Definícií kultúry je
mnoho, avšak takmer všetky sa zhodujú v jednom: základnou úlohou kultúry
je výchova. Z tohto dôvodu sa snažíme zachovať záujmovo-umelecké telesá,
skupiny a súbory, z ktorých mnohé vznikli len za posledné 3 roky.
Z kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti pôsobia pod MsKS v roku 2019
nasledovné súbory:
 Detský folklórny súbor Zrkadielko
 Detský divadelný súbor Kukátko
 Divadelný súbor Katalpa
 Bábkové divadlo
 Dychová hudba mesta Hnúšťa
 Ľudová hudba FS Sinec
 Ženská spevácka skupina Skaliny
 Mužská spevácka skupina Húžva
 Súbor moderného tanca Echo
V apríli 2019 nás divadelný súbor Katalpa úspešne reprezentoval na
regionálnej prehliadke Lojkov Tisovec, kde získali s hrou Ťapákovci? zlaté
pásmo a postúpili na krajskú prehliadku Zochova divadelná Revúca, kde
vystúpili 2.mája2019.
V apríli 2019 získali úspechy aj Súbor moderného a scénického tanca Echa na
súťaži v Ružomberku, kde získali strieborné pásmo a Deň tanca v Žiari nad
Hronom 2x zlaté pásmo. V máji 2019 získal súbor ECHO 1.miesto na
majstrovstvách Slovenska v tanci, čo je pre súbor z maléhomestečka obrovský
úspech!
Dychová hudba mesta Hnúšťa má oproti roku 2015 o 100% viac členov. Vďaka
jej oživeniu prichádzajú do kapely noví členovia od Revúcej až po Rimavskú
Sobotu a úspešne reprezentujú naše mesto. Počas letných mesiacov navštevujú
okolité domovy dôchodcov a svojou hru tak spríjemňujú dni seniorom.
Všetky súbory sú (nielen) pre miestnu kultúru prínosom a tak je našim cieľom
zachovať ich činnosť a poskytovať im dostatočnú podporu.
V máji 2019 nám schválili projekt z Banskobystrického samosprávneho kraja,
odkiaľ sme získali dotáciu 700,-€ na šitie nových kostýmov pre súbor
moderného tanca ECHO. MsKS takto postupne modernizuje vybavenie
všetkých súborov výlučne z financií z projektov a nezaťažuje tak rozpočet
MsKS. Napriek snahám zapojiť sa do mnohých projektov je však miestna
kultúra nielen nášho mesta, ale na celom Slovensku, na slabej úrovni a je
potrebné prijať opatrenia na zmenenie tohto stavu. Miestna kultúra
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mnohokrát zápasí o prežitie a z úsporných dôvodov je personálne
poddimenzovaná. Z tohto dôvodu sme vstúpili do Asociácie kultúrnych
inštitúcií miest a obcí Slovenska AKIS, ktorá poukazuje na tieto nedostatky,
navrhuje konkrétne riešenia na zlepšenie stavu a pomáha pri ich realizácii.
Členmi AKISu sú mnohé Mestské kultúrne strediská na Slovensku a spoločne
veríme, že stav regionálnej a miestnej kultúry na Slovensku sa zlepší. Miestna
kultúra je predsa základom celoštátnej kultúry a s týmto vedomím by sa k nej
tak malo aj pristupovať. AKIS sa snaží vyriešiť problémy, z ktorými mnohé
kultúrne inštitúcie bojujú, ako sú napríklad vysoké poplatky za SOZA a pod.
MsKS počas turistickej sezóny prevádzkovalo Turisticko informačné centrum,
ktoré sídli v budove Domu kultúry v Hnúšti a ktorého hlavnou prioritou je
vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. TIC prevádzkuje v sezóne
2019 cyklobus na Muránsku planinu, požičanie bicyklov a elektrobicyklov, ako
aj predaj suvenírov a poskytovanie brožúrky o meste Hnúšťa či rôzne turistické
a cyklomapy.
V TIC stále absentuje publikácia o našom meste. Hoci brožúrka Sprievodca
mestom Hnúšťa v skratke hovorí o histórii a súčasnosti mesta, bolo by vhodné
vytvoriť obšírnejšiu publikáciu, ktorá by sa predávala a prípadne by bola
preložená do angličtiny. Ani tento rok sa nenašiel študent, ktorý by mal záujem
pracovať v TIC a vykonával by si tak absolventskú prax, preto vybavovali
prevádzku TIC zamestnanci MsKS.
Usporiadali sme tri detské predstavenia – Smejko a tanculienka, Hlúpy Kubo
a Mira Jaroša. Divadlo reprezentuje svojim predstavením Ťapákovci
a slovenských umelcov sme videli v predstavení Šialené nožničky. Knižnica
v Hnúšti usporadúva nespočetné množstvo aktivít a prezentácií spoločného
čítania, výstav, skupinových výpožičiek. Ďalším článkom našej činnosti je aj
Kino Rimava, ktoré premietlo filmy ako Piadinôžka, Zrodila sa hviezda, Dilili
v Paríži, Luis a ufóni, LOVEnie, Trhlina, Bohemians rhapsody, MY, Deň na
zázračnej planéte a filmové podujatie Expedičná kamera.
Z porovnaní výnosov a nákladov je zrejmé, že niektoré podujatia sú ziskové,
iné stratové. „Opäť zdôrazňujem, že kultúra nikdy nemôže byť zisková. Ak sa
tak stane, obráti sa potom na komerciu a biznis. Bola by som nerada, keby sa
tak stalo práve počas môjho pôsobenia a kultúra by stratila svoj pôvodný
význam“ uviedla v komentári k činnosti organizácie MsKS jeho riaditeľka Mgr.
Diana Vojenčiaková.
Najdôležitejším kultúrnym prezentačným podujatím mesta sú Dni
mesta Hnúšťa 2019, pričom ide už o organizáciu ich XXIV.ročníka.
V roku 2019 sa Dni mesta konali od piatku do nedele, v termíne od 31.5.2.6.2019. Piatok začal slávnostným vyhodnotením XX.ročníka Literárnej
súťaže Hrebendova kapsa o 10:00 hod. v sobášnej sále MÚ. Práce žiakov
hodnotila pani spisovateľka Lena Riečanská. Do súťaže sa v roku 2019 zapojilo
65 autorov z 13 škôl so 76 prácami. Aj tento rok ZUŠ v Hnúšti poskytla hudobné
a výtvarné stvárnenie minuloročnej víťaznej práce. Skladbu počas
vyhodnotenia zaspievala žiačka ZUŠ v sprievode pána učiteľa Majoroša. V sieni
bola nainštalovaná výstava výtvarných prác na tému víťaznej práce.
Od 15:00 hod. sa konal na námestí pred poliklinikou Jarmok remesiel
sprevádzaný ľudovou hudbou pod vedením Davida Oláha, počas ktorého bola
výstava výtvarnej súťaže Moja Hnúšťa, do ktorej sa zapojili žiaci škôl z Hnúšte.
Od 16:00 hod. prebehla v expozičnej miestnosti Domu kultúry výstava 15/k/
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rokov s Hnúšťanským hlasom.
18:30 hod. Slávnostné otvorenie pred pomníkom J.F.Rimavského, ktorého
dramaturgom bol primátor mesta PhDr. Roman Lebeda. Literárnodramatickým pásmom s názvom „Iskry zo zaviatej pahreby“ sprevádzali:
Michal Stejskal, Alena Majerská, Marianna Resutíková, Juraj Genčanský, ŽSS
Skaliny, Milan Katreniak, Viktor Brádňanský, Milan Murgaš a Roman
Malatinec. Počas slávnostného otvorenia Dní mesta 2019 boli ocenení DS
Katalpa, PhDr.Margita Féderová a Mgr. Jozef Trubíni. Hosťami slávnostného
zastupiteľstva boli delegáti z poľského partnerského regiónu Lwowek
Slaski: Józef Stanislav Mrówka a Daniel Koko, ktorí priniesli na znak
spolupráce kameň – pieskovec zo svojho regiónu, ktorý sa zamuruje do múru
„tureckého mosta“ a bude symbolizovať priateľstvo Hnúšte a Lwóveckého
regiónu.
Sobota 1.jún začala tradičným jarmokom, o 9:00 hod. otvorili Florbalový
turnaj na ihrisku pri Gymnáziu M.Hrebendu a futbalový turnaj o „Pohár
primátora mesta Hnúšťa“.
Od 10:00-13:00 hod. v Záhrade 1.mája mestečko pre deti plné zábavy a súťaží
s názvom Hnúšťankovo, do ktorej sa zapojilo vyše 80 dobrovoľníkov z mesta a
potešili sme bezmála 800 detí.
O 19:30 hod. začala večerné koncerty folk-rocková skupina Janko Kulich
kolegium, nasledovala slávna slovenská poprocková skupina HEX so svojimi
známymi hitmi, ktorá zaplnila amfiteáter takmer do posledného miesta.
Koncertný večer Dní mesta uzavrela skupina Lucie Revival z Čiech.
V nedeľu ráno bola v evanjelickom kostole slávnostná božia služba a o 11:00
hod. odchádzal z vlakovej stanice v Hnúšti parný vláčik na Zbojská, s
polhodinovou prestávkou v Tisovci a s 2 hodinovou prestávkou na Zbojská s
možnosťou turistiky alebo návštevy salašu.
Tohtoročné dni mesta hodnotím za výborné. Ľudia vysoko ocenili bezplatné
vstupy na podujatia. Program bol pestrý pre všetky vekové kategórie a preto
občania nemali dôvod odchádzať z mesta na podujatiav okolitých obciach.
MsKS prezentuje svoju činnosť aj organizovaním výstav. V roku 2019
sa uskutočnili nasledovné výstavy:
21.mája 2019 sa v expozičnej miestnosti DK uskutočnila výstava s názvom „15
(K)rokov Hnúšťanského hlasu.“
V december 2018 až marec 2019 sa v Knižnici prof. Štefana Pasiara uskutočnila
výstava „Malohont mojimiočami“.
Prvé dva aprílové týždne sa v Knižnici prof. Štefana Pasiara uskutočnila výstava
ilustrácií Z. Fuskovej:"Slovensko - krajina plná tajomstiev."
Počas dní od 7.5. až 30.6. sa v Knižnici prof. Štefana Pasiara uskutočnila
výstava obrazov Miroslava Regitka.
MsKS navrhlo svojou tvorbou 31 kusov plagátov a vstupeniek. V rámci
propagácie podujatí sa do vestibulu DK nainštaloval reklamný panel, ktorý
propaguje podujatia v elektronickej podobe.
V ďalšom predkladáme prehľad o využití priestorov Domu kultúry na nácviky
súborov, skupín a iných záujmovo – umeleckých činností :
Kinosála
DS Katalpa
29
DDS Kukátko
23
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SPOLU
52
Spoločenská sála
Súbor moderného tanca ECHO
24
Venček
22
SPOLU
46
Kurzová miestnosť
Senior klub Hnúšťa
64
Ľudová hudba Sinec a MSS Húžva 15
SPOLU
78
Zrkadlová sála
DFS Zrkadielko
48
Súbor moderného tanca ECHO
24
Bacuľky
13
Aerobic
91
SPOLU
176
Bábková sála
DDS Kukátko
23
Bábkové divadlo
15
SPOLU
38
Ostatné priestory
Kancelária riaditeľky: ŽSS Skaliny 28
Miesto vo vestibule: Dychová 40
hudba
Šatňa č.28: Hudobná skupina
29
Šatňa č.23: Hudobná skupina
28
SPOLU
125
Správa budov
Sme radi, že sa nám darí udržať prevádzku zastaraného Domu kultúry a že
za uplynulé roky sme dokoncaz vlastných prostriedkov realizovali obnovu a
rozvoj nášho kultúrneho objektu. Na prevádzke sa šetrí, a tak sme v snahe
získať finančné zdroje odkázaní častokrát na prenájmy na úkor vlastnej
činnosti. V roku 2019 uskutočnilo MsKS okrem bežnej údržby nasledovné
úpravy:
Január-február 2019: natiahnutie novej sieťky, lepidla + maľovanie stropu pri
vstupe do spoločenskej sály, ktorú sme zrealizovali ešte pred začiatkom
plesovej sezóny, výmena radiátora v prístavbe DK, ktorý bol zhrdzavený a
tiekol
V marci 2019 sa objednal a položil Baletizol na javisko vo veľkej sále. Baltizol
Basic 1,3mm je silný univerzálnypovrch, ktorý sa používa v profesionálnych
sálach na tanečné a divadelné predstavenia. Cena spolu s dopravou z Plzne a
páskami na zalepenie bola 850,-€. So sumou 300,-€ nám sponzorsky pomohla
spoločnosť Rimavská energetická, ostatok dofinancovalo MsKS z vlastných
zdrojov. Po týchto úpravách, nákupoch novej techniky, výmene horizontu a
šálov (r.2015) a zrekonštruovaniu šatní a toaliet pre umelcov z roku 2015, a
rekonštrukcii javiskovej podlahy z roku 2018 a následným položením
baletizolu tak postúpila veľká sála Domu kultúry v Hnúšti na vyššiu úroveň
divadelných sál. Technické vybavenie sa takto pomaly približuje ku splneniu
požiadaviek súčasnej doby.
Apríl 2019: oprava vodovodného potrubia na amfiteátri, prasknuté potrubie a
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ventil v šachte8.apríla 2019 odstavené kúrenie v budove MsKS
V roku 2017 bol vykonaný energetický audit, ktorý poukázal na kroky k
zlepšeniu energetickej efektívnosti a zvýšeniu energetickej hospodárnosti.
Jedným z krokov bola aj výmena vykurovacích telies a osadenie
termostatických ventilov s termoregulačnými hlavicami a automatická
regulácia vykurovania s nočným a víkendovým útlmom, ktorá sa uskutočnila
v mesiaci august. Aj z tohto dôvodu prešlo vykurovanie MsKS v mesiaci apríl
2018 od SPP pod spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o., ktorá je
prevádzkovateľom centrálneho systému výroby a distribúcie tepla v meste
Hnúšťa. S novým dodávateľom sme sa dohodli na bezplatnej výmene
termoregulačných hlavíc, ktorá sa realizovala v mesiaci august. Mesto týmto
prestupom nemusí investovať cca 30.000,-€ do výmeny kotlov. Tieto financie
by bolo najrozumnejšie investovať do výmeny vykurovacích telies v kinosále
DK, čo by stálo spolu s ventilátormi na stláčanie teplého vzduchu cca 6 000,€. Naďalej by som chcela poukázať na neefektivitu vykurovania kinosály v
Dome kultúry, keďže teplo uniká cez strop, ktorý je zle izolovaný. Oddelenie
výstavby MsÚ malo dať do rozpočtu mesta na rok 2019 investíciu vypracovania
projektovej dokumentácie na celú budovu Domu kultúry. Najrozumnejšie by
bolo uskutočniť najskôr zateplenie, až potom výmenu vykurovacích telies.
Tento krok bude nutnév najbližšej dobe uskutočniť.
Pre porovnanie sme si spočítali vykurovanie v roku 2017, kedy sme počas
vykurovacej sezóny (január-apríl)zaplatili SPP 6.883,-€. Za také isté obdobie
sme Rimavskej energetickej zaplatili 6.018,-€, teda úspora 865,€, čo nám potvrdilo, že prechod pod Rimavskú energetickú bol správnym
rozhodnutím.
V júni 2019 sme nainštalovali divadelné svetlá na nové stojany zakúpené z
projektu BBSK vo veľkej sále Domu kultúry.
Projekty
Za 1.polrok 2019 MsKS vypracovalo 4 projekty, z ktorých všetky 4 boli
schválené:
Fond na podporu umenia: 2 000,-€ na nákup nových kníh do Knižnice prof.
Š.Pasiara; BBSK: 700,-€ na nákup stojanov na svetlá a na šitie nových
kostýmov pre súbor ECHO;Fond na podporu umenia: 2 000,-€ na divadelné
predstavenie súboru Katalpa a Fond na podporu umenia – mimoriadna výzva
na folklór: 8 000,- € na nové krojové vybavenie Mužskej speváckej skupiny
Húžva a opravu cimbalu
Zamestnanci
V roku 2019 malo MsKS nasledovných zamestnancov:
5,5 kmeňových: riaditeľka MsKS, zamestnanec na kultúrno-výchovné činnosti,
pracovníčka na oddelení ekonomickej činnosti a kultúrno-výchovnej práce a 2
knihovníčky v Knižnici prof.Š.Pasiara a údržbár na 3,75 hod.denne.
Cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny sme prijali na projekt „Cesta na trh
práce“ Zuzanu Bobákovú, ktorá predtým pracovala cez aktivačné služby a s
ktorej prácou sme boli spokojní. Úrad práce jej tak hradí mzdu za 3,75 hod.
denne a MsKS dopláca len 5% mzdy, čo činí v jej prípade okolo 17,-€ mesačne.
Projekt končí 30.09.2019.
MsKS sa snaží vytvárať priestor na odbornú prax študentov, na konzultácie pri
vypracovaní kvalifikačných prác, ako aj na vykonávanie absolventskej praxe v
dĺžke max. 6 mesiacov.
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V budovách, ktoré má MsKS v správe, pracovalo v roku 2019 5 upratovačiek
cez aktivačné práce mesta Hnúšťa. Pre krúžky ZUČ ( Záujmovej umeleckej
činnosti) pracuje 12 pracovníkov na Dohodu o pracovnej činnosti alebo o
Brigádnickej práci študentov.
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti sa snaží aj v roku 2019 zohľadňovať
požiadavky občanov mesta za účelomuspokojenia ich potrieb v oblasti kultúry
s predpokladom rozvoja kvality ich života. Bude sa snažiť byť aj do budúcna
ekonomicky stabilnou a efektívne hospodáriacou príspevkovouorganizáciou,
ktorá bude v plnom rozsahu zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej
listiny a napĺňať kultúrne podujatia spracované v kalendári kultúrnych
podujatí i pravidelne ich obohacovať o viaceré neplánované akcie.
Zdroj : Mgr. Diana Vojenčiaková, riaditeľka MsKS v Hnúšti, Správa
o činnosti MsKS za rok 2019.

Mestská knižnica Prof. Štefana Pasiara
V roku 2019 sa pracovníčky mestskej knižnice pani Eva Garlatyová a Mgr. Drahomíra
Kysucká snažili čo najviac rozširovať služby a vychádzať v ústrety používateľom.
Doplnili knižničný fond o 288 knižničných jednotiek. Evidovali spolu 453
čitateľov /z toho prvýkrát registrovaní v roku 2019 bolo 113/. Z toho kúpou
bolo získaných 211 kníh a darom 77 kníh. Aj v tomto roku bolo našou prioritou
uspokojovať požiadavky našich používateľov, čo sa týka nákupu literatúry a
možnosti jej čo najjednoduchšieho vyhľadávania v ON-LINE katalógu
CLAVIUS.
Záujem o služby stále pretrvával a zo strany verejnosti cítili prajné prostredie.
Záujem verejnosti knižnicu veľmi teší, pretože aj v dobe elektronických
informačných zdrojov je knižnica súčasťou bežného života detí, dospelých aj
seniorov.
Medzi ťažiskové úlohy knižnice patrí pravidelné doplňovanie knižničného
fondu, kvalitné poskytovanie knižničných služieb, aktivity na podporu nových
používateľov, aktivity na podporu a propagácie čítania detí a mládeže,
ústretovosť znevýhodneným a seniorom, revitalizácia a zatraktívnenie
priestorov pre používateľov a aj propagácia knižnice.
Základná činnosť knižnice v roku 2019 bola zameraná na doplňovanie,
obnovovanie, spracovávanie a uchovávanie knižničných fondov a
poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom a širokej
verejnosti. Aktivity boli zamerané na všetky čitateľské kategórie, propagáciu
knižnice, čítania a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na deti a mládež.
KNIŽNIČNÝ FOND k 31.12.2019
TEMATICKÁ SKUPINA

POČET KJ

Z TOHO PRÍRASTOK

NÁKLADY V €

Náučná

3528

41

11 721,86

Beletria
Náučná mládež
Beletria mládež

7666
502
3170

177
5
65

21 544,43
1725,38
6665,17

14 866

288

41 656,84

Spolu
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Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU v rámci výzvy
č. 8/2019: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica s
novými knihami“, ktorá bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa
Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 000 €, bolo
nakúpených 218 kníh v hodnote 2189,96 €. Spolufinancovanie bolo vo výške
189,96 €. Realizácia projektu bola rozložená na dve etapy. Prvá etapa bola
realizovaná v mesiaci október 2019.
Knižničné služby knižnica realizuje od 1. 1. 2015 prostredníctvom knižničného
softvéru CLAVIUS, ktorý je integrovaným a automatizo-vaným systémom.
Výstupom knižničného softvéru pre používateľov je on-line katalóg prístupný
na webovej stránke Mestského kultúrneho strediska, prostredníctvom ktorého
si môžu používatelia vyhľadávať knižničné jednotky. Registrovaní čitatelia si
navyše môžu online predlžovať, rezervovať a žiadať o odloženie kníh, ako aj
kontrolovať svoje čitateľské konto. Počet hľadaní v online katalógu v roku 2019
bolo 13 522, počet vstupov do katalógu 1373 a počet vstupov do konta 258.
Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti je verejnou inštitúciou, ktorá ponúka
svoje služby nielen obyvateľom nášho mesta, ale aj širokého okolia. Jej členom
sa môže stať každý návštevník po zaregistrovaní a zaplatení registračného
poplatku, ktorý je diferencovaný podľa jednotlivých kategórií v Knižničnom a
výpožičnom poriadku. Za rok 2019 podľa štatistických ukazovateľov evidovali
453 používateľov /z toho čitatelia prvýkrát registrovaní v roku 2019 je 113/, z
toho do 15 rokov 233 čitateľov.
ŠTATISTIKA REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV V ROKU 2019
Typ čitateľa
Počet
%
do 15 rokov
233
51,43
16 – 19 rokov
13
2,87
20 – 39 rokov
66
14,57
40 – 49 rokov
47
10,38
50 – 69 rokov
65
14,35
nad 70 rokov
29
6,4
SPOLU
418
100
ženy
302
66,67
muži
151
33,33
Naša knižnica ako prvá verejná knižnica v Banskobystrickom kraji od 1.4.2019
akceptuje čipové karty - ak je /budúci/ čitateľ vlastníkom bezkontaktnej
identifikačnej karty s fotografiou vydanej iným subjektom, napríklad (ISIC,
ITIC, Slovenská autobusová doprava, Železnice Slovenskej republiky), môže si
ju aktivovať v knižnično - informačnom systéme v Knižnici prof. Štefana
Pasiara v Hnúšti a používať ju ako plnohodnotnú náhradu papierového
čitateľského preukazu. Pri registrácii v knižnici si nemusí nechať vystaviť
identifikačnú kartu čitateľa, ale preukáže sa svojim preukazom ISIC, ITIC,
preukazom SAD, preukazom ŽSR,..... knižnica si preukaz zaeviduje v knižnično
- informačnom systéme a pri návštevách sa preukazuje čitateľ už len čipovou
kartou. Prínosom je, že čitateľ nepotrebuje veľa kariet, stačí jedna, ktorá
oprávňuje aj využívanievšetkých služieb knižnice. Pri prihlasovaní do katalógu
https://kniznica.hnusta.sk/ namiesto čísla preukazu použije svoju emailovú
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adresu /Knižnica prof. Štefana Pasiara spracováva osobné údaje v zmysle §18
zákona č.126/2015 Z.z. o knižniciach v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.
2016/679/. Všetky výpožičky kníh, periodík, či iných dokumentov sa viažu na
knižničný fond a jeho pravidelné doplňovanie novými titulmi.
Knižnica poskytuje svojim používateľom výpožičky knižných jednotiek
absenčne /mimo priestorov knižnice/, ako aj prezenčne /v priestoroch
knižnice/.
CELKOVÁ ŠTATISTIKA VÝPOŽIČIEK KJ ZA ROK 2019
TEMATICKÁ
SKUPINA
Beletria pre dospelých
Náučná lit. pre dospelých
Beletria pre deti
Náučná lit. pre deti

POČET
6150
1404
3448
206

% Z CELKU % SKUPINY
54,87
12,53
30,76
1,84

81,41
18,59
94,36
5,64

SPOLU
11 208
100
100
Na základe §14, ods.2, písm.a) zákona 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a
doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
38/2014 Z. z. – knižnica vykonala revíziu knižničného fondu /do 50 000
knižničných dokumentov v úplnosti každých päť rokov/. Revíziou knižničného
fondu/KF/sa zisťuje a odstraňuje nesúlad medzi odbornou evidenciou KF a
skutočným stavom KF. Revízia v knižnici sa uskutočnila v termíne od 1. augusta
2019 do 17. septembra 2019 z dôvodu časovej a fyzickej náročnosti.
Revízia knižničného fondu a vyraďovanie knižničného fondu sa vykonali
knižničným automatizovaným systémom Clavius. Následne knihovníčky
fyzicky ručne vyradili knihy podľa zoznamu vyradených kníh zo systému a
spracovali evidenciu aj do tlačeného prírastkového zoznamu. V roku 2019
knižnica vyradila 1115 titulov v sume 2118,74 € z rôznych objektívnych a
nevyhnutných dôvodov (multiplikáty, opotrebované, poškodené, nedobytné,
duplikáty, zastarané, stratené a pod.) Knihovníčky v záujme ochrany balia nové
knihy do fólie a staršie poškodené, podľa možností opravujú.
Knižnica poskytuje svojim používateľom prezenčne, ako aj absenčne periodiká
a to: Život, Slovenka a Moja psychológia. V roku 2019 bolo absenčne
vypožičaných 141 a prezenčne 62 periodík.
Knižnica poskytuje aj špeciálne služby, medzi ktoré patria Medziknižničné a
medziknižničné medzinárodné výpožičné služby (počet MVS poskytnutých
iným knižniciam = 24 KJ, počet MVS poskytnutých našej knižnici 71 KJ b),
tiež používanie výpočtovej techniky a internetu počet v roku 2019 = 61
používateľov.
V roku 2019 sa nám podarilo uskutočniť 82 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
2149návštevníkov.
NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2019:
 XX. ročník literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl z okresov
RimavskáSobota a Revúca HREBENDOVA KAPSA
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 odborné prednášky s českou psychosomatičkou Antóniou Krzemieňovou
 besedy s vydavateľkou a autorkou projektu „Slovensko-krajina plná
tajomstiev“ (mapovanie kultúrneho a historického dedičstva) Lenkou
Šingovskou – beseda spojená s výstavou ilustrácií k projektu – Zuzany
Fuskovej
 slávnostné pasovanie prvákov ZŠ za čitateľov knižnice
 besedy so žiakmi základných a stredných škôl na rôzne témy
 besedy s deťmi z materských škôl
 odborné prednášky pre žiakov základných škôl podľa požiadaviek
 informačná výchova pre žiakov základných a stredných škôl
 odborné prednášky vedeckého publicistu Mgr. Dušana Valenta
VÝSTAVY
 výstava fotografií „Malohont mojimi očami“
 výstava obrazov Miroslava Regitka /karikatúry, ilustrácie detských kníh, .../
 výstava „výber z architektonickej a urbanistickej tvorby“ Antona Supuku
Vďaka finančnej podpore BBSK sa v roku 2015 zakúpili závesné systémy na
výstavy.
Na základe požiadaviek používateľov na informačné služby boli vypracované
rešerše z fondu knižnice, ako aj rešerše z iných knižníc. Pri spracúvaní rešerší
a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola využívaná
databáza Virtua, webový portál kis3g.sk, kartotéka a fond regionálnej
literatúry, on-line katalóg. O informácie a rešerše mali záujem hlavne študenti
stredných a vysokých škôl a študujúci popri zamestnaní. Objednávky boli
prijímané osobne, telefonicky i elektronickou poštou. Výstupy boli
poskytované objednávateľom v tlačenej forme, v niektorých prípadoch aj
elektronickou poštou.
Knižnica svoju činnosť podporuje aj prostredníctvom realizácie podporených
projektov.
Z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy
č. 8/2019: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica s
novými knihami“. Žiadosť bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa
Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2000 €. Hlavným
zámerom projektu bola obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom
akvizičnej činnosti knižnice. Knižnica z predmetných finančných
prostriedkov nakúpila 218 kníh v hodnote 2189,96 € s tematickým
zameraním: beletria pre dospelých, náučná literatúra pre dospelých, beletria
pre deti a mládež a náučná literatúra pre deti a mládež, čím sa zvýšila pridaná
hodnota našej knižnice v poskytovaní výpožičných služieb. Spolufinancovanie
bolo vo výške 189,96 €. Realizácia projektu bola rozložená na dve etapy. Prvá
etapa bola realizovaná v mesiacioktóber 2019, druhá v mesiaci marec 2020.
Edičnú činnosť knižnice predstavuje vydanie všetkých príspevkov literárnych
prác zaslaných do súťaže HREBENDOVA KAPSA, ktoré boli spracované,
výstupom čoho je Zborník literárnych prác žiakov základných a stredných škôl
HREBENDOVA KAPSA 2019. V printovej podobe boli zaslané do všetkých
zapojených škôl a súťažiacim, ktorí získali prvé a druhé miesta. V elektronickej
podobe na CD nosiči boli zaslané súťažiacim, ktorí získali tretie miesta a
všetkým, ktorí získali čestné uznania.
Webová stránka a sociálna sieť ako nástroje marketingu a propagácie našej
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knižnice sú veľmi dôležitou a nevyhnutnou súčasťou knižnično- informačných
služieb. Neslúži iba na oboznamovanie používateľov s aktivitami a aktuálnymi
informáciami knižnice, ale aj na interaktívne využívanie služieb knižnice ako
sú: predlžovanie výpožičiek, rezervácia kníh, odloženie kníh, tvorba rešerší a
aktívnu spoluprácu používateľov s knižnicou.
Ďalšou z úloh, ktorej sme v tomto roku venovali zvýšenú pozornosť, bola
propagácia knižnice a jejpodujatí. Väčšinu podujatí pre verejnosť sme sa snažili
propagovať na webovej stránke mesta /ako aj našej knižnice/, plagátmi a na
sociálnej sieti /Facebooková stránka knižnice, MsKS, mesta Hnúšťa/.
Zdroj : Eva Garlatyová a Mgr. Drahomíra Kysucká v Správe o činnosti
knižnice za rok 2019

