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

 
Z Á P I S N I C A  

z  10. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  28.11.2012 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová         - predseda komisie 
    Mgr. Ernest Veres                 - člen komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová             - členka komisie 
 
PRIZVANÍ :   Mgr. Katarína Valachová, odd. školstva MsÚ 
    Bc. Margita Lelovičová, riaditeľka MsKS Hurbanovo 
                          PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ ZUŠ  
 
 
PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia 
  2. aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
  3. materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ  

4. rôzne, diskusia 
  5. 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. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia komisie – žiadna časť 
predchádzajúceho zasadnutia nemala ukladaciu časť. 
 
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
 
    2.  Aktuálne otázky v oblasti školstva , vzdelávania a kultúry v meste 
 
1.  Mgr. Katarína Valachová odovzdala  RNDr. Márii Hamranovej, predsedníčke komisie  -   
     Správy o Výchovno – vzdelávacej činnosti za  šk. r. 2011/2012  za všetky ZŠ, ZUŠ,  
     CVČ  a MŠ v meste.     
     Konštatovala, že všetky správy boli odovzdané načas a všetky  prešli kontrolou.  
     Správy boli poskytnuté členom komisie k nahliadnutiu.  
     Komisia berie na vedomie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských  
     zariadení v meste.    
           - ďalej informovala členov komisie o nasledovných skutočnostiach : 
            a) od 01.01.2013 má dôjsť k zmenám : pripravené  je nové VZN – ohľadom 
normatívov na mzdy a prevádzku, v ktorom budú určené podrobnosti o financovaní  
vychádzajúce predovšetkým z počtu detí v jednotlivých školách 
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         b) účasť na prednáške – Mgr. Luboš Terný -  úlohou oddelenia školstva pri MsÚ 
Hurbanovo, ktorou je poverená Mgr. Valachová Katarína,  je  do júna 2013 dať do poriadku 
elokované pracoviská škôl a školských zariadení, zahlásiť ich do siete škôl.           
         c) od 01.01.2013 budú vytvorené obvodné úrady, ktoré nahradia krajské školské úrady 
         d) dohodovacie konanie – jedná sa o prípadné navýšenie finančných 
prostriedkov(havárie, kredity), kedy  Ministerstvo školstva SR môže požiadať príslušné mesto 
o preverenie relevantnosti navýšenia  financií a uzná  navýšenie za oprávnené    
          e) od 01.01.2013 – žiadna krúžková činnosť v ŠKD, t.j. krúžková činnosť sa bude môcť 
vykonávať až po čase skončenia činnosti v ŠKD. Školy budú povinné presne stanoviť časové 
ohraničenia  pre danú činnosť, ktorá bude kontrolovaná. 
           f) každý riaditeľ školy, predovšetkým ZUŠ, musí vydať pre každé dieťa Rozhodnutie 
o prijatí. Takisto musí mať Čestné prehlásenie od rodičov (zákonných zástupcov) detí, že 
dieťa nenavštevuje naraz viac zariadení.  
Jedná sa o prideľovanie finančných prostriedkov na každé dieťa.   
 
Komisia berie na vedomie  dané informácie. 
RNDr. Mária Hamranová poďakovala Mgr. Kataríne Valachovej za účasť a poskytnutie 
aktuálnych  informácií  z  oblasti  školstva.  
 

2. Bc. Margita Lelovičová, riaditeľka MsKS Hurbanovo informovala členov komisie o : 
a)  Na základe vykonanej kontroly kontrolóra mesta, úlohou správneho odd.  MsÚ 

Hurbanovo (Ing. Zoltán Veres)   je do 31.12.2012  - Aktualizovať štatút 
a organizačný poriadok KsMK-T tak, aby rešpektoval zmenené a aktuálne úlohy, 
ich plnenie, vymedziť pôsobnosť tak, aby sa zohľadňovali súčasné potreby 
a požiadavky občanov. 

            b) p. Lelovičová už vypracovala určité návrhy – Zriaďovaciu listinu ako aj Štatút 
kultúrneho strediska, ktorý poskytla komisii k nahliadnutiu. Tieto dokumenty je však potrebné 
prepracovať na základe príkazu hlavného kontrolóra mesta, ktorý vykonal kontrolu v MsKS 
Hurbanovo aj v spolupráci s so správnym oddelením MsÚ. 
Uvedené dokumenty sú zatiaľ v štádiu rozpracovania. 
 
Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a ukladá Bc. Lelovičovej v priebehu jedného 
týždňa, najneskôr do 15.12.2012  preposlať vypracované hotové návrhy členom komisie 
k nahliadnutiu. 
  

c) Kultúrny kalendár na r. 2013 – otvorený, nakoľko ani jedna organizácia zatiaľ 
neodovzdala svoj plán akcií na r. 2013. Potrebné je posúriť a ešte raz dať výzvu 
organizáciám. 

              d) MsKS Hurbanovo si dalo predsavzatie v r. 2013 pravidelne kontrolovať termíny 
uskutočňovania kultúrnych akcií v meste a v prípade prekrývania sa dátumov upozorní 
jednotlivé organizácie na  kompromisné  riešenia. 
              e) ďalej informovala o pripravovaných akciách v priebehu mesiaca december 2012- 
napr. Vianočný  koncert v Kostole  sv. Ladislava, ktorý sa má uskutočniť 15.12.2012 o 16,00 
hod.  
   f) Bc. Lelovičová navrhla do budúcna, aby vianočné koncerty  robila ZUŠ-ka.  
 
Komisia berie na vedomie dané skutočnosti  a nemá žiadne námietky.       
 RNDr. Mária Hamranová poďakovala Bc. Margite Lelovičovej  za účasť a poskytnutie 
aktuálnych informácií z oblasti kultúry mesta Hurbanovo. 
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3. PaedDr. Juraj  Svitek, riaditeľ ZUŠ Hurbanovo: 
a)  žiada mesto Hurbanovo o pomoc pri poskytnutí dopravného prostriedku pre deti, 

ktoré sa zúčastnia vystúpení na vianočnom koncerte nasledovne :  
                   - 16.12.2012 – v Pribete a Svätom Petri 
                   - 17.12.2012 – Bajči 
                   - 20.12.2012 – v Hurbanove (dovoz detí z Pribety) 
              - jedná sa o cca. 20 – 25 detí 
Komisia podporuje činnosť ZUŠ, ktorá zviditeľňuje mesto a týmto navrhuje riešiť dopravu 
detí na jednotlivé koncerty. 
 
       b)  p. riaditeľ  informoval  komisiu o finančnej situácii  ZUŠ - ky. Podotkol, že 
finančných prostriedkov má málo, väčšina z nich ide na prevádzku ( plyn, elektrina). 
        c)  predložil členom komisie k nahliadnutiu vypracovaný materiál -  Dotácia ZUŠ zo 
strany zriaďovateľa a žiada komisiu o podporu a  hľadanie možností v oblasti zvýšenia 
finančných prostriedkov pre ZUŠ 
 
Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a navrhuje mestskému zastupiteľstvu 
podporiť ZUŠ – ku v Hurbanove  navýšiť finančný prídel škole.      
  
- RNDr. Mária Hamranová sa spýtala p. riaditeľa, či zmena dopravného značenia vzhľadom 
na nové nákupné stredisko Tesco, ktoré je v blízkosti, nerobí problémy v oblasti dopravy 
- p. riaditeľ momentálne  nezistil väčšie problémy v doprave, upozornil však na problém zlého 
osvetlenia v okolí ZUŠ- ky, hlavne čo sa týka prechodov pre chodcov, ale aj pri KC SOS- ke 
nedokončeného parkoviska v ulici Malá a nerešpektovania jednosmerky. 
 
Komisia berie na vedomie dané skutočnosti a poveruje predsedkyňu o predloženie 
pripomienok na zasadnutí MsZ. 
RNDr. Mária Hamranová poďakovala PaedDr. Jurajovi Svitekovi za účasť a poskytnutie 
aktuálnych informácií  ZUŠ-ky.       
   
