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

Z Á P I S N I C A  
z   5. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri  MsZ  Hurbanovo  

 konanej  dňa  16.02.2016 
 

PRÍTOMNÍ:   RNDr. Mária Hamranová          - predseda komisie 

    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   

    PaedDr. Juraj Svitek               - člen komisie 

                Drahoslava Výbochová            - členka komisie 

PROGRAM :  

1.  privítanie,  určenie zapisovateľa 

2.  materiály z pripravovaného zasadnutia  MsZ - plánované na 18.02.2016 

3.  aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste 

               4.  rôzne postrehy, námety a pripomienky, diskusia  

               5.  uznesenie, záver  

 

1. Úvod, privítanie 

RNDr. Mária   Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, privítala prítomných  

a oboznámila s programom zasadnutia.  

Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Eleonóra Laczová. 
 

2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ dňa 18.02.2016  

Členovia komisie prebrali jednotlivé materiály z pripraveného zasadnutia MsZ.  

 a/ Dodatok č.2 k VZN 112 o príspevkoch v školstve, členovia komisie zaujali rozdielne 

stanoviská, vyjadrili obavy, ako sa táto zmena premietne v počte záujemcov o pobyt v ŠKD, ako 

na navýšenie príspevku budú reagovať rodičia, ako budú schopní platiť tento príspevok. Vyjadrili 

názor o vhodnosti prípadnej zmeny poplatku od začiatku školského roka.  Na materiálno – 

technické vybavenie je možné hľadať aj iné vhodné zdroje, ako napr. granty, sponzorov. 

Doporučuje MsZ prehodnotiť VZN a odložiť jeho prijatie a platnosť od začiatku šk. r. 2016/17.  

b/ majetkové materiály komisia berie na vedomie 

c/ organizačnú štruktúru MsÚ komisia berie na vedomie 

d/ informatívnu správu Mestskej polície berie na vedomie 

e/ prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové organizácie berie na vedomie 

f/ prerozdelenie finančných prostriedkov pre spoločenské organizácie berie na vedomie 

s pripomienkami, doporučuje zvýšiť objem finančných prostriedkov pre spoločenské organizácie, 

prípadne preradiť niektoré organizácie do kategórie športových / poľovnícke, rybárske združenia, 

prípadne holubári/ 

9 g/ projekt Rekonštrukcie telocvične ZŠ  s MŠ Á.Fesztyho s VJM komisia doporučuje 

podporiť, komisia upozorňuje na povinnú spoluúčasť vo výške najmenej 10% na 

kapitálové a 5% na bežné výdavky. 

 



 

3. Aktuálne informácie z oblasti školstva a vzdelávania 

a/ SÚH pripravuje na najbližšie obdobie: 

Výtvarnú súťaž  Vesmír očami detí  - vyhodnotenie okresného kola je plánované na 9. 3. 2016 

Vedomostnú súťaž Čo vieš o hviezdach – 15.3.2016 – okresné kolo 

Deň hvezdární a planetárií  - 13.3.2016 od 14,00 do 18,00 hod. so vstupmi každú celú hodinu, 

poplatok 1,-€ 

Deň kozmonautiky - 12.4.2016 beseda pre žiakov 8.a 9.r. ZŠ 

Noc múzeí  - 21.5.2016 

b/ ZUŠ na 8.4.2016 pripravuje koncert učiteľov ZUŠ 

c/ ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM pripravuje sériu podujatí k 160.výr. narodenia Á. Fesztyho 

 

4. Rôzne, diskusia 

Pripomienky: 

7 Do 29.2.2016 je potrebné, aby spoločenské a športové organizácie, školy  a ostatné 

organizácie v meste zaslali na mailovú adresu: kultura@hurbanovo.sk všetky podujatia 

a akcie plánované na tento kalendárny rok. Postupne budú zverejňované na webe mesta. 

Členovia komisie doporučujú kontrolu a prípadnú kolíziu termínov podujatí konzultovať 

s organizátormi.  

8 Členovia komisie navrhujú, aby sa do budúcnosti zjednotil a definoval konkrétny termín  

zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ pre obidve základné školy mesta v jednom rovnakom 

termíne a čase, tento rok to je 7.-9.4.2016. 

 

5. Uznesenie, záver 
 

Komisia : 

a/ berie na vedomie: 

3 Informácie o materiáloch na pripravované zasadnutie MsZ konaného 18.02.2016 

b/ ukladá predsedovi komisie: 

4 poskytnúť  MsZ  a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania komisie, zaslať 

zápisnicu z rokovania komisie 
 

Na záver si členovia prezreli zrekonštruované priestory planetária, kde pribudli nové stoličky. 

RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť. 

      

V Hurbanove dňa 16.02.2016 

                                                          

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

Mgr. Eleonóra Laczová                                                RNDr. Mária Hamranová 

zapisovateľka                                                           predsedníčka  komisie    


