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Zápisnica
z 33. – slávnostného zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove,
ktoré sa konalo d a 14. 7. 2006
Rokovanie 33. – slávnostného zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove
z príležitosti uskuto nenia II. Hurbanovských kultúrnych dní zahájil p. Ladislav
B a s t e r n á k, primátor mesta za ú asti 6 poslancov /prezen ná listina je prílohou
zápisnice/.
Ospravedlnení : Róbert Bombek
Marián Pastorek
Georgína Radošická
Mgr. Gyula Veszelei
Neprítomný :
Ladislav Uzsák

Primátor mesta Ladislav B a s t e r n á k predložil program rokovania.
Program rokovania :
1. Zahájenie
2. Rôzne
3. Ocenenie najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení v zria ovate skej
pôsobnosti mesta Hurbanovo a reprezentanta mesta na IX. Zimných
paralympijských hrách v Turíne v roku 2006
4. Záver

K bodu 2/ - Rôzne
Primátor mesta v bode rôznom informoval prítomných o programe
II. Hurbanovských kultúrnych dní, ktoré sa uskuto nia 14., 15. a 16. júla 2006.
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K bodu 3/
Ocenenie najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení v zria ovate skej
pôsobnosti mesta Hurbanovo a reprezentanta mesta na IX. Zimných
paralympijských hrách v Turíne v roku 2006.
Primátor mesta informoval poslancov mestského zastupite stva, že tohto roku sa
uskuto nia už II. Hurbanovské kultúrne dni, ktoré ako dúfa sa stanú tradíciou v našom
meste. Pri tejto príležitosti sa každoro ne odme ujú ob ania mesta a žiaci našich škôl,
ktorí dosiahli vynikajúce výsledky a úspešne reprezentovali mesto Hurbanovo. V tomto
roku budú ocenení žiaci zo ZŠ na Konkolyho námestí, zo ZŠ s materskou školou
s vyu ovacím a výchovným jazykom ma arským a zo Základnej umeleckej školy.
Ocenení budú žiaci, ktorých navrhli riaditelia jednotlivých škôl na základe výsledkov
a dosiahnutých úspechov a úspešnú reprezentáciu školy a mesta na rôznych sú ažiach.
Požiadal preto Ing. Adrianu Kasášovú, prednostku mestského úradu, aby predstavila
ocenených žiakov a reprezentanta mesta na IX. Zimných paralympijských hrách v Turíne.
Ing. Kasášová požiadala žiakov, aby si po pre ítaní mena prišli prevzia akuvné
listy ako aj vecný dar. Zárove požiadala primátora mesta Ladislava Basternáka, zástupcu
primátora mesta Mikuláša Ke kéša, ako aj predsedu komisie školstva a vzdelávania pri
Mestskom zastupite stve v Hurbanove Ing. Štefana Szolgayho, aby odovzdali oceneným
akovné listy a dary.
Zo základnej školy na Konkolyho námestí boli na ocenenie navrhnutí
nasledovní žiaci :
Milan DUDÁŠ
- 1. miesta v okresných kolách biologickej a chemickej olympiády;
- 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády;
- 4. miesto v krajskom kole biologickej olympiády
Žiaka pripravovali u itelia PaedDr. Oto Tóth a Mgr. Mária L rin íková.
Richard KOVÁ
- 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády;
- 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády;
- 3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Žiaka pripravovali u itelia Mgr. Božena Palacková a PaedDr. Ladislav Valach.
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Karol KASÁŠ
- 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády;
- 2. miesto v okresnom kole Archimediády;
- 4. miesto v okresnom kole geografickej olympiády;
- 6. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády
U ite mi žiaka boli Mgr. Božena Palacková, PaedDr. Ladislav Valach a Mgr. Mária
L rin íková.
Juraj MARCI
- 4. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády
- úspešný riešite krajského kola fyzikálnej olympiády
Žiaka pripravovala u ite ka Mgr. Mária L rin íková.
Tomáš KOŠLAB
- 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády;
- 3. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády;
U ite kami boli Mgr. Anna Kajanová a Mgr. Mária L rin íková.
Z dôvodu neprítomnosti oceneného žiaka mu bude akovný list a vecný dar
odovzdaný neskôr.
Kristián GERENCSÉRY
- 4. miesto v okresnom kole matematickej olympiády;
- úspešný riešite okresného kola geografickej olympiády
Žiaka pripravovali u itelia Mgr. Mária Križanová a PaedDr. Ladislav Valach.
Veronika ŠESTÁKOVÁ
- 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole v sú aži v umeleckom
prednese „Hviezdoslavov Kubín“
Žia ku pripravovala u ite ka Mgr. Irena Tomášiková.
Lucia KAJANOVÁ
- 3. miesto v krajskom kole v umeleckom prednese sú aže „Ponitrie Valentína
Beniaka“
U ite kou žia ka bola Mgr. Irena Tomášiková.
Z dôvodu neprítomnosti ocenenej žia ky jej bude akovný list a vecný dar
odovzdaný neskôr.
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Zo Základnej školy s materskou školou s vyu ovacím a výchovným jazykom
ma arským – Magyar Tanítási Nyelv Alapiskola és Óvoda Hurbanovo boli ocenení
nasledovní žiaci :
Anna VARGOVÁ
- 1. miesto na celoslovenskom kole geografickej sú aže „Karpatská kotlina“;
- 8. miesto v medzinárodnom kole geografickej sú aže „Karpatská kotlina“, ktoré sa
uskuto nilo v Ukrajine;
- 1. miesto v krajskom kole sú aže „Dobré slovo“;
- 1. miesto na celoslovenskom kole sú aže „Poznaj svoju re “;
- 3. miesto v okresnej sú aži v prednese poézie;
- 4. miesto v krajskej sú aži v prednese poézie
Žia ku pripravovali u itelia Mgr. Marta Szolgayová, Mgr. Eleonóra Laczová, Mgr.
Alexander Vrábel a Mgr. Annamária Erdélyi.
Péter KOCSKOVICS
- 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády;
- 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády;
- 5. miesto na celoslovenskej geografickej sú aži „Karpatská kotlina“,
prebojoval do medzinárodného kola tejto sú aže
U ite mi žiaka boli PaedDr. Gabriella Keszeg a Mgr. Alexander Vrábel.

