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RNDr. Mária Hamranová, predseda komisie školstva, vzdelávania 
a kultúry pri MsZ Hurbanovo 

 
 

Z Á P I S N I C A  
z 1.  zasadnutia členov komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri MsZ Hurbanovo 

zapísaná dňa 04.03.2011 
 

 
PRÍTOMNÍ: RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie 
  Mgr. Ernest Veres       - člen komisie 
  Mgr. Eleonóra Laczová    - členka komisie 
  Ak. soch. Rozália Darázsová - členka komisie 
  Mgr. Iveta Fazekašová      - členka komisie 
HOSTIA:       Mgr. Gabriella Kocskovics – SŠÚ Hurbanovo  
                       Attila  Szücs  - kameraman mestskej TV Carisma 
                       Externí spolupracovníci TV Carisma    
PRIZVANÍ:  Bc. Mária Halászová 
                       Mgr. Štefan Pupák  
 
PROGRAM :  1. privítanie, určenie zapisovateľa 
    2. výberové konanie na moderátora – redaktora mestskej televízie Carisma
    3.  diskusia 
    4.  uznesenie, záver 
 
1. Úvod, privítanie: 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka    komisie,   otvorila    zasadnutie,    privítala a  
predstavila  jednotlivých členov komisie.  Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta 
Fazekašová. 
2. Výberové konanie: RNDr. Mária Hamranová predstavila kandidátov na post moderátora 
TV Carisma -  Bc. Mária Halásová 
          -  Mgr. Štefan  Pupák. 
Kandidáti sa predstavili stručnou charakteristikou o sebe, o cieľoch a nových predstavách, 
ktoré by uskutočnili počas svojho pôsobenia vo funkcii moderátora - redaktora. Preukázali 
svoje jazykové znalosti, predčítali texty v slovenskom ako aj maďarskom jazyku. 
Predsedníčka komisie im poďakovala za účasť. 
Po prezentovaní účastníkov sa vyjadrili  členovia komisie o jednotlivých uchádzačoch : 
 - Ak. soch. Rozália Darázsová – žiada podať návrh do mestského zastupiteľstva – 
jednoznačne prijať redaktora TV Carisma do trvalého pracovného pomeru, nie na dohodu, 
ktorý by bol zamestnancom Mestského kultúrneho strediska v Hurbanove  a jeho pracovnou 
náplňou by bolo riadenie TV Carisma, ako aj redakcia a vydávanie Mestských novín, 
sprostredkovávanie kultúrnych programov  v Kultúrnom dome v Hurbanove, vedenie kroniky 
mesta Hurbanovo, nesúhlasí  s výberom jedného kandidáta pre vysielanie v slovenskom 
a zároveň maďarskom jazyku, navrhuje jednoznačne prijať dvoch moderátorov 

- Mgr. Ernest Veres – takisto navrhuje, aby kandidát na post moderátora bol 
zamestnancom Mestského kultúrneho strediska v Hurbanove na trvalý pracovný pomer. Mgr. 
Štefan Pupák – kandidát na post moderátora TV Carisma – chýbajú mu znalosti maďarského 
jazyka, ale napriek tomu Mgr. Veres navrhuje  prijať ho na  dohodu na skúšobnú dobu, aby 
mal možnosť preukázať svoje schopnosti a vedomosti pri práci v mestskej televízii 



2 
 

Komisia navrhuje: 
1. dočasne prijať Mgr. Štefana Pupáka na skúšobnú dobu na pozíciu moderátora - 

redaktora 
2. v budúcnosti prijať moderátora mestskej TV Carisma na trvalý pracovný 

pomer ako zamestnanca MsKS 
3. naďalej hľadať redaktora v maďarskom jazyku 
4. písomne oznámiť účastníkom výsledok výberového konania 
 

3. Diskusia: 
a/ Každý člen obdržal Osobný dotazník – úlohou je vyplniť a doručiť Ing. Zoltánovi Veresovi 
na Mestský úrad v Hurbanove čo najskôr. 
 

b/  Štvrťročne vyhodnotiť prácu mestskej TV Carisma. 
 
