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

 
Z Á P I S N I C A  

z 5.  zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  26.09.2011 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                 - člen komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová    - členka komisie 
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
 
PRIZVANÍ :   Margita  Lelovičová, riaditeľka MsKS Hurbanovo 
                          Ing. Karol Lovász, zástupca primátorky mesta  
 
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa 
  2. prerokovanie aktuálnych materiálov na pripravované zasadnutie MsZ 

3. aktuálne otázky v oblasti školstva v meste 
4. plán činnosti MsKS  M. Konkolyho - Thege Hurbanovo 

  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. Plán činnosti MsKS M. Konkolyho – Thege Hurbanovo 
    - p. Margita  Lelovičová , riaditeľka MsKS Hurbanovo informovala : 
 

a) o pláne činnosti MsKS Hurbanovo na 3. štvrťrok 2011 ( každý  člen komisie 
obdržal  materiál k nahliadnutiu)                   

 ďalej : 
 b) informovala o čerpaní finančných prostriedkov pridelených  z rozpočtu mesta  :  
   - finančné prostriedky sú využívané efektívne, vyrovnanie, doteraz uskutočnené akcie 
neprečerpali stanovený rozpočet 
   -  upozornila na väčšie akcie ( s vyšším finančným krytím – napr. operety) 
   -  informovala o tom, že jediné fungujúce kino v okrese Komárno je v Hurbanove ale sa 
využíva minimálne, nie je záujem zo strany obyvateľov o filmové predstavenia  
 
 c) informovala  o činnosti Mestskej knižnice : dobre funguje, pred 3 rokmi knižnica  
dostala počítače, ktoré  získala z grantových projektov bez finančného krytia (zadarmo) 
- počítače sú sprístupnené širokej verejnosti, ktoré využívajú  návštevníci všetkých vekových 
kategórii ale predovšetkým mládež od 14 rokov a vyššie 
- plánuje sa organizovať kurz – Prístup a práca s internetom pre seniorov za veľmi nepatrný 
poplatok 
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- p. Lelovičová podotkla problematiku rómskej komunity pri práci s internetom, ktorí často 
zneužívajú dané možnosti bezplatného prístupu, robia výtržnosti, kedy je potrebná pomoc aj 
mestskej polície 
- RNDr. Mária Hamranová sa informovala, prečo MsKS nevyužilo možnosť prijímania 
kultúrnych poukazov v tomto roku 
- p. Lelovičová apelovala sprísnenými kritériami zo strany ministerstva, malým záujmom 
škôl, čo bolo dôvodom ne registrácie, podotkla, že ak bude záujem zo strany škôl, vyhovejú  
ich požiadavke a dajú sa zaregistrovať    
- RNDr. Mária Hamranová  zhodnotila  Kultúrny kalendár za r. 2011, ktorý bol v poriadku, 
akcie boli dátumovo usporiadané a navrhla v danej činnosti pokračovať aj nasledujúci rok 
- Ing. Karol Lovász reagoval  k danej úlohe s tým, že v mesiaci október 2011 vyzve občianske 
združenia Mesta Hurbanovo, aby  postupne zasielali  plány svojich pripravovaných akcií na r. 
2012, aby sa Kultúrny kalendár mohol začať pripravovať v čo najväčšom predstihu 
- RNDr. Mária Hamranová upozornila na problematiku výpadku káblovej televízie, keď jej 
volajú občania vo veci vyriešenia daného problému, navrhuje na stránku Mesta Hurbanovo 
zavesiť telefónne čísla a kontakty, na ktorých občania môžu nahlásiť problémy týkajúce sa 
poruchy káblovej  televízie 
- Ing. Ernest Veres sa opýtal  na nákup nových kníh do mestskej knižnice, koľko Eur je ročne 
investovaných na nákup 
- p. Lelovičová odpovedala nasledovne : Finančné prostriedky na nákup nových kníh sú 
každoročne prideľované z rozpočtu mesta, t. r. finančné prostriedky činili – 1.000.-EUR, čo je 
pomerne malá suma na nákup väčšieho počtu kníh, nakoľko knihy sú drahé. 
Každé tri roky sa podáva projekt na získanie finančných prostriedkov na nákup kníh do 
knižnice, doteraz vždy boli pridelené finančné prostriedky z projektu Ministerstva kultúry 
- p. Lelovičová  informovala o pripravovanej akcii – Vianočný koncert v rímsko - katolíckom 
kostole Sv. Ladislava v Hurbanove. Tento rok z dôvodu prilákania aj mladšej generácie do 
kostola  vianočný koncert spestrí účinkovaním speváčka Katka Koščová, daný program je 
zatiaľ v štádiu dohody 
- RNDr. Mária  Hamranová sa  spýtala  na  stav bohatského Kultúrneho domu – využiteľnosť,    
  akcie, prenájom 
- p. Lelovičová podala vysvetlenie, že nie je záujem zo strany občanov, organizujú sa len 
tradičné akcie 
- RNDr. Mária Hamranová poďakovala p. Margite Lelovičovej za účasť  
 
