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

 
Z Á P I S N I C A  

zo 4.  zasadnutia  Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 napísaná  dňa  17.08.2011 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres         - člen komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová    - členka komisie 
    Mgr. Iveta Fazekašová     - členka komisie 
 
PRIZVANÁ :   Mgr. Katarína Valachová – referentka školstva MsÚ 
 
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa 
  2. aktuálne otázky v oblasti školstva v meste 
                       3. prerokovanie aktuálnych materiálov na pripravované zasadnutie MsZ 

4.informácie o stretnutí členov školskej komisie Pons Danubi 
  5. rôzne, diskusia 
                        6. uznesenie 
  7. záver 
 
 
1.  Úvod, privítanie: 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
a hostí zasadnutia. 
 Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
2. Prerokovanie aktuálnych otázok v oblasti školstva v meste: 
Mgr. Katarína Valachová informovala : 

a) o dodatku č. 4 k VZN 79 o poplatkoch v školstve, ktoré budú prejednávané na 
Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 18.08.2011   
ďalej : 
 b) o čerpaní rozpočtu v : Základná škola Hurbanovo, MŠ s  ZŠ Á. Fesztyho s vjm 
Hurbanovo 
 c) o prebehnutých výberových konaniach v mesiaci jún, júl a august  2011 na post 
riaditeľa  školy v meste : 
1. Stredná odborná škola Hurbanovo – Ing. Benjamín Papp 
2. MŠ s ZŠ Á. Fesztyho s vjm Hurbanovo – Mgr. János Dibusz 
3. Základná  umelecká škola Hurbanovo – PaedDr. Juraj Szvitek  
 

 d) o realizácii projektu Európskej únie – Premena tradičných škôl na moderné 
v meste Hurbanovo, kde sa realizuje už tretia etapa 
- vyzdvihla zodpovedný prístup a  prácu jednotlivých škôl 
 
 e) o úspešných projektoch jednotlivých škôl: 
  



2 
 

 f) načrtla nové legislatívne zmeny v školstve – novely, ktoré sú rozposielané do 
jednotlivých školských zariadení riaditeľom škôl, ktorí si ich sami dopĺňajú a upravujú 
- do popredia sa dostáva – pohybová aktivita detí počas školskej dochádzky 
 
 g) informovala : o zmenách v Hlásení o zanedbaní školskej dochádzky 
 
         Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a nemá žiadne námietky. 
 
3. Informácie o stretnutí členov školskej komisie Pons Danubi ( cezhraničná 
spolupráca ) 
- RNDr. Mária Hamranová informovala o uskutočnenom stretnutí v Komárne, ktorého    
   sa zúčastnila s Mgr. Eleonórou Laczovou 
- prizvaným hosťom školenia bol p. Veselovský zo školského úradu, cirkevnej školy, 

Selye univerzity KN, MPC KN,  ako    aj ďalšie osobnosti školstva z Maďarska 
- išlo o zisťovanie informácií, ktoré školy sa na akých projektoch už zúčastnili, aké   
      pripravovali, aké majú nové návrhy, námety 
- Pons Danubi – vypracuje projekty spolupráce medzi Slovenskou republikou    
      a Maďarskom v rámci škôl, kde hlavný dôraz sa bude klásť predovšetkým na rozvoj    
      talentov, uskutočňovanie súťaží, 
- prvoradým cieľom bude snaha o vypracovanie prospešných projektov, ktoré budú  
      využívané na cezhraničnú spoluprácu 
-     ďalšie stretnutie Pons Danubi sa uskutoční v septembri 2011  
        
         Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a nemá žiadne námietky. 
 
