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

pri MsZ Hurbanovo 

 
Z Á P I S N I C A  

z  15. zasadnutia členov Komisie školstva, vzdelávania a kultúry pri  MsZ  Hurbanovo  
 spísaná  dňa  11. 11. 2013 

 
 
PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová          - predseda komisie 
    Ak. soch. Rozália Darázsová     - členka komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová             - členka komisie   
    Mgr. Iveta Fazekašová              - členka komisie 
 
 
 
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. uznesenie, záver 
 
 
1. Úvod, privítanie 
 
RNDr. Mária   Hamranová,    predsedníčka  komisie, otvorila  zasadnutie,   privítala   členov 
komisie.  
 
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Iveta Fazekašová. 
 
 
2. Aktuálne otázky v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry v meste 
 
a/ Žiadosti o dotácie spoločenských organizácií a športových klubov  mesta na rok 2014: 

      - žiadosti  sa podávali do 31.10.2013 

      - počet podaných žiadostí : 

             a) za športové kluby : 3  

   b) za spoločenské organizácie : 11  

  c) za cirkev : 3  

Informácie poskytla Ing. E. Gogolová, ved. finanč. odd. MsÚ Hurbanovo. 

 

b/ Informácie  z oblasti  školstva: 

Mgr. Katarína Valachová, odd. školstva MsÚ predložila komisii správu: 
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1.) v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ výchovno – 

vzdelávacej činnosti.... všetci riaditelia škôl a školských zariadení v stanovenom termíne 

predložili svoje správy  za šk. r. 2012/2013. Správy obsahovali všetky náležitosti stanovené 

citovanou vyhláškou. 

2.)  školské jedálne sa budú musieť pripraviť na novelizáciu zákona č. 223/2001 o odpadoch, 

t.j. zabezpečiť  zber, prepravu, zneškodňovanie kuchynského odpadu .  

3.)  sťažnosť na  lekára v MŠ  - sťažnosť podaná rodičom na ošetrujúceho lekára – sťažnosť je 

v štádiu riešenia.  

4. Mesto Hurbanovo v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, metodického usmernenia 13/2013 MŠ VVaš SR zaevidovalo elokované 

pracovisko pri MŠ do siete škôl. Mesto Hurbanovo  zabezpečí  prechod MŠ na právny subjekt 

od 1.1.2014   a s tým súvisiace potrebné legislatívne opatrenia. 

Ak. soch. Rozália Darázsová podala podrobnejšie vysvetlenie k elokovaným pracoviskám 

ZUŠ (elokované pracovisko v Nesvadoch v odbore výtvarná výchova v šk. r. 2013/2014 

neexistuje z dôvodu nepodpísania dohody medzi mestom a obcou, z čoho bolo mnoho rodičov 

pohoršených,  záujmové  vzdelávanie v hudobnom odbore sa vyučuje  v Nesvadoch v budove 

rádových sestier, elokované pracoviská má ZUŠ-ka v Imeli, Chotíne, v Sv. Petri - školy 

a v Pribete – kultúrny dom). 

 

c/ Komisia stručne zhodnotila kultúrne aktivity uskutočnené v Hurbanove v mesiaci 

september, október 2013 : 

 - „Családi nap“ v ZŠ s MŠ s vjm A.Fesztyho  

- akcia „Na kolesách proti rakovine“ 

- Medzinárodná súťaž hasičov o „Pohár primátorky mesta“ 

- Hudobný galavečer v Kultúrnom dome v Hurbanove 

- Výstava obrazov spojená s prezentáciou knihy v Galérii A. Fesztyho 

- stretnutie speváckych súborov v Imeli pri príležitosti  „Mesiaca k úcty starším“ 

- ZUŠ a Artcentraum zorganizovali „Hurbanovské hudobné dni“ 

- Výstava fotografií – Švecová Andrea  

- CVČ –   „Baby burza“ 

- Materská škola - l odovzdaný „Envirodvor“ z projektu Tu sme doma 

- OZ Priatelia koní a westernu uskutočnili tradičnú „Hubertovu jazdu“ 

- ZO Csemadok -  posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ 

- Kultúrny dom v Hurbanove uskutočnil „Halloween party“ pre deti 
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a ďalšie podujatia. 

 

Pripravované  akcie v mesiacoch november, december 2013: 

- 15. výročie „Bellő“ 

- Poľovnícky ples 

- Csemadok ples 

- Vianočný koncert v kostole v Hurbanove 

- okrúhle výročie speváckeho zboru pri Csemadoku 

- „Adventné slávnosti“ v parku Hliník v Bohatej 

- 90. výročie založenia ZŠ slovenská v Hurbanove 

- „Feszty hét“ oslava organizovaná ZŠ A. Fesztyho  

a ďalšie.     

    

 3. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ 

RNDr. Mária Hamranová informovala členov komisie o materiáloch na pripravované 

zasadnutie MsZ. 

Ak. soch. Rozália Darázsová žiada vysvetlenie, na základe čoho sa určuje rozdelenie 

finančných prostriedkov pre jednotlivé zariadenia, prečo ZUš-ka dostáva len 80 % a  CVČ 

dostáva 110 % zo štátnej dotácie. Dôrazne žiada p. Ing. Gogolovú, ekonómku mesta, aby sa 

zodpovednejšie a podrobnejšie pristupovalo pri výpočtoch finančných prostriedkov aj 

v spolupráci s riaditeľmi jednotlivých škôl. 

 

4. Rôzne, diskusia 

 a/  odpojenie plynomerov v KD Hurbanovo – podaná informácia 

 b/ ak. soch. Rozália Darázsová upozornila na neporiadok okolo budovy bývalej pôrodnice 

v Hurbanove, ktorá je v dezolátnom stave a bolo by vhodné udržiavať čistotu jeho okolia 

 c/ mnoho sťažností prichádza zo strany občanov mesta Hurbanovo, ktoré sa týka neosvetlenia 

cestných komunikácií v neskorších večerných a nočných hodinách. 

 

 5. Uznesenie, záver  

Komisia berie na vedomie:  

a) Predložené materiály na nadchádzajúce zasadnutie MsZ Hurbanovo  
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b) Podané informácie o aktuálnych otázkach v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry od 

jednotlivých zamestnancoch Mesta Hurbanovo. 

c) Informácie a podnety členov komisie.  

 

Komisia ukladá predsedovi komisie:  

a) Podať prerokované informácie a pripomienky členov  na najbližšom zasadnutí MsZ  

 

 

RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť. 

      

 

 

V Hurbanove dňa 11.11.2013 

 

 

 

 

 

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

              Mgr. Iveta Fazekašová                                         RNDr. Mária Hamranová 

                  zapisovateľka                                                       predsedníčka  komisie    


