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

 
Z Á P I S N I C A  

z  9. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  03.10.2012 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                 - člen komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
 
PRIZVANÍ :   Ing. Karol  Lovász, zást. primátorky mesta  
 
 
PROGRAM : 1. privítanie, určenie zapisovateľa 
   2. aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
   3. materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ  

 4. rôzne, diskusia 
   5. uznesenie, záver 
 
 

1. Úvod, privítanie 
 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie  a  hostí zasadnutia. Ak. soch. Rozália  Darázsová  ospravedlnila  svoju neúčasť pre 
pracovné  povinnosti. Mgr. Katarína Valachová ospravedlnila svoju neúčasť. 
 
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
 
2. Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
 
- RNDr. Mária Hamranová vyhodnotila účasť jednotlivých základných škôl  a  ZUŠ   
zapojených do POPS ( predmetových olympiádach a postupových súťažiach) v okresných 
a krajských kolách v šk. r. 2011/2012. 
-  prostredníctvom premietacej techniky členovia komisie mali možnosť nahliadnuť do 
jednotlivých vyhodnotení,  ako aj umiestnení  škôl v rámci okresu a kraja.  

Olympiády a súťaže boli zamerané predovšetkým na vedomostnú úroveň žiakov zo 
slovenského jazyka, matematiky, prírodovedných disciplín a iných vedomostných oblastí. 

Každé vyhodnotenie RNDr. Mária Hamranová stručne charakterizovala a vyzdvihla 
obsadenosť predovšetkým ZŠ Nám. Konkolyho - Thege  a ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho 
s vyučovacím jazykom maďarským. 
 
 K pozoruhodným výsledkom patrila: 
 A/      ZŠ s  MŠ Árpáda Fesztyho s vjm v rámci Testovania 9  ( 9.ročníkov) obsadila : 

1. miesto v rámci kraja aj okresu v testoch z maďarského  jazyka 
4.   miesto v rámci okresu v testoch z matematiky.  
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B/     ZŠ Nám. Konkolyho – Thege v Testovaní 9 obsadilo v rámci okresu 1. miesto zo      
       slovenského jazyka a literatúry. 
 

V celkovom vyhodnotení škôl  v POPS sa ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 
umiestnila v rámci kraja na 13. mieste a v rámci okresu na 4. mieste. 

   
- komisia sa oboznámila s vyhodnoteniami škôl  za šk.r. 2011/2012  a berie na vedomie 

dané skutočnosti  
 
   
3. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 
 

-RNDr. Mária Hamranová informovala členov komisie o materiáloch, ktoré budú 
prerokovávané na najbližšom zasadnutí MsZ: 

 
1. Čerpanie  Rozpočtu jednotlivých organizácií v r. 2012  

- všetky organizácie doposiaľ v čerpaní dodržali požadované predpisy 
 

2. K prerokovaným materiálom bude patriť aj návrh inventarizačných komisií 
 
3. Mgr. Katarína Valachová – referentka odboru školstva predkladá materiál do zastupiteľstva 
- Odpustenie poplatkov pre deti z krízového strediska SOS a deti zo špeciálnych škôl  
(doplnenie par.6  vo VZN – odpustenie poplatku - 2,50 €), ktoré navštevujú CVČ. 

Komisia doporučuje schváliť tento návrh. 
 
4. Prerokovaný bude aj materiál : 

a/  Žiadosť o obnovenie projektu  na   rekonštrukciu ZŠ a MŠ Á. Fesztyho s VJM 
v Hurbanove na zateplenie budov.  

Komisia doporučuje túto žiadosť podporiť. 
 

 b/ Žiadosť na doplnenie rozpočtu mesta r. 2013 ( adresovaná mestskému 
zastupiteľstvu) – prispieť na rekonštrukciu školskej budovy a úpravy okolia, týkajúcej sa 
predovšetkým výmeny okien atď. ( presný a konkrétny rozpis požadovaných úprav je 
rozpracovaný v materiáloch na pripravované zasadnutie) 
 - podpora zo strany mesta ( info poskytol zástupca Ing. Lovász) pravdepodobne 
nebude odsúhlasená, nakoľko sa jedná o pomerne veľký obnos požadovaných finančných 
prostriedkov  a zatiaľ nie je stanovený ani rozpočet mesta na r. 2013 a všetko bude závisieť 
z množstva podielových daní. 
Komisia doporučuje riešiť dôležitosť problémov, hlavne aby bola zabezpečená bezpečnosť 
detí v škole. 
 
 c/ Žiadosť o pomoc a podporu pri riešení problému vytvorenia tried nultého ročníka 
a špecializovaného 1. ročníka na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia – žiadosť predkladá riaditeľ ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vyuč.jazykom maďarským – 
Mgr. Dibusz János  
 - na danú žiadosť dal predbežnú odpoveď zástupca prim. mesta  Ing. Karol Lovász, že 
danej požiadavke nebude možné v krátkej dobe vyhovieť, nakoľko je potrebné zvážiť, kde sa 
nachádzajú voľné priestory v rámci mesta , ktoré by boli  vhodné  na daný účel 
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 - komisia berie na vedomie dané skutočnosti a podporuje návrh zást. primátora Ing. 
Karola Lovásza nájsť v čo najkratšom čase vhodné priestory na vyriešenie danej 
problematiky, aby sa mohli vytvoriť priestory na vyučovanie žiakov 
 
