Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 07.10.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2019/2020
2. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
3. Prerokovanie výzvy č. 3/3 – podpora talentovaných žiakov
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD. predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Informoval ostatných, že začiatok zasadnutia Komisie školstva sa posúva zo 14.00 hod.
na 15.00 hod., na návrh pána poslanca Marczibányiho, aby sa aj on mohol zúčastniť.
Na minulom zasadnutí Mestského zastupiteľstva nebol schválený nový člen do Komisie
školstva, náhrada za pána poslanca Táboriho. Komisia školstva navrhuje, aby pán primátor
a poslanecký zbor dali návrh na nového člena Komisie školstva a aby bol návrh doplnený do
ďalšieho zasadnutia MsZ.

1. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2019/2020
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poprosil Mgr. Líviu Geškovú, aby informovala o zbere údajov
za školský rok 2019/2020.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o počte žiakov a tried v materských školách,
na základných a umeleckých školách a v školských zariadeniach v Galante k 15.09.2019
a počty porovnala s údajmi z minulého školského roku. V MŠ Sever a na ZŠ G. Dusíka je
mierny nárast v počte detí. Na ZŠ G. Dusíka je o jednu triedu viac ako minulý školský rok.
Na materských školách je stav tried nezmenený, je tam ešte zopár voľných miest pre tých,
ktorí sa do Galanty prisťahujú, alebo ak by malo nejaké dieťa odklad školskej dochádzky.
V školských jedálňach je mierny nárast stravníkov oproti minulému školskému roku.
Na porade riaditeľov MŠ a ZŠ 10.10.2019 sa bude zisťovať, či je potrebný odporúčaný počet
kuchárov a pomocných síl v školských jedálňach, podľa počtu stravníkov.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poďakoval za správu a otvoril diskusiu.
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Mgr. Juraj Bottka – ukazuje sa, že je nárast žiakov na základných školách, bolo by dobré
zistiť, či by obce mohli finančne podporovať naše základné školy.
Mgr. Lívia Gešková – na ZŠ SNP je 63% žiakov z Galanty, na ZŠ G. Dusíka 75%, na ZŠ
Štefánikova 38% a na ZŠ Z. Kodálya 40%. Základné školy dostávajú normatívy na všetkých
žiakov, nie len na galantské deti.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – je to nepredstaviteľné, keď na dedine zrušia budovu školy,
z toho dôvodu, že viacerí žiaci chodia do Galanty alebo do iných obcí do školy, starosta
nemá na to financie, aby finančne podporoval školy v meste.
Mgr. János Marsall – nepresvedčíme miestne samosprávy, aby mestu posielali financie.
Mgr. Katarína Barcziová – obec je v mínuse, keď odtiaľ odchádzajú školopovinné deti
do iných obcí.
Mgr. Juraj Bottka – bolo by dobré zistiť, koľko predškolákov odíde zo škôlok na základnú
školu, aby sme vedeli, koľko voľných miest bude v materských školách v budúcom školskom
roku. Mesto má v pláne otvoriť v MŠ Clementisove sady ďalšie 2 triedy. Ak tento projekt
nevyjde, bude v materských školách málo voľných miest a nebudeme môcť prijať všetky deti
a rodičia sa budú sťažovať.
Mgr. Lívia Gešková – tento problém sa určite bude riešiť, lebo sa má zaviesť povinná
predškolská dochádzka. Zatiaľ mesto má v pláne zrealizovať projekt v MŠ Clementisove
sady.
Mgr. Juraj Bottka – by chcel vedieť, či mesto hľadá iné formy, ako riešiť nedostatok miest
v materských školách, keď sa neschváli projekt v MŠ Clementisove sady.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – tieto otázky sú skôr na vedenie mesta, to Komisia školstva
nevyrieši.
Mgr. Lívia Gešková – pán primátor už mal nejaké rokovania so strednou školou, aby sa
získali voľné priestory pre ďalšiu ZŠ.
Ing. Juraj Srnka, PhD. – keď nie sú financie, ťažko sa rieši táto situácia, ale mesto
rozmýšľa, ako pomôcť deťom. Na ten projekt ešte nie je odpoveď, ale preverí, ako je to s tou
výzvou.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Informatívnu správu o zbere údajov za
školský rok 2019/2020.
2. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o rozdelení finančných prostriedkov na opravy a údržby
pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. Rozpočet bol
60 000 €, všetky financie boli rozdelené, poslané a riadne vyúčtované, školy aj škôlky
prikladali aj z vlastných príjmov.
Mgr. Juraj Bottka – sa opýtal, či sa už nejakým spôsobom riešil problém na ZŠ SNP
s reguláciou radiátorov a rozvodmi.
Mgr. Lívia Gešková – v roku 2019 sme na to nemali finančné prostriedky, ešte sa to
neriešilo.
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Mgr. János Marsall – prečo sa nerieši regulovanie z vlastných prostriedkov? Existujú aj
lacnejšie spôsoby regulovania. Regulovanie dosiahneme aj vypínaním kotla.
Mgr. László Benkovics – ZŠ SNP nemá vlastné kotle.
Mgr. Lívia Gešková – regulátory chýbajú, bola by potrebná výmena radiátorov, lebo na tie
staré sa nedajú namontovať regulátory. Má sa to zapracovať do rozpočtu na ďalší rok, aby sa
to mohlo riešiť.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Informatívnu správu o opravách a údržbe
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
s pripomienkou – zapracovať do rozpočtu na rok 2020 rekonštrukciu celého vykurovacieho
systému na ZŠ SNP.

