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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a mládeže  

Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 20. marca 2017 
 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Ondrej Gajdáč, PaedDr. Héder Ágnes, PaedDr. Zuzana 

Langschadlová, Jana Mačicová, Mgr. Szabó Csilla 
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: PaedDr. Kiss Péntek József, Mgr. Less Károly, 

PaedDr. Farkas Adrianna, Kovács Juraj, 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
- hosť:  
 
Program:   A/ Otvorenie 

B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva  
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry 
D/ Rôzne  
E/ Záver 

 
 
 
A/ OTVORENIE 
 

Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala členov a ostatných prítomných. 
Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.  
Ako prvé, dala hlasovať o schválení poradia programových bodov. 

 
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 6:0:0 

 
 
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-1255/2017 
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských z ariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál obsahuje uzávierku a 
hospodárenie škôl a školských zariadení za rok 2016. Konštatoval, že rozpočtové hospodárenie 
škôl a školských zariadení za rok 2016 bol vyrovnaný, niektoré subjekty vykázali záväzky, avšak 
tie sú s januárovou splatnosťou, ktoré už boli v roku 2017 uhradené. Konštatoval, že materiál 
obsahuje sedem návrhov na uznesení, za každú právnu subjektivitu zvlášť. 
 
Komisia odporúčala brať na vedomie všetky návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
 
 
 
 
 
 



Pripomienkovanie návrhov na najlepších pedagógov ro ka 2016 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že riaditelia škôl a školských zariadení 
odovzdali svoje nominácie na predpísanom tlačive, ktorú vypracoval MsÚ „Kritériá na ocenenie 
pedagogického pracovníka ku Dňu učiteľov“. Konštatoval, že školy a školské zariadenia 
odovzdali celkom 18 nominácií (ZŠ-12, ZUŠ-1, MŠ-4, CVČ-1). Ďalej konštatoval, že MsÚ 
odporúča hodnotiť najlepších pedagógov v širšom okruhu, ako v predchádzajúcom roku, z toho 
dôvodu odporúča komisii schváliť všetky návrhy, podľa odovzdaných hodnotení a kritérií. Ďalej 
uviedol, že prijatie najlepších pedagógov bude v Dôstojníckom pavilóne a je naplánované na 
03.04.2017 od 11.00 hod. 
Komisia konštatovala, že riaditelia, ako navrhovatelia by mali vedieť najlepšie, že kto najviac 
zaslúži túto cenu, z toho dôvodu komisia nikoho nebude uprednostňovať, resp. vylučovať. 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 PaedDr. Ildikó Markovics zo ZŠ s VJM Eötvösa. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Éva Andruskó zo ZŠ s VJM Eötvösa. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Darinu Nagyovú zo ZŠ J.A. Komenského. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Vieru Lebidovú zo ZŠ J.A. Komenského. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Mikuláša Hübsch zo ZŠ M. Jókaiho s VJM. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Zsuzsannu Čermák zo ZŠ M. Jókaiho s VJM. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Katarínu Vajkai zo ZŠ pohraničná. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 RNDr. Máriu Hamranovú zo ZŠ pohraničná. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Alicu Lászlóovú zo ZŠ s VJM práce. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Szilviu Szabó zo ZŠ s VJM práce. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 



Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Jarmilu Ďurčovú zo ZŠ rozmarínovej. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Silviu Balaďovú zo ZŠ rozmarínovej. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Elenu Hrabovskú zo ZUŠ. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Katarínu Šipulovú z MŠ Františkánov. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Martu Adamekovú z MŠ Kapitánová. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Gabrielu Havettovú z MŠ Mederčská. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Helenu Ferčíkovú z MŠ mieru. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
Komisia odporúčala primátorovi Mesta Komárno oceniť pedagogického pracovníka ku Dňu 
učiteľov v roku 2017 Mgr. Eriku Sokolovú z CVČ. 
Pomer hlasovania: 6:0:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-1258/2017 
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe)  
  
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že v zmysle štatútu mesta Cenu 
Mesta Komárno je možné prideliť najviac dvom laureátom ročne a návrh je potrebné predložiť 
písomnou formou najneskôr do 28. februára v roku. Ďalej konštatoval, že Cenu Mesta Komárno 
tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena vo výške 670 eur. Uviedol, že na udelenie 
Ceny Mesta Komárno v roku 2017 boli predložené štyri návrhy od PhDr. Imre Knirs pre Ing. 
Désvári Zoltán, od Imre Andruskó pre Erik Vlček, od skupiny Komárňanských nezávislých 
poslancov pre biskupa László Fazekas, a od OZ za lepšie Komárno pre Ing. Diószegi Sándor, a 
v krátkosti predstavil nominovaných. 
 
 



Komisia hlasovaním nezaujala stanovisko pre Ing. Désvári Zoltán. 
Pomer hlasovania: 0:1:5 
 
Komisia odporúčala udeliť Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) pre Erik Vlček. 
Pomer hlasovania: 5:1:0 
 
Komisia odporúčala udeliť Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) pre biskupa Mgr. László Fazekas. 
Pomer hlasovania: 5:1:0 
 
Komisia nehlasovala o návrhu pre Ing. Diószegi Sándor, nakoľko návrh bol odovzdaný po 
termíne. 
Pomer hlasovania: bez hlasovania 
 
 
 
 
 
TE-1259/2017 
Návrh na udelenie čestného ob čianstva Mesta Komárno  
  
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že v zmysle štatútu mesta čestné 
občianstvo udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a 
zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí 
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Udelenie čestného občianstva mesta 
môžu navrhnúť primátor mesta, poslanci a odborné komisie mestského zastupiteľstva, aj 
občania mesta. Písomný návrh s odôvodnením je možné predložiť do 28. februára, o udelení 
čestného občianstva mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých 
poslancov. Uviedol, že na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno v roku 2017 bol 
predložený jeden návrh od poslanca MZ Imre Andruskó pre Nemes Andrásné, a v krátkosti 
predstavil nominantku. 
Komisia konštatovala, že udelenie čestného občianstva nie je povinné. Ďalej konštatovala, že 
cenu by mala dostať osoba, ktorá tú cenu naozaj zaslúži a kritérium by malo byť aspoň na takej 
výške, ako v predchádzajúcich rokoch (Gergely István, resp. Ivan Reitman). 
 
Komisia hlasovaním nezaujala stanovisko pre Nemes Andrásné. 
Pomer hlasovania: 0:6:0 
 
 
 
 
 
 
D/ RÔZNE 
 
 
V závere zasadnutia komisie Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ podal informácie členom komisie o : 
- presťahovaní CVČ do novej budovy (predpokladaný termín je do 31.3.2017), 
- prebieha zmapovanie aktuálneho stavu a analýza potrieb na rekonštrukciu školských 
zariadení, 
- výberových konaní na obsadenie funkcii riaditeľov škôl a školských zariadení v roku 2017, 
- aktuálnom stave vybavovania zmlúv na poskytnutie dotácie z kultúrneho fondu, 
- schválení dotácie zo štátneho rozpočtu na stravovanie detí v hmotnej núdzi, 
- čiernej listine (nitriansky inšpektorát práce potvrdil svoj postoj a mesto dostane pokutu a 
ostane na čiernej listine, začína sa súdny proces), 
- Komárňanských dní v roku 2017. 
 



 
E/ ZÁVER 
 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za 
ukončené. 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 21.03.2017 
 
 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