7. Šport
Futbalový klub TJ IKSRA Hnúšťa
Prezident klubu - Momentálne bez prezidenta klubu
Manager klubu - Mgr. Marian Petrok
Členovia výboru FK Hnúšťa:
Dušan Varga
Mgr. Marian Petrok
Ivan Černák
Ing. Michal Slatinský
Martin Temiak
Milan Šagúl
Štatutárni zástupcovia klubu : Mgr. Marian Petrok, Dušan Varga
Ekonóm klubu : Jaroslav Obrtanec, PaedDr. Eva Ulická
Tréneri Mgr. Marian Petrok, Ing. Michal Slatinský, Juraj Remeň ml., Lukáš
Petrok, Mgr. Július Szöke
Vedúci mužstiev: Miroslav Šagúl, Milan Šagúl, Martin Temiak, Peter
Petrok, Peter Bukovský
Hospodár klubu: Dušan Varga , Jaroslav Petrok ( starostlivosť o budovy a
športový areál FK )
Ďalší členovia klubu, ktorí sa podieľajú na organizácii športových
podujatí: Dušan Varga st., Mgr. Július Szöke, Peter Petrok, Emília Salajová,
Miroslav Pačesa, Miroslav Šagúl, Mgr. Michal Bagačka, Ivan Varga
Športová činnosť klubu
Činnosť futbalového klubu je zameraná hlavne na výchovu a prípravu mladých
futbalistov, ktorí reprezentujú náš klub a naše mesto vo svojich vekových
kategóriách. Príprava mladých futbalistov začína už od veku šiestich rokov.
Futbalový klub úzko spolupracuje s CVČ Hnúšťa, ktoré nám pomáha pri
realizácii tréningového procesu pre mladých futbalistov. V súťažnom roku
2018/ 2019 pracovalo v klube 5 mládežníckych kolektívov a kolektív
dospelých( spolu okolo 120 aktívnych členov)
V klube pracovali nasledovné kolektívy:
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Mladšia prípravka: r. 2010 - 2011 - tréner : Lukáš Petrok, Mgr.
Marian Petrok
- činnosť mladšej prípravky je zameraná hlavne na učenie základných herných
činností jednotlivca, súťaživé hry, rozvoj pohybových zručností a schopností,
porozumenie športovej hre - futbal (18 žiakov).
- tréningový proces prebieha 2 x týždenne na umelej tráve a v zimnom období
chlapci využívajú telocvičňu na Gymnáziu Mateja Hrebendu.
Staršia prípravka: r. 2009-2010 - tréner : Jaroslav Petrok (Juraj
Remeň ml.)
- činnosť staršej prípravky: zdokonaľovanie herných činností jednotlivca,
herné a prípravné cvičenia zamerané na hru , príprava chlapcov na súťažné
zápasy vo vyšších vekových kategóriách (20 žiakov)
- tréningový proces prebieha 3 x týždenne na ihrisku FK Iskra Hnúšťa, chlapci
tejto kategórii sa pravidelne zúčastňujú futbalových turnajov vo svojej
kategórii, v ktorých dosahujú veľmi pekné športové výsledky. Jedná sa hlavne
o regionálne turnaje.
Mladší žiaci: r. 2006- 2008 - tréner : Ing. Michal Slatinský
Mladší a starší žiaci hrajú najvyššiu krajskú súťaž- II. liga skupina
JUH. Mladší žiaci sa umiestnili na 9 mieste a starší žiaci na 4 mieste
tabuľky II. ligy.
- činnosť je zameraná na zdokonaľovanie HČJ, žiaci v tejto vekovej kategórii sa
učia rôzne herné kombinácie, ktoré vedia využívať aj v samotnej hre ( 20
žiakov)
- tréningový proces prebieha 3 x týždenne na ihrisku FK Iskra Hnúšťa a v
sobotu chlapci hrávajú majstrovské futbalové zápasy v II. lige .
Starší žiaci: r. 2004 – 2005 tréner : Mgr. Marian Petrok
- činnosť je zameraná na zdokonaľovanie HČJ, žiaci v tejto vekovej kategórii sa
učia rôzne herné kombinácie, ktoré vedia využívať aj v samotnej hre , učia sa
herné systémy
20 žiakov.
- tréningový proces prebieha 3 x týždenne na ihrisku FK Iskra Hnúšťa a v
sobotu chlapci hrávajú majstrovské futbalové zápasy v II. lige .
Dorast: r. 2000 - 2003- tréner Jaroslav Petrok, Mgr. Július Szöke
- príprava mladých športovcov na prechod do kategórie dospelých, činnosť
zameraná na hernú činnosť a technicko - taktickú prípravu chlapcov. (20
žiakov) V III.lige chlapci skončili ma peknom 9.mieste
Dospelí r. 1999 a starší - tréner: Július Szöke
- úspešná reprezentácia futbalového klubu a mesta Hnúšťa (22 športovcov) V.
liga skupina D v ročníku 2018/2019 sa umiestnilo mužstvo na 9. mieste,
Hlavne v tejto vekovej kategórii sa stretávame s problémom kedy nám
odchádzajú naši športovci do zahraničia za prácou. Tým sú ovplyvnené aj
výsledky mužstva a celý tréningový proces. V tomto kolektíve máme prioritu
súťaž hrať len s domácimi odchovancami.
Tréningový proces:
Dospelí : 3 x týždenne ( utorok, štvrtok, piatok) – nedeľa zápas
Starší žiaci: 3 x týždenne ( pondelok, streda, štvrtok) – sobota zápas
Mladší žiaci: 3 x týždenne ( pondelok, streda, štvrtok) – sobota zápas
Dorast : 3 x týždenne ( utorok, štvrtok, piatok) – nedeľa zápas
Mladšia prípravka : 2 x týždenne ( streda, piatok ) umelá tráva
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Staršia prípravka: 3 x týždenne ( streda , štvrtok, piatok)- ihrisko, umelá tráva
Zimné mesiace:
Starší žiaci : Mestská ŠH 2- 3 x týždenne + turnaje
Mladšia prípravka: Telocvičňa Gymnázium MH – 2 x týždenne + hala, turnaje
Staršia prípravka : 2 x týždenne - ZŠ Nábrežie Rimavy
Mladší žiaci: Telocvičňa ZŠ Klokočova – 2 x týždenne + turnaje
Dorast: 1-2 x MŠH – 1 x umelá tráva (priateľské zápasy)
Dospelí: 1 x MŠH + 2 x umelá tráva (priateľské zápasy)
Materiálne a ekonomické podmienky klubu:
Klub pracuje v amatérskych podmienkach. Pomoc sa mu dostáva hlavne od
mesta a niekoľkých sponzorov, ktorí zabezpečujú chod klubu. Podmienky na
tréning sú na primeranej úrovni. Počas roka sa využíva hlavne hlavná hracia
plocha, keď v blízkosti areálu nemáme možnosť absolvovať tréning na
vyhovujúcom ihrisku. Umelú trávu využívajú hlavne žiacke kategórie (staršia
a mladšia prípravka). Materiálne podmienky sú na požadovanej úrovni.
Všetky vekové kategórie majú vlastné dresy lopty a športové pomôcky.
Športový materiál, pomôcky, dresy si klub zabezpečuje z vlastných zdrojov
alebo sponzorsky. Veľká pomoc sa klubu dostáva aj od CVČ, pri ohodnotení
trénerov a materiálnom zabezpečení. V roku 2019 sme získali finančnú
podporu 30 000 €, ktoré sú účelovo viazané na rekonštrukciu budovy FK Iskra
Hnúšťa. V letných mesiacoch sme začali s rekonštrukciou. V spolupráci so MŠ
Klokočova a ZŠ Klokočova sme rozbehli projekt DAJME SPOLU GÓL, ktorý je
zameraný na rozvoj športových zručností najmenších detí. Futbalový klub ako
aj iné kluby tvrdo bojuje s finančnými problémami, ktoré sa pravidelne
vyskytujú. Náklady na fungovanie klubu sú dosť vysoké. Najväčšími položkami,
ktoré klub zaťažujú sú hlavne doprava , energie a činnosť. Klub je veľmi vďačný
za podporu mesta a sponzorov, ktorí mu pomáhajú naďalej napredovať.
Súťaže našich kolektívov:
V kategóriách prípraviek máme okolo 40-50 chlapcov. Cieľom je hlavne
športová príprava a učenie základných futbalových zručností a herných
činností jednotlivca. V týchto kategóriách hrávame počas roka niekoľko
turnajov a priateľských zápasov. Aj tu máme veľa šikovných chlapcov, ktorí ak
budú na sebe tvrdo pracovať môžu mať pred sebou sľubné futbalové úspechy.
Mladší a starší žiaci sú už niekoľko rokov účastníkmi najvyššej krajskej
súťaže, ktorú môže náš klub hrať – II. liga skupina JUH .Dosahujú výborné
výsledky a umiestnenia. Našim cieľom je udržať pre klub túto súťaž. V kategórii
mladších a starších žiakov máme niekoľko šikovných chlapcov o ktorých
prejavujú záujem aj kvalitnejšie futbalové kluby. Kategória dorastu je
účastníkom III. ligy čo je tiež najvyššia krajská súťaž pre túto kategóriu vo
formáte s jedným dorasteneckým mužstvom. Chlapci si pravidelne držia
umiestnenie do 8.miesta, čo je v silnej konkurencii mužstiev , ktoré hrajú túto
súťaž výborné. Cieľom v tejto kategórii je pripraviť chlapcov na prechod do
kategórie dospelých. Kategória dospelých je účastníkom V. ligy skupina D.
Po jesennej časti nie sme spokojní s našim umiestnením (13.miesto), žiaľ
musíme sa s tým vysporiadať. Pred sezónou boli ambície nášho mužstva
podstatne vyššie. Chceli sme úspešne pôsobiť do 6.miesta. Našim cieľom bolo
získať 18 bodov. Takže s umiestnením na 13. mieste a ziskom 8 bodov nie sme
spokojní. Každopádne nás situácia neteší a urobíme všetko preto, aby sme v
jarnej časti zabojovali a posunuli sa v tabuľke čo najvyššie. Verím, že v jarnej
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časti vybehne na ihriská iná Iskra Hnúšťa, Stále tvrdím, že máme jedno z
najmladších mužstiev v tejto súťaži a chlapcom chýbajú väčšie skúsenosti, no
a preto musíme zabrať ako kolektív. V každom mužstve je niekoľko
rozdielových hráčov, ktorí majú skúsenosti z vyšších súťaží a títo hráči
rozhodujú zápasy.
Dôležité bude, aby sa všetci naši chalani dali zdravotne do poriadku a na
jarnú časť budú 100 % pripravení. Ak sa to podarí, tak nemám žiadne obavy o
naše mužstvo. V našom klube máme jasnú filozofiu. Chceme hrať futbal len s
našimi odchovancami, ktorým zabezpečíme kvalitný tréningový proces a
kvalitné podmienky.

Volejbalový klub Iskra
Hlavným zameraním činnosti VK Iskra Hnúšťa je
športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania
ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti
mladého človeka. Cieľ VK Iskra je venovať sa mládeži i
na základe svojho širokého záberu v mládežníckom
volejbale.
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa vzhľadom na vytvorené
podmienky športovej prípravy mládeže, chce naďalej
propagovať zdravý životný štýl a podporiť mládežnícky šport – volejbal medzi
mládežou od 6 rokov po 20 rokov. Ukázať zdravé využitie voľného času
a možnosť sebarealizácie sa, podporiť pravidelný športový tréning a podporiť
tak boj so záhaľkou, nudou a boj proti drogám. Poukázať na zdravý aktívny
spôsob života.
Poslaním tohto občianskeho združenia je aj činnosť v telesnej kultúre, športe
a iných podobných činnostiach a aktivitách. Poslaním VK je aj uspokojovať
mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať
podmienky na upevňovanie ich zdravia, zlepšovať telesnú a duševnú zdatnosť
a športovú výkonnosť. V Orgánoch športového klubu pracujú zanietenci
a podporovatelia tohto športu :
Správna rada VK Iskra Hnúšťa
predseda : Ing. Miroslav Mrnka – prezident VK Iskra
zástupca za školstvo : PaedDr. Barbora Földiová- riaditeľka ZŠ
zástupca sponzorov : Ing. Erika Hrušková
športový riaditeľ VK : Mgr. Štefan Majeský
Dozorná rada VK Iskra Hnúšťa
predseda : Marcel Migaľa
člen : Marcel Tokár
člen : Peter Sliacky
Výkonná rada
prezident : Ing. Miroslav Mrnka
viceprezident :: Ing. Juraj Remeň
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športový riaditeľ : Mgr. Štefan Majeský
technický riaditeľ : Igor Pasiar
ekonóm : Miroslava Szökeová
sekretár : Mgr. Slávka Tomengová
V sezóne 2018/19 sme mali v súťažiach najmladšie žiačky
v trojkovom volejbale, ďalej družstvo starších žiačok v I. triede M
SR. V tejto sezóne sme si kládli za cieľ prebojovať do prvej štvorky v súťaži
starších žiačok. Pre malý počet dorasteniek sme však museli odstúpiť z 1. ligy
junioriek, preto v tomto roku chceme obnoviť účasť v 1. lige junioriek alebo
kadetiek pre nasledujúcu sezónu. Najhlavnejšou úlohou VK však zostáva nábor
najmladšieho žiactva a výchova nastupujúcej generácie čo by malo tvoriť pre
nasledujúce roky základ v klube. Chceme zvýšiť počet hráčok na
predchádzajúcu úroveň, pretože s malým počtom hráčok nie sme schopný
plnohodnotne účinkovať v súťažiach. Ďalej potrebujeme zlepšiť spoluprácu so
základnými školami, kde máme veľa čo naprávať, v tejto oblasti očakávame
väčšiu zainteresovanosť mesta, pretože ZŠ-ky spadajú pod mestá. Pokiaľ
nebude v meste spoločnou úlohou spolupracovať v aktivizácii detí o šport,
nebude sa nám lepšie dýchať ako samostatným subjektom a nepritiahneme
k pravidelnému športu mládež mesta. V klube sa venujú športovej príprave
šiesti kvalifikovaní tréneri.
V celoročnom kalendári okrem pravidelných celoslovenských súťaží
jednotlivých kategórii si našli svoje miesto turnaje, ktoré sa organizujú
tradične na úvod sezóny, v septembri 2019 sme usporiadali Memoriál
Danky Gálovej, XXVI. Ročník súťažnej prehliadky žien, juniorky súťažili v
Memoriáli Michala Lumnitzera (XV.ročník), pre staršie žiačky sme
zorganizovali Pohár primátora mesta (XXVI. ročník) a pre mladšie žiačky
Pohár mesta (XVI.ročník). Na týchto turnajoch štartovala najmä špička
mládežníckych družstiev Slovenska a tiež dva roky z Maďarska, pre veľký
záujem a našu obmedzenú kapacitu nevieme uspokojiť všetkých záujemcov
o štart na našich turnajoch. Chýbajú nám najmä ubytovacie priestory, ktoré
nám bránia usporiadať viacdňové turnaje, a tak uspokojiť ďalších záujemcov
najmä zahraničných účastníkov, pre ktorých je zaujímavý len viacdvojdňový
turnaj, nie jednodňový. Výsledkami v týchto súťažiach a organizáciou
jednotlivých turnajov chceme naďalej zviditeľňovať Hnúšťu a blízky región
a vzorne reprezentovať nielen VK ale i naše mesto. VK Iskra chce naďalej plniť
svoje poslanie a v športovej oblasti si kladie reálne ciele. Dlhodobým cieľom
je neustále rozširovať a upevňovať hráčsku základňu, ktorá je základom nášho
pôsobenia. Úžitok z našej činnosti okrem detí trénujúcich vo VK Iskra Hnúšťa
majú všetky miestne školy, pretože tieto hráčky sa zúčastňujú za svoje školy v
mnohých športových akciách. V tomto chceme i naďalej pokračovať
a dosiahnuť aby sa aspoň jedna škola sa dostala do finále SR škôl. V klube
funguje webová stránka klubu, táto naša stránka prispieva k zviditeľneniu
nášho klubu a mesta.
Zdroj : Ing. Miroslav Mrnka, prezident VK Iskra Hnúšťa, v Správe o činnosti
klubu 2019.
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Mestský kynologický klub Hnúšťa
v roku 2019 registroval 23 členov, z toho 3 mládežníkov do 18 rokov. V
mesiacoch január, február si naši členovia trénovali svojich psov na jarnú
skúškovú a pretekársku sezónu hlavne v cvikoch poslušnosti a obrany. V marci
na bonitácii v Lučenci M.Svitek a pes NO Rony úspešne absolvovali bonitáciu.
Začiatkom apríla sme zorganizovali brigádu v areáli MKK, upravovali a
vyrovnali sme výcvikovú plochu aj príjazdovú cestu. Zúčastnilo sa 8 členov. Po
brigáde A.Zvara povalcoval celú plochu.
28.apríla sme v areáli MKK Hnúšťa zorganizovali skúšky z výkonu psov IGP
podľa medzinárodného skúšobného poriadku. Výkony psov posudzovala
rozhodkyňa J.Kucková, vedúca skúšok bola O.Vargová,, figurant A.Zvara.
Zúčastnili sa ich štyria naši členovia:
BH/VT-R.Múka a pes doberman Diesel,
IGP1-V.Dovala a sučka NO Gwen Bomina,K.Dovalová a pes NO Atrey
Perrunova,R.Zemančíková a sučka BO Uriel Lufty. Všetky psy okrem Uriel
splnili limit skúšky. Týždeň po skúškach nám diviaky rozryli asi štvrtinu
cvičiska, znovu sme brigádovali pri úprave plochy.
Ako po minulé roky znovu naše mládežníčky venovali mnoho voľného času
príprave preteku v Brannom viacboji kynológov. Krajský kvalifikačný pretek v
BVK sa konal 18.mája v areáli KK Chabenec pri Ružomberku.V prekrásnom
prostredí pod Tatrami súťažili naše dve pretekárky..V kategórii žiačky do
15.rokov R.Zemančíková so sučkou Uriel .Radka si vybojovala 4.miesto.V
kategórii ženy od 19 do 40 rokov K.Dovalová a pes Atrey obsadili krásne
2.miesto. Radka a Nelka so psami postúpili na MSR v BVK.
V auguste naše mládežníčky L.Hedvigová so sučkou NO a R.Zemančíková a
Uriel absolvovali letný tábor talentovanej mládeže v Malom Lapáši pri Nitre,
kde úspešne Radka vyhrala pretek a tiež výstavu. Naši členovia M.Svitek,
O.Vargová, K.Dovalová, A.Zvara a J.Mišurák so svojimi psami predviedli
ukážky výcviku poslušnosti a obrany v Rimavskej Píle počas dňa obce.
15.septembra sa uskutočnili Majstrovstvá SR v BVK v Lučenci.K.Dovalová a
Atrey si v kategórii ženy vybojovali 4 miesto, R.Zemančíková a Uriel v kategórii
žiačky 4.miesto.
V septembri sa K.Hendlová so sučkou veľkého bradáča Porschou zúčastnili
na klubovej výstave vo Chvojnici, Porscha získala ocenenie Výborná 2.
5.októbra sme usporiadali v našom areáli MKK skúšky IGP. Na skúšky
nastúpilo 5 psovodov, 1xBH/VT, 1xIGP1,2x IGP2,1xIGP3. Z našich členov
IGP1splnila R.Zemančíková a Uriel,V.Dovala s Gwen a K.Dovalová s Atreyom
po poslušnosti odstúpili zo skúšky IGP2.
Výkony psov a psovodov posudzoval rozhodca M.Štrba, vedúca skúšok bola
O.Vargová, figurant M.Svitek, kladači stôp M.Svitek a P.Svinčiak, kuchár už
tradične J.Mišurák.
M.Svitek a pes NO Rony v novembri úspešne zložili obranársku skúšku SPR 3
v Detve. Pretekársku sezónu sme ukončili pretekom RUR-GAS v Lučenci,kde
v kategórii IGP 1 naša mladá pretekárka R.Zemančíková a Uriel si vybojovala
krásne 2.miesto, podľa SVV1 O.Vargová a Oris skončila na 3.mieste.
Počas celého roku sme udržiavali výcvikový areál v dobrom stave
pravidelným kosením a valcovaním. Upravili sme plochu navozením a
rozhrnutím zeminy ,na príjazdovú cestu bola nasypaná šotolina.
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Žiaľ v jesennom období sme nevedeli zabrániť nájazdom diviačej zveri, ktorá
nám zničila asi štvrtinu výcvikovej plochy. Areál nie je oplotený, pretože je iba
v prenájme a tak sa ani v budúcnosti zrejme podobným škodám neubránime,
budeme musieť riešiť ospoň provizórnu ochranu výcvikovej plochy proti
diviačej zveri. Na jar v rámci klubovej brigády bude potrebné terén upraviť a
dosiať trávou zničenú plochu.
Tešíme sa z každého úspechu, ktorý psovodi so svojimi psami dosiahli, čo je
zároveň motiváciou pre ostatných členov.
Zdroj : Oliva Vargová, predseda klubu

Klub slovenských turistov Hnúšťa
Výbor KST v roku 2019 pracoval v päťčlennom zložení: predseda klubu
Ľubomír Klimo, podpredseda Ondrej Király, pokladníčkou klubu je Andrea
Bálintová a členovia sú Eva Ondrejová a Ján Berceli. Výbor klubu v roku sa
stretol 3x. Dvakrát pred turistickými zájazdami. V roku 2019 sme mali
naplánovaných 25 turistických akcií, z toho 6 autobusových zájazdov:
1. Fačkovské sedlo – Kľak – Fačkov – Čičmany /strážovské vrchy/
2. Babia hora /Orava/
3. Píla Piecky – Sokolia dolina- Podlesok /Slovenský raj/
4. Iľanovo – Poludnica – Liptovský Ján /Nízke Tatry/
5. Východná Vysoká /Vysoké Tatry/
6. Krásnohorská dlhá lúka – Silica – Gombasek /Slovenský kras/
Už okrem spomínaných akcií sa niektorí členovia nášho klubu zúčastnili
týchto akcií: Ondrejovský pochod vďaky – túto akciu organizuje KOS
Rimavská dolina Tisovec, 2x brigáda na horskej chate v sedle Burda v NP
Muránska Planina, Zimný prechod Muránskou planinou organizuje KST
Rimavská Sobota, 27. ročník Národného výstupu na Pustý hrad – túto akciu
organizuje mesto Zvolen – Matica Slovenská a KST Pustý hrad, 26. ročník
Katohorského výstupu na Bralo – Bralce – organizuje KST Tuhár. Po meste
Hnúšťa sme obnovili turistické značenie žltou a modrou značkou. Absolvovali
sme 19. akcií, len výstup na Dedečkovu chatu zrušili pre veľmi nepriaznivé
počasie a turistický zájazd na Babiu horu odvolali pre malý záujem turistov. Od
začiatku januára - keď začali turistický rok do konca novembra - sa na akciách
zúčastnilo 436 turistov, členov KST Hnúšťa, ale aj z iných turistických klubov.
Klub je pravidelne propagovaný v RTVS, na turistickej informačnej tabuli a na
internetovej stránke KST Hnúšťa, ale aj na stránke mesta Hnúšťa.

Fitnes Klub Iskra Hnúšťa
Fitnes Klub Iskra Hnúšťa sa dlhé roky zaoberá športovou činnosťou mládeže,
kondičného cvičenia širokej verejnosti a športovou prípravou pretekárov
klubu. Tento klub sa dlhé roky radí medzi najlepšie kluby nielen v našom
meste, ale i v regióne. Vychoval mnohých úspešných športovcov a vďaka
tomuto klubu Hnúšťu navštívilo mnoho novinárov a takmer všetky televízie
pôsobiace na Slovensku. O úspešnosti tohto klubu svedčí i skutočnosť, že mu
bola daná dôvera usporiadať Mr.SR v kulturistike, Fitness, Bikini Fitness –
juniorov, ktoré sa konali v Mestskej športovej hale. Tento šampionát privítal
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viac ako 1000 návštevníkov a pretekárov, navštívili a prezentovali ho popredné
televízie STV, JOJ, TA3 a shot bol odvysielaný v hlavnom TV spravodajstve
všetkých televízií. O tieto majstrovstvá prejavila záujem aj štátna tajomníčka
ministerstva školstva Oľga Nachtmannová a ako čestným hosťom týchto
majstrovstiev bol štátny tajomník ministerstva vnútra Mgr. Michal Bagačka.
Ďalšími hosťami tejto súťaže boli i bývalí reprezentanti Československej
republiky. Ako jediný športový klub v našom meste máme dvoch
reprezentantov SR, ktorí majú podpísaný štatút reprezentanta SR a to
Michaela Ďubeková a Jakub Prokop.
Výsledky Fitnes Klubu ISKRA Hnúšťa za rok 2019
Michaela Ďubeková – reprezentantka Slovenskej republiky
- Majsterka SR - Bikini Fitness– juniori
- nominačný zraz pre Mr.Europy 2019 juniorov – vybratá do reprezentácie SR
-Mr.Europy Španielsko - Santa Susana – 7.miesto medzi juniorkami open
kategoria bez rozdielu výšky (v kategorii pretekalo 23 najlepších súťažiacich v
Europe)
Tereza Prokopová
- 6.miesto Majstrovstvá SR juniorov
- 5.miesto Majstrovstvá SR dorast
Jakub Prokop – reprezentant Slovenskej republiky
- Majster SR v kulturistike do 70 kg
- Majster SR v klasickej kulturistike do 172 cm
- nominačný zraz v Bratislave – nominovaný do užšieho kádra SR pre
majstrovstvá Europy
- Majstrovstvá Europy Španielsko Santa Susana obsadil vynikajúce 4. miesto
Matej Páleš
- Majstrovstvá SR juniorov klasická kulturistika 4.miesto
- Tatranský pohár klasická kulturistika klasická kulturistika 6.miesto
- Veľká cena Dubnice klasická kulturistika 5.miesto
Denisa Garajová
- Majstrovstvá SR Bikini Fitness – 7.miesto
Veronika Garajová
- Majstrovstvá SR Wllnes Fitness – 6.miesto
Marek Bambura
- Majstrovstvá SR kulturistika do 90 kg 4.miesto
Práca s mládežou:
Michaela Ďubeková – prebieha príprava na jarné súťaženie v kategórii
bikini fitness junioriek, pozvaná ako talentovaná pretekárka na zraz
reprezentácie SR-Bratislava
Tereza Prokopová – prebieha príprava na jarné súťaženie v kategórii bikini
fitness , junioriek.
Alex Pavlov – v príprave na jarné súťaže
Sestry Deniska a Veronika Garajové
- v príprave na jarné majstrovské súťaže v kat.Bikini Fitness
Matej Páleš
- príprava pre kategóriu klasická kulturistika – juniori
Jaroslav Šoltýz
- príprava pre kategóriu physique mens – juniori
Príprava pretekárov prebieha pod vedením skúseného trénera Dušana
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Ďubeka.
Prezident klubu Ivan Demian zabezpečuje takmer všetky podmienky nielen
pre pretekárov Fitnes Klubu, ale i širokej verejnosti a je jedným z hlavných
organizátorov spoločne s Dušanom Ďubekom pre Mr.SR, ktoré sa budú konať
v Hnúšti 11.04.2020. Naši pretekári sa významným spôsobom podieľajú na
zviditeľňovaní nášho mesta na rôznych sociálnych sietiach a televízii ako je
STV atď. Nakoľko platíme našim pretekárom ktorí sú v reprezentácii SR každý
mesiac cestovné na reprezentačný zraz do Bratislavy a prispievame na ich
prípravu a súťaže v rámci SR. Pridelené finančné prostriedky by klub využil pre
úhradu cestovných nákladov našich pretekárov na súťaže, zrazy, reprezentácie,
ubytovanie, ošatenie a kúpu športového materiálu.
Zdroj : Vybraté zo správy prezidenta klubu Ivana Demiana.