3. Prerokovanie výzvy č. 3/3 – podpora talentovaných žiakov
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla najdôležitejšie zmeny v texte výzvy. Číslo výzvy je 3/3.
Celková výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie rozvoja
vzdelávania a výchovy detí a mládeže je 2 755 €. Miera financovania z celkových
oprávnených nákladov zo strany mesta na podporu talentovaných žiakov do 80%. Žiadosti
o poskytnutie dotácie je možné podať do 31.10.2019. Prijímateľ musí výdavky vzniknuté
na realizáciu riadne vydokladovať a vyúčtovať do 31.12.2019.
Komisia školstva berie na vedomie a zároveň jednomyseľne schvaľuje návrh výzvy 3/3 –
podpora talentovaných žiakov.

4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – uviedol, že obdržali 2 žiadosti. Prvá žiadosť je z MŠ Sever
a týka sa nákupu a výmeny plastových vstupných dverí do budovy. Pani riaditeľka žiadala
sumu 1 574,53 €, ale uviedla, že škôlka môže uhradiť 574,53 € z vlastných príjmov. Pán
predseda KŠ dal hlasovať, všetci boli jednomyseľne za.
Komisia školstva schválila finančné prostriedky vo výške 1 000 € na nákup a výmenu
plastových vstupných dverí do budovy v MŠ Sever – Óvoda.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – druhá žiadosť je zo ZŠ SNP a týka sa rekonštrukcie a opráv
v školskej jedálni a prislúchajúcich skladoch. Pani riaditeľka žiadala sumu 8 904,23 €. Pán
predseda navrhuje prideliť zvyšnú sumu vo výške 8 172,40 €, čím táto položka bude úplne
vyčerpaná.
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Mgr. László Benkovics – ako sa môže dostať budova do takého stavu? Prečo sa to neriešilo
skôr?
Mgr. Lívia Gešková – bývalá riaditeľka na tejto škole bola dlhodobo práceneschopná. Keď
sa odovzdávala budova novej pani riaditeľke, vtedy sa to hneď začalo riešiť.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – problém treba riešiť. Dal hlasovať, piati boli za, jeden
sa zdržal hlasovania.
Komisia školstva schválila finančné prostriedky vo výške 8 172,40 € na rekonštrukciu
a opravy v školskej jedálni a prislúchajúcich skladoch na ZŠ SNP.
5. Rôzne
Mgr. László Benkovics – mal pripomienku, že športoviská pri základných školách sú
v dezolátnom stave, atletické dráhy sú opotrebované. Požiadal mesto o sledovanie projektov
na obnovu športovísk.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín najbližšieho zasadnutia na 04.11.2019 o 15:00.

PaedDr. Peter Černý, PhD. v. r.
predseda komisie

V Galante, dňa 10.10.2019
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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