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

Z Á P I S N I C A  
zo 7. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri  MsZ  Hurbanovo  

 konanej  dňa  09.12.2016 
 

PRÍTOMNÍ:  RNDr. Mária Hamranová           - predseda komisie 
    Mgr. Eleonóra Laczová            - členka komisie   
    PaedDr. Juraj Svitek               - člen komisie 
                   Mgr. Katarína Valachová   - členka komisie    

PROGRAM :  
1.  privítanie,  určenie zapisovateľa 
2.  materiály z pripravovaného zasadnutia  MsZ - plánované na 13.09.2016 
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 22.09.2016  

Členovia komisie prejednali jednotlivé dostupné materiály z pripraveného zasadnutia MsZ. 
Materiály komisia berie na vedomie. 

 
3. Aktuálne informácie z oblasti školstva a vzdelávania 
a/ Mgr. Valachová informovala o aktuálnych otázkach z oblasti školstva, o vykonaných 
kontrolách zo strany Mesta Hurbanovo ako aj Krajského školského úradu v Nitre v základných 
školách. Informovala o potrebe dodatkov k VZN č. 105 a 106. 
b/ ZUŠ  pripravuje slávnostný adventný koncert v Kostole sv. Ladislava 17.12.2016 o 15,30 hod. 
c/ ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM pripravuje sériu podujatí k 160.výr. narodenia Á. Fesztyho, ktoré 
budú ukončené 16.12.2016. 
 
4.  Rôzne, diskusia 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým materiálom, ktoré boli k 9.12.2016 o 15,00 hod. 
prístupné cez digitálne zastupiteľstvo. 
5.  Uznesenie, záver 
 

Komisia : 
a/ berie na vedomie: 
Informácie o materiáloch na pripravované zasadnutie MsZ konaného 13.12.2016 
b/ ukladá predsedovi komisie: 



- poskytnúť  MsZ  a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania komisie a zaslať 
zápisnicu z rokovania komisie 

 

RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí a v novom roku 
zaželala veľa zdravia a úspechov. 

      
V Hurbanove dňa 09.12.2016 

                                                          
.............................................................                     ..............................................................                                                                                       
Mgr. Eleonóra Laczová                                                         RNDr. Mária Hamranová 
   zapisovateľka                                                                 predsedníčka  komisie    


