
Návrh programu na zasadnutie 
Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže pri MZ v Komárne 

 
 
Termín:  9. septembra 2014 o 1400 

Miesto: Malá zasadačka  
 
 
Návrh programu: 
 
A.  Žiadosti a návrhy na úseku školstva 
 
1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 

7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch 
detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov 
v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 
8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/2012 a 4/2013 
(materiál TE-2001) 
(Návrh krúžkovej činnosti CVČ na školský rok 2014/15 vrátane návrhu výšky mesačných 
poplatkov za jednotlivé krúžky) 
 

2. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Návrhy školských 
vzdelávacích programov 
(materiál TE-2026-2032,2034-2035) 
(návrhy školských vzdelávacích programov škôl a školských zariadení vydáva riaditeľ 
školy po pedagogickej rade školy a predkladá zriaďovateľovi na schválenie) 
 

3. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Návrhy ročných plánov 
kontinuálneho vzdelávania 
(materiál TE-2036-2044, 2046-2057) 
(ročný plán kontinuálneho vzdelávania vydáva riaditeľ po vyjadrení zriaďovateľa – súvisí 
so vzdelávacím programom školy a vo forme kreditových príplatkov má finančný dopad) 
 

4. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Návrhy štruktúr 
kariérových pozícií  
(materiál TE-2058-2076) 
(štruktúra kariérových pozícií vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca 
alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich 
činností. Štruktúru určí riaditeľ školy a školského zariadenia po prerokovaní so 
zriaďovateľom) 
 

5. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2014. 
(materiál TE-1996) 
 

6. Žiadosť Základnej umeleckej školy Komárno o zmenu rozpočtu na rok 2014. 
(materiál TE-2003) 
 

7. Žiadosť o úpravu rozpočtu škôl školských zariadení bez právnej subjektivity 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
(materiál TE-2004) 
 

8. Žiadosť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o prenájom priestorov v budove CVČ 
(materiál TE-2016) 

 
 
 
 



B.  Žiadosti a návrhy na úseku kultúry 
 
1. Žiadosť o poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 

podporu talentov. 
(materiál TE-2002) 
V zmysle VZN o poskytovaní štipendia termín predloženia žiadostí bol do 30. júna 2014. 
Do tohto termínu boli podané 3 žiadosti - Halabrin, Bertók a Hulman) 

 
 
 
 
C.  Rôzne  

1. Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Žiadosť 
o povolenie umiestnenia bronzovej busty Lajosa Vassa na mestskom pozemku. 

 (materiál TE-1930) 
 