3. Aktuálne otázky v oblasti školstva v meste 
- RNDr. Mária Hamranová  prezentovala  formou  prezentácie vyhodnotenie úspešnosti škôl  
v okrese a kraji v POPS nasledovne: 
 
a/ Vyhodnotenie škôl v POPS v šk. r. 2010/2011 v okrese: 
        

• Základná škola Nám. Konkolyho – Thege č. 2  - 4. miesto v okrese a                                                                                                           
10. miesto v kraji, oproti vlaňajšiemu školskému roku je to postup o 8 miest 
v rámci kraja! 
 

•   Základná škola s MŠ Á. Fesztyho s vjm Hurbanovo - 10. miesto v okrese  a 40.                                                                                                    
miesto v kraji 

b/  Vyhodnotenie celoslovenského Testovania žiakov 9.ročníka: 
    - výsledky v rámci kraja : 
 Medzi najhoršími školami sa bohužiaľ ocitla aj naša ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm vo všetkých 
testovaných predmetoch: 
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 - z matematiky :    - 19 %  pod celoslovenským priemerom 
     
- z  maďarského jazyka a literatúry :     - 25,2 % pod  celoslovenským priemerom 
- zo slovenského jazyka a literatúry:  - 19,6% pod celoslovenským priemerom 
 
 

Za testovanie na jednotlivých školách berú zodpovednosť riaditelia škôl, v prípade 
neprimeraných výsledkov a budú vyvodzovať dôsledky. 

 
c/ Umiestnenie ZUŠ a CVČ v POPS v šk. r. 2010/2011 v Nitrianskom kraji : 
      - naše zariadenia ZUŠ a CVČ nezískali žiadne bodové ohodnotenie 
 
Všetky informácie sú k nahliadnutiu na stránke Krajského školského úradu Nitra 
www.ksunitra.sk. 
 
d/ problematika mestskej psychologičky       
  ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č.2 od tohto šk. r. si neprosila služby psychologičky, o čom 
bola naposledy podaná žiadosť na porade riaditeľov škôl a školských zariadení mesta 
s primátorkou mesta 20. septembra 2011   
 - v kompetencii  psychologičky ostala ZŠ s MŠ Á. Fesztyho a MŠ Nový diel za rovnaké 
finančné ohodnotenie 
- Ing. Karol Lovász podal vysvetlenie k danej problematike :  Psychologička je 
zamestnankyňou Mesta Hurbanovo, je s ňou uzatvorená pracovná zmluva ale problematika sa 
bude riešiť 
- RNDr. Mária Hamranová dodala, že ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 ale služby 
psychológa potrebuje, nakoľko počet detí, ktoré potrebujú nielen psychologické šetrenie ale aj 
pomoc neustále rastie, finančná situácia mnohých rodín je veľmi nepriaznivá a na cestovanie 
do KN či NZ za psychológom nie všetci rodičia majú financie, preto na krytie výdavkov 
dochádzajúceho psychológa  na školu by sa malo myslieť v rozpočte mesta 
- Ing. Karol Lovász  navrhol, že v najbližšej dobe sa bude riešiť tento problém,  do  
budúcoročného rozpočtu mesta sa navrhne zahrnutie rozdelenia   finančných  prostriedkov  
jednotlivým školám, ktoré by si mohli zamestnať svojho vlastného  psychológa 
  
 
4. Prerokovanie aktuálnych materiálov na pripravované zasadnutie MsZ 
    - RNDr. Mária Hamranová v stručnosti informovala členov komisie o pripravovaných 
materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom MsZ, ktoré sa bude konať 
29.09.2011 
 
 
5. Diskusia 
 - Ak soch. Rozália Darázsová upozornila na nízky  príspevok – 40 %  z podielových daní   
   na jedného žiaka  Základnej umeleckej školy, navrhuje zvýšiť príspevok na žiaka, 
samozrejme nezostane opomenutá potreba vytvárania aj tzv. rezerv, ktoré by sa v prípade 
potreby mali využiť výlučne na školské potreby.   
 
 
6. Návrh na uznesenie: 
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry: 
a/    berie na vedomie  predložené materiály na 10. zasadnutie MsZ,  
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b/    berie na vedomie správu o činnosti a pripravovaných podujatí  MsKS Hurbanovo  
c/  ukladá členom komisie pravidelne sledovať jednotlivé vysielania TV Carizma a zaujať 
stanovisko, predsedníčke komisie ukladá prizvať externých pracovníkov TV na najbližšie 
stretnutie 
d/  v plnom rozsahu podporuje riešiť problém s psychologičkou mesta podľa predložených 
návrhov   
  
 
 7. Záver  
     RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 
     v komisii. 

 
 

 
Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová    