Taekwondo klub Hnúšťa
Tréningové jednotky prebiehali v telocvični ZŠ Klokočova Hnúšťa, každý
pondelok a stredu od 17,00 hod. – 19.00 hod. Klub má kvalifikovaných
trénerov taekwondo Mgr. Maroša Oláha a Mgr. Ivanu Kyseľovú, obidvaja sú
držiteľmi majstrovských stupňov čierny pás. Podľa potrieb klub organizoval
špeciálne tréningy cez víkendy i v zrkadlovej miestnosti v DK Hnúšti. V klube
trénovali všetky vekové kategórie od detí až po dospelých. Klub má cca 60
členov.
Taekwondo klub Hnúšťa od januára 2019 zorganizoval a zúčastnil
nasledovných súťaží a akcií :
ABSOLVOVANÉ SÚŤAŽE V ROKU 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

02.02. 2019 - Falcon Cup - Rimavská Sobota zápas
03.02. 2019 - Falcon Cup - Rimavská Sobota poomsae I.kolo sl. ligy
03.-06.2.2019 - MAJSTROVSTVÁ SVETA Para Poomsae,Turecko Antalya
15.-17.2.2019 - FRENCH OPEN G1 Poomsae , Francúzsko – Lille
23.03. 2019 - TNT CUP – Poomsae , Rakúsko – Tulln an der Donau
24.03. 2019 - CZECHOPEN Majstrovstvá ČR Poomsae, CZ Hradec /Moravicí
13.04 .2019 - Trenčín Open - Trenčín poomsae, II. kolo sl. ligy +zápas
04.05. 2019 - Cassovia Open – Košice zápas
11.05. 2019 - Cassovia Open – Košice zápas
01.06. 2019 - Bratislava Open - Bratislava zápas
15.06. 2019 - 2nd INTER. FRIENDLY ParaTKD Open, Chorvátsko- Záhreb
22-23.06. 2019 - AUSTRIAN OPEN G1 Poomsae , Rakúsko- Viedeň
12.10. 2019 - HUNGARIAN OPEN Poomsae 2019 – Budapešť
20.10. 2019 - CROATIAN POOMSAE G1 – Chorvátsko, Zapršic
31.10. 2019 - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY Para Poomsae , Taliansko- Bari
03.11. 2019 - PRAGUE OPEN POOMSAE , CZ – Praha
17.11. 2019 - Ilyo Cup zápas - Košice
18. 11. 2019 - Ilyo Cup poomsae - Košice
14. 12. 2019 - Majstrovstvá SR 2019 Slovensko - Snina

AKCIE TAEKWONDO KLUBU HNÚŠŤA 2019
1.
2.
3.
4.

26- 27.01. 2019 - Seminár s kórejským majstrom majster Lee z CZ
22.02. 2019 - Exhibícia vystúpenie „Športovec roka 2018 “ Hnúšťa v MsKS
15.02. 2019 - Mgr. M. Oláh – vzdelávanie Couch Seminár v Lille , Francúzsko
27- 28.03. 2019 - Seminár s kórejským majstrom Lee z CZ , Rim.Sobota
+ školenie rozhhodcov poomsae
5. 07.05. 2019 - Tréning v ŠKD pri ZŠ Klokočovej „ Pohybom ku zdraviu“
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6. 12.05. 2019 - Exhibícia vystúpenie „ Deň matiek “ Hnúšťa v MsKS
7. 08.06.2019 - Exhibícia vystúpenie „ Deň Mikroregiónu – Sinec-Kokavsko “
Lehota nad Rimavicou
8. 19.06.2019 - Skúšky technickej vyspelosti na žiacke stupne v TKD klube
9. 22.-23.06 2019 - Skúšky na majstrovské stupne DAN – Krompachy – Plejsy
10. 26.06. 2019 - Taekwondo letná párty pri bazéne s rodičmi i deťmi
12. 07-8.9.2019 - Seminár s kórejským majstrom Lee z CZ, Rimavská Sobota
13. 01.06.2019 - „ HNÚŠŤANKOVO“ – stanovisko „ Vojaci“ - akcia mesto
14. 28.09.2019 - Súťaž vo varení kapustnice – akcia mesto Hnúšťa
15. 28. 09 2019 - klubové sústredenie príprava na súťaž v Budapešti
16. 23.10. 2019 - Realizácia TKD projektu Od PC „ Na skok“ – ZŠ Klokočova
17. 30. 10.2019 - Halloween párty pre členov klubu
18. 11.11. 2019 - Realizácia TKD projektu OdPC „na skok“– MŠNR -Rimavienka
19. 15.11. 2019 - Realizácia TKD projektu Od PC „ Na skok“ – MŠ Klokočova
20. 19. 12.2019 - Vianočná párty 2019 (vianočné posedenie s deťmi a rodičmi)

Priebežne sme organizovali letné tréningy na multifunkčných ihriskách,
špeciálne tréningy predríprava na súťaže v zrkadlovej miestnosti Domu
kultúry a v telocvičniach škôl (sobotné tréningy zápas, pooomsae).
V klube máme 4 reprezentantov Slovenska v poomsae : Ivana Kyseľová –
kategória kadet, Milan Kyseľ – kategória juniori, Petra Porubiaková –
kategória Junior, Tomáš Mravec – kategória Para Poomsae .
Počas celého roka 2019 získal Taekwodno klub Hnúšťa významné
ocenenia v rámci vyhodnotenia spomedzi všetkých zúčastnených klubov na
jednotlivých súťažiach nasledovne:
1. I. Kolo slovenskej Ligy –
- 1. miesto
2. Trenčín Open poomsae
- 1. miesto
3. Cassovia Open Košice
- 1. miesto
4. Ilyo Cup Košice
- 1. miesto
5. Majstrovstvá SR 2019
sa uskutoční 14.12.2019 v Snine
Medzi top reprezentantov nášho klubu patria sestry Timea a Tamara Morové,
Sára Sujová, Martina Zelenáková, Alexandra Lujza Lorinčíková, Tatiana
Bianka Lorinčiková, Timea Ivana Lorinčíková, Viktória Brndiarová, Patrik
Pavko, bratia Vrbiar Ján, Vrbiar Tomáš..
Finančné prostriedky, ktoré mesto Hnúšťa pridelilo klubu sa použili na
úhradu cestovného, štartovného a ubytovania na súťažiach.
Taekwondo klub Hnúšťa spolupracuje aktívne s rodičmi cvičencov,
ďalej so Základnou školou Klokočova v Hnúšti, s Mestským kultúrnym
strediskom v Hnúšti, mestom Hnúšťa, s CVČ Hnúšťa a trénermi okolitých
taekwondo klubov. Taekwondo klub Hnúšťa pokračuje v intenzívnej príprave
cvičenca so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami a aktívne sa zapája do
cvičencovej individuálnej prípravy v kategórii para-poomsae, v spolupráci
SATKD WT a SPV Slovenského paraolympijského výboru. Úspešná bola i
spolupráca s kórejským majstrom p. Lee z Prahy v podobe účasti na
pravidelných troch vzdelávacích seminároch poomsae. Semináre pomáhajú
v rozvoji nielen samotných trénerov, ale i našich cvičencov, kde sa zvyšuje ešte
viac kvalita techník súťažného taekwonda. V roku 2019 pribudol do radu
kvalifikovaných rozhodcov pre poomsae, z nášho klubu Milan Kyseľ a ostatní
4 rozhodcovia si rozšírili v tomto roku svoje skúsenosti nielen na domácich ale
i zahraničných súťažiach. V roku 2020 absolvujú školenia rozhodcov podľa
plánu SATKD. V júni 2019 sa tréneri TKD klubu Hnúšťa spolu
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s nominovanými cvičencami zúčastnili skúšok technickej vyspelosti na
majstrovské stupne pod vedením kórejských majstrov. Naši nominovaní
cvičenci úspešne absolvovali skúšky na majstrovské stupne 1DAN : Ing. K.
Murinčeková, I. Kyseľová, M. Kyseľ, M. Oláh ml. a K. Dovalová na 2. DAN.
V roku 2020 sa zameria tréningová príprava na reprezentantov SR,
konkrétne v kategórii kadet na I. Kyseľovú, ktorá bude štartovať na
Majstrovstvá sveta 2020 v Dánsku a Majstrovstvá Európy (ešte nie je
stanovené miesto), ďalej v kategórii Para-Poomsae – T. Mravec tiež sa
zúčastní Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy.
Do tréningového procesu máme v pláne zakúpiť tablety, ktoré slúžia na
nahrávanie, hodnotenie cvičenca, odstraňovanie nesprávnych techník
pomocou grafického editoru v softvérovom programe Couch poomsae, kde
dostanú cvičenci od trénera priamu spätnú väzbu a zvýši sa tak kvalita techník
a nastane rýchlejšie napredovanie. Tablet by využívali i rozhodcovia priamo na
tréningoch, kde by si zároveň zvyšovali svoje rozhodcovské zručnosti. Ďalej
k rozvoju psychomotorických, koordinačných zručnosti chceme zakúpiť
penové rúrky –„ slíže“, koordinačný rebrík a iné taekwondo pomôcky. Naďalej
hľadáme vlastné priestory na realizáciu taekwondo tréningov, ktoré by sme
mohli vybaviť penovými puzzle – tatami, pomôckami, zrkadlami, aby sa zvýšila
efektivita tréningového procesu.
V rámci pridelenej finančnej dotácie, by sme sa chceli podľa možností
zúčastniť vysokokvalifikovaných súťaží
našich reprezentantov a
top
pretekárov ako sú Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, a iných A –
čkových súťaží.
O všetkých súťažiach, akciách, novinkách v klube pravidelne
informujeme širokú verejnosť na mestskom webe mesto.hnusta.sk,
tisovec.com, v mesačníku Hnúšťanský hlas a na našej klubovej webovej
stránke taekwondohnusta.sk a facebook.com/taekwondoklubhnusta, kde si
môžete nájsť naše články aj s fotogalériou.
Zdroj : Mgr. Maroš Oláh – prezident Klubu

Športový klub Kick – Box Leon Hnúšťa
Športový klub sa zaoberá prácou s mládežou ako aj dospelými cvičencami.
V klube je v súčasnosti registrovaných aktívnych členov, ktorí pravidelne
trénujú v športovej hale a to trikrát do týždňa. Cvičenci majú možnosť trénovať
aj samostatne alebo pod vedením trénera v miestnosti určenej na tréning
bojového umenia, ktorá sa nachádza v Mestskej športovej hale v bývalej
náraďovni pod schodišťom. Trénermi v klube sú Jozef Vranec, Tomáš Rosiar,
Ondrej Pupala -pre tréning Boxu a Kick-Boxu, a pre tréning Thai-Boxu Martin
Kocka. Mesto Hnúšťa poskytlo na základe žiadosti klubu dotáciu, ktorú klub
využil na jednotlivé súťaže a to formou cestovných výdavkov, štartovného ako
aj nákupu tréningových pomôcok potrebných k súťažiam, ale aj k samotnému
tréningovému procesu. Aj v roku 2019 klub spolupracoval s Centrom voľného
času. Hlavným cieľom klubu je dosiahnutie titulu Majster Slovenska, čo sa
klubu v roku 2019 aj podarilo a v túto sezónu získali dva tieto tituly.
Konkurencia je však veľkú, ale aj tak športovci na jednotlivých súťažiach
nestrácajú postavenie a dosahujú vcelku veľmi dobré výsledky, za čo patrí
veľká vďaka nielen im, ale aj podporovateľom – Mestu Hnúšťa, poslancom,
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ktorí aj v tomto roku podporili klub nenávratnou dotáciou a vytváraním
kvalitných podmienok pre cvičencov v Mestskej športovej hale.
Výkonný výbor klubu sa skladá :
Prezident – Mgr. Martin Pliešovský
Predseda – Jozef Vranec,
Podpredseda – Tomáš Rosiar
Finančný zástupca – PaedDr. Vlasta Pliešovská
Hospodár – Ján Stejskal
V sobotu 23.3.2019 sa v meste Poprad konalo 2. kolo Open ligy v Kick-Boxe.
Súťaže sa zúčastnilo 129 pretekárov z 28 klubov a z 2 klubov z Poľska. Náš klub
Kick-Box Leon Hnúšťa tu mal tiež svoje zastúpenie. Farby klubu hájil Juraj
Hrivnák v kategórii nad 63 kg. Pretekal v dvoch štýloch Kicklight
a Lightcontact. Vďaka vynikajúcej príprave vyhral Juraj 5 zápasov, čo mu
zaručilo krásne 1. miesto v obidvoch štýloch.
Bojovníci z Hnúšťanského klubu sa ukázali v najlepšom svetle aj dňa 8. júna
2019 na Majstrovstvách Slovenska v kickboxe, ktoré sa pod záštitou
Slovenského zväzu kickboxu konali v Leviciach. Reprezentanti Hnúšte sa
v silnej konkurencii nestratili, práve naopak, postavili sa na medailové priečky
a domov sa vrátili s medailami a titulmi. Najviac sa darilo Jurajovi Hrivnákovi,
ktorý zápasil v kategóriách lightcontact nad 63 kg a kicklight nad 63 kg.
V obidvoch nenašiel premožiteľa a stal sa dvojnásobným Majstrom Slovenska.
Zahanbiť sa nedal ani jeho klubový kolega Ján Radič, ktorý v kategórii kicklight
do 94 kg vybojoval titul národného vicemajstra. Klub Leon sa v celkovom
hodnotení 30 zúčastnených klubov umiestnil na 21. priečke.
V dňoch 23.8. až 1.9. sa mládežnícka reprezentácia SR zúčastnila Majstrovstiev
Európy kadetov a juniorov v kickboxe v maďarskom meste Györ. Počas 6 dní
bojovalo o umiestnenie 1991 pretekárov z 39 krajín. Slovensko reprezentovalo
25 pretekárov, medzi ktorých sa určite právom dostal aj člen nášho klubu KickBox Leon Hnúšťa Juraj Hrivnák. Jurko zápasil vo váhovej kategórii +69 kg,
v štýle Lickhtcontact a Kicklight. Po náročných tréningoch v MŠH v Hnúšti
s trénermi Jozefom Vrancom a Martinom Kockom a sústredení Slovenskej
reprezentácie v Tatranských Matliaroch predviedol Juraj ozaj skvelé výkony,
za ktoré sme naňho právom hrdí. Napriek obrovskej snahe a veľkej bojovnosti
sa mi medailové umiestnenie nepodarilo dosiahnuť. Slovenská reprezentácia
priniesla domov celkovo 12 medailí, 1 zlatú, 1 striebornú a 10 bronzových.
Zdroj : Jozef Vranec – predseda Klubu v spáve o činnosti na MsZ

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa
Stolnotenisový klub má organizačno-právnu formu občianskeho
združenia. Klub začal svoju činnosť v roku 2007 od 21. februára 2011 je
registrovaný v registri organizácií. V súčasnej dobe má 21 stálych členov. Je
účastníkom 5. ligy Oblastného stolnotenisového klubu Rimavská Sobota.
Výkonný výbor zasadá zasadá podľa potreby, no minimálne 2 x do roka.
Práca klubu je zameraná predovšetkým na podporu uspokojovania
športových a voľnočasových potrieb všetkých vekových a sociálnych skupín
obyvateľov mesta, hlavne mládeže. Činnosť klubu je zameraná na obyvateľov
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Hnúšte ako aj okolitého regiónu, a to súťažnou účasťou v 5. lige,
organizovaním hráčskych turnajov pre registrovaných hráčov ako aj
neregistrovaných hráčov, detí a žien. Klub svojou činnosťou pomáha
spropagovať tento šport aj v meste v rámci vlastných tréningových jednotiek a
snaží sa venovať aj tréningu detí a mládeže. V tejto činnosti sa nám nedarí
udržať ustálený stav detí a mládeže – malá výdrž detí pri náročnosti tréningov.
Tréningové jednotky navštevujú aj hráči neregistrovaní - ženy, ako aj hráči
hrajúci vyššiu súťaž 2. liga-STK Magnezit Revúca. V kategórii registrovaných
hráčov sme sa zúčastnili viacerých turnajov v regióne (Klenovec-2. Miesto
získal J. Čipka v kategórii registrovaných, Rimavská Sobota, Lučenec, Utekáč,
Poltár, Plešivec, Cinobaňa, Újezd...). V ročníku 2018/2019 sme obsadili 3.
miesto v skupine Východ 5. stolnotenisovej ligy. Po stretnutiach o celkové
umiestnenie sme skončili na 8. mieste.
Zápasy a tréningy hrávame v ZŠ Nábrežie Rimavy, ktorá nám týmto
spôsob veľmi pomáha. STK úzko spolupracuje aj s CVČ v Hnúšti, ZŠ MH v
Hnúšti ako aj so SOŠ v Hnúšti. Spolupráca spočíva v pomoci organizovania
stolnotenisových turnajov a materiálno technickým zabezpečením.
Vďaka za pomoc patrí aj mestu, ktoré pomáha tento šport propagovať
formou putovného turnaja o Majstra Hnúšte, keď v tomto roku bol už 15.
ročník. Turnaja sa zúčastnili hráči z Hnúšte a môžeme povedať aj z celého
Slovenska . Turnaj má už prívlastok medzinárodný prišli aj hráči z ČiechMoravy z obce Újezd kde bol na hosťovaní náš hráč J. Filipiak.. Turnaj vyhral
bývalý hráč Hnúšte J. Kizek momentálne hráč STK Magnezit Revúca. Vďaka
patrí aj za finančný príspevok od mesta, ktorý bohužiaľ (ako aj v iných
športoch) iba z časti pokryje základné MTZ. Všetky ostatné výdavky si hráči
hradia z vlastného (rakety, poťahy,...). Vďaka patrí aj našim verným fanúšikom
a dúfame, že svojou hrou prilákame aj ďalších.
Zdroj : Mgr. Miroslav Bračo, Predseda STK Iskra Hnúšťa
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8. Cirkevný život v meste
Katolícka cirkev
Farnosť Hnúšťa patrí medzi staré farnosti. Pred rokom 1550 boli na území
terajšej farnosti podľa svedectva kanonických vizitácii tri farnosti: Rimavsko
brezovská, Hnúšťanská a Klenovská. Okrem mesta Hnúšte (kostol Povýšenia
sv. Kríža) pod túto farnosť patria tieto filiálne obce: Hačava, Klenovec (kostol
Panny Márie Pomocnice) Kyjatice – Kadlub a Rimavské Brezovo s osadou
Záhrady, Maša, Hačava, Likier, Bradno, a Polom.
Bola zriadená v roku 1769, čiže pred 250-timi rokmi.
Patrí do rožňavskej diecézy a Malohontského dekanátu (Rimavsko – sobotský)
so sídlom v Rimavskej Sobote. Farnosť má vyše 11 000 obyvateľov. Ku
Katolíckej cirkvi sa hlási okolo 3 540 obyvateľov.
Kňazi pôsobiaci vo farnosti a budujúci farnosť v pastoračnej starostlivosti
o obyvateľov vykonávali farári :
Juraj Kanderka (od roku 1769)
Michal Fontani (1771-1778) – spravoval farnosť ako kaplán
Matej Korponay (1778-1791)
Martin Passerin (1791-1799)
František Grittner (1799-1810) - vykonal všetky prípravné práce, obstaral
materiál a vďaka nemu 13.4.1801 boli položené základy dnešného farského
kostola.
Ján Freystecz (1810-1812)
Michal Zsisky (1812-1815)
Ján Galladai (1815-1816)
František X. Novák (1816-1819)
Jozef Farkas (1819-1823)
Ignác Zisz (1823-1832)
Ján Brody (1833-1845)
Andrej Rudol (1845-1849)
Jozef Lihán (1849-1899)
Ján Komora (1899-1911) - bol sociálne založený kňaz, staral sa vdovy a siroty,
ktoré finančne podporoval. Obstaral pre kostol tri nové zvony.
Andrej Liptay (1912-1913)
Benedikt Szokolovsky (1913-1927)
Belo Petrovský (1927-1942)
Štefan Tokarčík (1944 – 1969)
Eduard Kojnok (1969 – 1970)
Vendelín Štepanovský (1970 - 1990) - na začiatku jeho pôsobenia bola
postavená nová farská budova.
Gilbert Schrötter (1990 – 1993)
Michal Jenča (1993 - 2010)
Jozef Trubíni (2010 - 2018)
Jozef Spišák (2018 - ........ )
Peter Vlasatý ( 2019 - .........) - ako kaplán
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Zo svetových významných dní sme si v roku 2019 pripomenuli
udalosť, keď pred 60 rokmi zrodilo sa rozhodnutie založiť v Ríme
Slovenský ústav. Za účasti kardinála Jozefa Tomka si 26. decembra na pôde
Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripomenuli 60.
výročie zrodu rozhodnutia založiť v Ríme Slovenský ústav. Vicerektor o. Viliam
Zemančík spolu s komunitou sestier satmárok privítal pri prestretom
vianočnom stole ako hlavných hostí kardinála Jozefa Tomka a veľvyslanca SR
pri Talianskej republike Jána Šotha s manželkou. Hlavnou témou pri
slávnostnom stole bolo výročie stretnutia slovenských kňazov, ktoré sa
uskutočnilo v Ríme na sviatok sv. Štefana v roku 1959. Pri tejto príležitosti sa
kardinál Tomko, dnes už jediný žijúci z protagonistov historickej udalosti,
podelil so spomienkami pre Vatikánsky rozhlas.
Farský úrad Povýšenia sv. Kríža v Hnúšti – tak ako každý rok vykonával svoju
pastoračnú činnosť cez riadne konané omše, slávnostné omše, odpustové
slávnosti, pravidelné zbierky na dobročinné diela Sv. Otca, na kostol,
usporadúvali sa Slávnostné Te deum – poďakovania (za školský rok, za úrodu,
za rodičov a ich deti, .... ) , po omšiach veriaci sa schádzali na malé agapé –
spoločné pohostenie a strávenie príjemných chvíľ v spoločenstve veriacich,
organizovali sa celosvetové zbierky na misie, (napr. do Rwandy, ktorá je
skúšaná genocídou a chudobou), príležitostné omše v Kaplnke na cintoríne.
V období príchodu dní všetkých svätých sa konali odpustky pre všetky duše
v očistci raz denne od 1. novembra do 8. novembra, spomienky na všetkých
zosnulých, nábožne sa navštevoval kostol veriacimi, kde sa mohli pomodliť
Motlitbu Pána a vyznať vieru. Medzi nezastupiteľné služby občanom patria aj
pravidelné spovede, oznámenia ohlášok, konania sobášov a vítania nových
človiečikov, či rozlúčky s našimi zomretými obyvateľmi mesta.
Medzi najkrajšie a najdôležitejšie aktivity patria slávnosti čítania Novoročných
vinšov a prípitok punčom na úvod roka,
19.04.2019 – v čase Veľkonočných sviatkov sa konala Krížová cesta
Každoročné prvé 1. sv. Prijímanie v Hnúšti bolo dňa 25. 05. 2019 v sobotu o
10:30 hod. Sv. birmovanie bolo potom v nedeľu 26. 05. 2019 vo farskom
kostole Povýšenia sv. Kríža v Hnúšti, kde bolo birmovaných 15 mladých ľudí.
13.06.2019 – Farský výlet – Národná rada Slovenskej republiky, Slovenský
parlament, Bratislavský hrad, Katedrála sv. Martina
15.9. Odpustová slávnosť, na ktorej hlavným Celebrantom a kazateľom bol
dekan Rimavského dekanátu – PaedDr. ThDr. Rastislav Polák, PhD. . Na záver
omše zaspieval operný spevák Jaroslav Dvorský a na záver omše zaspieval Ave
Mariu. Po omši bola požehnaná aj socha sv. Ján Pavla II., ktorá bude upevnená
na kameni hory Budkov. Odpustovú slávnosť natáčala aj televízia Lux. Odkaz
na stránku : https://www.tvlux.sk/archiv/play/21182...
Začiatkom novembra si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1.
novembra je to slávnosť Všetkých svätých a 2. novembra Spomienka na
všetkých verných zosnulých. Cirkev od začiatku spája so slávnosťou Všetkých
svätých svoju vieru na nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti. Po vzkriesení
Pána Ježiša sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva
blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom
slávnosti Všetkých svätých. Súčasťou týchto slávností je aj poskytnutie
Biskupských kalendárov, odpaľovanie Betlehemského svetla na sviatočné
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chvíle, ponuka Katolíckych novín na nový rok a pod. Adventné prípravy na
Vianoce, a rorátne omše, ktoré sú krásnou obetou darovanou z lásky tak
Ježišovi, ako aj sebe alebo pre niekoho za koho ich obetujeme. Vo farnosti
Rimavská Sobota sa uskutočnil Vianočný koncert, na ktorom účinkovali
Brigita Tivadarová – soprán, Quartetto Ristretto, Tomáš Mihalik – organ,
pôsobiaci vo francúzsku v Lyone a Antonín Horkel – trúbka. Cez Vianočné
sviatky sa dodržala tradícia požehnávať byty a domy kňazom. V
medzivianočnom čase bol výlet na Hrebienok do Ľadového domu –
s tematikou katedrály Notre Dame a betlehemu zo snehu. Vyvrcholením
medziročného obdobia je požehnanie Trojkráľovej vody, ktoré sa uskutočnilo
6.1.2020.
V roku 2019 sa Rímska diecéza sa modlila za Svätého Otca Františka pred jeho
50. výročím kňazstva prijatím kňazskej vysviacky. Vysvätený bol v roku 1969 v
Argentíne, jedenásť rokov po svojom vstupe do noviciátu jezuitov. Blížiacu sa
kňazskú polstoročnicu pápeža Františka pripomenul osobitným listom
všetkým veriacim Večného mesta vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu
kardinál Angelo De Donatis. V pastierskom liste určenom na Druhú adventnú
nedeľu pozval všetkých pripojiť sa k modlitbe za Svätého Otca a takto
odpovedať na prosbu samotného pápeža, ktorú vyjadril hneď pri prvom
stretnutí s cirkevným spoločenstvom svojej diecézy. Pápež František sa po
svojom zvolení prihovoril z loggie Vatikánskej baziliky a sklonený v tichu prijal
duchovné požehnanie spoločenstva, modliaceho sa za svojho duchovného otca
a pastiera.