 
4.  Rôzne, diskusia 
 
 - RNDr. Mária Hamranová v stručnosti charakterizovala doteraz uskutočnené kultúrne 
a spoločenské  akcie za r. 2012 
- podotklo sa nesprávne načasovanie niektorých akcií, kedy sa na jeden termín sústredili aj tri, 
štyri akcie a potom dlhšiu dobu sa nekonalo žiadne podujatie v meste 
- v budúcnosti je potrebné poveriť Mestského kultúrneho strediska o zosúladenie Kultúrneho 
kalendára mesta a kontrolu termínov konania podujatí, aj keď je samozrejme potrebné brať do 
úvahy ten fakt, že sú organizátori, ktorí  nenahlásia a ani nesledujú kultúrny kalendár a tým 
pádom si naplánujú svoju akciu na termíny, v ktorých je už dávnejšie uvedená pripravovaná 
akcia   
 
 - RNDr. Mária Hamranová informovala prítomných o tom, že Mestské kultúrne stredisko 
v Hurbanove prostredníctvom  HEINEKEN projektu „Tu sme doma“  získalo finančné 
prostriedky na nákup ozvučovacej techniky, ktoré je možné bezplatne zapožičať 
 
- ďalší  dotaz v rámci diskusie bol adresovaný p. zástupcovi Ing. Lovászovi, ktorý sa týkal 
rozvrhnutia pracovnej náplne psychologičky mesta, nakoľko mala vykonávať služby pre 
základné školy v meste, kde jedna škola jej činnosť odmietla- Na základe informácií zást. 
primátorky mesta  sa  pracovný úväzok psychologičky mesta mal ukrátiť na  60 %, ktoré p. 
psychologičke nevyhovovali. 
V prípravnom konaní je ďalšia dohoda, ktorá ak obidve strany (mesto Hurbanovo 
a psychologička ) sa dohodnú, účinnosť nastane dňom 01.01.2013. 
- zást. primátorky Ing. Karol Lovász navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov 
z ušetreného platu pre jednotlivé školy a školské zariadenia v meste nasledovne : ZŠ 
s vyučovacím jazykom slovenským - 40 %,  ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – 40 %, 
Materská škola – 20%, aby ich mohli využívať na rôzny psychologický servis. 
 -komisia súhlasí a podporuje  daný návrh p. zástupcu 
 
dotaz bol aj ohľadom pracovného času na SŠÚ, zast. Primátorky vysvetlil, že odb. referentka 
učí na 12 hodín na  ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm a preto je pracovná doba predĺžená do 18,30 
hod. ostatné aktivity sa referentka úradu bude snažiť v najbližšej dobe odstrániť 
a nevykonávať, aby počas pracovnej doby bola k dispozícii na úrade 
 
- Mgr. Fazekašová – vyzdvihla  pokrok  vo forme ako aj  pestrosti vysielaných programov 
televízie Carizma, kde došlo k značnému zlepšeniu predovšetkým v oblasti komentátorských 
príspevkov. 
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 5. Uznesenie, záver  
  Uznesenie: 
 
Komisia: 
a/ berie na vedomie: 

-  vyhodnotenia škôl  v šk. r. 2011/2012 v POPS a v Testovaní 9 
- komisia berie na vedomie dané skutočnosti ohľadom problémov s vytvorením 

priestorov pre nulté ročníky v ZŠ 
 
 
b/ doporučuje MsZ: 

- schváliť doplnok k VZN č. 72 o poplatkoch v školstve 
- podporiť žiadosť ZŠ a MŠ Á. Fesztyho s vjm o obnovenie projektu na rekonštrukciu 

školy   
- riešiť dôležitosť problémov rekonštrukcie areálu a budov ZŠ a MŠ Á. Fesztyho s vjm 

podľa dôležitosti a vzhľadom na rozpočet mesta na rok 2013, hlavne aby bola 
zabezpečená bezpečnosť detí v škole 

- nájsť v čo najkratšom čase vhodné priestory na vyriešenie danej problematiky, aby sa 
mohli vytvoriť priestory na vyučovanie žiakov 

- poveriť Mestské kultúrne stredisko s koordináciu harmonogramu jednotlivých podujatí 
v meste 

- c/ podporuje návrh zást. primátorky Ing. Karol Lovász  
-  prerozdeliť finančné prostriedky z ušetreného platu psychologičky pre jednotlivé 

školy a školské zariadenia v meste nasledovne: ZŠ s vjm - 40 %,  ZŠ s vjs – 40 %, 
Materská škola – 20%, aby ich mohli využívať na vlastný psychologický servis pre 
psychologičky z CPPPaP. 

 
 

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

 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová    


