
Rada školy pri Základnej škole, Mojmírova 2, Zlaté Moravce 

r·-·„-·-·.·: 
Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
Mestský úrad 

f'--.-·-··--·· _„, 

l l . ·1 ·'·· ,..1llS ·-- u = 

ul. 1. mája 2 1 
953 O 1 Zlaté Moravce 

Zlaté Moravce, 11.3.2013 

Vec: Žiadosť- riešenie havarijného stavu vykurovania v ZŠ Mojmírova 

Dňa 13.3.2013 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ Mojmírova, ktoré bolo 

zvolané na požiadanie riaditeľky školy Mgr. Dagmar Chrenkovej a predsedníčky rady školy 

Mgr. Viery Strieškovej, z dôvodu havárie vykurovania v objekte pavilónu B. 

Na zasadnutí riaditeľka školy oboznámila zástupcov Rady školy s aktuálnou situáciou, t.j. s 

nefunkčným vykurovaním pavilónu B, s doterajším postupom a rozsahom vykonaných nutných 
prác, ktoré boli potrebné na zistenie , resp. lokalizáciu miesta havárie. 

Rada školy bola tiež oboznámená so zabezpečením náhradného vyučovacieho procesu vedením 
školy, týkajúceho sa 7 kmeňových tried a celkom 131 detí na dobu nutnú pre opravu havárie 

vykurovacích rozvodov. Vyučovací proces bol presunutý do špeciálnych učební, školskej jedálne 

a iných náhradných priestorov. Keďže tento stav je dlhodobo neudržateľný nielen z hľadiska 

zabezpečenia kvality vyučovacieho procesu, ale aj z hygienických dôvodov. Splašková 

kanalizácia v pavilónoch A a B je tiež v havarijnom stave, o ktorom boli oboznámené 

zodpovedné orgány listom zo dňa 9.8.2012 primátorovi Mesta Zlaté Moravce, finančnej komisii, 

ďalej komisii výstavby a územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych 
pamiatok Mesta Zlaté Moravce. 

Rada školy pri ZŠ Mojmírova žiada zriaďovateľa o urýchlené riešenie havarijného stavu 
vykurovacích rozvodov. 

Na základe hore uvedeného Rada školy pri ZŠ Mojmírova žiada o písomné stanovisko 

zriaďovateľa k postupu riešenia havarijného stavu vykurovania, oznámenie konkrétnej 

zodpovednej osoby určenej zriaďovateľom pre riešenie a riadenie prác pri odstraňovaní 

havarijného stavu vykurovacích rozvodov. 
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/ ./ I ' - / 

'.!/!IJL {l IA ) 
Mgr. Viera Str(e&ová 

predsedníčka RŠ pri ZŠ Mojmírova 



Kontaktné osoby: 

Ing.Erich Šegeda, podpredseda RŠ 
e-ma i f: erich. segeda@sl ovi ntegraenerf:y. sk 
t.č.0911359012 

Mgr. Viera Striešková, predsedníčka RŠ pri ZŠ Mojmírova 
e-mail: vierask@gmail.com, 
t.č.0918688140 

Na vedomie: 1 x komisia školstva 
lx komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy 

kultúrnych pamiatok stavebná komisia 
1 x komisia školstva 
1 x komisia finančná 