Evanjelická cirkev augsburského vierovyznania
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hnúšťa – Brádno sídli na Fare v Hnúšti, na
ulici Francisciho č. 81, jeho Zborovou farárkou je Mgr. Iveta Korenková,
zborovou dozorkyňou je PharmDr. Viera Sihelská a kantorkou je Mgr. Viktória
Nováková. Hnúšťa patrí pod Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, ktorý je
včlenený do Západného dištriktu, kde seniorkou je Mgr. Viktória Lisáková,
seniorálnym dozorcom je Daniel Poprocký a seniorálnym kaplánom Mgr. Filip
Púpala. Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Hnúšti a pod cirkevný
zbor Hnúšťa – Brádno patria obce Brádno, Poproč, Ratkovská Zdychava,
Potok, Rovné a Polom, kde sú služby Božie od mája do konca októbra podľa
dohovoru.
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9. Životné prostredie a výstavba
Životné prostredie miest stojí v centre pozornosti z viacerých závažných
dôvodov. Ak v roku 1900 žilo v mestách asi 15 percent obyvateľov, v roku 2000
po prvýkrát viac ako polovica obyvateľstva Zeme žila v mestách. Mestá sa stále
viac rozrastajú a tieto tendencie budú pretrvávať i ďalšie roky.
Mestá poskytujú pre obyvateľov množstvo služieb a funkcií na využívanie.
Každá z funkcií - bývanie, zamestnanie, kultúra, rekreácia - sa prejavuje
charakteristickou štruktúrou a tiež rôznym tlakom na životné prostredie, ktorý
neustále narastá formou zvýšenia dopravného zaťaženia, znečistenia ovzdušia,
vonkajším hlukom, prehrievaním verejných priestorov atď. Je preto potrebné
vypracovať jasnú víziu pre komplexnú ochranu životného prostredia miest,
ktoré je najviac pod tlakom ohrozenia. Účinná stratégia pre prostredie miest
sa však dá pripraviť len na základe intenzívnej spolupráce rezortných orgánov,
inštitúcií a investorov, ktoré sa podieľajú na ochrane a tvorbe životného
prostredia miest. Kvalita životného prostredia miest sa stáva rozhodujúcou
zložkou ekonomickej regenerácie miest. Vznikajú programy ekonomickej
revitalizácie a programy zvyšujúce kvalitu života mestskej populácie. Ukazuje
sa totiž, že mestá by boli schopné veľa environmentálnych problémov riešiť
efektívnymi a adresnými rozhodnutiami. Slovensko sa v máji 2004 stalo
členským štátom Európskej únie, čím na seba prebralo aj mnohé povinnosti a
záväzky členských štátov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.
V poslednom období rastie množstvo aktivít na podporu trvalo udržateľného
rozvoja miest a bolo prijatých niekoľko dokumentov a deklarácií na podporu
účinných stratégií, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia miest.
Cieľom všetkých programov, plánov a iniciatív OSNE, EÚ a SR, ktoré sa
zaoberajú mestom ako hlavným priestorom pre život je:
 zlepšiť životné prostredie v meste a zabezpečiť obyvateľom miest
kvalitu života pri súčasnom rešpektovaní princípov trvalo
udržateľného rozvoja s ohľadom na ekonomické a sociálne oblasti
rozvoja,
 prechod na zelené hospodárstvo,
 environmentálne uvedomelé označovanie tovarov a služieb,
 výmena informácií o osvedčených postupoch na zmiernenie dôsledov
zmeny klímy,
 uplatňovať udržateľnú spotrebu,
 organizovať vzdelávacie programy pre verejnosť.
Jedným z dôležitých oblastí v ochrane a revitalizácii životného prostredia, ale
aj všeobecne nášho osobného života je narábanie s odpadom. Mesto Hnúšťa
má už dlhé roky vybudovanú Skládku tuhého komunálneho odpadu, kde môže
skaldovať nie nebezpečné odpady vrátane dorbných stavebných odpadov. Je
nevyhnutné, aby sme zaviedli separáciu a tak obmedzili skládkovanie odpadu,
ktoré je pre životné prostredie škodlivé. Separovaním jednotlivých zložiek
odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme
spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je
ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň
zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na
skládky. Od skládkovania musíme prísť k separácii a zhodnocovaniu odpadov.
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Každý človek vyprodukuje približne 230 kg odpadu ročne a to hovoríme iba
o odpade v domácnostiach. Približne tretinu komunálneho odpadu tvorí
bioodpad. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárov stromov,
ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu
hospodárskych zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame na skládku nie
nebezpečných odpadov alebo v tom horšom prípade spaľujeme, prípadne
vytvárame nedovolené skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú
naše súkromie. Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme
na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za nákup umelých
hnojív. Správnym spôsobom ako zužitkovať biologicky rozložiteľné odpady je
kompostovanie. Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza
k rozkladu organických odpadov pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka
na humusové látky. Tak ako podstatnú časť Slovenska, aj naše mesto trápia
problémy zneškodňovania komunálneho odpadu. Odpady vznikajú prakticky
pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik
a hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Správne
nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa preto stáva rovnako dôležitým
problémom, ako zabezpečenie základných životných potrieb. Je potrebné si
uvedomiť skutočnosť, koľko odpadov z našich domácností končí na skládke
a pritom je možné podstatnú časť odpadu zhodnotiť ako druhotnú surovinu
a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie. Ak chceme niektoré odpady
využiť ako surovinu, nesmieme ich miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich
znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich
vzniku teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech triedeného zberu
môžete urobiť Vy – občania. Na území mesta Hnúšťa prostredníctvom
Technických služieb mesta Hnúšťa a firmy DETOX a BRANTNER separujeme
papier, plasty, kovy, sklo a bioodpad zo záhrad. Jednou z najväčších výziev,
ktorým čelia samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva, sú biologicky
rozložiteľné odpady (ďalej iba BRO) – z údržby zelene, záhrad a kuchynské
BRO. Dlhodobo na to poukazujú odborníci, ale v poslednom roku aj
Ministertvo životného prostredia ako aj Inštitút environmentálnej politiky.
Akútnou sa táto téma stala kvôli všeobecnej povinnosti nového zákona o
odpadoch zaviesť nový - triedený zber kuchynských BRO s niektorými
dočasnými výnimkami, blížiacemu sa roku 2020 a povinnosti Slovenskej
republiky zvýšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov na 50%, či návrhom
zákona o zvyšovaní poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu
(ďalej iba ZKO) na skládku. Najúčinnejšou cestou ako výrazným spôsobom
zlepšiť výsledky v triedení a recyklácii je sústrediť sa na BRO a zaviesť v IBV
podporu predchádzania vzniku BRO – domácim kompostovaním a pre KBV
triedený zber kuchynských BRO. Najjednoduchšou cestou pre mestá a obce je
vybudovanie vlastnej kompostárne. Mesto v roku 2019 pristúpilo k výraznému
triedeniu odpadu a presiahlo 20% mieru vytriedenosti odpadu, čo malo za
dôsledok zníženie poplatku za uloženie odpadu. V ďalšom kroku mesto
pristupuje k roinnému kompostovaniu tým, že na zákalde žiadosti o dotáciu
a jej schváleniu mohlo pre vyše 750 rodinných domov so záhradami rozdať
kompostoviská a začať učiť ľudí vyrábať si vlastný – kvalitný kompost na ďalšie
využitie. V oblasti rozvoja mesta a jeho výstavby sme teiž v roku 2019 dosiahli
značné uspechy. Prípravu na každú stavbu predstavujú okrem náročných
projektových dokumetnácií, ktoré musia byť územne v súlade s Územným
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plánom mesta Hnúšťa a schváleným UPD mestskej zóny, je aj príprava na
realizáciu stavby a náročný výber dodávateľov každej jednotlivej stavby, tovaru
alebo služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Mesto má na túto
kapitolu rozpočtované aj výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní
a v rámci „Administratívy“ na realizáciu verejných obstarávaní vo vlastnej réžii.
Externe sa realizovali nasledovné verejné obstarávania
 podlimitná zákazka - „Priemyselná zóna Hnúšťa – príprava územia,
demolácie“
Vo vlastnej réžii sa realizovali nasledovné verejné obstarávania resp prieskumy
trhu:
 výzva na predloženie ponuky - „Asfaltovanie v Meste Hnúšťa 2019“,
 výzva na predloženie ponuky - „Spevnené plochy pre dočasné státie
vozidiel“,
 výzva na predloženie ponuky - „Výstavba ihriska s umelou trávou pri
Základnej škole Klokočova 742, Hnúšťa“,
 výzva na predloženie ponuky - „Projektová dokumentácia pre ÚR a SP
„Priemyselná zóna Hnúšťa - parkovisko“
 výzva na predloženie ponuky - „Výstavba chodníka „SO-03 Chodník na
vetve A“ – v priemyselnej zóne mesta Hnúšťa“,
 výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia existujúcej prístavby
kultúrneho domu v Hnúšti“
 výzva na predloženie ponuky - „Projektová dokumentácia pre SP a
realizáciu stavby „Rekonštrukcia výrobnej haly UDHM““
Správa a údržba majetku mesta
V rámci tejto kapitoly boli rozpočtované prostriedky na údržbu majetku mesta,
opravy objektov a prostriedky na chod „stavebnej skupiny“ v rámci projektu
„Šanca na zamestnanie a cesta na trh práce“.
Zrealizovali sa niektoré menšie stavebné rekonštrukčné práce ako napríklad:
 oprava povrchu prístupového mosta do časti Maša v sume 5 651,20 €,
 prestavba miestnosti pokladne na klientské centrum v sume 6 342,18 €,
 opravil sa ukradnutý komín lakovne v PP v sume 1 368 €,
 zakúpili sa nádoby na tekuté mydlo a utierky do verejných WC v sume
509,68 €,
 horská vpusť na ulici Vl. Clementisa pre zachytávanie prívalových vôd
od miestnych garáží v sume 5 195,93 €;
 osadili sa v kritických úsekoch miestnych komunikácií dva nové
retardéry v sume 460,88 € a
 nové dopravné zrkadlá na križovatke ulíc Francisciho a Skalica, na ulici
Hurbanovej a na križovatke Druhej Hornej a Hlavnej ulice (pri
benzínovej pumpe)
 vymenili sme tri autobusové zastávky v sume 6 300,20 €,
 osadilo sa 30 ks smetných košov v sume 2 952 €,
 osadili sme 5 ks nových lavičiek v záhrade 1. mája pri vonkajšom
fitnescentre,
 nahradili staré lavičky na námestí J.F.Rimavského v počte 4ks, pri
kultúrnom dome v počte 3ks a na kúpalisku v počte 3ks lavičkami zo
zrevitalizovaného námestia
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v kultúrnom dome na Hačave sme zrekonštruovali dlhé roky nefunkčné
vodovodné potrubie v sume 1 200 €;
 prístrešok schodišťa do kancelárií komunitných zamestnancov v sume
720 €,
 opravila sa strecha na hasičskej zbrojnici v Likieri v sume 3 812,87 €,
 opravili a vymenili nefunkčné kamery kamerového systému v sume cca
4 861 €,
 nakúpili sa dopravné značky pre možnosť zakúpenia parkovacích miest
v sume 3 721,02 €,
 vybudoval sa nový chodník ako prepoj ulice Daxnerovej s ulicou 1. mája
v sume 6 611,41 €,
 opravil sa chodník a vybudovalo stojisko na kontajnery pri ZUŠ
výtvarný odbor v sume 2 553,65 €,
 vymenila sa stará betónová dlažba pri druhom stupni ZŠ JFR za
zámkovú dlažbu v sume spoluúčasti mesta 5 801,96 €,
 vymenili sa radiátory v bloku A druhého stupňa v sume 5 898,01 €,
 spevnil sa breh potoka v Likieri v sume cca 600 €,
 opravil havarijný stav stropu v kuchyni ŠJ pri MŠ Klokočovej v sume 5
733,16 € a
 opravil havarijný stav plynového potrubia v MŠ Klokočovej v sume 3
109,12 €,
 vymenili sa poškodené radiátory v kanceláriách MsÚ v sume 791,87 €,
 opravilo vodovodné potrubie v ZŠ JFR v sume 276 €
 a vymenila dlažba v MŠ a ZŠ Klokočova v sume 7 498,61 €
Zo súčtu uvedených rekonštrukcií a opráv vidno, že na správe majetku mesta
sme prefinancovali viac ako 82. tis. Eur.
Oprava pozemných komunikácií
V rámci opravy pozemných komunikácií sa poopravovali výtlky v celkovej
sume 7 105,35 € a niekoľko cestných vpustí na ulici Švermovej spolu v celkovej
sume 770,73 €.
Zhodnotenie majetku mesta – investície
V rámci investícií sa hneď zo začiatku roka a v prvom polroku 2019 sa
 dokončilo dobudovanie chodníkov na ulici Francisciho v sume 31
657,29 €,
 začala realizácia spevnených plôch (pri BD Francisciho 731, na Nábreží
Rimavy a pri BD 1. mája 907) v meste v celkovej sume 69 714,70 €,
 vybudoval sa nový chodník popri komunikácii v priemyselnej zóne v
sume 29 037,11 €
 a zrealizovali sa VN prípojky 22kV pre halu 940 a 942 v celkovej sume
73 645,92 €,
 zrealizovala sa rekonštrukcia telocvične na ZŠ J.F.Rimavského v
celkovej sume 119 607,65 € a
 zrekonštruovala strecha kuchyne v ZŠ Klokočova v sume 19 906,69 €.
V rámci projektových príprav bežných a investičných zámerov sa pripravila
projektová dokumentácia
 demolačných prác v PP v sume 13 800,00 €,
 parkoviska v PP v sume 28 560,00 €,
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upravila sa projektová dokumentácia vnútroblokov 1. mája 908 a 909 v
sume 4 920 €
 a dokončila projektová dokumentácia na obnovu Petrivaldského vily v
sume 21 360 € spolu s reštaurátorským výskumom.
Na základe verejného obstarávania, ktoré prebehlo v roku 2018 sa zrealizoval
nákup kompostérov pre domácnosti v celkovej sume 112 999,00 €.
Na plánované asfaltovanie v meste pre rok 2019 sa použilo celkom 50 237,21 €
a vybudovalo multifunkčné ihrisko v ZŠ Klokočova v sume 49 344,18 €.
Detské ihriská
Osadili sa nové hracie zostavy pre detské ihriská na Nábreží Rimavy a na ulici
1. mája a zrekultivovali všetky detské ihriská v celkovej sume 9 121,40 €.
Okrem horeuvedených projektových dokumentácií sa zrealizoval audit
verejného osvetlenia v sume 7 718,40 €, statické posudky na RD v Hačave v
sume 300 € a možné využitie U-rampy v sume 730 € a geometrické plány na
porealizačné zameranie stavieb (multifunkčné ihrisko, chodník na ulici
Francisciho a chodníky v cintoríne) v celkovej sume 1 292,50 €. Zadala sa
realizácia projektovej dokumentácie pre možné využitie kotolne na ul.
Klokočovej pre účely parkovacieho domu v sume 2 100 €.
Zdroj : Ing. Michal Vacula, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a VO MsU, v
Správe o finančnom plnení rozpočtových akcií rozvojového programu mesta,
výstavby, údržby miestnych komunikácií a majetku mesta za rok 2019.
Nasledujúce state sú vybraté z mestskej webovej stránky, ktoré bližšie
približujú aktivity rozvoja a výstavu zrealizovanú v našom meste v roku 2019:
NAŠE MESTO MÁ NOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKO
Žiakom Základnej školy na ulici Klokočova v Hnúšti, ale aj mestskému
futbalovému klubu na výchovu nových mladých futbalových talentov bude
slúžiť nové ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Klokočova, ktoré vo štvrtok
3.10.2019 oficiálne, za prítomnosti pozvaných hostí, uviedol do užívania
viceprimátor mesta Mgr. Grigorij Šamin.
MESTO MÁ PODPORENÉ VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE V PRIEMYSELNOM PARKU
V mesiaci august sa podarilo nášmu mestu získať dotáciu vo výške 21 600,- €
na projekt vyhotovenie projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby
„Rekonštrukcia výrobnej haly UDHM“ z Akčného plánu, ktorého záštitou je
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
MESTO
DOSTALO
DOTÁCIU
NA
REKONŠTRUKCIU
PETRIVALDSKÉHO VILKY
V mesiaci august sa podarilo nášmu mestu získať dotáciu vo výške 100 000,- €
na projekt „Rekonštrukcia Petrivaldského vily – Národnej kultúrnej pamiatky“
z Akčného plánu, ktorého záštitou je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu.
SPEVNENÁ PLOCHA PRE ÚČELY DOČASNÉHO STÁTIA
MOTOROVÝCH VOZIDIEL
V mesiaci jún boli zahájené práce na vybudovaní spevnenej plochy pre dočasné
parkovanie 34 osobných áut a dve miesta pre ZŤP, ktoré budú v budúcnosti
označené vodorovným značením a dopravnou značkou.
OBSTARANIE
ZÁHRADNÝCH
KOMPOSTÉROV
PRE
DOMÁCNOSTI V MESTE HNÚŠŤA
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Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako
riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na
predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa Mesto Hnúšťa zapojilo do
projektu: ,,Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“, v ktorom uspelo.
MESTO MYSLÍ EKOLOGICKY - MÁ NOVÝ ELEKTROMOBIL

Mesto Hnúšťa získalo ešte v minulom roku dotáciu z Envirofondu na kúpu
nového elektromobilu.
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE A SOCIÁLNEHO ZARIADENIA
TELOCVIČNE ZÁKLADNEJ ŠKOLY JFR, NÁBREŽIE RIMAVY
V mesiaci február 2019 boli zahájené stavebné práce v zmysle ZoD na
rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení /sprchy a umyváreň/ ZŠ
Nábrežie Rimavy . Posledné dokončovacie práce v zmysle ZoD na
rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení ZŠ Nábrežie Rimavy prebehli
v mesiaci október.
MESTO ÚSPEŠNÉ V PROJEKTE BRKO
Mesto Hnúšťa v roku 2018 bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Európskej únie pre projekt „Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“,
ktorý v roku 2019 zrealizovalo.
REKONŠTRUKCIA A PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU
HAČAVA
V mesiaci december 2018 boli uskutočnené rekonštrukčné práce verejného
vodovodu z dôvodu jeho nefunkčnosti v mestskej časti Hnúšťa - Hačava.
MOST V MIESTNEJ ČASTI MAŠA - AKTUALIZÁCIA
V posledných dňoch roku 2018 boli ukončené stavebné práce na oprave
vozovky mosta v miestnej časti Maša. Pôvodné drevené časti vozovky boli
nahradené novými drevenými doskami impregnovanými voči škodcom
a hubám.
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Miestna akčná skupina MALOHONT O.z.
pôsobí na území 43 obcí
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany,
Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves,
Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava
nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia,
Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské
Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie
Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik,
Zacharovce
Z histórie Malohontu
Do začiatku 19. storočia patrila prevažná časť dnešného územia MAS (75 %
rozlohy a 87 % obyvateľov) do historického regiónu Malohont. Zvyšná časť
územia bola súčasťou historického regiónu Gemer. V roku 1803 došlo
k spojeniu uvedených regiónov do Gemersko-malohontskej stolice (neskôr
župy), čím sa skončili samostatné a začali sa spoločné dejiny Gemera
a Malohontu.
AKO SME SA VYVÍJALI
2002 – 2007 - Neformálna spolupráca
Založeniu MAS prechádzala spolupráca 3 susediacich mikroregiónov Rimava
a Rimavica, Sinec-Kokavsko a Teplý Vrch, ktorá spočívala najmä v spoločnej
propagácii regiónu a v budovaní miestnych personálnych kapacít
prostredníctvom pracovných stretnutí, podujatí, projektov, vzdelávacích a
informačných aktivít.
2004 – 2005 - Rozvoj spolupráce
Spoločný projekt mikroregiónov Rimava a Rimavica a Teplý Vrch v rámci
Technickej pomoci SAPARD, ktorý bol zameraný na prípravu stratégie rozvoja
územia za aktívnej účasti miestnych subjektov a občanov, bol „najlepšou
školou“ v oblasti plánovania miestneho rozvoja. Na týchto skúsenostiach stavia
MAS dodnes.
2005 - Prvá zmienka o MAS
Myšlienka spojiť územia 3 susediacich mikroregiónov do jednej MAS odznela
po prvýkrát na pracovnom stretnutí v Drienčanoch (11. augusta).
2006 - Posilnenie spolupráce
Zástupcovia mikroregiónov sa na stretnutí v Kokave nad Rimavicou dohodli
na vytvorení pracovnej skupiny pre založenie MAS (17. októbra).
2007 - Založenie MAS
Na Ministerstve vnútra SR bolo oficiálne zaregistrované občianske združenie
MAS MALOHONT (13. marca). V tomto roku si členovia MAS zvolili spomedzi
seba po prvýkrát Výbor MAS a Dozornú radu.
2007 – 2008 - Príprava stratégie rozvoja územia MAS
Na základe výstupov z desiatok pracovných stretnutí bola spracovaná a na PPA
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predložená integrovaná stratégia rozvoja územia MAS na roky 2009 – 2015
pod názvom Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme.
2009 - Prvé MAS na Slovensku
Stratégia rozvoja územia MAS na roky 2009 – 2015 bola rozhodnutím PPA
schválená a MAS získala na jej realizáciu podporu z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013 vo výške 2 499 502,10 €. V tomto roku bola vyhlásená aj prvá
výzva na predkladanie projektov a MAS začala s realizáciou grantového
programu, ktorý dodnes finančne podporujú obce zahrnuté do územia MAS.
2009 – 2015 - 7 rokov rozvoja regiónu
V rámci realizácie stratégie vyhlásila MAS celkovo 20 výziev na predkladanie
projektov, v rámci ktorých finančne podporila 61 projektov obcí a
podnikateľov. Okrem toho podporila cez grantový program 67 malých
projektov občianskych organizácií a obcí. Ďalšie zdroje do regiónu
priniesla realizáciou 4 projektov spolupráce s MAS zo Slovenska, Českej
republiky a Francúzska.
2014 – Rozšírenie územia MAS
Územie pôsobnosti MAS sa rozšírilo o ďalšie 4 obce – Hrnčiarska Ves,
Hrnčiarske Zalužany, Chvalová a Selce, čím sa počet obcí na území MAS zvýšil
na 43 (16. mája).
2014 - Regionálna značka pre miestne produkty
Nad rámec územia pôsobnosti MAS bolo do praxe zavedené regionálne
značenie miestnych produktov z regiónu Gemer-Malohont, ktorým MAS
podporuje a propaguje regionálne produkty.
2014 - Príprava stratégie miestneho rozvoja
Stratégia miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023 pod názvom Srdcom spätí s
Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom bola prvýkrát predložená na PPA v
roku 2015 a po zrušených výzvach znova v rokoch 2016 a 2017.
2015 - Otvorenie rozhľadní
Rozhľadne na Maginhrade (16,8 m) a na laze Slopovo (9,5 m), ktoré
vybudovala MAS v rámci projektu spolupráce, sa stali obľúbeným cieľovým
bodom domácich i návštevníkov regiónu.
2017 - Štatút MAS
V programovom období 2014 – 2020 schválila PPA na realizáciu stratégie
miestneho rozvoja 3 450 437,62 €, a to vydaním Rozhodnutia o schválení
stratégie a udelení štatútu MAS (5. decembra).
2018 – 2019 - Byrokratický rozbeh
Po udelení štatútu MAS v roku 2017 sa MAS uchádzala o schválenú podporu
ďalšími žiadosťami, ktoré bolo potrebné spracovať a predložiť osobitne na chod
MAS, na animácie a na realizáciu stratégie CLLD prostredníctvom PRV a
IROP. Prvá výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená v roku 2019.
Občianske združenie má svoje orgány, ktoré riadia a spravujú činnosť všetkých
svojich členov, reprezentujú MAS navonok, rokujú v ich mene a zastupujú ich
v konaniach, ktoré sa týkajú života združenia.
Orgány občianskeho združenia MAS MALOHONT
 Najvyšší orgán: Zhromaždenie členov MAS
 Kontrolný orgán: Dozorná rada
 Štatutárny orgán: Predseda/Podpredseda
 Výberová komisia: Výberová komisia MAS
 Monitorovací výbor: Monitorovací výbor MAS
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Zhromaždenie členov MAS (najvyšší orgán) tvoria všetci členovia
občianskeho združenia MAS MALOHONT, ktorí si spomedzi seba volia Výbor
MAS a Dozornú radu. Prví členovia Výboru MAS a Dozornej rady boli zvolení
na ustanovujúcom zasadnutí Zhromaždenia členov MAS 16. mája 2007 v
Hrachove. Súčasné zloženie Výboru MAS a Dozornej rady bolo zvolené 30.
apríla 2019 v Lukovištiach.
Dozorná rada v MAS
 Ján Matej - Obec Ožďany
 Elena Bútorová - Elena Bútorová Klenovec (SHR)
 Martina Hiblerová - Občianske združenie BÁNE Potok
Predseda a podpredseda
 Ing. Oľga Maciaková, predsedníčka MAS - Mesto Hnúšťa
 Ing. Norbert Keľo, podpredseda MAS - KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké
Teriakovce
Výbor MAS (výkonný orgán k 31.12.2019) má 11 členov, z ktorých v
súčasnosti 36 % tvoria zástupcovia verejného sektoru, 28 % zástupcovia
podnikateľského sektoru a 36 % zástupcovia občianskeho sektoru :
 Ing. Oľga Maciaková - Mesto Hnúšťa
 Mgr. Zuzana Študencová - Obec Čerenčany
 Peter Švoňava - Obec Drienčany
 Ondrej Knechta - Obec Hrachovo
 Ing. Norbert Keľo - KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce
 Ing. Miroslav Porubiak - Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa, s.r.o.
 Ing. Július Šimon - VINOGOLD s.r.o. Padarovce
 Ing. Vladimír Šándor - Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch
 Miloš Očenáš - Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany (do
19.06.2020)
 Daniela Spodniaková - Občianske združenie CYNDIUM Lehota nad
Rimavicou (od 24.06.2020)
 Mgr. Stanislava Zvarová - Občianske združenie RODON Klenovec
 Ingrid Palatinusová - Občianske združenie Šanca pre Dražice
Výberová komisia MAS má min. 3 členov, ktorých volí Výbor MAS z
kandidátov navrhnutých Zhromaždením členov MAS. Pre každú výzvu na
predkladanie projektov je volená nová výberová komisia, pričom jednotliví
členovia sa môžu opakovať.
Monitorovací výbor MAS kontroluje a sleduje pribežný stav realizácie
projektov podporených MAS a je zvolený z predstaviteľov samosprávy,
podnikateľov ale aj mimovlánych organziácií – členov MAS O.Z. a to Milan
Medveď - Obec Rimavské Zalužany, Mgr. Grigorij Šamin - Mgr. Grigorij Šamin
- BAU TRADE Hnúšťa (szčo), Mária Koniarová - Mária Koniarová Drienčany
(občan). Vzhľadom na rozsiahlu činnosť má združenie vytvorené aj svoje
administratívne kapacity,ktoré pracujú pod vedením Ing. Miroslavy
Vargovej – manažérky, Eleny Kubaliakovej – finančnej manažérky MAS a dve
administratívne pracovníčky MAS.
Mesto Hnúšťa je členom MAS MALOHONT od jej vzniku a počas celého tohto
obdobia predstavovala dôležitý článok fungovania združenia. Počas celej doby
predložila niekoľko žiadostí o finančnú podporu realizovania významných
projektov v meste a získala v rokoch 2007 – 2019 na ich implementáciu zdroje
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z CLLD, od PPA financovaných Slovenskou republikou z príspevkov
Európskej únie :
Rekonštrukcia prístavby MsKS
100 000,00
Úhrada DPH – autobusové nástupište
2 563,18
Vonkajšie verejné fitnescentrum v meste Hnúšťa –
4 364,40
DPH
Rekonštrukcia verejného priestranstva na park pri
7 738,06
knižnici /3.etapa/ /DPH/
Autobusové nástupište – rekonštrukcia
17 087,89
Okná MsKS – DPH
2 425,44
Knižnica II. etapa – DPH
8 076,69
Výmena okien a dverí v MsKS Hnúšťa
16 169,65
Verejné vonkajšie fitnescentrum v meste Hnúšťa
66 387,84
ako priestor pre šport
Knižnica–vonkajšie úpravy verejného priestranstva
65 370,03
na park s prístreškom
Knižnica–II.etapa rekonštrukcia bývalej budovy
59 900,46
Knižnica I.etapa – DPH úhrada
8 829,58
Knižnica, býv.VUB, I ETAPA
66 387,84
Z množstva aktivít, ktoré MAS MALOHONT realizuje, priblížime iba niektoré,
o ktorých sa tiež môžete dočítať na webovej stránke tohto občianskeho
združenia, ktorá má adresu: www.malohot.sk a odkiaľ som pre našu kroniku
urobila niekoľko rešerší:
Grantový program MAS 2019: Podporíme vaše nápady
Každý, kto má nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť
k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont,
mohol aj v tomto roku 2019 využiť finančné prostriedky z výzvy na
predkladanie projektov pod názvom Región občanom – občania regiónu.
Grantový program je určený predovšetkým pre občianske organizácie
pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k
zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych
produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo
výške od 500 do 2 500 €. Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o
kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných
pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj
kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna
forma propagácie regiónu. Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu v roku
2019 predstavoval sumu 18 000 €. Do termínu uzávierky na predkladanie
projektov prijala a zaregistrovala MAS MALOHONT 21 projektov, pričom 18 z
nich splnilo podmienky administratívnej kontroly a postúpilo do ďalšieho
kola, v ktorom ich Výberová komisia MAS hodnotila na základe bodovacích
kritérií. Zvyšné 3 projekty boli z ďalšieho hodnotenia vylúčené z dôvodu
nedostatočného preukázania vlastníckeho alebo iného práva k stavbám, resp.
pozemkom, ktoré boli predmetom projektov. Vzhľadom na počet
dosiahnutých bodov a dostupné finančné prostriedky v grantovom
programe MAS bolo vo výzve č. 04/GP/MAS/2019 schválených 9
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projektov. Vďaka nim budú zrealizované rekonštrukcie bojov na Hrbe z roku
1944, Slivkové hody vo Veľkých Teriakovciach, Regionálny gurmánsky deň v
Kokave nad Rimavicou či Kurzy varenia tradičných jedál na Nižnom Skálniku,
ktoré budú seniorkám vrátené v podobe tvorivých dielní, ktoré pripraví
mladšia generácia žien. Folklórne súbory v Klenovci zas v rámci projektu
nahrajú nové CD, prostredníctvom ktorého zdokumentujú ľudové piesne obce
i regiónu Gemer-Malohont. Ďalšie podporené projekty sú zamerané na obnovu
studničky pri vstupe do obce Drienčany, na vybudovanie tradičnej pece na
školskom dvore pri jednej zo základných škôl v Hnúšti a na pripomenutie si
celoživotnej tvorby Dušana Šarkana vo Vrbovciach. Z iného súdka je projekt, v
rámci ktorého bude vydaná kniha o ovocinárstve v regióne a zrealizovaný
workshop, z ktorého si účastníci odnesú domov ovocný stromček.
Členovia MAS hodnotili, plánovali aj volili
Posledný aprílový deň (30.04.2019) patril zasadnutiu Zhromaždenia členov
MAS v Lukovištiach, kde členovia MAS zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS
za rok 2018, oboznámili sa s plánmi na rok 2019 a zvolili si nové zloženie
orgánov MAS na nasledujúce 4 roky. Za účelom zhodnotenia činnosti MAS za
rok 2018 sa takmer po roku stretlo 46 členov a 10 nečlenov MAS. Manažérka
MAS zrekapitulovala aktivity MAS v roku 2018, ktoré boli zamerané najmä na:
 ďalšie administratívne úkony súvisiace so schválením stratégie
miestneho rozvoja a s prípravami na vyhlásenie prvých výziev
 podporu regionálneho značenia miestnych produktov GEMERMALOHONT
 realizáciu grantového programu MAS
 vzdelávacie a informačné aktivity
 propagáciu regiónu
 pomoc pri príprave žiadostí o dotácie pre miestne subjekty
Druhá časť zasadnutia patrila predstaveniu plánu činnosti a rozpočtu na rok
2019, ako aj informáciám o stave implementácie stratégie miestneho rozvoja
ku koncu roka 2018 a o plánovaných výzvach v roku 2019. Posledný blok
programu patril voľbám do orgánov MAS, v ktorých si členovia MAS zvolili
Výbor MAS (výkonný orgán) a Dozornú radu (kontrolný orgán) na ďalšie 4
roky. Okrem toho schválili návrh kandidátov do Výberovej komisie MAS a
Monitorovacieho výboru MAS, ktorých bude na najbližšom zasadnutí voliť
novozvolený Výbor MAS. Všetky uvedené funkcie sú vykonávané členmi MAS
bez nároku na odmenu.
Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni
V rámci projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni, ktorý je
financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa, a ktorý
realizovali aj pracovníčky našej MAS MALOHOT a účastníkmi boli obyvatelia
tohto regiónu, bola vypracovaná Komplexná analýza východiskového stavu v
oblasti zamestnávania 50+ a 6 čiastkových analýz. Projekt Zamestnávanie 50+
na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií
(CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske
združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK). Neformálnymi
partnermi projektu sú VSP Hontiansko-Dobronivské partnerstvo, MAS
Hontiansko-Novohradské partnerstvo a MAS MALOHONT. Na prelome
decembra a januára tím expertov projektu pracoval na spracovaní informácií
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získaných prostredníctvom stretnutí s cieľovou skupinou a zamestnávateľmi,
personálnych auditov, prieskumu kvality vzdelávania a dotazníkového
prieskumu.
Výsledkom je 7 analýz, pri ktorých tvorbe dospeli k základným a zároveň
zaujímavým zisteniam:
Analýza cieľovej skupiny















Podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku v Banskobystrickom
samosprávnom kraji prevyšuje priemer Slovenskej republiky. Tento
trend vyjadruje postupné starnutie obyvateľstva kraja.
Vo vyhodnotení dotazníkového prieskumu sa prejavili rozdiely medzi
jednotlivými vekovými skupinami, pričom vzorku tvorili ľudia vo veku
50 rokov a viac, pohlaviami a badateľné boli aj odlišnosti na základe
najvyššieho dosiahnutého vzdelania.
Mladší respondenti uprednostňujú pracovný pomer na dobu neurčitú a
majú väčší záujem o podnikanie v porovnaní so staršími, ktorým je
bližšia práca na dohodu.
Ženy aj muži uprednostňujú pevný pracovný pomer na dobu neurčitú.
V podnikaní sa prejavila prevaha mužov, pričom ženy ako dôvod
uvádzali nedostatok peňazí na začatie. S núteným odchodom z práce sa
stretlo viac opýtaných žien ako mužov.
Podľa analýzy štruktúry nezamestnaných v predmetnom území majú
výrazný podiel osoby s nižším ukončeným vzdelaním (základná škola a
učňovská škola).
Ukázalo sa, že najaktívnejšou skupinou sú živnostníci. Sú
najsebavedomejší a najspokojnejší so svojou prácou.
Štvrtina respondentov sa za posledných päť rokov zúčastnila
vzdelávacieho školenia alebo tréningu. Valná väčšina respondentov
pozitívne hodnotila prínos navštevovania kurzov a školení pre svoj
pracovný život. Zaujímavá je nepriama úmera medzi hodnotením
informovanosti a veľkosťou obce – respondenti z väčších miest častejšie
hodnotili dostupnosť informácií za nedostatočnú. Nasvedčuje to tomu,
že v menšej obci sa informácie o vzdelávaní šíria ľahšie, než v mestách.
Medzi hlavné výhody ľudí nad 50 rokov v zamestnaní spontánne
uvádzali respondenti svoje skúsenosti, zodpovednosť a odrastené deti.
Medzi nevýhodami uvádzali najmä zdravotné problémy, ťažšie
prispôsobovanie sa novým veciam, nižšiu počítačovú gramotnosť a
nižšiu znalosť cudzích jazykov.

Štúdia personálneho auditu 50+


Počas personálnych auditov bola zaznamenaná vysoká miera aktivity a
„životaschopnosti” žien v porovnaní s mužmi, dobrá úroveň práce
v tíme a vlastnosti ako vytrvalosť, zodpovednosť, svedomitosť
a sebakontrola na priemernej až nadpriemernej úrovni u väčšiny
zúčastnených. Boli však identifikované aj nasledovné bariéry
a obmedzenia zamestnávania ľudí vo veku 50+: nedostatky v asertívnej
komunikácií, delegovaní, manažérskych schopnostiach, riadení času a
prezentačných zručnostiach a neochota zmeny bydliska kvôli práci,
vzhľadom na silné väzby.
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Analýza kvality a dostupnosti celoživotného vzdelávania




Analýza celoživotného vzdelávania poukazuje na problémy v
nedostatočnej dostupnosti informácií o vzdelávacích kurzoch (málo
inzerovaných kurzov v tlači, nekomplexná podpora zo strany ÚPSVaR).
Ďalším negatívom je malá, takmer žiadna, miera aplikácie inovácií vo
vzdelávaní a taktiež absencia komplexného prístupu prispôsobovania
vzdelávania tak, aby bolo citlivé k veku.
Analýza schopností ľudskej mysle v rámci celoživotného vzdelávania
dáva do pozornosti okrem iného aj to že zmeny funkcií evidujú vedci až
od veku 60 až 65 rokov. To znamená, že z pohľadu vedy nie je na mieste
robiť rozdiel vo vnímaní väčšiny ľudí vo veku 50+ a mladších. Z pohľadu
vyselektovaných kompetencií uchádzača o zamestnanie, výskum
naznačuje, že vekom sa oslabujú abstraktné myslenie, ochota ísť do
rizika, flexibilita a sebareflexia. Naopak, vekom by sa oslabiť nemali
kreatívne myslenie, priebojnosť, vytrvalosť, komunikácia, prezentačné
zručnosti, riešenie problémov, vedenie a motivovanie ľudí, pripravenosť
práce v tíme, samostatnosť, orientácia na odbornosť, IT a cudzie jazyky.

Analýza stavu potrieb a zamestnávania 50+ v regióne


Podľa výsledkov Analýzy stavu potrieb a zamestnávania 50+ v regióne
v súčasnej situácii na trhu práce v sledovanom území, ale aj na celom
Slovensku, zamestnávatelia potvrdzujú, že pri prijímaní do zamestnania
hrá najhlavnejšiu úlohu osobnosť človeka a jeho kompetencie, nie vek.
Samozrejme až na výnimky kde je požadovaná ťažšia fyzická práca, resp.
sú potrebné špecifické kompetencie vo väčšej miere spájané s nižším
vekom (IT, jazyky,…).

Analýza stavu a možností regionálnej politiky v oblasti zamestnávania 50+


Na národnej a regionálnej úrovni je zameranie projektov na riešenie
problému nezamestnanosti všeobecné pre marginalizované skupiny ako
celok, a nie samostatne pre vekovú skupinu a nezamestnaných vo veku
50 a viac rokov. O problémoch nezamestnanosti /zamestnávania tejto
skupiny osôb sa v spoločnosti hovorí, no na regionálnej alebo miestnej
úrovni doteraz neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia.

Analýza stavu a možností v oblasti aktívnej politiky trhu práce


Podľa informácií z príslušných úradov práce, zamestnávatelia v nami
sledovanom území využívajú príspevky vybraných aktívnych opatrení
na trhu práce: príspevky na podporu zamestnávania znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, príspevky na podporu rozvoja miestnej a
regionálnej zamestnanosti, príspevky na aktivačnú činnosť formou
menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb,
príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Výsledky jednotlivých analýz boli následne spracované do Komplexnej analýzy
východiskového stavu v oblasti zamestnávania 50+, ktorá zobrazuje problematiku
zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni ako celok.

Festival Z histórie Malohontu v dedinke Kraskovo
Vráťte sa spolu s nami v čase a dotknite sa dávnej histórie regiónu Malohont
cez hudbu, tanec, divadlo, gastronómiu, prehliadky gotického kostola, výstavy
i prednášky. To všetko pre nás pripravili organizátori dňa 25. mája pri
gotickom kostolíku v Kraskove. Cieľom podujatia bolo dostať do povedomia
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ľudí históriu regiónu Malohont a jeho národné kultúrne pamiatky, a to hlavne
sakrálne stavby v podobe gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú na trase
Gotickej cesty. Okrem toho sme laickej aj odbornej verejnosti odprezentovali
obdobie stredoveku a ranného novoveku so zameraním na lokálne udalosti”
uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka Gemerskomalohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote. V priebehu dňa sa
predstavili historické spolky od Fiľakova, cez Banskú Bystricu a Martin, až po
Nitru, Vrbové či Bratislavu, s ukážkami dobového života, gastronómie, tancov,
hudby a divadla. Súčasťou programu boli aj ukážky sokoliarov, výstavy
a odborné prednášky o hudbe v gotike a o sakrálnych stavbách v Malohonte.
„Celá akcia bola sprevádzaná rôznymi aktivitami pre deti aj dospelých ako je
lukostreľba, šerm, dobový jarmok, historické tábory či skupinové prehliadky
gotického kostola s odborným výkladom” doplnil historik Mgr. Viktor
Brádňanský z Hnúšte. Región Malohont patrí k ojedinelým a málo známym
slovenským regiónom. Aj týmto podujatím sme chceli ukázať, že sa ho oplatí
navštíviť a spoznať jeho známe aj menej známe zákutia. Podujatie
zorganizovali
Občianske združenie RODON Klenovec, Gemerskomalohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, ECAV Kraskovo, obec
Kraskovo, Miestna akčná skupina MALOHONT a Mikroregión Teplý Vrch.
Regionálnu značku získali ďalší výrobcovia
Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia
vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Predložené žiadosti posúdila
certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre
výrobky z regiónu Gemer-Malohont. Cieľom regionálneho značenia miestnych
produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem
svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní
dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a
jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci,
súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou
v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre
prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré
splnia vopred stanovené kritériá. Po udelení značky budú výrobcovia povinní
označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp.
visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. Regionálna
značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom
zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov
alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov. A čo prinesie značenie produktov
ich výrobcom? Odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných
výrobkov, zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu,
propagáciu výrobkov doma i v zahraničí a priestor pre vzájomnú spoluprácu a
účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja
miestnych produktov v rámci kraja i celej SR. Miestna akčná skupina
MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi
regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci piatej
výzvy nasledovné formy propagácie:
 jednotná marketingová stratégia
 prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
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samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný
balík)
 prezentácia v katalógu výrobkov a služieb v elektronickej verzii na web
stránke www.gemer-malohont.sk
 možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu
miestnych produktov
„Regionálne značenie miestnych produktov je ideálnou príležitosťou pre rozvoj
spolupráce nielen medzi výrobcami, ale aj jednotlivými časťami regiónu
Gemer-Malohont, preto nás veľmi teší, že sa našimi partnermi v oblasti
regionálneho značenia stali aj ďalšie miestne akčné skupiny pôsobiace v tomto
regióne, a to VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska
Planina-Čierny Hron a VSP Stredný Gemer,” priblížila Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT. Ako ďalej doplnila, verí, že spolupráca v tejto
oblasti pomôže rozšíriť regionálne značenie na viac výrobcov, čo prispeje k
posilneniu regionálnej značky a jej významu, ako aj k zviditeľneniu regiónu
Gemer-Malohont.
Do termínu uzávierky 24.06.2019 bolo dokopy prijatých 15 žiadostí, z toho 13
žiadostí od nových záujemcov a 2 žiadosti od držiteľov regionálnej značky,
pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 13 z nich:
 Kyjatické hračky – Ladislav Hedvigi, Hnúšťa
 čučoriedky – Marek Blažej, Hnúšťa
 výkrmová hydina a očistená hydina – Ing. Ádám Gyuricky, Lenartovce
 med – Oskár Tóth, Riečka
 čierno ríbezľové vína – PÁDÁR s.r.o., Padarovce
 parta – Ivana Jackuliaková, Rimavské Zalužany
 výrobky z ovčieho mlieka – Agrofarma Dianiška s.r.o., Tisovec
 med – Marek Dianiška, Tisovec
 jahody – ANTAL s.r.o., Tornaľa
 tradičné maslo, kyslá smotana, tvaroh hrudkovitý, ghi maslo –
Gemermilk rs, s.r.o., Rimavská Sobota
 ručne vyšívané textilné výrobky – Anna Agócsová, Hajnáčka
 keramické obrazy a darčekové predmety – Tímea Csanková, Gemerské
Dechtáre
 krém s konopným olejom – Katarína Slaninová – KS PRÍRODNÉ
MYDLÁ, Hrnčiarske Zalužany
„Novinkou, ktorá sa veľmi osvedčila, bola osobná prezentácia žiadateľov pred
členmi Certifikačnej komisie, ktorí mali možnosť dozvedieť sa ďalšie
doplňujúce informácie o žiadateľoch, ako aj o produktoch, s ktorými sa
uchádzali o udelenie značky,” priblížila Miroslava Vargová, manažérka MAS
MALOHONT. Zároveň vyzdvihla rozbiehajúcu sa spoluprácu s miestnymi
akčnými skupinami v regióne Gemer-Malohont, čo sa odrazilo nielen
v celkovom počte a rôznorodosti predložených žiadostí, ale aj v rozšírení
značky do ostatných častí regiónu. „Naše kapacity nepostačujú na to, aby sme
oslovili výrobcov alebo boli prítomní vo všetkých častiach regiónu, preto
vidíme v tejto spolupráci obrovský význam,” uzavrela. Dokopy je v súčasnosti
certifikovaných už 38 výrokov, resp. skupín výrobkov. Okrem vyššie
spomenutých je to aj ovocie, ovocné šťavy a vína, včelie produkty, zelenina,
mäso a mäsové výrobky, Muránske buchty, pagáče, mlieko, osivá obilnín
a strukovín. Z remeselných výrobkov sú medzi regionálnymi produktami


Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

Strana

213

zastúpené tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané
výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy,
prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drotárske výrobky
i spoločenská hra GemerNation. Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty
označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont
a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese
hodnotenia každé 2 roky:
 pochádzajú od miestneho výrobcu
 uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych
zdrojov
 obsahujú určitý podiel ručnej práce
 sú jedinečné vo vzťahu k regiónu
Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné
miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg
produktov.
Projekty obcí podporíme sumou 200 000 €
MAS MALOHONT vyhlásila 6.6.2019 prvú výzvu na predkladanie projektov
obcí v rámci Opatrenia 7.4 na realizáciu Stratégie miestneho rozvoja na roky
2016 – 2023. Zároveň vyhlásila aj výzvu na výber odborných hodnotiteľov. O
podporu na realizáciu projektov sa mohli uchádzať obce a mikroregióny
(záujmové
združenia
právnických
osôb)
z
územia
MAS
MALOHONT. Minimálna výška žiadaného príspevku bola 5 000 € a
maximálna výška 100 000 € na jeden projekt. Do ukončenia zberu projektov
sa zapojilo 6 obcí, medzi nimi aj mesto Hnúšťa s projektom Rekonštrukcie
prístavby Domu Kultúry v Húšti.
Gemersko-Malohontský trh
V sobotu 22. júna 2019 v priestore nádvoria Čierny orol na Hlavnom námestí
v Rimavskej Sobote sa uskutočnil Gemersko-Malohontský trh v rámci 1.
ročníka multižánrového festivalu FRAJ v Rimavskej Sobote, pod taktovkou
Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Ponúkol miestne
produkty, ručne robené regionálne výrobky a kultúrny program z GEMERAMALOHONTU, ako med, včelí peľ, ríbezľové víno, Muránske buchty, pagáče,
osúchy a koláče, textilné, dekoračné a rezbárske výrobky či prírodné mydlá a
šampóny priamo od ich výrobcov.
Koštovka páleniek v Lukovištiach
Do súťaže Lukovišťský kališčok 2019 bolo doručených viac ako 270 vzoriek z
30 páleníc z 3 štátov (Slovensko, Maďarsko a Rakúsko), ktoré bolo možné
ochutnať v sobotu 6. júla v Lukovištiach, kde sa uskutočnilo jej vyhodnotenie a
koštovka páleniek. Koštovka páleniek v duchu „pi málo – pi dobré”
odštartovala poobede a prebiehala do večerných hodín v kategóriách slivka,
hruška, jablko, čerešňa, záhradná zmes a iné destiláty z hrozna, drienky, šípky,
trnky, bazy, maliny, marhule či figy. Zaujímavosťou bola pálenka z paradajok
vypálená v pálenici v Grazi v Rakúsku. „Našim cieľom je predovšetkým zvýšiť
povedomie verejnosti o príprave kvalitných ovocných destilátov, vyrobených
v licencovaných páleniciach, ale aj zviditeľnenie obce a regiónu GemerMalohont, v ktorom má výroba pálenky bohatú históriu a tradíciu” povedala
o podujatí Alena Segedyová, starostka obce Lukovištia. 34 degustátori pod
odborným dohľadom členov Slovenského Rádu rytierov destilátov anonymne
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hodnotili vzhľad, čistotu a intenzitu vône a chuti, ako aj vzájomnú vyváženosť
chuti a vône páleniek. Spomedzi 6 súťažných kategórií bola najpočetnejšie
zastúpená kategória sliviek.

FOTOSÚŤAŽ 2019: Región Malohont vašimi očami

V tomto roku bol vyhlásený už VII. ročník fotografickej súťaže Malohont
mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj
profesionálnych fotografov. Súťažou MASka ponúka možnosť prezentovať
región, v ktorom žijeme, pôsobíme alebo z neho pochádzame, v obrazovej
podobe. Stačí zachytiť vo fotografiách to, čo je v území MAS MALOHONT
zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do súťaže v kategóriách:
1. prírodné krásy
stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky a pod.
2. kultúrne dedičstvo
kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra,
tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá a pod.
3. ľudia a život
ľudia pri práci, deti, rôzne aktivity realizované v regióne a pod.
4. naše obce
akékoľvek zábery z obcí Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Ožďany, Poproč,
Rimavská Baňa a Rimavské Brezovo – momentky, detaily, ľudia pri
práci, zaujímavosti obcí a pod.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 fotografov prevažne z obcí MAS MALOHONT,
ale aj z Rimavskej Soboty, Lučenca, Banskej Bystrice či Považskej Bystrice, a to
vo veku od 17 do 51 rokov. Najviac z nich súťažilo už tradične v kategórii
Prírodné krásy (40), potom nasledovali kategórie Kultúrne dedičstvo (22),
Ľudia a život (18) a kategória Naše obce (18). Víťazné fotografie postúpili na
celoslovenskú súťaž pod gesciou Národnej siete MAS a sú zverejnené na
www.malohont.sk .

Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu

sa už šiestykrát v dĺžke 87,6 km konali 15. septembra 2019, a aj obyvatelia
územia, cez ktoré trasa pretekov prechádzala sa mohli zapojiť do súťaže o
najlepšie povzbudzujúcu obec a vyhrať tak finančný príspevok 500 eur na
realizáciu iného podujatia, propagáciu obce alebo na úpravu drobnej
infraštruktúry v obci. Výsledkom je, že Veľké Teriakovce obhájili prvé miesto
spred roka, kde viac ako stovke cyklistov fandili desiatky obyvateľov všetkých
vekových kategórií, pričom hlasivkami vôbec nešetrili. Nechýbali ani bubny,
trúbky, rapkáče, vlajky či iná výzdoba vrátane bicyklov a kolobežiek. Ani
Hnúšťania sa nedali zahanbiť, sprevádzali cyklistov po celej dĺžke trasy
v Hnúšti.

MITROVANIE 2019 a varenie baraních špecialít
Ukončenie pastierskej sezóny nazývané Mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na
svätého Demetera alebo Mitra, kedy sme si tento starý zvyk pripomenuli v obci
Veľké Teriakovce na Salaši pod Maginhradom už po ôsmykrát. Návštevníkov
podujatia čakali ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej
kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti
a nechýbali ani najznámejší valasi Maťko a Kubko. Kultúrnu časť podujatia
obohatili hudbou, spevom aj tancom detské folklórne súbory Lykovček
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z Revúcej a Mladosť z Klenovca, Folklórny súbor Lykovec z Revúcej,
heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a fujaristi z regiónu,
Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice a Folklórny súbor
Stromíš z Vlachova. Vrcholom podujatia bol slávnostný sprievod ovčiarov,
bačov a valachov, ktorý sezónu ukončil vyúčtovaním s majiteľmi oviec.
Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu
v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej
sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii
prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie a poukázať
na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry
i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných
spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu
oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.
Organizátormi podujatia boli Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod
Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote v spolupráci s odborným garantom - Univerzitou Mateja
Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a
k podpore podujatia prispela aj viac ako desiatka sponzorov.

