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

 
 

Z Á P I S N I C A  
 

zo 7. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  30.01.2012 

 
 

 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                 - člen komisie 
    Ak.s och. Rozália Darázsová   - členka komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
 
 
PRIZVANÍ :   Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva 
                          Ing. Edita Gogolová, ved. finančného odd. MsÚ 
                          Ing. Zoltán Šesták, informatik MsÚ  
 
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa 
  2. prehodnotenie žiadostí spoločenských organizácií, združení 
                            a klubov o dotáciu z rozpočtu mesta  

3. aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste  
4. rôzne, diskusia 

  5. záver 
 
 
1.  Úvod, privítanie 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie a  hostí zasadnutia. Ing. Edita Gogolová  ospravedlnila  svoju  neúčasť z dôvodu  
pracovnej zaneprázdnenosti. Ing. Zoltán Šesták – neprítomný zo zdravotných dôvodov.  
Určila sa zapisovateľka zasadnutia – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
2. Aktuálne otázky v oblasti školstva , vzdelávania a kultúry v meste 
 
    - Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva informovala členov komisie : 

1. v mesiaci január 2012 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov jednotlivých  škôl a 
školských zariadení s vedením mesta Hurbanovo, ktoré sa týkalo aktuálnych otázok v oblasti 
školstva ako aj zmien v  mesačných poplatkoch v školách a školských zariadeniach 

2. k ďalším prediskutovaným materiálom patrili : 
- Návrh VZN Mesta Hurbanovo o poplatkoch v školstve na r. 2012 
   (viď. podrobný materiál na internetovej  stránke mesta a v prílohe zápisnice) 
- Návrh VZN Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na žiaka pre zriaďovateľov  
   škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so  
   sídlom na území mesta na r. 2012 
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   ( viď. podrobný materiál na internetovej stránke mesta a v prílohe zápisnice ) 
3. Mgr. Katarína Valachová podala informáciu zástupcu primátora mesta Hurbanovo, 

ktorý informoval o  zmenách, ktoré nastanú od septembra 2012, kedy dôjde k zmenám 
v počtoch žiakov v jednotlivých triedach podľa platnej legislatívy 
 
 - ďalej informovala o požiadavke a návrhu učiteliek materskej školy – zistiť záujem zo strany 
rodičov  o jasle pre deti mladšie ako 2 roky 
- RNDr. Mária Hamranová informovala o zápisoch do jednotlivých škôl : 
     - Zápis do 1. ročníka  základných škôl bude prebiehať v termíne od  09.02. – 11.02.2012 
     - Zápisy do Materských škôl budú prebiehať v mesiaci  marec  2012 
     - Zápisy do Základnej umeleckej školy  budú v mesiaci jún 2012  
 
- RNDr. Mária Hamranová poďakovala Mgr. Kataríne Valachovej za účasť a poskytnuté 
informácie  týkajúce sa  aktuálnych  otázok školstva  
  

- komisia berie na vedomie dané skutočnosti a nemá žiadne námietky voči 
navrhovaným Všeobecne záväzným nariadeniam nakoľko boli prerokované 
s riaditeľmi škôl a školských zariadení a majú nadobudnúť platnosť dňom 
01.03.2012 po odsúhlasení v mestskom zastupiteľstve 

 
   
3. Prehodnotenie  žiadostí  spoločenských   organizácií,   združení   a  
 klubov  o  dotáciu z rozpočtu mesta 

 
-RNDr. Mária Hamranová  oboznámila členov komisie o  podaných žiadostiach 

spoločenských organizácií, združení a klubov, ktoré žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta na r. 
2012 

- nakoľko komisia nemala k dispozícii výšku  prípadne vyčlenených finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta, k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov  na r. 2012 
jednotlivým organizáciám pristupovala nasledovne :  

- o dotáciu požiadalo 11 spoločenských organizácií, 4 cirkevné zduženia a 3 športové 
organizácie 

- športovej komisii doporučujeme prerozdeliť  financie len 2 organizáciám                   
( vzpieračský oddiel  TJ Strojár a Klubu športového karate) 

- väčšia finančná čiastka bola pridelená organizáciám, ktoré organizujú a majú aj 
v pláne činnosti prípravu celomestských podujatí pre väčší počet obyvateľov 

- doporučujeme celkovú výšku pridelených financií ponechať minimálne  na úrovni 
roku 2011, teda minimálne 6 000,- euro spolu na všetky spoločenské organizácie a 5000,- 
euro na cirkvi 

- v prípade, ak sa v rozpočte mesta nájde finančná čiastka na dotácie organizáciám, je 
potrebné počkať na vyúčtovanie pridelených financií za rok 2011  všetkými organizáciami, čo 
ešte mnohé nevykonali( termín je do 15. februára ) a až potom prideliť financie 

- je potrebné pri uvoľňovaní financií z rozpočtu brať do úvahy aj skutočnosť, že 
mnohé podujatia sú plánované do júna 2012 a prideliť organizáciám aspoň 50% z celkovej 
pridelenej sumy do konca júna 2012  
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1. SPOLOČENSKÉ  ORGANIZÁCIE :   
1.   ZO chovateľov poštových holubov  -           100.-  EUR 
2.   OZ Bellı      -               1.000.-  EUR 
3.   OZ Feszty Galéria                      -                  500.-  EUR 
4.   ZO CSEMADOK     -               1.000.-  EUR 
5.   Slovenský Červený kríž    -                 800.-  EUR 
6.   Slovenský rybársky zväz Hurbanovo  -           400.-  EUR 
7.   OZ Priatelia koní a westernu   -              1.000.-   EUR 
8. ART CENTRUM     -         600.-  EUR 
9. Poľovnícke združenie Zelený Háj              -                 200.-  EUR 
10. Poľovnícke združenie Bohatá   -          200.-  EUR 
11. Únia žien Slovenska Bohatá                               -                 200.-          EUR  
       SPOLU :                                6.000.-  EUR 

