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RNDr. Mária Hamranová, predseda komisie školstva, vzdelávania a kultúry 

pri MsZ  Hurbanovo 

Z Á P I S N I C A 

z 14.  zasadnutia Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri MsZ Hurbanovo 

zapísaná dňa 18.09.2013 

PRÍTOMNÍ : RNDr. Mária Hamranová           -   predseda  komisie          

Mgr. Ernest  Veres                      -  člen  komisie 

           Mgr. Eleonóra Laczová               -  členka  komisie 

PRIZVANÍ :  Mgr. Katarína  Valachová – odd. školstva MsÚ  

PROGRAM : 1. Privítanie, určenie zapisovateľa, kontrola uznesenia 

   2. Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry 

   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. 
Ak. soch. Rozália Darázsová a Mgr. Iveta Fazekašová ospravedlnili svoju neúčasť kvôli pracovnej 
zaneprázdnenosti.  

Určila sa zapisovateľka  – Mgr. Eleonóra Laczová 

 2.  Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 

Mgr. Katarína Valachová informovala prítomných : 

- na MŠVaV SR boli do 30.6.2013 zaevidované všetky alokované pracoviská (ZUŠ a MŠ Nový Diel), 
zatiaľ nebola doručená zriaďovateľovi žiadna potvrdzujúca odpoveď. Potrebné bolo doložiť rôzne 
vyjadrenia od RÚVZ, Hasičov a Inšpektorátu práce. 

- ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm má 2 triedy 0. ročníka umiestnené v budove na Komárňanskej ulici 
v Špeciálnej základnej škole. Uvoľnili sa priestory po strednej odbornej škole, ktorá sa presťahovala 
do budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Komárňanskej ulici vedľa Centrálu. 

- VZN č.92 o poplatkoch v školstve bolo nahradené novým VZN č. 101 (ide v ňom o rozhodnutie 
zriaďovateľa odpustiť poplatky rodinám v hmotnej núdzi a vynechaní návštevy zariadenia po dobu 
viacerých dní, mesiacov) 

- Eduzber školy a školské zariadenia uskutočňujú do 30.9.  

- v školských výkazoch o počtoch žiakov došlo k zmenám, sú nové formuláre 

- Rezortný informačný systém je zatiaľ v pilotnom overovaní 

- na porade riaditeľov škôl a školských zariadení ekonómka mesta vyzvala všetkých na základe 
„Memoranda“ o 5% až 10% šetrenie a rozpočet čerpať len do výšky, ako je schválený 
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- komisia berie na vedomie 

3. Materiály z pripravovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Predsedníčka komisie informovala prítomných o jednotlivých materiáloch, ktoré budú prerokované na 
najbližšom zasadnutí.  

- komisia bola oboznámená s obsahom materiálov a berie materiály na vedomie   

4. Rôzne, diskusia 

4.1. Informácie o podujatiach v meste: 

a) vysoko pozitívne bolo hodnotené podujatie „Letný Cyrilo - metodejský tábor“ v organizácii 
KS M. Konkolyho Thege. Nastalo aj oživenie činnosti zariadenia a členovia komisie pozitívne 
hodnotia všetky podujatia.  

b) Jednotlivé mestské spoločenské združenia organizovali  počas leta podujatia v meste, ktoré sa 
tešili veľkej návštevnosti (Lečofest, Slávnosti chleba, akcie v CVČ, výstava v Klube 
dôchodcov a pod.) 

c) Realizujú sa aj niektoré odovzdávky úspešných projektov v rámci programu 5. roč. grantového 
programu Tu sme doma  

4.2. Pripomienky :  

  -    Mgr. Ernest Veres - chodník do mestskej knižnice sa ešte neopravil, vhodné by bolo   
       investovať aj do zariadenia knižnice, prípadne rekonštrukcie budovy 
  -    Mgr. Eleonóra Laczová - uskutočnila sa oprava priestoru na dvore pri budove  ZŠ s MŠ  
       Á. Fesztyho s vjm zámockou dlažbou, ktorý slúži deťom počas prestávok   
  -    otázky boli okolo realizácie kanalizácie - kedy  a kde sa bude pokračovať, kedy bude  
        dokončená, prečo sa práce realizujú tak pomaly 
- Ako  a koľko sa ušetrilo vypnutím nočného osvetlenia ulíc, ako dlho sa vypnutie osvetlenia bude 

realizovať 
- Ak. soch. Darážová žiada preložiť zasadnutia komisie na pondelky, kvôli jej vyučovacej 

povinnosti. 
 

 5. Uznesenie, záver  

Komisia berie na vedomie: 

a) Predložené materiály na nadchádzajúce zasadnutie MsZ Hurbanovo 

b) Podané informácie o aktuálnych otázkach v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry 

c) Informácie  a podnety členov komisie  

Komisia ukladá predsedovi komisie: 

a) Podať prerokované informácie a požiadavky na najbližšom zasadnutí MsZ 

b) Pripraviť najbližšie zasadnutie  na pondelky. 

RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť. 

V Hurbanove, dňa 18.09.2013 

.................................................................                    ............................................................. 

Zapisovateľka : Mgr. Eleonóra Laczová               predseda komisie : RNDr. Mária Hamranová                   