Krajská konferencia rozvoja vidieka aj za našej účasti

Hlavnými témami konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8.11.2019 v Osrblí,
boli spolupráca s BBSK v oblasti cestovného ruchu, podpora rozvoja vidieka a
regionálneho značenia produktov, problémy s implementáciu programu
LEADER, príprava projektov spolupráce a nového programového
obdobia. Účastníci Krajskej konferencie rozvoja vidieka uvítali hlavne
pripravovaný zámer v novom programovom období realizovať cez prístup
LEADER aj podporu projektov obcí a aj diverzifikáciu poľnohospodárskych
činností. Zástupcovia miestnych akčných skupín z Banskobystrického kraja
ocenili úspechy kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aj zlepšujúcu sa
spoluprácu medzi miestnymi akčnými skupinami a oblastnými organizáciami
cestovného ruchu, hlavne v oblasti regionálneho značenia produktov. Stále sa
však nenapĺňajú ich očakávania a potreby podpory integrovaného rozvoja
vidieka zo strany samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-súkromných
partnerstiev. Zároveň žiadajú BBSK, aby využil kapacity a odborný potenciál
týchto partnerstiev i ostatných aktérov v regionálnom rozvoji pri tvorbe
strategických rozvojových dokumentov kraja. Účastníci konferencie sa
obracajú na poslancov zastupiteľstva a vedenie samosprávneho kraja so
žiadosťou o podporu uvedených zámerov a zahrnutie všetkých partnerov
územného rozvoja do prípravy budúceho programového obdobia rokov 2021
až 2027 vrátane vytvorenia systému spoluúčasti jej finančnej podpory. Krajskú
konferenciu rozvoja vidieka zorganizovalo občianske združenie Vidiecke
partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s BBSK, Partnerstvom
Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a
Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka – VOKA za účasti predsedu
BBSK Jána Luntera, zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Úradu BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK.
Zdroj : Mgr. Miroslava Vargová, manažérka MAS, v Ročnej správe a z web
stránky www.malohont.sk za rok 2019
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Mikroregión SINEC - KOKAVSKO
je záujmové združenie právnických a fyzických osôb, ktoré
2.10.2003 vzniklo spojením dvoch mikroregiónov Sinec a
Kokavsko, a niektorých obcí patriacich do mikroregiónu
Rimava a Rimavica. Je to vyšší stupeň zoskupenia / verejnosúkromné partnerstvo/, v ktorom sú okrem mesta a obcí
zastúpené podnikateľské subjekty, občianske profesné združenia, ako aj
občania - fyzické osoby pôsobiace na území mikroregiónu. Rozprestiera sa v
južnej časti Slovenského Rudohoria a Banskobystrického kraja, na území
dvoch okresov Rimavská Sobota a Poltár na celkovej ploche 36455 ha, má
vysokú krajinkársku a rekreačnú hodnotu. Bohaté ľudové tradície a podujatia
v obciach, festivaly, ako aj krajinné prírodné prostredie ponúkajú
nezabudnuteľné zážitky všetkým tým, ktorí sa rozhodnú navštíviť Mikroregión
SINEC-KOKAVSKO. Členovia mikroregiónu ku 31.12.2019 boli mesto
Hnúšťa a obce Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Rimavská Baňa,
Lehota nad Rimavicou, Rovné a Poproč. Do organizácie sa svojou činnosťou
zapájali aj členovia – reprezentanti súkromného sektora Píla-Pali Klenovec,
Ľubomír Obročník Poltár a Ján Figuli Klenovec, ale aj mimovládne organizácie
O.z. RODON Klenovec. Pri hodnotení činnosti a analýze aktivít združenia za
rok 2019, ktoré sa uskutočnilo na Váročnej členskej schôdzi v Utekáči v máji
2020 sa spomenuli hlavne tieto aktivity:
V mesiaci január sa zasadnutie členov mikroregiónu nekonalo, aktivity
prebiehali v jednotlivých obciach mikroregiónu – plesová sezóna, fašiangové
pochôdzky.
26. februára sa konalo zasadnutie členov Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO
v obci Rimavská Baňa, kde sme sa zaoberali zhodnotením Výstavy vianočných
ozdôb v Utekáči, prípravou výročnej členskej schôdze V Kokave nad
Rimavicou, prípravou IX. ročníka Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom
tenise – 6.4.2019 – Športová hala Klenovec a plánom aktivít na rok 2019.
marca sa stretla pracovná skupina organizátorov Veľkonočného turnaja
dospelých v stolnom tenise, aby prekonzultovala všetky potrebné náležitosti a
potreby zdarného priebehu podujatia. Revízna komisia Mikroregiónu SINECKOKAVSKO vykonala dňa 15. marca kontrolu hospodárenia, účtovných
dokladov, pohľadávok a záväzkov za rok 2018.
V marci sa konala v Kokave nad Rimavicou Výročná členská schôdza
mikroregiónu, ktorej sa zúčastnili starostovia, podnikatelia, zástupcovia
občianskych združení a pozvaní hostia (riaditelia MKS z Hnúšte, Klenovca a
Kokavy nad Rimavicou, poslanci obecných zastupiteľstiev). Zhodnotili sme
svoju činnosť za rok 2018, predložená bola výročná správa o činnosti, správa o
hospodárení, správa revíznej komisie, plnenie rozpočtu za rok 2018 a návrh
rozpočtu na rok 2019, zmena stanov, voľby predsedu, podpredsedu a revíznej
komisie na roky 3/2019 až 3/2023 , návrh kandidátov do Výboru MAS,
Dozornej rady MAS, Monitorovacieho výboru MAS MALOHONT.
apríla zastupovala manažérka Mikroregión SINEC - KOKAVSKO na členskej
schôdzi ViP BB (Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja) na
Zbojskách..
apríla sa znova stretla pracovná skupina organizátorov Veľkonočného turnaja
dospelých v stolnom tenise.
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6. apríla sa v Športovej hale v Klenovci konal IX. ročník Veľkonočného turnaja
dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 32 hráčov z obcí regiónu –
Hnúšte, Utekáča, Klenovca, Rimavskej Soboty, Rimavská Baňa, Sirk, Tornaľa,
Hrachovo, Poltár, Muránska Dlhá Lúka.
Zhromaždenie členov MAS občianskeho združenia Miestna akčná skupina
MALOHONT sa konalo v apríli v Lukovištiach, ktorého sa zúčastnili aj členovia
nášho mikroregiónu.
Začiatkom mája sme obdŕžali zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie na rok
2019 z BBSK na projekt „Osobnosti mesta a obcí mikroregiónu“ vo výške
600,00 eur.
Zasadnutie členov mikroregiónu sa konalo 15. mája v Klenovci, kde sme
pripravovali podujatie DEŇ MIKROREGIÓNU 2019 , ktoré sa konalo v obci
Lehota nad Rimavicou.
Do konca mája sme podali projekt do Grantového programu MAS
MALOHONT 2019 na podujatie „REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ – 6.
ročník“. 8. júna sa v Lehote nad Rimavicou konalo podujatie DEŇ
MIKROREGIÓNU
2019,
športovo-kultúrne
podujatie,
prezentácia
mikroregiónu. Súťažilo sa v netradičných športových disciplínach a najlepší
boli odmenení vecnými cenami. V programe vystúpili mladí taekwondisti z
Hnúšte a Duo Tancošovci z Utekáča , ktorí určite zabavili prítomných.
26.júna bola podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku z grantového programu
MAS MALOHONT 2019 na projekt „REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ – 6.
ročník“ vo výške 2.100,00 eur. Turistický výstup stretnutie rodičov a detí na
Pasiečkach 31. augusta organizovala Obec Utekáč a ZO Slovenský zväzu
turistov v Utekáči, mikroregión bol spoluorganizátorom – podujatie podporil
nákupom surovín na guľáš. Hlavní organizátori súťaže vo varení tradičných
jedál sa stretli na pracovnom stretnutí 4.septembra v Kokave nad
Rimavicou. Manažérka mikroregiónu sa 5. septembra zúčastnila Regionálnej
rady ViP BB v Hrachove. V septembri sa konalo aj zasadnutie členov
mikroregiónu v Klenovci, kde sme hodnotili podujatie – Deň mikroregiónu v
Lehote nad Rimavicou a pripravovali prehliadku vo varení tradičných jedál v
Kokave nad Rimavicou. V mesiacoch máj až september sme realizovali projekt
podporený z BBSK „Osobnosti mesta a obcí mikroregiónu“. Realizáciou
projektu sme doplnili prezentačné materiály o propagačný materiál o
osobnostiach mesta a obcí, ktoré sú vhodným prezentačným materiálom
členov mikroregiónu, čím prispejeme ku propagácii mesta, jednotlivých obcí a
propagácii celého Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO.
V sobotu 19. októbra sa stretli v Kokave nad Rimavicou na 6. ročníku
REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA – prehliadky varenia tradičných
jedál, súťažné družstvá - Vepristi z RODONU, Traja kamaráti, Obročníkovci a
Sujovci, družstvá z Kokavy nad Rimavicou – Kokavskí hokejisti, Hasiči,
Mládenci z Kyseľova, Rybári, All stars, pripravili tradičné jedlá, ktoré sa varili,
varia a budú aj v budúcnosti variť v našom regióne, aby sme zachovávali
tradície našich predkov. Varenie súťažným družstvám a návštevníkom
spríjemňovala Ľudová hudba FS Detva z Detvy. Dopoludnia vystúpil DFS
Kokavan a Mládežnícka ľudová hudba, popoludní DFS Mladosť z Klenovca.
21.novembra sa v Kokave nad Rimavicou konalo zasadnutie členov
mikroregiónu, kde sme zhodnotili podujatie Regionálny gurmánsky deň,
pripravovali sme výstavu vianočných ozdôb v Klenovci a plán aktivít na rok
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2020. Koncom novembra sme podali projekt do VZN BBSK pre rok 2020. Ďalší
ročník Výstavy vianočných ozdôb spojenej s predajom sa sme organizovali v
spolupráci s obcou Klenovec. Otvorenie výstavy bolo 8. decembra o 14,30 v
priestoroch Kultúrneho domu, počas predvianočného programu POKOJ
ĽUĎOM DOBREJ VÔLE. Pre verejnosť bola výstava otvorená v nedeľu:
8.12.2019 – od 14,30 do 18,30 hodiny a v pondelok: od 9,00 do 12,00 hodiny.
Návštevníci výstavy si mali možnosť pozrieť a v prípade záujmu aj zakúpiť
vianočné ozdoby – vianočné gule, dekoračné materiály a ručné práce s
vianočnou tematikou. Všetkým vystavovateľom/predajcom sa úprimne
v mene usporiadateľov poďakovali. Na záver predloženej správy o činnosti
tohto združenia by som chcela poďakovať všetkým aktívnym členom a
dobrovoľníkom za pomoc a spoluprácu na spoločných aktivitách v roku 2019 a
verím, že v tomto roku 2020 sa nám podarí spoločnými silami dosiahnuť ďalšie
úspechy, zorganizovať a zrealizovať naplánované podujatia a aktivity.
Zdroj : Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu SINEC – KOKAVSKO
v správe z Výročnej členskej schôdze

Denné centrum ( Klub dôchodcov)
Za činnosť denného centra zodpovedá vedúci denného centra. V Dennom
centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi
s vnukom alebo vnučkou. Celá činnosť Denného centra má povzbudzovať
svojich členov k aktivite, sebarealizácii, začleňovať ich do diania v meste a
spoločnosti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu
pocitu spolupatričnosti, ktorý je z psychologického, sociálneho, ako i z
ľudského hľadiska pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý. Poslaním
Denného centra je spestriť seniorom ich život, obohatiť ho kultúrnymi,
spoločenskými,
vzdelávacími
aktivitami,
prednáškami,
besedami,
spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej
Európy. V denných centrách majú seniori možnosť získať aj sociálne
poradenstvo.
Predsedami klubov sú pani Mária Zdechovanová a v Likieri pani Jolana
Trnavská. Spolu s výbormi organizácie pre svojich členov pripravujú pestrý
program, nadväzovanie spoločenských a priateľských zväzkov nielen
s rovestníkmi z Hnúšte, ale aj z mesta Revúca.

Základná organizácia
postihnutých

slovenského

zväzu

zdravotne

SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých
občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na
princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického
presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. Vo svojej činnosti sa
riadi princípmi humanity a charity. Spolupracuje s občianskymi združeniami,
s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami,
právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek
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zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci,
zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie. Vykonáva sociálnu
prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby. Zameriava sa na
formy ich riešenia. V Hnúšti je predsedníčkou základnej organizácie pani Mgr.
Oľga Berceliová, ktorá spolu s výborom MO SZZP realizuje pre svojich členov
mnohé aktivity, ktoré spestrujú každodenný život občanom. Poskytujú alebo
sprostredkúvajú poradenstvo pre svojich členov vo veciach zdravia,
zabezpečenia lepších životných podmienok, systému sociálneho zabezpečenia,
vzdelávania zdravotne postihnutých občanov, monitorovania situácie a o
možnostiach poskytovania príspevkov. Organizujú rehabilitačné pobyty a
poskytovanie zdravotných pomôcok.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov –
základná organizácia v meste Hnúšťa
Základná organizácia SZPB presadzuje demokratický
a humánny odkaz SNP. Uplatňuje ho v duchu tolerancie
a porozumenia občanov. V súlade s princípmi Charty ľudských
práv
a slobôd nekompromisne odmieta pravicový extrémizmus,
nacionalizmus, rasizmus, antisemitizmus. Cez svojich členov prispieva
k lepšiemu a vzájomnému poznávaniu problémov, názorov a cieľov generácií
v meste, na školách. V spolupráci so samosprávou organizuje spomienkové
slávnosti pri príležitostiach výročí oslobodenia Slovenskej republiky, ale aj
mesta Hnúšťa (23. január) či bojov na Hačave. Systémovo rieši starostlivosť
o pamätné miesta, pomníky padlým v I. a II. svetovej vojne. Výbor ZO SZPB
v Hnúšti pod vedením jeho predsedu Pavla Kyseľa spolu s mestom
zorganizovali spomienku na dramatické udalosti 75. výročia SNP, ktoré sa
konali 2.9.2019 o 10.00 hodine pri Pamätníku SNP s programom, v ktorom
vystúpila Dychová hudba mesta Hnúšťa, hymnické piesne zaspievala Ženská
spevácka skupina SKALINY, slávnostný príhovor mal primátor mesta PhDr.
Roman Lebeda, báseň predniesla členka Z-ZPOZ v Hnúšti. Prítomným sa
prihovoril aj čestný občan mesta – pán Jozef Stanislav Mrowka zo Strzyzowiec
v Poľsku, ktorý vo svojom prejave pripomenul Varšavské povstanie, pár slov
k obecenstvu predviedol predseda ZO SZPB Pavel Kyseľ, povstalecké piesne
s harmonikou zaspieval Viktor Brádňanský a celé podujatie sprevádzala aj
výstava poľnej nemocnice a výzbroje a výstroje vojsk z II. sv. vojny.
Zástupcovia ZO SZPB sa zúčastnili aj celoslovenských osláv v Banskej Bystrici.
Pri myšlienke na budúcnosť si uvedomujeme, že je potrebné zachovávať
posolstvo činov, odkazu našich predkov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

(ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým
postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.
Poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so
zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí,
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na
prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. V meste
Hnúšťa zabezpečuje spojenie s touto skupinou ľudí pán Vladimír Zán,
predseda ZO ÚNSS.
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Občianske združenie ATHÉNA
OZ ATHÉNA je dobrovoľným združením rodičov detí so zdravotným
postihnutím, dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich
podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne postihnutých
osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia. Združenie prešlo od svojho založenia v
r.2000 vývojom a postupne svoje ciele vyprofilovalo najmä v oblasti sociálnych
služieb. Jednou z hlavných úloh združenia je presadzovať myšlienky Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom je komplexný rozvoj
a následná integrácia detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím do
života v komunite. Za nevyhnutnú považujeme aj podporu rodín so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom.
OZ ATHÉNA je od 4.1.2007 je poskytovateľom ambulantnej formy sociálnej
služby domov sociálnych služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO.
Pôvodnou cieľovou skupinou boli neplnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby. V roku 2015 sme cieľovú skupinu zmenili na deti a
dospelých vo veku do 30 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.
Od 1.9.2016 poskytujeme túto službu včasnej intervencie v ambulantnej aj
terénnej forme. Ak vychádzame s predpokladov, opierajúc sa o ďalšie zdroje,
podiel detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom na zdravej
populácii zodpovedá 3,5 %, je počet rodín, ktoré sa k službe dostali veľmi nízky.
Rok 2019, aj vďaka zodpovednému prístupu Banskobystrického
samosprávneho kraja a jeho podpore bol v našej organizácii rokom rozvoja v
personálnej aj materiálnej oblasti. Máme nádej, že budúci rok bude služba
včasne intervencie miestne dostupnejšou pre ešte viac rodín.
Dosiahnuť v poskytovaní sociálnych služieb pre človeka so znevýhodnením
celoživotnú, primeranú mieru podpory, za súčasného zotrvania v prirodzenom
prostredí rodiny je našou víziou na najbližšie roky. Poskytovanie takýchto
služieb v širšej komunite pre osoby so znevýhodnením od narodenia, počas
dospelosti aj v seniorskom veku, tak, aby mali možnosť udržať a rozvíjať svoje
schopnosti, žiť bežným životom je pre nás veľkou výzvou.
Pri poskytovaní sociálnych služieb je pre nás samozrejmosťou prihliadať na
individuálne potreby klientov, poskytovať služby na základe ich požiadaviek,
vychádzať z ich silných stránok, aktivizovať ich podľa schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou, obcou
a komunitou. Pri práci využívame na človeka zameraný prístup, ktorý sa
prelína s princípmi bazálnej stimulácie. Opierame sa o skutočnosť, že každý
má potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu poskytnuté vhodné podnety a každý je
schopný komunikácie a je možné s ním komunikovať, pokiaľ je zvolený vhodný
spôsob.
Denný detský stacionár DEDESO
Denný detský stacionár DEDESO je nízko kapacitné zariadenie komunitného
charakteru poskytujúce sociálnu službu v Zmysle §38 Zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách deťom a dospelým do veku 30 rokov, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej fyzickej osoby. Služba bola registrovaná 4.januára 2007 a je
poskytovaná ambulantnou formou, v čase od 7.00 hod do 15.30 hod. Rozsah
poskytovanej služby pre prijímateľa je individuálne dohodnutý v Zmluve o
poskytovaní sociálnej služby. K hlavným cieľom poskytovaných služieb patrí
podpora sociálneho začlenenia. Pri jeho napĺňaní sa riadime princípmi:
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o Žiť v normálnom prostredí – byť začlenený v komunite a bežne sa
vyskytovať na miestach, kde sa vyskytujú ostatní ľudia bez postihnutia.
o Mať možnosť voľby a kontroly nad svojim životom – aktívne zisťujeme
preferencie, priania a potreby aj u klientov, ktorí nekomunikujú bežným
spôsobom.
o Učiť sa rásť – rozvíjanie a podpora zachovania vlastných kompetencií pri
vykonávaní funkčných a zmysluplných činností tak, aby bol klient
maximálne samostatný a čo najmenej závislý na sociálnej službe.
o Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu rolu – život v bežnom prostredí
umožňuje ľuďom s postihnutím zastávať bežné role.
o Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s inými osobami
ako sú zamestnanci a blízka rodina.
Kapacita zariadenia zostáva nezmenená – 15 klientov. OZ ATHÉNA malo k
1.1.2019 uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so 14 klientami.
Počet obsadených miest sa počas roka nezmenil. Všetci klienti sú zaradení do
stupňa VI. odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Klientom
sú poskytované odborné, obslužné a záujmové činnosti.
Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia
11
autizmus, mentálne postihnutie
14
viacnásobné
14
mentálne
20
autizmus, mentálne
20
viacnásobné
9
viacnásobné
8
viacnásobné
7
viacnásobné
12
viacnásobné
7
viacnásobné
8
viacnásobné
5
autizmus, mentálne
5
viacnásobné
Ukončené poskytovanie služieb počas roka
6
mentálne
Nový klient počas roka
9
viacnásobné
Klientom sa sociálna služba individuálne plánuje. Na plánovaní sa
spolupodieľa vzhľadom k možnostiam klient – jeho zákonný zástupca, ktorý sa
zúčastňuje na plánovacej schôdzke. Metódy práce a ciele individuálnych
plánov vychádzajú z mapovania potrieb a posúdenia miery potrebnej podpory
klientov. Výsledkom je individuálny týždenný plán konkrétnych aktivít a
činností pre každé klienta. Individuálne plány sa vyhodnocujú a aktualizujú 2 x
ročne. Pri činnostiach zohľadňujeme u klientov potrebu:
 stimulácie, aktivity
 poriadku, štruktúry a princípu
 otvorenej budúcnosti
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S cieľom zabezpečiť dobrú kvalitu života pre osoby s ťažkým kombinovaným
postihnutím a zabezpečiť im prístup k želaným aktivitám využívame plán účasti
a skúsenosti.
Podmienky na vzdelávanie školopovinných klientov utvárame v spolupráci so
Špeciálnou základnou školou v Hnúšti, ktorá má v priestoroch zariadenia
alokovanú triedu. Vzdelávanie je zabezpečované podľa Individuálnych
vzdelávacích plánov špeciálnou pedagogičkou a asistentkou.
Tréning sociálnych zručností pomáha klientom prekonať problémy pri
vykonávaní bežných denných činností. Je zaradený denne do reálnych situácií
a aktivít dňa - tréning obliekania, nácvik používania kompenzačných pomôcok,
nácvik zvládania činností osobnej hygieny a samostatného jedenia a pitia.
Cieľom nie je len uspokojivé zvládanie sebaobsluhy, ale aj využívanie voľného
času, nakupovanie, zamestnávanie pre klienta zmysluplnou činnosťou, pokiaľ
sú prínosom pre klienta. Všetky činnosti sa vykonávajú s cielenou podporou, s
využitím potenciálu klienta tak, aby mohol vykonávať činnosti, ktoré sú
nevyhnutné pre naplnenie jeho sociálnych rolí a zapojenie do plnohodnotného
života.
Záujmové činnosti sú zamerané podporu záujmov, udržanie a rozvoj
schopností a zručností. Využívame Informačné a komunikačné technológie –
prácu s PC umožňujú kompenzačné pomôcky – veľkoplošné klávesnice,
myšky, dotykový monitor. Počítačové programy sú zamerané na rozvoj
koncentrácie, pozornosti, percepcie. Počítač môžu využívať aj klienti s
obmedzenou pohybovou schopnosťou pomocou očnej navigácie, ktorá
umožňuje bezdotykové ovládanie počítača. Klienti si môžu sami vybrať video,
ktoré sa im páči a chcú si prehrať. Počas dňa majú možnosť vybrať si činnosť
podľa vlastného výberu.
Rozvoj komunikácie - Na rozvoj komunikačných schopností využívame aj PC
programy Altík, FONO 1 a 2 s možnosťou rozširovania slovnej zásoby, rozvoja
fonematického sluchu a asociácií. Na tvorbu komunikačných kartičiek u
autistov a u klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou používame PC
program Boardmaker. Umožňuje nám využívať podporné a náhradné formy
komunikácie, štruktúrované prostredie a metodiku štruktúrovaného učenia.
Na nadviazanie kontaktu a podporu aktivizácie klientov využívame princípy
Bazálnej stimulácie – koncept Bazálnej stimulácie podporuje percepciu,
lokomóciu a komunikáciu. Využívame pôsobenie na senzorické systémy
cielenou stimuláciou zohľadňujúcou biografiu klienta. V multisenzorickej
miestnosti využívame základné prvky bazálnej stimulácie - somatickú,
vestibulárnu a vibračnú stimuláciu, prvky nadstavbové - zrakovú, čuchovú,
chuťovú, sluchovú a hmatovú stimuláciu. Multisenzorickú miestnosť
využívame podľa potreby klienta aj na relaxáciu. V roku 2019 sme doplnili
materiálne vybavenie snoezelen miestnosti o niekoľko pomôcok na zrakovú,
hmatovú a telesnú stimuláciu.
Realizované projekty v DEDESE - Varím, varíš, varíme - projekt podporený
Nadáciou EPH
Priestory, v ktorých sídlime, boli postavené pred takmer 40 rokmi. Postupne
prechádzajú úpravami a rekonštrukciou. Vďaka podpore Nadácie EPH sme
zrekonštruovali kuchynku a sprístupnili ju tak aj klientom s obmedzenou
pohybovou schopnosťou. Realizácia projektu podporená sumou 2 500 Eur
umožnila :
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Vytvoriť priestor na nácvik bežných denných činností.
Umožniť deťom s postihnutím trénovať zručnosti sebaobsluhy.
Podporiť zníženie odkázanosti na pomoc inej osoby pri činnostiach
sebaobsluhy.
Zamestnanci v Dennom detskom stacionári DEDESO
Počas roka nastala výmena na 2 pozíciách. K 31.12.2019 pracovalo v zariadení
na TPP 8 zamestnancov. Na 1 zamestnanca pripadá 2,15 prijímateľov.
pozícia
úväzok
špeciálny výchovný pracovník
1,75
sociálny pedagóg
0,5
opatrovateľka
1,5
pomocná vychovávateľka
1
upratovačka
0,5
vedúca zariadenia
0,5
SPOLU
6,5
Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje podľa plánu ďalšieho vzdelávania a
zvyšovania kvalifikácie zamestnanca a aj podľa aktuálnej ponuky a potreby s
cieľom vytvárať podmienky na rozvoj zamestnancov a podieľanie sa
zamestnancov na napĺňaní potrieb klientov. Kurzy a semináre, ktorých sa
počas roka zamestnanci zúčastnili:
 Individuálne plánovanie jednoducho, zrozumiteľne a prakticky – elearning, jeden novoprijatý zamestnanec
 Bazálna stimulácia – základný modul 3 zamestnanci
 Bazálna stimulácia – nadstavbový modul 1 zamestnanec
 Základy leadershipu v sociálnych službách
 Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľom v národnom
projekte Kvalita sociálnych služieb
Dobrovoľníctvo
OZ ATHÉNA má dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditované
vzdelávanie Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Máme vypracovaný
dobrovoľnícky program, ktorý slúži k napĺňaniu našich cieľov a potrieb
klientov.
Na web stránke www.dedeso.sk sú informácie o možnosti dobrovoľníctva v
našej organizácii. V prípade záujmu, má potenciálny dobrovoľník možnosť
stiahnuť, vyplniť a poslať elektronicky dotazník. Pred začiatkom spolupráce je
s dobrovoľníkom urobený úvodný pohovor. S dobrovoľníkom je uzatvorená
Zmluva v zmysle §51 Občianskeho zákonníka. Dobrovoľník súčasne podpisuje
etický kódex dobrovoľníka a zásadu mlčanlivosti. Vzhľadom na prevádzkový
čas od 7.00 – 15.30 hod. je pravidelná dobrovoľnícka činnosť študentov a
pracujúcich obmedzená. Pomoc dobrovoľníkov využívame najmä pri
jednorazových spoločných aktivitách ako Vianočné trhy, varenie kapustnice
a pod.
Včasná intervencia
Služby včasnej intervencie je poskytovaná rodine, ktorej dieťa vo veku od 0 do
7 rokov má rizikový vývin alebo zdravotné znevýhodnenie. Poradkyne pracujú
s rodinou primárne v jej prirodzenom prostredí (doma) a to v regiónoch
okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Revúca. Poradkyne
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navštevujú rodinu vo frekvencii zvyčajne 1 mesačne. V prípade, že si to situácia
rodiny vyžaduje interval medzi návštevami prispôsobíme potrebám rodiny,
prípadne poskytujeme služby ambulantnou formou. Komplex služieb, ktorý
zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory orientované na rodinu zahŕňa:
 podporu kompetencií rodičov
 podporu vývinu dieťaťa a jeho participáciu na bežných denných
činnostiach
 stretávanie sa rodín v podporných skupinách
 požičiavanie hračiek a pomôcok na stimuláciu vývinu
 príprava rodiny na vstup do predškolského a školského prostredia
 podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu
Návštevy v rodine reagujú na potreby rodiny a dieťaťa ktoré sú
formulovanév individuálnom pláne podpory rodiny. Tento plán tvorí rodina s
podporou kľúčového poradcu rodiny. Individuálny plán je cestou k naplneniu
potrieb rodiny a je tvorený na dobu 6 mesiacov. Po tomto čase rodina s
poradkyňou individuálny plán vyhodnotia, naplnenie potrieb rodiny vymedzia
a formulujú nové výzvy.
Projekt AGORA
V roku 2019 bola naša organizácia vybraná ako jeden z troch poskytovateľov na
Slovensku do projektu AGORA, ktorý realizuje Asociácia poskytovateľov a
podporovateľov včasnej intervencie. Je to inovatívna pilotná iniciatíva piatich
štátov strednej a východnej Európy – Maďarsko, Slovensko, Poľsko,
Rumunsko a Bulharsko, nastavená na zvládnutie aktuálnych výziev v
implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie pre deti so
znevýhodnením. Náš tím dostal možnosť získať informácie v rámci tréningu,
podkladové materiály a odborné poradenstvo na zavedenie postupov, ktoré sa
aktuálne pri práci s rodinami využívajú v krajinách s najrozvinutejšími
komplexnejšími systémami včasnej intervencie. Tieto postupy sú zamerané na
umožnenie rodine zaradiť sa čo najviac do bežného života a podporiť rodiny vo
využívaní vlastných kapacít a možností svojho okolia na zaradenie sa do
komunity. Sústreďuje sa predovšetkým na potenciál a priority rodiny, na
motiváciu dieťaťa cez predmety, ktoré obľubuje a s ktorými sa bežne stretáva.
Podpora vývinu sa s podporou poradcu včasnej intervencie realizuje aj pri
každodenných rutinách rodiny ako napr. raňajky, prezliekanie a pod.
Zamestnanci včasnej intervencie - Tím služby včasnej intervencie tvoria
odborníci rôzneho a rodiny sú pre nich partnerom.
odborník
úväzok
špeciálny pedagóg
1,5
sociálny pedagóg
0,5
fyzioterapeut
0,5
sociálny pracovník
DPČ
Vzdelávanie zamestnancov
Dve poradkyne ukončili akreditované vzdelávanie „ Odborné činnosti
zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom“, ktoré
realizuje Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.
Počas roka sa poradkyne zúčastnili odborných seminárov:
 Efektívny pomáhajúci rozhovor
 Krízová intervencia
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Prijímatelia sociálnej služby
Počet rodín, ktoré boli dlhodobo sprevádzané sa kontinuálne zvyšuje. S
niekoľkým rodinami bolo ukončené
poskytovanie
služby, niektoré
potrebovali len jednorazovú konzultácia a zasieťovanie.
Počet rodín k 1.1.2019
21
Počet rodín k 31.12.2019
28
Počet jednorazových konzultácií
4
Vyšší počet rodín sa prejavil aj vo vyššom počte hodín poskytovanej služby.
Počet hodín poskytovania služby, z toho
4 026
stretnutia v rodinách
871
stretnutia ambulantne
33
stretnutia s rodinou inde
22
cesta, záznam, príprava stretnutia
1 127
emailová a telefonická konzultácia
27
práca s inštitúciami
42
odborná porada
71
iná práca
93
skupinové aktivity
107
aktivity mimo rodín
1633
Realizované projekty vo včasnej intervencii
Okrem projektu Agora, ktorého je náš tím súčasťou sme realizovali projekt
podporený Nadáciou pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom. V
marci ukončený projekt „Spolu je nám lepšie“ Nadácia pre deti
Slovenska podporila včasnú intervenciu v poradí štvrtým nadväzujúcim
projektom „Podpora v pohybe“. Vďaka jeho realizácii kontinuálne
pokračujeme v stretávaní rodičov v podporných skupinách, posilňujeme ich
rodičovské kompetencie a predchádzame syndrómu vyhorenia. Tento projekt
umožní rodičom zúčastniť sa aj na kurze Kinestetická mobilizácia, ktorý
povedie odborná poradkyňa Mgr. Hana Nedělková. Modul 1. a 2. rodičov
naučil využiť pohybové schopnosti k aktívnej podpore imobilných detí pri ich
pohybe, namiesto zdvíhania a prenášania. Pomôžu si tak pri bežných denných
aktivitách a zredukujú bolesti z fyzického preťaženia.
Služby poskytované OZ ATHÉNA sú zabezpečované viaczdrojovo. Finančný
príspevok MPSVaRSR, samosprávnych krajov a poplatok od prijímateľov sú
počas roka podľa možností dopĺňané príjmom z podielu 2%, grantami a
sponzorskými darmi.
Denný detský stacionár DEDESO
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo žiadosť na
finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách na rok 2019, ktorý bol účelovo určený na pokrytie časti
nákladov na mzdy a odvody zamestnancov. Príspevok na 1 miesto na deň
Dennom detskom stacionári DEDESO bol podľa štruktúry prijímateľov
ku dňu podania žiadosti vypočítaný vo výške 14,89920 €. Spolu na rok
predstavoval sumu 55 872 €. Príspevok sa poskytuje podľa formy sociálnej
služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri
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poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb.
Nevyčerpaný príspevok sa z dôvodu neuzatvorenia zmluvy, neprítomnosti
prijímateľa sociálnej služby viac ako 20 po sebe nasledujúcich dní a z dôvodu
poskytovania sociálnej služby v rozsahu menšom ako 80 hodín vracia na
základe štvrťročného zúčtovania.
Finančný príspevok MPSVaR SR na rok spolu
55 872
Zúčtovanie 1. štvrťrok
2 205,08
Zúčtovanie 2.štvrťrok
1 266,43
Zúčtovanie 3. štvrťrok
4 484,66
Zúčtovanie 4. štvrťrok
1 847,50
Spolu vrátený príspevok
9 803,67
Disponibilný zdroj príspevku MPSVaR
46 068,33
Najvýznamnejším zdrojom pre Denný detský stacionár DEDESO je
Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý si objednal sociálne služby v
zariadení Denný detský stacionár DEDESO pre 14 občanov (3 830,41 € na 1
prijímateľa / 1 rok). Na základe zmluvy o poskytnutífinančného príspevku v
zmysle zákona č.448/2008 Z.z. poskytol na rok 2019 finančný príspevok na
prevádzku vo výške 53 626 € na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním
sociálnych služieb. S jednou prijímateľkou bolo ukončené poskytovanie
sociálnych služieb k 31.8.2019 a z tohto dôvodu bol po zúčtovaní za rok 2019
samosprávnemu kraju vrátený finančný príspevok vo výške 1 281 €.
K 1.9.2019 sme začali poskytovať na základe objednávky Košickým
samosprávnym krajom službu pre jednu prijímateľku. Zmluvou o
poskytovaní finančného príspevku na prevádzku s KSK na obdobie od 1.9.2019
do 31.12.2019 bol určený príspevok vo výške 1 186,76 na 1 fyzickú osobu.
Poukázaný príspevok, ako výsledok konečného zúčtovania k 31.12.2019 bol
nakoniec vo výške 593,76 €. Úhrada prijímateľov za poskytované sociálne
služby predstavuje spolu sumu 4 240 €. V zmysle zákona 448/2008 Z.z podľa
§72 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta /1 mesiac za rok 2019 v
Dennom detskom stacionári predstavujú sumu 645,32 €. Priemerná mesačná
zaplatená úhrada na 1 klienta a 1 mesiac je 25,23 €.
Včasná intervencia - Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančný
príspevok v zmysle § 81 pís. h )bod 1 zákona č.448/2008 na rok 2019 v celkovej
výške 52 400 € ( 13,10 € na hodinu poskytovanej služby v prepočte 4 000
hodín ročne). Rodiny, ktoré nie sú v mysle platného cenníka oslobodené od
príspevku na ekonomicky oprávnené náklady počas roka prispeli v úhrne 540
€. Ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia
za rok 2019 predstavujú sumu 14,71 Eur/1 hodinu poskytovanej služby.
Zdroj : Mgr. Katarína Moncoľová, vedúca DeDeSa a predseda O .z. Athéna
Hnúšťa vo Výročnej správe za rok 2019