            
 

2. CIRKEV : 
 1.  Cirk. zbor Evanj. cirkvi – Bohatá   -         700.- EUR 
 2.  Katolícka cirkev     -       2.500.- EUR 
 3.  Reformovaná cirkev    -       1.300.- EUR 
            4. Bratská jednota Baptistov                                    -           500.-    EUR 
                 SPOLU :              5.000.- EUR  
              
 
- komisia berie na vedomie dané skutočnosti, nemá žiadne námietky a v prípade 
vyčlenenia finančných prostriedkov doporučuje   MsZ schváliť  navrhované 
prerozdeľovanie finančných prostriedkov jednotlivým organizáciám 
 
 
4. Rôzne, diskusia 
a/ web mesta a mestské vysielanie TV Carizma 
- ak. soch. Rozália  Darázsová navrhuje úpravu webovej stránky mesta Hurbanovo  po  
estetickej, organizačnej ako aj informačnej  stránke, skreatívniť, doplniť ju najnovšími  
aktualitami,  stránka   obsahuje   zastarané informácie, možné je doplniť rôzne aktuálne 
udalosťa zo života mesta, oznamami, informáciami, aby každého návštevníka stránky upútala   
- komisia podotkla chýbajúci Kultúrny kalendár na r. 2012 !    
- RNDr. Mária Hamranová – na webe mesta sa nezrealizovalo dávno navrhované diskusné 
fórum mesta, ktoré by prinieslo pozitívny prínos, nakoľko na základe postrehov, námietok 
a pripomienok obyvateľov  by mohlo dôjsť k mnohým zmenám v živote mesta     
- ak. soch. Rozália Darázsová podotkla absenciu kultúrnych podujatí v Kultúrnom stredisku 
v mesiaci január a február 2012, samozrejme do ohľadu sa berie pripravované podujatie 
koncom februára( Opereta)  
- Ing. Veres Ernest navrhuje umiestniť na webovú stránku mesta termíny podávania žiadostí, 
dátumy ukončenia podávania žiadostí, takisto dátumy vyúčtovania finančných prostriedkov 
jednotlivých občianskych  združení a organizácií mesta, aktuálne tlačivá, informácie 
o zaplatení daní – termíny a pod. 
- ak. soch. Rozália Darázsová – infokanál mesta, ktorý je celý deň vysielaný cez TV Carisma 
vysiela zastarané zábery jednotlivých kultúrnych pamiatok, cirkví ako aj ostatných inštitúcií 
mesta Hurbanovo, navrhuje zaktualizovať zábery, chýba kreativita,  aj vo vysielaní TV 
Carisma sú nahrávky z jednotlivých akcií krátke a neucelené, chýbajú udalosti zo života 
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obyvateľov, pripomienky a postrehy občanov, ankety, mohli by sa uverejňovať napr. koľko 
obyvateľov sa narodilo, umrelo, koľko bolo sobášov a pod. 
b/ mestské noviny 
- členovia komisie informovali, že niektoré domácnosti neobdržali mestské noviny 
K obsahovej stránke neboli pripomienky, boli zamerané hlavne na projekty prebiehajúce 
v roku 2011 v meste ako aj celomestskými podujatiami, ktoré boli predstavené formou 
fotodokumentácie 
c/ žlté kartičky s telefónnymi číslami 
Členovia komisie veľmi pozitívne hodnotili vydanie a distribúciu tzv. žltých kartičiek do 
domácností s telefónnymi číslami, ktoré ocenili aj mnohí obyvatelia mesta. Táto kartička by 
mohla byť zverejnená aj na webe mesta, aby sa stiahnuť a vytlačiť a mohli by ju mať aj 
viacerí občania. 
d/ RNDr. Mária Hamranová  informovala členov komisie – OZ ATR CENTRUM darovalo 
komisii 5 ks   2. rozšíreného vydania knihy o Hurbanove na reprezentačné účely  
- komisia  kultúry a školstva touto cestou ďakuje ART CENTRU   za  darované knihy, ktoré 
sa použijú pri vhodnej príležitosti        
    
6. Uznesenie: 

a/ komisia berie na vedomie dané skutočnosti a nemá žiadne námietky voči 
navrhovaným Všeobecne záväzným nariadeniam nakoľko boli prerokované s riaditeľmi 
škôl a školských zariadení a majú nadobudnúť platnosť dňom 01.03.2012 po 
odsúhlasení v mestskom zastupiteľstve 
      b/ komisia navrhuje v prípade vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta   
schváliť MsZ navrhované prerozdeľovanie finančných prostriedkov jednotlivým 
organizáciám 

c/ komisia navrhuje vedeniu mesta poveriť zodpovedných zamestnancov mesta o: 
- doplnenie kultúrneho kalendára na web mesta do 15.2.2012 
- vytvori ť na webe mesta diskusné fórum 
- aktualizovať zábery zo života mesta na infokanály  
- spestriť vysielanie mestskej televízie o rôzne ankety ako aj informácie zo života 

obyvateľstva   
 

 7. Záver  
     RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 
     v komisii. 

 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová    