4. Aktuálne otázky v oblasti školstva v meste 
 
-  RNDr.  Mária Hamranová  informovala komisiu o výške čerpania finančných 
prostriedkov v jednotlivých školských zariadeniach, čerpanie v Mestskom kultúrnom 
stredisku 
- komisii poskytla k nahliadnutiu Plnenie rozpočtu v jednotlivých inštitúciách : 
 1. Kultúrne stredisko Hurbanovo 
 2. Základná škola s materskou školou Á. Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským 
 3. Základná umelecká škola Hurbanovo 
 4. Základná škola Námestie Konkolyho Thege v Hurbanove s vyučovacím jazykom  
          slovenským 
 5. Zariadenie pre seniorov SMARAGD 
 6. Mestské zdravotnícke stredisko Hurbanovo 
 7. Rozpočet mesta na r. 2011  a skutočné čerpanie k 30.06.2011 
  
    Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a nemá žiadne námietky. 
 

- Ing. Karol Lovász, zástupca primátorky mesta – informoval komisiu 
o pripravovaných zmenách v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
Hurbanovo 

- oboznámil so zmenami a úpravami hlavne v rámci hospodárenia katastrálnych území   
  v časti Bohatá a Pavlov dvor 
- nepoužívané pozemky môžu ísť na odpredaj - návrh 
- Mestu Hurbanovo pripadlo 10,8  ha lesných pozemkov – v danej otázke  bude mesto  
   jednať so  štátnymi  lesmi vo veci prenájmu uvedených lesných pozemkov 
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- problémom je prenájom  miestností  v mestských budovách – hlavne v obsadzovaní 
   miestností na poschodiach : 

- navrhuje sa rozdiel v poplatkoch za jednotlivé poschodia 
- navrhuje sa prenájom športových a kultúrnych priestorov v rámci mesta Hurbanovo –   
  ihriská, školy, Kultúrne domy v Hurbanove a mestskej časti Bohatá, Mestské  
   zdravotnícke stredisko, Ľadová plocha 
-RNDr. Mária Hamranová poďakovala Ing. Karolovi Lovászovi  za informácie 
 
    Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a nemá žiadne námietky. 

 
5. Rôzne, diskusia 

- RNDR. Mária Hamranová informovala členov komisie o tom, že od 01.08.2011  Ing. 
Karol Lovász  vykonáva funkciu viceprimátora mesta Hurbanovo  

- Ing. Ernest Veres sa opýtal na situáciu týkajúcu sa Mestského zdravotníckeho 
strediska  

RNDr. Mária Hamranová odpovedala – podaný projekt 26.07.2011 na kompletnú 
prestavbu Mestského zdravotníckeho zariadenia 

- RNDr. Mária Hamranová informovala o vypísaní nového výberového konania na 
post hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo, 20.10.2011 bude nové výberové konanie 

- Ing. Ernest Veres sa opýtal na situáciu ohľadne výstavby kanalizácie 
-  RNDr. Mária Hamranová informovala – práce momentálne neprebiehajú, avšak do r. 

2013 musia byť všetky obce odkanalizované – nariadenie Európskej únie 
- RNDr. Mária Hamranová  vyzvala členov komisie o sledovanie mestskej TV 

Carizma a pripraviť na najbližšie zasadnutie svoje postrehy, námietky, názory na prípadné 
zmeny  

- na najbližšie zasadnutie komisie bude prizvaná riaditeľka Kultúrneho strediska 
a externí pracovníci TV Carizma    

 
6. Uznesenie : 
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry 
a/ berie na vedomie:  predložené materiály na 9. zasadnutie MsZ, informácie ktoré poskytla 
Mgr. K. Valachová, informácie o stretnutí Pons Danubi, predložené návrh Zásad 
hospodárenia mesta 
b/ ukladá predsedníčke komisie: na ďalšie zasadnutie komisie pozvať riaditeľku MsKS 
a externých pracovníkov TV Carizma 
c/ ukladá členom komisie: pravidelne sledovať jednotlivé vysielania TV Carizma a zaujať 
stanovisko 
 
 7. Záver : RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 
                  v komisii. 

 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová    