Občianske združenie Klub rómskych aktivistov SR

Hnúšťa
Občianske združenie je zriaďovateľom Komunitného centra ako ambulantnej
i terénnej formy sociálneho zariadenia, ktoré bolo registrované na MVSR dňa:
24.6.2002 ako právna forma občianskeho združenia a v zmysle §24d zákona
448/2008 Z.z o sociálnych službách zapísané ako poskytovateľ d roku 2015.
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Má sídlo na ulici Štefana Marka Daxnera číslo 906, 98101 Hnúšťa, IČO:
37889010, DIČ: 2021763238.
Štatutárnou zástupkyňou O. z. je pani Marta Demeová, vedúcou, zodpovednou
zástupkyňou za poskytované sociálne služby a odborným garantom
komunitného centra je Mgr. Mária Demeová. Cieľovou skupinou fyzických
osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba sú osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v
priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby. Kapacita zariadenia je 20 osôb.
Komunitné centrum v zmysle §24d zákona o sociálnych službách č.
448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na
školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo
školského zariadenia, vykonáva preventívne aktivity a zabezpečuje záujmovú
činnosť pre klientov. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a
komunitná rehabilitácia.
Odborná činnosť sa v komunitnom centre sa realizuje s cieľom zvýšenia
školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených rómskych lokalít a
tým rozšírenia ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce
uplatnenie sa v spoločnosti. Cieľom preventívnych a aktivizačných činností je
prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie a dobrovoľníckej činnosti
prevencia vzniku nepriaznivých situácií a podpora sociálneho začleňovania
detí, mládeže a dospelých. Podstatou činnosti komunitného centra je
zabezpečenie aktívneho, kvalitného, bezpečného a zmysluplného trávenia
voľného času detí a mládeže, rozvoj životných zručností, kompetencií,
schopností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového
správania a podpora budovania vzájomných kontaktov a akceptácie medzi
deťmi a mládežou z rôznych skupín (Rómami a nerómami, deťmi z rôznych
sociálnych vrstiev). Komunitné centrum predstavuje inštitucionálne
zariadenie, ktoré poskytuje primárne programy reagujúce na aktuálne
problémy a potreby miestnej komunity.
Hlavným cieľom komunitného centra je pomoc pri integrácii segregovaných a
separovaných miestnych rómskych komunít, poskytovanie komplexných
služieb jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktorá nemá
možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a
získavanie sociálnych zručností či sebarealizáciu.
Okrem hlavného cieľa si komunitné centrum vytvára špecifické ciele v súlade
s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity.
Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času, pomoc pri uplatňovaní sa
na trhu práce, prevencia nežiaducich sociálno-patologických javov a
vzdelávanie, pričom všetky činnosti komunitných centier by mali viesť k
integrácii a svojpomoci.
Zdroj : Mgr. Mária Demeová, Predseda O.z. KRASR vo výročnej správe
organizácie
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11. Zaujímavé skutočnosti roka 2019
Voľby Prezidenta Slovenskej republiky
V marci roku 2019 sa na Slovensku konali voľby Prezidenta SR. Dňa 16.
marca 2019 sa uskutočnilo 1. kolo Volieb prezidenta Slovenskej republiky. Ani
jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov. Do druhého kola volieb postupujú Zuzana Čaputová a
Maroš Šefčovič. Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej
republiky je určený na sobotu 30. marca 2019.
Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BélaBugár
Zuzana Čaputová
Martin Daňo
Štefan Harabin
Eduard Chmelár
Marian Kotleba
Milan Krajniak
József Menyhárt
František Mikloško
Robert Mistrík
Maroš Šefčovič
Róbert Švec
Bohumila Tauchmannová
Juraj Zábojník
Ivan Zuzula

231,21
62132,9
170,9
25313,4
532,8
33317,64
452,38
00
251,32
10,05
49025,96
130,68
30,15
100,52
00
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Voľby do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods.
1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda
NR SR voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu
25. mája 2019, od 07.00 hod. do 22.00 hodiny. Na území Slovenskej republiky
sa do Európskeho parlamentu volilo 14 poslancov. Na hlasovacom lístku pre
jednu stranu-koalíciu sa krúžkovali dvaja kandidáti a občania Európskej únie
v Slovenskej republike zvolili za poslancov Európskeho parlamentu :
1 SMER - sociálna demokracia
Monika Beňová
Miroslav Číž
Robert Hajšel
3 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Milan Uhrík
Miroslav Radačovský
7 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Pollák
14 Kresťanskodemokratické hnutie
Ivan Štefanec
Miriam Lexmann*)
25 Sloboda a Solidarita
Eugen Jurzyca
Lucia Ďuriš Nicholsonová
29 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska
demokracia
Michal Šimečka
Michal Wiezik
Martin Hojsík
Vladimír Bilčík
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Slávnostné Mestské zastupiteľstvo pri príležitosti
konania XXIV. DNÍ MESTA HNÚŠŤA dňa 31.5.2019
Každoročne už 24 rokov organizácie mesta usporadúvajú Dni mesta Hnúšťa,
spojené so zasadnutím mestského zastupiteľstva. Ich cieľom je zblížiť ľudí
bývajúcich pod Sincom, v mestečku Hnúšťa, prezentovať ich tvorbu, činnosť,
prácu, tých najvýznamnejších, ktorí niečo pre mesto a jeho reprezentáciu
urobili – morálne ceniť a poskytnúť obyvateľom spoločné strávenie pekných
chvíľ v meste. Tohtoročné slávnostne otvoril primátor mesta PhDr. Roman
Lebeda. Slávnostné otvorenie sa konalo daň 31. mája na námestí Janka
Francisciho Rimavského. Súčasťou programu Iskry zo zaviatej pahreby
bolo literárno-dramatické pásmo zo života Janka Francisciho Rimavského a
ostatných Štúrovcov.
V priebehu programu boli odovzdané ceny mesta:
Kolektívna cena mesta: Divadelný súbor Katalpa
DS vznikol v roku 2015 pod záštitou Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti,
Nadšenci ochotníckeho divadla opäť oživili divadelný život v našom meste a
nadviazali tak na bohatú históriu v tomto amatérskom hereckom svete. Do
úlohy režiséra delegovali hnúšťanského rodáka Michala Stejskala, ktorý žije a
pôsobí v Tisovci. Od založenia divadelného súboru sa pravidelne stretáva 17
členov. V prvej sezóne nacvičil inscenáciu podľa knižnej predlohy Gabriela
Chevalliera s názvom Zvonodrozdovo, ktorá mala premiéru 13.mája 2016,
nasledovala hra Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom, s ktorou získali na
prehliadke Lokjov Tisovec odporučenie na krajskú prehliadku do Revúcej. V
tejto sezóne sa predstavili s komédiou s dedinskou tematikou Ťapákovci, na
motív Boženy Slančíkovej – Timravy, ktorá mala premiéru 27.apríla 2019. S
hrou sa umiestnili v zlatom pásme na regionálnej divadelnej prehliadke Lojkov
Tisovec a v bronzovom pásme na krajskej prehliadke Zochova divadelná
Revúca. Členovia divadelného súboru do svojich rolí dávajú kus seba a svojej
duše. Cenu odovzdali poslanci MsZ Ing. Danka Kiráľová a Mgr. Marián Petrok.
Cena mesta: PhDr. Margita Féderová
Celý svoj profesijný život venuje výchove a vzdelávaniu stredoškolskej mládeže
v meste Hnúšťa. Na začiatku svojej kariéry pôsobila na Strednom odbornom
učilišti chemickom v Hnúšti, dnes Stredná odborná škola. Od roku 1995 je
riaditeľkou Gymnázia Mateja Hrebendu. Za 39 rokov svojej pedagogickej práce
sa desiatkam svojich študentov snažila vštepiť lásku k rodnému jazyku a najmä
pomôcť objavovať krásu a tajomstvá literatúry, čo u mnohých žiakov vzbudilo
prirodzený záujem o tento predmet a dnes sú z nich úspešní študenti či
pedagógovia. Bola tiež dôsledná vo vyhľadávaní talentov v umeleckom
prednese, z ktorých sa postupne stali úspešní recitátori na početných súťažiach
nielen v rámci regiónu, ale aj Slovenska. Z jej iniciatívy bol Gymnáziu v Hnúšti
v roku 1996 Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov Gymnázium
Mateja Hrebendu. Popri svojej práci je aktívna aj v občianskom živote mesta
Hnúšťa. Niekoľko volebných období pracovala a pracuje ako poslankyňa
mestského zastupiteľstva, zástupkyňa primátora mesta, sobášiaca,
predsedníčka a členka komisie školstva, kultúry a športu. Pedagogické
majstrovstvo a prirodzená autorita sú atribúty, ktoré významnou mierou PhDr.
Margita Féderová využila nielen pri pedagogickej práci a vedení gymnázia, ale
aj rozvoji mesta Hnúšťa. Cenu odovzdal zástupca primátora Mgr. Grigorij
Kronika mesta Hnúšťa rok 2019

Strana

233

Šamin.
Cena primátora mesta: Mgr. Jozef Trubíni
Prvého septembra 2010 sa začala písať nová kapitola v profesijnom živote
rímsko-katolíckeho kňaza Jozefa Trubíniho, kedy začal svoje pôsobenie vo
farnosti nášho mesta. Jeho predošlé pôsobiská boli Revúca a Hrnčiarska Ves.
Začal sa zoznamovať s novým prostredím ako i s ľuďmi. Vyučoval náboženstvo
v školách v meste ale i v obci Klenovec, kde slúžil v kaplnke sväté omše. Farár
Jozef Trubíni vynikal hlasom ale aj svojimi kázňami, ktoré napĺňali veriacich,
ktorí prichádzali do božieho chrámu, aby načerpali povzbudenie z božieho
slova. Zaslúžil sa nielen o duchovný život ale aj o umelecký a kultúrny organizoval koncerty a iné podujatia. Bol obľúbený medzi veriacimi ale aj
ostatnými občanmi nášho mesta, pre svoju charizmatickú povahu a ľudský
prístup. Ako správca farnosti dal obnoviť v kostole výmenu strechy, krovu,
osvetlenia, oprava organu a iné. S elánom sa pustil do kompletnej opravy fary.
Počas ôsmich rokov zanechal za sebou veľký kus práce. Svojim ľudským
prístupom, úctivosťou a veselou povahou si získal veriacich v meste i okolí. V
súčasnosti pôsobí v Divíne. Cenu odovzdal primátor mesta Roman Lebeda.
Čestné občianstvo mesta: Jozef Stanislaw Mrówka
Držiteľ kľúčov od brán mesta Hnúšťa, člen Rady okresu Lwowek Slaski,
starosta obce Strzyzowiec, člen mnohých výborov, komisií, ale hlavne, iniciátor
spoločenskej Zmluvy medzi mestom Hnúšťa a okresom Lwowek Slaski. Jeho
odhodlanie, elán, entuziazmus, neustály - ten zdravý - nepokoj v duši, ktorý vás
núti vymýšľať, plánovať ale aj realizovať mnohé plány rozvoja kultúry, športu,
priateľstva je závideniahodný. Neustále v pohybe, veľký znalec našich
historických faktov, ale aj obdivovateľ okolitej prírody a významných stavieb
ak ho poznáme, a dovolíme si tvrdiť, že Hnúšťu pozná možno lepšie ako jeho
pravý obyvateľ. Od júna 2009 na základe jeho iniciatívy sa každoročne konajú
letné výmenné tábory detí, ktoré sa môžu oboznámiť zo súčasným životom,
históriou, kultúrou a športom v oboch našich susedských krajinách. Jozef,
alebo ako ho aj mnohí Hnúšťania volajú Stašek obohatil vzájomné vzťahy
dvoch krajín o nové skúsenosti, poznania a nezabudnuteľné zážitky malých ale
aj veľkých. Pre Hnúšťu priniesol ozajstné poznanie priateľstva a výmeny
skúseností. Cenu odovzdal primátor mesta Roman Lebeda.
V závere primátor mesta venoval spomienku Jankovi Franciscimu
Rimavskému, Štúrovcom a dobe, v ktorej žili.
Poďakoval prítomným hosťom, poslancom, členom komisií, výborov,
mestskému úradu a organizáciám mesta, že boli súčasťou dnešného
slávnostného programu.
Osobitne privítal v Hnúšti primátorku mesta Tisovec Irenu Milecovú,
starostku obce Klenovec Zlatu Kaštanovú a primátora mesta Rimavská sobota,
poslanca BBSK Jozefa Šimka, ako aj vzácnych zahraničných hostí, oceneného
Jozefa Stanislawa Mrówku a starostu nášho partnerského regiónu Lwowek
Slaski Daniela Koka.
Srdečne tiež privítal podpredsedu BBSK Romana Malatinca a bývalého
predsedu BBSK Milana Murgaša, ktorý ako dlhoročný člen US Lúčnica a FS
Urpín spolu s p. Malatincom potešili prítomných spevom a hrou na fujaru.
Poďakoval účinkujúcim Michalovi Stejskalovi, Marianne Resutíkovej, Alene
Majerskej, Jurajovi Genčanskému, ŽS Skaliny, Jakubovi Beľákovi, Viktorovi
Brádňanskému a Milanovi Katreniakovi.
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Spomienka na Jána Kuciaka
Vo štvrtok 21. februára uplynul rok od brutálnej vraždy investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Ich pamiatku si
na námestí pri pomníku Janka Francisciho – symbolicky pri bojovníkovi za
práva Slovákov - uctili aj obyvatelia nášho mesta. Nezabudneme!
Pokračujeme! Toto heslo, spomienkové kytice a sviečkové veľké srdcia sa
znova dostali na námestia po celej krajine, ale aj za jej hranicami tisíce ľudí,
ktorí ani po roku nezabudli na násilnú smrť mladej dvojice a rozhodli sa
pokračovať v boji za slušné Slovensko. Niekoľko desiatok z nich sa zišlo aj
v Hnúšti, kde si po zapálení sviečok a podržaní minúty ticha za zosnulých,
vypočuli príhovory organizátorov a aktivistov.

Krompleľfest
je názov pre pouličný festival tradičných zemiakových jedál, ktorý sa konal 1.
mája 2019 v našom meste po prvý raz. Či sme založili tradíciu, to uvidíme
v budúcich rokoch. Centrum Hnúšte zaplnili obyvatelia na 1. mája viac ako po
minulé roky. Premiéra tak podľa organizátorov dopadla nad očakávania a
zrejme nultý ročník nebude posledný. Deti si svoju šikovnosť mohli vyskúšať
od 12,30 hod až v piatich tvorivých dielňach: zatancovali si na ľudovú nôtu,
vyrobili varešku, ušúľali zemiakové šúľance, spravili krompľaníky, lokše či
halušky ochutnali Striežovské guľky. Všetko jedinečná chuť, v ktorej sa skĺbila
slovenská nátura: srdečnosť, láskavosť, prajnosť. Kto ochutnal, prebudil v sebe
Slováka. Kto si priniesol vlastnú lyžičku a vidličku, spravil malý ekočin, ktorý
nezostal bez povšimnutia. Podujatie organizovali dobrovoľníci zo SOŠ a CVČ
v Hnúšti, pod záštitou Mesta Hnúšťa, MAS Malohont, za pomoci organizácie
IUVENTA a s finančnou podporou BBSK. Nechýbala ani ľudová hudba, malí
tanečníci z Detského folklórneho súboru Zrkadielko.

12. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej
polievky

V našom meste sa už po 12-krát konala Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice.
V sobotu 28.9.2019 si svoje kulinárske zručnosti zmerali viaceré súťažné tímy.
Veľké poďakovanie patrí všetkým družstvám, ktoré sa do súťaže zapojili
a svojou účasťou spríjemnili sebe, ale aj ostatným obyvateľom krásne slnečné
dopoludnie. Ďakujeme Vám Spoločenstvo 454NR, Pančelky, Úrad práce
Hnúšťa, Senior Klub, Taekwondo, Záhradkári Majer, FK Iskra Hnúšťa,
Úradníci, že skoro pravidelne každým rokom podporujete toto podujatie
a venujete svoj čas, energiu, chuť a odhodlanie pripraviť nielen skvelú
kapustnicu, ale vytvárate aj dobrú náladu počas celej súťaže. Aj keď podstatou
súťaže nie je samotná výhra, ale príjemné stretnutia s priateľmi, kolegami,
porota však hodnotila a v tomto ročníku súťaže víťazne vyšli nasledovné tímy:
1.miesto Úradníci, 2. miesto FK Iskra Hnúšťa, 3. miesto Úrad práce Hnúšťa.
Porota hodnotila v zložení: zástupca mesta – pani poslankyňa Danka Kiráľová,
odborná stránka – vedúce školských jedální Adriana Kožiaková, Eva
Balciarová, kuchyňa starej mamy – Oľga Berceliová, zahraničný hosť – pán
Wiesław Gierczyk z partnerského poľského mesta Wlen.
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Celá súťaž bola už tradične sprevádzaná aj tónmi dychovej hudby ako súčasť
5. ročníka prehliadky dychových hudieb Tečkova trubka, kde
počas „polookrúhleho“ ročníka spoločne vystúpili DH mesta Hnúšťa, DH
z Jelšavy a Tisovca. O toto výnimočné vystúpenie sa zaslúžilo 37 hudobníkov
na jednom pódu. Prehliadka bola venovaná spomienke na dlhoročného
hudobníka, dirigenta a kapelníka Lacka Tökölyho. Ešte raz ďakujeme
organizátorom a všetkým zúčastneným a snáď o rok sa pri tejto príležitosti
uvidíme znova.

V meste sa v roku 2019 o investovanie zaujímali dve
firmy.
O spustenie svojej svojich závodov v meste Hnúšťa sa zaujímali dvaja noví
investori. Informoval o tom primátor mesta Roman Lebeda, podľa ktorého
rokovania prebehli počas leta. „Jeden investor sa zaoberá výrobou
drevodomov a druhý výrobou výťahov,“ uviedol na rokovaní primátor Hnúšte.
Ako doplnil, momentálne samospráva čaká na ich stanoviská. Začiatkom tohto
roka bol v hre aj investor z Rumunska, ktorý vyrába tepelnoizolačné panely
budov. Nateraz je však jeho príchod do mesta otázny. Podľa Lebedu
investorovi zaslali list s otázkou v akom štádiu je požiadavka na štátnu pomoc.
Dôvod prečo tak urobili je podľa primátora ten, že rumunsky investor prestal
so samosprávou komunikovať.

Mesto bolo úspešné pri čerpaní financií
Mesto Hnúšťa je v čerpaní financií z akčného plánu rozvoja okresu podstatne
úspešnejšie ako okresné sídlo. Uviedol to prednosta Okresného úradu
Rimavská Sobota Csaba Csízi, podľa ktorého Hnúšťa vyčerpala jej určený
príspevok z akčného plánu do posledného centu, ale R. Sobota pre nezhody
primátora s poslancami nevyužila už odsúhlasenú sumu 800.000 eur na
priemyselný park. „V Hnúšti boli od samého začiatku veľmi agilní, čo sa týka
naplnenia cieľov akčného plánu. Prakticky sa dá povedať, že všetky projekty,
ktoré z tohto mesta prišli, výbor, rada a potom i vláda podporili a schválili,“
povedal Csízi. Naopak, v priamo v okresnom sídle bol schválený iba jediný
projekt. „Nie je to vlastne ani zásluha mesta, ale regionálneho Združenia miest
a obcí Gemera a Malohontu. Ide o zabezpečenie spoločnej úradovne, ktorá
poskytne servis obciam v odborných činnostiach, napríklad ohľadom
sociálneho zabezpečenia či stavebníctva, “ priblížil prednosta OÚ s tým, že
rozpočet tohto projektu je okolo 50 000 eur a nepôjde ani vyslovene o projekt
iba pre mesto, keďže pracoviská úradovne vzniknú aj v Hnúšti a v Jesenskom.
Podľa slov bývalého primátora Hnúšte a terajšieho štátneho tajomníka
ministerstva vnútra Michala Bagačku sa akčný plán zo začiatku ťažšie rozbiehal
a ministerstvá si skôr prehadzovali, kto ho bude mať na starosti. „Aj v rámci
okresu ho niektorí činitelia brali len ako niečo na papieri, v praxi
nerealizovateľné. Ale za posledné roky a mesiace sa ukázalo, že má svoje
opodstatnenie a regiónu pomohol,“ poznamenal Bagačka. Dodal, že kým
pôsobil vo funkcii primátora, snažil sa, aby takéto mimorozpočtové prostriedky
prišli v čo najväčšej miere a smerovali hlavne v prospech zvyšovania
zamestnanosti či rôznych opráv, ako napríklad na Petrivaldského vilu. „V
konečnom dôsledku beriem akčný plán ako veľmi úspešný projekt, ktorý
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okresu naozaj pomohol,“ uzavrel Bagačka. Počas štyroch rokov platnosti
Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota má byť v rokoch 2016 až 2020
schválených celkovo 102 projektov v súhrnnej hodnote približne 6,4 milióna
eur. Z toho je už zazmluvnených 54 projektov, zvyšné majú pribudnúť v
budúcom roku. Dotáciu vo výške viac ako 2,4 milióna eur na rozšírenie svojho
priemyselného parku získala v týchto dňoch od ministerstva hospodárstva
samospráva mesta Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. TASR to potvrdila
prednostka mestského úradu Oľga Maciaková s tým, že financie budú využité
na nákup pozemkov a v súčasnosti nevyužívaných budov bývalého podniku
Slovenské lučobné závody (SLZ). „Zatiaľ ešte nemáme zmluvu, ale sme
zverejnení medzi podporenými subjektmi. Máme jedného budúceho investora,
ktorý by mal vybudovať fabriku na výrobu stavebných panelov a vytvoriť v nej
okolo 165 pracovných miest,“ konkretizovala Maciaková. Priemyselný park v
Hnúšti vznikol revitalizáciou časti areálu niekdajších SLZ. Najväčším
zamestnávateľom je v ňom v súčasnosti spoločnosť Yura Eltec Corporation
Slovakia, vyrábajúca káblové zväzky pre automobilový priemysel. Okrem nej
pôsobí v parku približne päť ďalších subjektov.

Obľubené Hnúšťankovo opäť v plnej kráse

Druhý ročník podujatia pre deti Hnúšťankovo, ktorý bol súčasťou
tohtoročných osláv Dní mesta Hnúšťa, ľudí opäť zaujal. Podľa organizátorov
naň zavítal zhruba dvojnásobný počet detí ako vlani, teda približne okolo 800.
Pre najmenších boli na Hnúšťankove pripravené rôzne atrakcie a desať
stanovíšť, kde plnili rozličné úlohy a za ne dostávali odmeny. Organizátori
prichystali pre deti i bezplatné občerstvenie a 700 máp, do ktorých si mohli
značiť splnené úlohy. Medzi stanovišťami bola napríklad westernová dedinka
či vojenský tábor a pri všetkých desiatich bol veľký „nával“. Tohtoročné
Hnúšťankovo malo šťastie aj na počasie. Po daždivom a chladnom máji bol 1.
jún krásne slnečný, čo do Záhrady 1. mája, kde sa Hnúšťankovo konalo,
pritiahlo množstvo ľudí. Podľa slov Martiny „Horčice“ Feckovej, jednej z
organizátoriek podujatia, mali na vlaňajší premiérový ročník akcie fantastické
ohlasy. Ľuďom sa Hnúšťankovo páčilo a deti sa celý rok pýtali, či bude znova.

Mestský úrad jazdí ekologickejšie
Pozitíva z ekonomického i ekologického hľadiska má priniesť samospráve
mesta Hnúšťa nový elektromobil, ktorý už bol po predchádzajúcom verejnom
obstarávaní dodaný samospráve. Ide o model Nissan Leaf. V súlade s plánom
by mal byť využívaný hlavne v rámci mestského úradu, ale aj pre školy, či
organizácie mesta. Využívaním elektromobilu môže mesto ušetriť časť
finančných prostriedkov na pohonných hmotách, pretože niet pochýb o tom,
že pohonná ‚hmota‘ elektromobilov - elektrina, je lacnejšia ako palivo pre
spaľovacie automobily. Výhodou sú tiež nulové emisie vypúšťané do ovzdušia.
Na kúpu elektromobilu získala hnúšťanská samospráva ešte v minulom
volebnom období dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30.000 eur.
Podporených samospráv nebolo veľa, len 35. Navyše, väčšinou to boli územné
celky a veľké mestá.
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26.8.2019 do mesta zavítala Potulná galéria
Táto výstava, ktorej kutárom je Juraj Čarný, predstavuje výstavu 11 vizuálnych
umelcov hravou formou a metaforickým jazykom bojujúcich proti xenofóbii,
rasizmu a extrémizmu, prostredníctvom šnúry výstav - cestou 18 umeleckých
diel + 11 škôl + 12 festivalov + 45 miest + 53 dní v roku 2019. Hlavnými
slovami cieľa výstav a poslaním autorov je motivácia ľudí k tolerancii,
porozumenie s menšinami, public art, kritické myslenie, hry, participácia,
vzdelávanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, antifa a priblíženie tvorby
takých autorov, ako boli Alena Foustková /CZ/, Projekt Karavan (Oto Hudec +
Danka Krajčová), Kundy Crew, Stano Masár, migrantas.org /ARG-D/, Tomáš
Rafa, Shooty, Ivana Šáteková, Kateřina Šedá /CZ/ a Anna Witt /A/.

Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
za rok 2018 regiónu GEMER – MALOHONT pod názvom
ŠPORTOVEC ROKA 2018 – 53. ROČNÍK
Anketu Športovec roka vyhlásilo Okresné združenie telesnej kultúry so sídlom
v Rimavskej Sobote. Oceňovalo sa v niekoľkých kategóriách. Tou prvou bola
mimoriadna. V nej ocenili športovcov na základe rozhodnutia mesta Hnúšťa.
Ako odznelo na slávnostnom vyhodnotení, sú to občania, ktorí trvalo
reprezentovali mesto a prispeli tak k dobrému menu všetkých občanov mesta.
Cenu si prevzal kulturista Jakub Prokop, bedmintonista Vladan Pevný,
kickboxerista Ján Radič, súťažiaca v taekwonde Ivana Kyseľová a medzi
ocenenými bol aj kolektív, a to Taekwondo klub Hnúšťa.
Kategória Žiaci patrila na 3. mieste Lukášovi Kurekovi (Klub Falcon Rimavská
Sobota), ktorý je 4-násobný majster Slovenska a 3-násobný majster Česka za
uplynulý rok v chanbare, celkovo nazbieral 15 medailí (10 zlatých, 4 strieborné
a 1 bronzová). Druhé miesto patrilo Natálii Gažiovej z džudo oddielu
Lokomotíva Rimavská Sobota. Natália je úradujúcou majsterkou Slovenska a
cenné kovy nazbierala nielen na domácich turnajoch, ale aj v Česku či Poľsku.
Prvé miesto tejto kategórie patrilo Laure Dávidovej (Klub Falcon Rimavská
Sobota), rovnako chanbaristke, ktorá je 3-násobnou majsterkou Slovenska a
pýšiť sa môže aj 3. miesto z majstrovstiev sveta 2018 v Tokiu. Celkovo v
uplynulom roku vybojovala 13 medailí (6 zlatých, 5 strieborných a 2 bronzové).
Kategóriu Technické športy rovnako ovládli športovci z Rimavskej Soboty. Na
3. mieste skončil šprintér na dvoch kolesách – Ondrej Cerovský, ktorý na počas
roka obsadil 39-krát 1. miesto a 6-krát 2. miesto. Vo svojej medailovej zbierke
má aj tituly majstra Slovenska v šprinte motocyklov ako aj titul absolútneho
víťaza 2018. Druhé miesto v kategórii patrilo tanečnej dvojici Tomáš Baka a
Orsolya Farkašová. Tí na svojom konte majú 4. miesto medzi dospelými z
majstrovstiev Slovenska v Latine, druhé miesto z 1. kola Slovenského pohára v
kategórii dospelí a 10. miesto zo Svetového pohára – tento úspech dosiahli ako
jediný pár zo Slovenska. Prvé miesto v kategórii obsadil Tibor Lévay z
Lukostreleckého klubu Bašta. Medzi jeho patrí 2. miesto na majstrovstvách
sveta či 6-krát 1. miesto na majstrovstvách Slovenska.
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K oceňovaniu prispel aj Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota, ktorý ocenil
niektorých bývalých funkcionárov: Milan Tazberík, Ľubomír Vach, Ladislav
Slanec, Ján Cilik a Gejza Tóth.
Ďalšiu kategóriou bol Dorast. Na 3. mieste sa umiestnila Tereza Ďuricová
(Klub Falcon Rimavská Sobota), ktorá počas uplynulého roka obsadila 1.
miesto nielen na slovenských či českých súťažiach v taekwondo, ale 1. miesto
si odniesla aj svetového pohára v Chorvátsku. Druhé miesto obsadila Michaela
Ďubeková (Fitnes Klub Iskra Hnúšťa), ktorá ako najmladšia účastníčka
majstrovstiev Európy obsadila 8. miesto, je vicemajsterkou Slovenska v bikini
fitness a v tomto roku je zaradená do slovenskej reprezentácie juniorov. Prvé
miesto patrilo Veronike Spodniakovej (Klub Falcon), ktorá svojimi prvými či
druhými priečkami na rôznych súťažiach skončila za rok 2018 ako šiesta
najlepšia vo svojej kategórii v rámci Slovenska.
Dostalo sa aj na kategóriu Dospelí. V nej na treťom mieste skončil chanbarista
Tibor Figei (Klub Falcon), ktorý je 3-násobným majstrom Slovenska, 2násobný majster Poľska, bronzový na majstrovstvách Sveta a na Svetových
hrách v Poľsku obsadil 2. miesto a 2-krát 3. miesto, okrem toho obhájil aj titul
Najlepší chanbarista za rok 2018. Druhé miesto obsadil zápasník Akhsarbek
Gulaev z oddielu Lokomotíva. Medzi jeho úspechy patrí 5. miesto z
majstrovstiev sveta, 2. miesta na majstrovstvách Európy či prvé miesta zo
slovenských majstrovstiev v zápasení. A prvé miesto v kategórii získal Vojtek
Lázok (Fitness centrum Big Bull Tornaľa), ktorý je majster sveta v tlaku na
lavičke, majster Európy v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu a majster Slovenska
v tlaku na lavičke. Združenie ako aj Asociácia športových zväzov ocenila aj
jubilantov: Ladislav Slanec, Ján Berceli, Katarína Kováčiková, Ondrej Király,
Štefan Szantó, Ľubomír Pinzík a Ján Forgon. Na rad sa dostala aj kategória
Kolektívy. Na treťom mieste sa umiestnila Lokomotíva Rimavská Sobota,
druhé miesto patrilo Lukostreleckému klubu Bašta a po tretí raz po sebe sa
najúspešnejším kolektívom stal Klub TKD Falcon Rimavská Sobota. Udelili aj
osobitné ceny. Tú získal hendikepovaný športovec Roman Farkaš, ktorý sa stal
najlepším hendikepovaným športovcom v taekwonde na Slovensku. Získal 1.
miesto na majstrovstvách Slovenska v taekwonde, 2. miesto na Svetovom
pohári Karlovac Open 2018, rovnako v Bulharsku i Nemecku. Prvé miesta si
odnášal aj z turnajov v Košiciach i Trenčíne. Ocenili aj účastníkov
internetového hlasovania. Výherkyňou sa stala Tamara Polláková z Klubu
priateľov koní a rekreačného jazdenia. Medzi jej úspechy patrí 2. miesto na
majstrovstvách SSO v drezúre v kategórii deti, 3. miesto v parkúre na
Masarykovom dvore bez rozdielu veku – výška prekážok 70 alebo majstrovstvá
Slovenska – drezúra 10. miesto kategória deti. V rámci internetového
hlasovania vzišiel aj najsympatickejší a najpopulárnejší športovec. Stal sa ním
Lukáš Zvara, ktorý je zápasníkom v kategórii Žiaci. Medzi jeho úspechy patria
1. miesta na majstrovstvách Slovenska, Medzinárodná Veľká cena mesta
Martin i Kolárovo či Medzinárodný turnaj Třinec.
Už po 53. raz sa uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov
z Gemera a Malohontu za uplynulý rok. Dejiskom piatkového (22. 2.)
oceňovania bol Dom kultúry v Hnúšti. Organizačnú taktovku držalo Okresné
združenie telesnej kultúry (OZTK) so sídlom v Rimavskej Sobote spolu
s Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Hnúšťa. „Záujem zo
strany jednotlivcov aj športových klubov registrujeme každý rok. Funkcionári
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i tréneri nám od zverejnenia výzvy v decembri poslali množstvo návrhov na
nominácie. Z nich sme na základe dosiahnutých výsledkov za uplynulý rok
vybrali tých najúspešnejších,“ vysvetlil Dezider Balajthy, predseda OZTK Rim.
Sobota. Počas galavečera sa vyhodnotili kolektívy aj jednotlivci vo viacerých
kategóriách, od žiakov až po dospelých. Organizátori nezabudli ani na
funkcionárov, jubilantov a taktiež odovzdali mimoriadne ceny. Večer spestrili
aj kultúrny program a vystúpenia športovcov. Predstavili sa mažoretky CVČ,
súbor moderného tanca ECHO, workoutové zoskupenie z Tisovca Back to
Elements, DFS Zrkadielko, spevácky komorný súbor ZUŠ v Hnúšti či
Taekwondo klub Hnúšťa. „Teší ma, že najmä mládežníci prejavujú veľkú chuť
športovať, čo sa potom odráža aj na ich výsledkoch na slovenských aj
medzinárodných súťažiach. Preto je výber konečného poradia tých najlepších
naozaj náročný a nie vždy každému vyhovieme. Musíme sa však držať
bodového hodnotenia konkrétnych dosiahnutých výsledkov,“ ozrejmil
Balajthy.
Výsledky 53. ročníka ankety Športovec roka 2018 z regiónu Gemer-Malohon:
Mimoriadna kategória športovcov z Hnúšte:
1. Jakub Prokop (Fitnes klub Iskra Hnúšťa)
2. Vladan Pevný (Bedmintonový klub pri Gym. M. Hrebendu)
3. Ján Radič (Kick-box Leon Hnúšťa)
4. Ivana Kyseľová (Taekwondo klub Hnúšťa)
5. Kolektív Taekwondo klub Hnúšťa
Kategória žiakov:
1. Laura Dávidová (Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota)
2. Natália Gažiová (Judo Lokomotíva Rim. Sobota)
3. Lukáš Kurek (Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota)
Kategória technické športy:
1. Libor Lévay (Lukostrelecký klub Bašta)
2. Tomáš Baka a Orsolya Farkašová (Klub tanečného športu Impulz Rim.
Sobota)
3. Ondrej Cerovský (motocyklový pretekár)
ObFZ Rim. Sobota ocenil funkcionárov:
1. Milan Tazberík
2. Ľubomír Vach
3. Ladislav Slanec
4. Ján Čilík
5. Gejza Tóth
Kategória dorastencov:
1. Veronika Spodniaková (Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota)
2. Michaela Ďubeková (Fitnes klub Iskra Hnúšťa)
3. Tereza Ďuricová (Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota)
Kategória dospelých:
1. Vojtech Lázok (Fitness centrum Big Bull Tornaľa)
2. Akhsarbek Gulaev (Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rim. Sobota)
3. Tibor Figei (Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota)
Jubilanti:
1. Ladislav Slanec
2. Ján Berceli
3. Katarína Kováčiková
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4. Ondrej Király
5. Štefan Szántó
6. Ľubomír Pinzík
Kategória kolektívov:
1. Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota
2. Lukostrelecký klub Bašta
3. Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rim. Sobota
Osobitná cena:
Roman Farkaš (Falcon Taekwondo klub Rim. Sobota)
Mimoriadne ocenenie OZTK za podporu rozvoja športu:
Roman Lebeda

Zapojenosť obyvateľov v VMČ
Celkovo 94 aktívnych občanov prejavilo záujem pracovať v novozriadených
výboroch mestských častí (VMČ) v Hnúšti. Mestské poslanci ich zloženie
schválili na svojom februárovom zasadnutí. Cieľom ich zriadenia podľa
samosprávy je, aby aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská mali silnejší
hlas pri riadení mesta. Členstvo vo VMČ nebude finančne odmeňované a
samospráva ho odporúča hlavne občanom, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje
okolie. Výbory sa budú stretávať s primátorom a poslancami spravidla
jedenkrát za štvrťrok. Na stretnutiach sa bude pripomienkovať aktivita mesta
v konkrétnej mestskej časti. Členovia VMČ budú môcť dávať podnety v
súvislosti s dopravou a parkovaním, čistotou sídlisk, výrubom a výsadbou
zelene, kosením a zimnou údržbou, detskými ihriskami, ako aj radiť sa s
obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti a
upozorňovať orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom okolí. Zároveň
môžu iniciatívne prispievať k ich odstráneniu. Prvé zasadnutia výborov sa
uskutočnia v apríli. Všetci členovia budú o termíne zasadnutia informovaní emailom či telefonicky. Zasadnutia VMČ budú verejné a môžu sa ich zúčastniť
aj ďalší občania, ktorí nie sú členmi výboru. O zasadaní jednotlivých výborov
chce mesto občanov informovať na mestskom webe i prostredníctvom
mestského rozhlasu.

Deň nevidiacich pri pomníku Mateja Hrebendu
13. novembra 2019 pri príležitosti Dňa nevidiacich zástupcovnia viacerých
organizácií položili kyticu kvetov pri pomníku Mateja Hrebendu v Hačave,
miestna časť Hnúšte. Počasie bolo neľútostné, dlhodobý dážď nám zaplavoval
mesto, a tak primátor PhDr. Roman Lebeda sa venoval neodkladným
problémom mesta a svoju účasť na poslednú chvíľu odvolal. Dážď prestal v
momente, keď účastníci pietneho aktu prišli k pomníku, a tak počasie počúvlo
prosbu a zľutovalo sa nad prítomnými aspoň na takúto malú chvíľu.
Pietneho aktu sa zúčastnili: Vladimír Zán – predseda ZO č. 32 ÚNSS R. Sobota,
Róbert Tanko, Mária Tanková, Jaroslav Zvara – členovia ZO ÚNSS, Mgr.
Diana Vojenčiaková - riaditeľka MsKS v Hnúšti, v zastúpení primátora mesta,
Mgr. Drahomíra Kysucká – knihovníčka – Knižnica prof. Štefana Pasiara v
Hnúšti, Mgr. Iveta Korenková - zborová farárka Cirk. zb. Evanj. cirkvi a. v. v
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Hnúšti, konséniorka Rimavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, PhDr. Blažena Hrušková – riaditeľka Gymnázia M. Hrebendu v
Hnúšti, Mgr. Miroslava Štefániková – riaditeľka Evanjelického gymnázia v
Tisovci. Riaditeľkám Gymnázia MH v Hnúšti a EGT v Tisovci Vladimír Zán
odovzdal diplomy za účasť a pomoc v celoslovenskej zbierke Biela pastelka.

V dome vypukol požiar, vyžiadal si ďalšiu obeť tejto zimy
Ďalšiu ľudskú obeť si vyžiadal požiar, ktorý v piatok podvečer vypukol v
rodinnom dome v Hnúšti. Pri požiari uhorel šesťdesiatnik. Ako presne k
tragédii došlo, vyšetruje polícia. Požiar domáci obyvatelia spozorovali pred
deviatou hodinou večer. Šíril sa z izby, kde sa muž večer nachádzal. Podľa
našich informácií bola v izbe aj zapálená sviečka. „Pravdepodobnou príčinou
požiaru je manipulácia s otvoreným ohňom,“ informoval Rimava.sk okresný
riaditeľ HaZZ v Rimavskej Sobote Marek Laššák. Ako ďalej spomenul, požiar
sa rozšíril z izby na podkrovné priestory a strechu. „Otvárať sme ju však
nemuseli,“ povedal riaditeľ a dodal, že počas tejto vykurovacej sezóny ide už o
tretí prípad uhorenia osoby v okrese Rimavská Sobota. Hasiči preto apelujú na
zvýšenú pozornosť pri manipulovaní s otvoreným ohňom v objektoch. V
dvojdome neďaleko nemocnice býva viacero rodín. Pri požiari zasahovali šiesti
hasiči zo stanice Hnúšťa a Rimavská Sobota. Materiálna škoda na objekte bola
odhadnutá na viac ako 2 tisíc eur.

Pri kamennom moste by mala vzniknúť oddychová zóna
Pri dve storočia starom kamennom moste medzi Hnúšťou a Klenovcom by
mala vzniknúť oddychová zóna. Finančne vo výške 1500 eur tento projekt
podporila Nadácia VÚB v rámci svojho aktuálneho ročníka na podporu
projektov v rámci krajov na Slovensku. Projekt Oddychová zóna pri Tureckom
moste je z dielne Občianskeho združenia Horná Rimava. Priestor pri moste
bol zveľadený vybudovaním altánku a osadením informačných tabulí o histórii
mosta a tiež lavičiek, ktoré tvarovo zohľadňujú historický charakter miesta. V
rámci Slovenska vybrala hodnotiaca komisia zložená z expertov v oblasti
rozvoja komunitného života 21 víťazných projektov aktuálneho ročníka
programu Nadácie VÚB Zamestnanecké granty. „Na realizáciu dobrých
nápadov v regiónoch putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej
výške takmer 30-tisíc eur. Pri uvádzaní všetkých projektov do života budú
s neziskovými organizáciami či lokálnymi samosprávami priamo
spolupracovať ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB,“ uviedol
Dominik Miša, PR manažér VÚB. Podľa jeho slov o grantový príspevok sa
mohli predložením zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB
uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne
samosprávy.

V Hačave zachvátil požiar strechu bytovky, museli
evakuovať jej obyvateľov
29.3.2019 v skorých ranných hodinách zachvátil požiar novú strechu
trojpodlažnej bytovky v Hačave – Skálí v miestnej časti Hnúšťa. Pri jeho hasení
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zasahovali deviati príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote
z hasičskej stanice v Hnúšti a z hasičskej stanice v Rimavskej Sobote a štyria
členovia DHZO Klenovec na dvoch kusoch techniky. Takto o tom informoval
Marián Brádňan, riadiaci dôstojník z HaZZ Rimavská Sobota. Podľa jeho slov
príslušníci HaZZ požiar uhasili, avšak pri hasení museli zasahovať v dýchacích
prístrojoch, pretže bol veľmi predymený splodinami. Strecha a podkrovie bolo
síce nové, ale bolo veľa dreva, takže plameň sa rozšíril pod celú strechu a musia
ju rozoberať. Ako ďalej priblížil, pre veľké zadymenie museli z bytovky
evakuovať 17 ľudí. Podľa jeho slov došlo k prepadnutiu stropu v jednom zo
šiestich bytov, následkom vody. Na mieste bol zisťovateľ príčin požiarov
i polícia, pretože museli vylúčiť zavinenie osôb a náseldne posúdiť nárok na
poskytnutie finančného príspevku z poistky od poisťovne.

Majstrovstvá Slovenska bikiny fitness, body fitness a
kulturistiky juniorov v Hnúšti
19.4.2019 - Mesto Hnúšťa je už pár rokov mekkou národného šampionátu v
kulturistike. Nebolo tomu inak ani tomto roku, kedy sa v sobotu 20. apríla na
jednom mieste stretli desiatky pretekárov a pretekárok a zabojovali o tie
najvyššie miesta. Pred tým, ale organizátorov čakali nabité dni plné príprav.
Mestská športová hala sa zmenila na nepoznanie. Hlavným organizátorom bol
Dušan Ďubek, bývalý federálny majster v kulturistike a organizátor
Majstrovstiev Slovenska bikiny fitness, body fitness a kulturistiky juniorov.
V Hnúšti sa predstavilo viac ako 120 pretekárov, každá kategória mala dobré
zastúpenie. Kategória physique men bolo 15 pretekárov, približne rovnaký
počet súťažiacich bojovalo aj o titul bikiny fitness. V obidvoch kategóriách
nastúpili pretekári i pretekárky usporiadateľského mesta. Hnúšťa mala
celkovo päť pretekárov. Medzi nimi boli sestry Garajové, Denisa a Veronika,
ďalej Tereza Prokopová a rovnako sa predstavila aj dcéra Dušana Ďubeka,
Miška. Dievčatá nastúpili v kategórii bikiny fitness. Nechýbalo ani mužské
zastúpenie. Za Hnúšťu sa predstavili Matej Páleš a Jaroslav Šoltís. Pestré a
ctené zastúpenie však bolo aj v hľadisku. Národného šampionátu sa ako divák
zúčastnila takpovediac už stálica majstrovstiev v Hnúšti - dvojnásobný majster
sveta a účastník Mr. Olympia, Pavol Jablonický. Tento ročník ako hosť navštívil
preteky aj Libor Minařík, známy ako Mr. Triceps, ktorý je 7 násobným
majstrom ČSSR, dvojnásobným majstrom Eúropy a dvojnásobným
vicemajstrom sveta. Medzi pozvanými hosťami bol aj primátor Hnúšte Roman
Lebeda, bývalý primátor usporiadateľského mesta a poslanec NR SR Michal
Bagačka a účasťou mesto poctila aj tajomníčka ministerstva školstva Oľga
Nachtmannová. Medzi hosťami nechýbali aj také mená ako Peter Mináč bývalý primátor neďalekého Tisovca a Peter Šuca - poslanec NR SR a fanúšik
kulturistiky.
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Počasie v roku 2019
Rok 2019 bol na našom území ako celok veľmi teplý. Priemerná ročná teplota
dosiahlav polohách do 300 m nad morom väčšinou 10 až 12°C, ojedinele bolo
aj teplejšie. V dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 700 až 800 m bola
priemerná ročná teplota zväčša na úrovni 7 až 8°C.
Extrémnu situáciu sme pozorovali na krajom východe Slovenska v Kamenici
nad Cirochou dosiahla priemerná teplota +11,00 °C čo je najvyššia priemerná
ročná teplota v histórii pozorovaní pre túto stanicu (rad pozorovaní od roku
1951).
Veľmi kuriózna situácia bola v Hurbanove. Rok 2019 mal presne rovnakú
priemernú ročnú teplotu ako bola predtým najvyššia hodnota tejto
charakteristiky. V roku 2019 a tiež aj v roku 2018 bola v Hurbanove priemerná
ročná teplota 12,42°C. Táto hodnotaje pre Hurbanovo rekordne vysoká za celú
históriu meraní.
V Oravskej Lesnej a v Rimavskej Sobote bol minulý rok tiež veľmi teplý, ale nie
rekordný. V roku 2014 bolo na týchtostaniciach ešte o niečo teplejšie.
Absolútne najvyššia teplota roku 2019 na území Slovenska bola nameraná
dňa 01.07. V Kuchyni na Záhorí vtedy pozorovali 37,6°C.
Naopak absolútne najnižšia teplota celého minulého roka bola nameraná dňa
23.1. v Oravskej Lesnej. Pozorovali tu -26,0°C.
Rok 2019 bol ako celok veľmi až extrémne teplý, pretože tam boli dva, a na
niektorých miestach až tri veľmi teplé až extrémne teplé mesiace s veľmi
vysokou kladnou odchýlkou teploty od normálu. Boli to mesiace jún,
november a december.V rámci celého roka bol len jeden mesiac, ktorý bol na
väčšine územia teplotne podnormálny. Bol to máj, ale aj ten bol výraznejšie
podnormálny len na západe krajiny. Teplotne nadnormálne boli väčšinou aj
zvyšné mesiace roka.
Zdroj: SHMÚ, 2019
Mesto Hnúšťa je dlhodobo zaradená do skupiny oblastí, v ktorých sa skúma
a monitoruje kvalita ovzdušia. V zmysle hodnotenia kvality ovzdušia podľa zón
a aglomerácií sme v roku 2019 neprekročili limity sledovaných hodnôt pre
PM10, PM2,5 alebo NO2 ( naposledy v roku 2017 – prekročené hodnoty PM2,5).

Mimoriadne udalosti - Výstrahy
Jav

Stupeň Trvanie

Snehové jazyky a záveje
Prízemné mrazy
Krupobitie, silný lejak a vietor
Povodeň

1
1
1
2

Búrky
Dážď

1
2

11.01.2019 – celý deň
21.04.2019 - ranné hodiny
27. a 28. 7. 2019,
úhrny zrážok 20 až 40 mm,
22.11.2019 – Sinecké potoky zaplavili
ulice s CMZ
nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h.
26.08.2019 – 08.00 hod. do 19.00 hod.
2.11.2019 do 14.11.2019 do 01.00 hod.
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Povodeň 13. novembra 2019
Po neutíchajúci dažďoch od začiatku mesiaca to regulácia Sineckých potokov
a ani priepusty pod miestnymi komunikáciami a kapacita zberných kanalizácií
v meste nevydržali (napriek tomu, že v auguste boli viaceré cestné a horské
vpuste i cestné rigoly plne zrekonštruované, opravené a vyčistené) a vyliali sa
na viacerých lokalitách v meste – najviac však na námestí pred úradom (voda
tu siahala až do výšky 45–50 cm) i pred Pamätníkom Janka Francisciho, na
ulici Kotlišstkej pri „Vyhni“, na námestí v „Prdľavke“ a na ulici Kraskovej.
Primátor mesta povolal v krízovej situácii sily a prostriedky z Technických
služieb a podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Rimavksá Sobota,
zamestnanocv tzv. mestskej dielne, mestká i štátna polícia regulovala pozemnú
dopravu, a odstraňovanie následkov povodne trvlao skoro celý ďalší
nasledujúci týždeň. Našťasite škody boli len na mestskom majetku.
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Zoznam skratiek
€
a.s.
BBSK
Bc
CMZ
CVČ
ČR
ČSR
DHZ
DiS.art
Doc
DPH
DSS
ECAV/a.v.
EÚ
FPU
FS
HS
Ing
JRD
KDH
KSS
KT
ĽSNS
ME
Mgr.
MIS
MIS
Mojš
MsBP
MsK
MsKS
MsP
MsÚ
MsÚ
MsZ
MŠ
MŠH
MŠK
MUDr.

euro (mena)
a.s. akciová spoločnosť
Banskobystrický samosprávna kraj
bakalár (akademický titul)
Centrálna mestská zóna
centrum voľného času
Česká republika
Československá republika
dobrovoľný hasičský zbor
diplomovaný špecialista umenia (kariérny titul)
docentúra (vedecko-pedagogická hodnosť)
daň z pridanej hodnoty
domov sociálnych služieb
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Európska Únia
Fond na podporu umenia
folklórny súbor
hasičská stanica
inžinier (akademický titul)
Jednotné roľnícke družstvo
Kresťansko-demokratické hnutie (politická strana)
Komunistická strana Slovenska (politická strana)
klub turistov
Ľudová strana Naše Slovensko(polit. strana)
majstrovstvá Európy
magister (akademický titul)
Mestská investičná spoločnosť
mestská investičná spoločnosť
monsignor (titul katolíckeho hodnostára)
Mestský bytový podnik
mestská knižnica
mestské kultúrne stredisko
mestská polícia
mestský úrad
mestský úrad
mestské zastupiteľstvo
materská škola
mestská športová hala
mestský športový klub
doktor všeobecného lekárstva (akad. titul)
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MVS
n.o.
NR SR
Ob.FZ
ObÚ/OcÚ
OĽANO
OO PZ
OR HaZZ
OR PZ
OSBD
OÚ
OZ
PaedDr.
PhD.
PhDr.
PHSR
s.r.o.
SAS
SČK
SMER
SMM
SNP
SNR
SOŠ
SR
SŠ
ŠZŠ
TJ
TSMH
VŠMU
VUC
VZN
Zb
ZŠ
ZUŠ
ŽP

medziknižničná výpožičná služba
nezisková organizácia
Národná rada Slovenskej republiky
oblastný futbalový zväz
obecný úrad
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (politická strana)
okresné oddelenie policajného zboru
okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
okresné riaditeľstvo policajného zboru
okresné stavebné bytové družstvo
okresný úrad
občianske združenie
doktor pedagogických vied (akademický titul)
doktor (akademický titul)
doktor filozofie (akademický titul)
Program hospodársko - sociálneho rozvoja mesta
s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným
Sloboda a solidarita (politická strana)
Slovenský červený kríž
Smer - sociálna demokracia (politická strana)
správa mestského majetku
Slovenské národné povstanie
Slovenská národná rada
stredná odborná škola
Slovenská republika
stredná škola
špeciálna základná škola
telovýchovná jednota
Technické služby mesta
vysoká škola múzických umení
Vyšší územný celok
všeobecne záväzné nariadenie
zbierky zákonov
základná škola
základná umelecká škola
životné prostredie
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Prílohy a zdroje použitých médií






















Pozvánky
Plagáty
Fotodokumentácia
Odkazy na web stránky
Zápisnice zo zasadnutí Mestskej rady, komisií pri Msz a Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti.
Časopis Hnúšťanský hlas
Správy mestského rozhlasu
Správy o Výchovno vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa alebo so sídlom v meste
Hnúšťa
Výročné správy organizácií, združení, spolkov a klubov pôsobiacich v
Hnúšti
Správy mestskej volebnej komisie
Záverečný účet mesta Hnúšťa, Výročná práva mesta Hnúšťa za rok 2019
Správa Mestskej polícii o činnosti
Televízne noviny, denník Nový Čas, Plus jeden deň
Regionálne noviny MY – Týždenník pre GEMER a NOVOHRAD,
Obecné noviny, Rodný môj kraj
Webová stránka a FB portál Mesta Hnúšťa
Webové stránky a FB portály škôl a školských zariadení, spoločenských
organizácii, združení, spolkov a klubov
Rozhovory s občanmi
Štatistické údaje
o CG DISS – evidencia obyvateľstva v meste Hnúšťa
o https://www.statistics.sk
o SHMÚ https://www.accuweather.com/sk/sk/slovakiaweather
o https://sk.wikipedia.org/wiki/2019-na-Slovensku
Vlastné pozorovanie, vlastné poznámky, informácie od občanov, škôl a
školských zariadení, spoločenských organizácii, združení a spolkov.

Podľa štatistiky PC je v tejto Kronike
Rok 2019 zaznamenaný pomocou
92 940 slov,
556 327 znakov bez medzier,
648 061 znakov vrátane medzier,
6 281 odsekov na 14 190 riadkoch.
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