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

 
Z Á P I S N I C A  

z 8. zasadnutia Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  30.04.2012 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                 - člen komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová   - členka komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
 
PRIZVANÍ :   Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva 
                         Vojtech  Bögi – kronikár mesta  
                         Ing. Zoltán Šesták, informatik MsÚ  
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa 
  2. kronika mesta  

3. materiály zo zasadnutia MsZ   
4. aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 

  5. rôzne, diskusia 
  6. záver                         
 
 
1.  Úvod, privítanie 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie a  hosťa zasadnutia  p. Vojtecha Bögiho – kronikára mesta.  Mgr. Katarína Valachová 
nemala na komisiu žiadne požiadavky, pripomienky ani materiály, ktoré by bolo potrebné 
prezentovať a riešiť na komisii. Takže ospravedlnila svoju neúčasť.  Ing. Zoltán Šesták – 
neprítomný kvôli čerpaniu dovolenky.  Určila sa  zapisovateľka  komisie – Mgr. Iveta 
Fazekašová. 
 
2. Kronika mesta 
 
 P. Vojtech  Bögi, kronikár mesta, podrobne  informoval členov komisie o obsahu 
pracovnej verzie materiálu, ktorý pripravil na zápis do Kroniky mesta za r. 2008.  Uviedol, že 
kroniku  píše podľa posledného zákona z  r. 1999, ktorý presne určuje osnovu a náležitosti 
písania kroník : 
 
 1. Úvod,  ktorý musí obsahovať stručnú  charakteristiku pozitív a negatív 
spoločenského a politického života mesta, zároveň v nich uvádza aj návštevy významných 
osobností  politického a  spoločenského  života, ktorí  navštívili mesto Hurbanovo 
 2.  Činnosť orgánov samosprávy 
 3.  Verejno-spoločenský život 
 4.   Ekonomický život 
 5.   Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 6.   Kultúrno-spoločenský život 
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 7.   Duchový a náboženský život 
 8.   Školstvo a vzdelávanie 
 9.   Šport a telesná výchova 
 10. Počasie 
 11.  Záver   
 
Členovia komisie si predložený materiál preštudovali. P. Bögi na zasadnutí komisie každý  
bod  podrobne  charakterizoval,  vyzdvihol  významnejšie  udalosti,  uviedol niekoľko   
konkrétnych faktov, dodal, že údaje sú skutočné  a vierohodné, získané od  konkrétnych osôb. 
Poskytol  k nahliadnutiu  a  preštudovaniu členom komisie jednotlivé časti pracovnej verzie 
materiálu a  dodal, že momentálne píše r. 2008 z dôvodu, že má už určité zdravotné problémy, 
takisto  práca na kronike je pomerne náročná, predovšetkým z hľadiska zberu a návštev    
konkrétnych osôb, ktorí  sú ochotní  poskytnúť údaje. Zároveň dodal, že končí svoje 
pôsobenie vo funkcii kronikára mesta po dopísaní r.2008 zo  zdravotných  dôvodov, čo už 
viac krát spomenul  vedeniu mesta a  žiada  riešiť potrebu zabezpečenia nového kronikára 
mesta, ktorý bude pokračovať v písaní.  
Navrhovaný  pripravený text  do kroniky  mesta  za  r. 2008 bol  preštudovaný a prerokovaný 
v  komisii  školstva,   vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo. 
Komisia doporučuje  zapísať predložený text v danej forme do kroniky mesta. 
Predsedkyňa komisie v mene všetkých členov komisie  poďakovala p. Bögimu za dlhoročné 
a obetavé pôsobenie vo funkcii kronikára mesta, za jeho zodpovedný prístup k tejto funkcii 
a zaželala mu pevné zdravie.  
Komisia berie na vedomie želanie p. Bögiho s ukončením svojej pôsobnosti vo funkcii 
kronikára  mesta  a  doporučuje  Mestskému  zastupiteľstvu   v čo  najkratšej lehote riešiť 
problém zabezpečenia nového  kronikára,  ktorý by  pokračoval  v  práci  a  dokončil čo 
najkratšom čase r. 2009, 2010    a  2011. 
Komisia  školstva,  vzdelávania a kultúry  navrhuje mestskému zastupiteľstvu vyjadriť 
poďakovanie p. Bögimu za jeho dlhoročnú a obetavú prácu vo funkcii kronikára mesta 
a navrhuje mestskému zastupiteľstvu vhodnou formou morálne oceniť jeho 15 – ročné 
pôsobenie v tejto funkcii.  
           
3. Materiály zo zasadnutia MsZ 
 

RNDr. Mária Hamranová  informovala členov komisie s pripravovanými materiálmi  
na MsZ zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 03.05.2012 

- stručne informovala  komisiu o Správe hlavného kontrolóra mesta, informovala 
o zistených nedostatkoch, ktoré boli vytknuté hlavným kontrolórom mesta    

 
- komisia berie na vedomie predložený materiál  na MsZ  a nemá žiadne námietky 
 
 
4. Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
    Neboli predložené žiadne materiály, ktoré by komisia mala prerokovať.  
 
5. Rôzne, diskusia 
    - členovia komisie pripomenuli otázku aktualizácie, modernizácie hlavnej stránky mesta 
Hurbanovo 
- pripomienkovalo sa krátenie rozpočtu ZUŠ, ktorá dostáva menej finančných prostriedkov 
- pripomenuli sa nadchádzajúce podujatia v Hurbanove: 
30. apríla – stavanie mája 
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1.mája – rybárske preteky 
5. mája – rybárske preteky pre deti 
8. mája – spomienková slávnosť pri pamätníku padlých  
1.júna – MDD 
1.júna – Noc kostolov 
3.júna – MDD vo westernovom štýle 
16,júna – westernové preteky 
 
6. Uznesenie:  
a/ Komisia doporučuje MsZ schváliť predložený text a zapísať ho v danej forme do kroniky 
mesta.  
b/ Komisia berie na vedomie informáciu od p. Bögiho o zámere ukončenia svojej pôsobnosti 
vo funkcii kronikára  mesta  a  doporučuje  Mestskému  zastupiteľstvu   v čo  najkratšej dobe 
riešiť problém zabezpečenia nového  kronikára,  ktorý by  pokračoval  v  práci  a  dokončil  
zapísanie údajov za r. 2009,  2010    a  2011. 
c/ Komisia  školstva,  vzdelávania a kultúry  navrhuje mestskému zastupiteľstvu vyjadriť 
poďakovanie p. Bögimu za jeho dlhoročnú a obetavú prácu vo funkcii kronikára mesta a  
vhodnou formou morálne oceniť jeho 15 – ročné pôsobenie v tejto funkcii. 
d/ Komisia doporučuje všetkým spoločenským organizáciám, ktoré obdržali finančné 
prostriedky od Mesta doplniť správy o činnosti a účel použitia pridelených finančných 
prostriedkov za rok 2011 a odovzdať ich na finančné oddelenie MsÚ do 30.mája 2012.  
e/ komisia navrhuje vedeniu mesta riešiť nasledovné nedostatky:  
- aktualizovať v kultúrnom kalendári termíny, vyzvať jednotlivé organizácie o poskytnutie 
presných termínov uskutočnenia podujatí  
- vytvoriť na webe mesta diskusné fórum  
- aktualizovať zábery zo života mesta na mestskom infokanály   
- spestriť vysielanie mestskej televízie Carizma o rôzne ankety ako aj informácie zo života 
organizácií 
 
7.  Záver 
 
 RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci 
v komisii. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka : Mgr. Iveta Fazekašová 


