
 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/...sz., (2021. november 16.) általános érvényű 

rendeletére Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, OŠSVŠaK  

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

                        

sa uznieslo  

határozatot hozott 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda                    

č.  ..../2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných 

ocenení mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.  

Dunaszerdahely Város 2021/ ...sz. (2021. november 16.) általános 

érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város díjainak 

adományozásáról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2021 

2021 november 



Dôvodová správa 

  

 

 Zámerom predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda o 

udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda je morálne ocenenie pedagógov cenou 

Pro Educatione namiesto terajších cien Pedagóg roka a Pedagóg roka – cena verejnosti. 

Prílohu dôvodovej správy tvorí aj list držiteľa ocenenia Pedagóg roka 2021. 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

• komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča uzniesť sa na VZN.  

• komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť a odporúča uzniesť sa na VZN 

s nasledovnou zmenou v bode 1 Čl. VII.: „Cenu mesta Dunajská Streda PRO 

EDUCATIONE udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagogickému zamestnancovi školy alebo 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „kandidát“), 

ktorý vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú 

prácu a za výborné pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy 

a vzdelávania.“ 

• komisia MsZ pre šport a mládež a odporúča uzniesť sa na VZN s nasledovnou zmenou 

v bode 1 Čl. VII.: „Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE udeľuje Mestské 

zastupiteľstvo pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „kandidát“), ktorý vo výchovno-vzdelávacom 

procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu a za výborné pedagogické 

výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania.“ 

• Mestská rada Dunajská Streda odporúča uzniesť sa na VZN s nasledovnou zmenou 

v bode 1 Čl. VII.: „Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE udeľuje Mestské 

zastupiteľstvo pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „kandidát“), ktorý vo výchovno-vzdelávacom 

procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu a za výborné pedagogické 

výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania.“ 

 

Predkladaný materiál obsahuje zapracovanú pripomienku. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár 

 Mgr. Edita Tilajčíková  

     