c/  Návrh plánu práce Komisie školstva, mládeže a kultúry :  

1.  prehodnotiť prácu inštitúcií  mesta – CVČ, školy, ZUŠ, MŠ 
 2. vyhodnotiť prácu jednotlivých kultúrnych inštitúcií, organizácií a združení 
v meste, ich činnosť, uskutočnené akcie 
3. vyhodnotiť polročne vysielania mestskej TV Carisma a mestských novín 
Hurbanovský malý svet 
 

 d/ RNDr. Mária Hamranová  informovala členov komisie o pripravovanej akcii – 27. mája 
2011  – „Noc kostolov“, kde zároveň oslovila p. Laczovú Eleonóru, p. Kocskovics 
Gabrielu a   ak. soch. Rozáliu  Darázsovú  o pomoci pri  príprave kultúrneho 
programu v Kostole sv. Ladislava. 

 
e/ V diskusii ak. soch. Rozália Darázsová načrtla problematiku  Klubu dôchodcov  

v Zelenom Háji a navrhuje,  a ostatní členovia komisie súhlasili, premenovať  Klub  
dôchodcov na „Klub v Zelenom Háji“, aby ho mohli využívať všetky vekové kategórie, 
prípadne občianske združenia, riešiť na MsÚ správcovstvo, poverenie na jednotlivé akcie na 
organizáciu činnosti skupín obyvateľov v Zelenom Háji. Rovnaký  je problém s Klubom 
dôchodcov v Hurbanove, ktorý taktiež by mohli využívať aj iné organizácie, poveriť 
pracovníka mesta o riešenie problému.  
 

f/ komisia navrhuje určiť zodpovednosť za zostavenie Kultúrneho kalendára na rok 2011 
a zosúladenie jednotlivých podujatí v meste  Mestské kultúrne stredisko v Hurbanove 

 
4. Uznesenie:  
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry: 
a/ ukladá členom komisie vypracovať osobný dotazník a odovzdať ho ing. Veresovi na MsÚ 

T: do 15.3.201             Zodp. : všetci členovia Komisie 
 
b/ navrhuje MsZ a MsÚ Hurbanovo prijať  na skúšobnú dobu na pozíciu moderátor – 

komentátor do mestskej TV Carisma Mgr. Štefana Pupáka  
     T:od 15.3.2011              Zodp.: vedenie mesta    
 
c/ navrhuje vedeniu mesta písomne oznámiť výsledok výberového konania všetkým 

účastníkom 
T: do 10.3.2011                 Zodp.: vedenie mesta   
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d/ ukladá členom komisie školstva, vzdelávania a kultúry na svojich zasadnutiach pravidelne 
hodnotiť vysielania mestskej TV Carisma a mestské noviny HMS 

T: polročne                       Zodp.: členovia komisie 
 
e/ navrhuje MsZ a MsÚ riešiť problém mestskej TV Carisma na úrovni štatutárov, hľadať 

vhodného moderátora na vysielanie v obidvoch jazykoch, prijať moderátora na trvalý 
pracovný pomer a zamestnať ho v MsKS s tým, že bude riešiť okrem vysielania aj 
vydávanie mestských novín a bude mať na starosti aj mestskú kroniku  

 T: konca roka 2011            Zodp.: vedenie mesta 
 
f/ navrhuje MsZ a MsÚ riešiť problematiku Klubov vo všetkých častiach mesta 
T: do júna 2011                   Zodp.: vedenie mesta 
 
g/ navrhuje pripraviť Kultúrny kalendár (kultúrne, športové, spoločenské podujatia v meste) 

na rok 2011, zavesiť na web mesta 
T: do konca marca 2011     Zodp.: MsKS Hurbanovo 
 
h/ berie na vedomie informáciu o ochote pomôcť pri preklade textov a moderovaní 

v maďarskom jazyku od Pétera Kocskovicsa 
 
i/ berie na vedomie informáciu o akcii „ Noc kostolov“ 27.5.2011 
 
           
  
  
Záver: RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 

v komisii.   
 
 
     

 
   
 
Zapísala : Mgr. Iveta Fazekašová 
 

V Hurbanove, 4.3.2001 
      

            
         

    