ím sa

Dóra BELÁNOVÁ
- 1. miesto v krajskom a taktiež 1. miesto i na medzinárodnej recita nej sú aži
„Dobré slovo“, kde získala zárove i cenu ve vyslanca Slovenskej republiky pána
Jozefa Migaša;
- 1. miesto v speváckej sú aži udových piesní organizovaných Maticou Slovenskou
U ite kou žia ky bola Mgr. Eleonóra Laczová.
Peter LOVÁSZ
- 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády;
- 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády;
- 3. miesto v celoslovenskej literárnej sú aži „Katedra“
Žiaka pripravovali u itelia Mgr. Alexander Vrábel, Ferdinand Benkó a Mgr. Marta
Szolgayová.
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Klaudia OSTRUŽLÍKOVÁ
- 4. miesto v okresnom kole biologickej olympiády;
- 3. miesto v celoslovenskej literárnej sú aži „Katedra“;
- zú astnila sa celoslovenskej geografickej sú aže „Karpatská kotlina“
U ite mi žia ky boli Ferdinand Benkó, Mgr. Alexander Vrábel, Mgr. Marta Szolgayová
a PaedDr. Gabriella Keszeg.
Zo Základnej umeleckej školy v Hurbanove získali ocenenie nasledovní žiaci :
Marek KAJAN
- 1. miesto v celoslovenskej speváckej sú aži „Juventus canti“
Žiaka pripravovala triedna u ite ka Lukrécia Vanková.
Klaudia KORYTIAKOVÁ
- získala cenu Zlaté pásmo v klavírnej sú aži „Nitrianska lutna“
U ite kou žia ky bola Silvia Lovászová.
Eva KORYTIAKOVÁ
- získala cenu Strieborné pásmo v klavírnej sú aži „Nitrianska lutna“
Žia ku pripravovala triedna u ite ka Silvia Lovászová.
Katarína DUDÁŠOVÁ
- bola ocenená za ví aznú prácu v celoslovenskej výtvarnej sú aži „Vesmír o ami
detí“ a za najlepšie práce o Hurbanovských pamiatkach v sú aži „Meste ko na
dlani“
U ite kou, ktorá žia ku pripravovala bola Mgr. Magdaléna Serbáková.

V rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove udelil
primátor mesta Ladislav Basternák ocenenie aj jednému z najúspešnejších športovcov
mesta Hurbanovo, ú astníkovi IX. Zimných paralympijských hier v Turíne :
Martin FRANCE
je jedným z najúspešnejších paralympionikov Slovenskej republiky, na IX. Zimných
paralympijských hrách v Turíne v roku 2006 získal :
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- 4. miesto v alpskom lyžovaní – obrovský slalom, telesne postihnutí muži
- 7. miesto v slalome, telesne postihnutí muži – stojaci
- 26. miesto – alpské lyžovanie, super G – telesne postihnutí muži – stojaci

Na záver Ing. Kasášová v mene všetkých prítomných zablahoželala oceneným
k dosiahnutým výsledkom a popriala im v živote ve a alších úspechov.

K bodu 10/ - Záver
Záverom Ladislav Basternák, primátor mesta Hurbanovo pozval prítomných na
II. Hurbanovské kultúrne dni, po akoval im za ú as a zárove ukon il slávnostné
zasadnutie mestského zastupite stva.

Ladislav B a s t e r n á k
primátor mesta

Ing. Adriana K a s á š o v á
prednostka úradu