   
3. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 
 

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

 
1.   Návrh   Rozpočtu mesta Hurbanovo na  r. 2013 

 
2.  Žiadosť na výstavbu a prevádzku veterných elektrární v kat. území mesta Hurbanovo 
    - k tejto problematike je potrebné vyjadrenie odborníkov, takisto zváženie kladov a záporov 
existencie veterných elektrární, členovia komisie vyjadrili negatívne stanovisko. 
 
3.  MUDr. Szabó  A.   a  MUDr. Rangelová A. odchádzajú do dôchodku, nastupuje MUDr. 
Ivona Lásiková ako obvodná lekárka, MUDr. Valacsai F. preberá všetky deti. 
4. Odkupovanie pozemkov z dôvodu rozširovania cintorína. 
5.  Obvodný úrad v Komárne žiada mesto Hurbanovo o finančné vysporiadanie  - nájomné 
alebo odkúpenie pozemku pod mestským úradom. 
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6.   Mestský športový klub – Žiadosť:  odbremeniť  od vrátenia splatenia pôžičky  napr. 
formou kosenia trávy, ktoré vykonáva mesto, urobili by svojpomocne, čím by sa vyrovnala 
pôžička klubu od mesta. 
  
Komisia berie na vedomie informácie pripravovaných materiáloch  do zastupiteľstva.  
 
4.  Rôzne, diskusia 
- RNDr. Mária Hamranová informovala členov komisie so skutočnosťou, že p. Bögi  
(doterajší kronikár mesta), odovzdal Kroniku Mesta Hurbanovo spracovanú do r. 2008. 
Zároveň oznámil ukončenie svojej pôsobnosti vo funkcii kronikára zo zdravotných dôvodov.  
Úlohou Mestského  zastupiteľstva  je  zvoliť nového kronikára.  
RNDr. Mária Hamranová opätovne navrhuje poďakovať sa p. Bögimu za obetavú prácu počas 
15-tich rokov pôsobenia vo funkcii kronikára mesta  a vhodným spôsobom oceniť jeho 
doterajšiu činnosť. 
 
- komisia konštatovala veľmi zlú dopravnú situáciu v meste, ktorá je chaotická, neprehľadná, 
cesty sú úzke, autá parkujú pozdĺž cesty, problém je prejsť bicyklami. Mali by sa  označiť 
všetky prechody pre chodcov, nie len niektoré, osvetliť ich, prekontrolovať viditeľnosť 
dopravného značenia, prekontrolovať či sú všetky potrebné.  
 
 

5. Uznesenie, záver  
 
Komisia: 
a/ berie na vedomie 

- Správy VVČ škôl a školských zariadení v meste 
- Informácie podané Mgr. Katarínou Valachovou o aktuálnych otázkach v školstve 
- Informácie Bc. Margity Lelovičovej ohľadom vypracovania štatútu a organizačného 

poriadku MsKS M.K.T. Hurbanovo 
- Informáciu riaditeľa ZUŠ PaeDdr. Juraja Sviteka o potrebe zvýšiť finančné 

prostriedky na činnosť školy 
 
b/ doporučuje: 

- riaditeľke MsKS vypracovať do 15. 12.2012 štatút a organizačný poriadok MsKS 
MKT Hurbanovo v spolupráci so správnym oddelením MsÚ   

- riaditeľke MsKS informovať organizácie v meste o zaslaní plánov pripravovaných 
podujatí do Kultúrneho kalendára 2013 najneskôr do konca roka 2012 

- MsZ prehodnotiť rozhodnutie o výstavbe veterných turbín 
- Prehodnotiť dopravnú situáciu na Komárňanskej ulici/ ZUŠ, Tesco, Lidl/ 
- MsZ verejne poďakovať Mgr. Bojtechovi Bôgimu za prácu mestského kronikára 
- Pomôcť ZUŠ pri preprave žiakov na vianočné koncerty po okolitých obciach 

 
 

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

 
 
 
..............................................                                 .................................................... 
Zapisovateľka: Mgr. Iveta Fazekašová                predseda komisie: RNDr. Mária Hamranová 


