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Z á p i s n i c a 
 

zo 7. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 24. 6. 2011 

 
 
Rokovanie 7. slávnostného zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 

zahájila pri  príležitosti usporiadania VII. Hurbanovských kultúrnych dní  JUDr. Margita 
Zemková,  primátorka  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je prílohou tejto 
zápisnice).  
 
Neprítomná – ospravedlnená:     MUDr. Anna Bašternáková 
Neprítomný – ospravedlnený:     p. Ján Štefánik 
 
 
Ďalší prítomní:   Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
                           Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
                           Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
                           
 Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania.                             
  

 Program  rokovania : 
  1. Zahájenie 
  2. Príhovor primátorky mesta 
  3. Slávnostné udeľovanie cien primátorky mesta 
  4. Záver 
   
   
K bodu 2 – Príhovor primátorky mesta 
 
     Pani primátorka, JUDr. Margita Zemková srdečne privítala poslancov mestského 
zastupiteľstva, riaditeľov a zástupcov organizácií, inštitúcií a podnikateľov, predstaviteľov 
cirkví i ďalších prítomných hostí. 
Príhovor je prílohou zápisnice. 
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K bodu 3 – Slávnostné udeľovanie cien primátorky mesta 
 
     Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pani primátorka ocenila prácu 
lekárov a zdravotných sestier, ktorí zasvätili svoj pracovný život obetavej a náročnej práci 
pre nás pacientov. Poďakovala im za ušľachtilú prácu a popriala veľa zdravia, šťastia 
a pokoja v živote.  
 
Ocenení doktori : 
1 )  MUDr. Marianna Bóznerová   
 
- o dva roky to bude už 50 rokov, čo ukončila lekársku fakultu UK v Bratislave a nastúpila 
do zdravotníctva v odbore stomatológia - písal sa vtedy rok 1963 
- v rámci vtedajšieho systému pracovala v obvodnom zdravotnom stredisku v Nesvadoch 
a neskôr až do roku 1995 na Poliklinike v Hurbanove 
- po prvostupňovej atestácii v roku 1966 mala v preventívnej a liečebnej starostlivosti 
predškolskú a školskú mládež v trvaní 20 rokov. Po absolvovaní druhostupňovej atestácie 
v roku 1979 bola vymenovaná za vedúcu lekárku stomatológov v spádovom území mesta 
Hurbanovo 
- takto pôsobila až do r. 1995, kedy pri možnosti odštátnenia ambulancie- zrekonštruovala 
svoje priestory a zriadila  samostatnú neštátnu zubnú ambulanciu, v ktorej pôsobí dodnes 
- traduje sa, že vzdelávanie lekárov je neustále, priebežné, sama edukuje doma 
i v zahraničí 
- je držiteľkou niekoľkých certifikátov v oblasti záchovnej a estetickej stomatológie 
- minulý rok oslávila krásne okrúhle životné jubileum – 70 rokov – k tomuto jubileu jej 
taktiež zo srdca blahoželáme  
 
2 )  MUDr. Ladislav Matyó 
 
- narodil sa 23.decembra 1940 v Nových Zámkoch. Po ukončení strednej školy študoval 
na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde bol promovaný za lekára v roku 
1964, lekársku starostlivosť občanom poskytuje už bezmála 50 rokov 
- svoju prax začal vykonávať ako obvodný lekár v Michalovciach, po roku 1968 
pokračoval vo svojej obetavej práci lekára v Hurbanove 
- v roku 1969  získal  atestáciu I. stupňa v odbore interné lekárstvo, neskôr   v roku 1981 
získal aj atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo   
- v roku 1985 bol vymenovaný za riaditeľa Polikliniky v Hurbanove, túto zodpovednú 
funkciu vykonával až do roku 1996  
- v tom istom roku začal pôsobiť ako neštátny všeobecný lekár, kde svoju lekársku 
starostlivosť poskytuje až dodnes  
- okrem odbornej praxe sa zúčastňoval aj spoločenského života, bol poslancom mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove 
- taktiež mu gratulujeme k okrúhlemu životnému jubileu – 70 rokov, ktoré oslávil minulý 
rok 
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Zoznam ocenených – stredný zdravotnícky personál (už toho času na dôchodku) : 
 
1.   Eva Bachorecová    2.   Anna Bartošová     
3.   Magdaléna Belokostolská  4.   Helena Brenčíková    
5.   Etela Bugová    6.   Rozália Čerešníková    
7.   Mária Dikáczová    8.   Marta Gyertyáková    
9.   Anna Herczegová    10. Estera Kočkovičová    
11. Karolína Krajčíková   12. Viera Krajčíková     
13. Helena Kuchariková   14. Anna Kürthyová     
15. Gizela Lajosová    16. Ladislava Mázsárová    
17. Judita Mészárosová   18. Ida Misáková     
19. Mária Nagyová    20. Mária Nemčeková    
21. Soňa Ondrušeková   22. Margita Pavlíková    
23. Katarína Pšenáková   24. Eva Szabóová     
25. Helena Sládeková    26. Klára Uzsáková     
27. Viola Valachová    28. Jolana Zsigová    
   
 
K bodu 4 – Záver 
      
      Záverom  JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta Hurbanovo pozvala všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva a hostí na slávnostnú recepciu a  poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a zároveň ukončila 7. slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

 
 

                                                                         
                                                                       

                                                                      JUDr. Margita   Z e m k o v á 
        primátorka mesta 

 
 
 
 


