Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 10.02.2020
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)

Program:
1. Informatívna správa o schválenom rozpočte mesta na rok 2020 – školstvo
2. Informatívna správa o opravách a údržbách vykonaných v školách a školských zariadeniach
v roku 2019
3. Informatívna správa o čerpaní finančných prostriedkov na odstránenie havarijných stavov
v školách a školských zariadeniach za rok 2019
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,
poprial im všetko dobré do nového roka a privítal nového člena Komisie školstva – PaedDr.
Zsolta Fehéra. Oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol
jednomyseľne schválený.

1. Informatívna správa o schválenom rozpočte mesta na rok 2020 – školstvo
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poprosil vedúcu oddelenia spoločenských služieb, Mgr. Líviu
Geškovú, aby uviedla materiál.
Mgr. Lívia Gešková – oboznámila členov komisie so schváleným rozpočtom školstva na rok
2020. Uviedla, že nastali zmeny, lebo normatívy pre ZŠ od štátu sú vyššie, bude sa to
schvaľovať na MsZ v marci. Predložila návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov
v celkovej výške 3 498 732 € pre ZŠ na rok 2020. Ďalšia zmena v rozpočte oproti minulému
roku je položka na opravy a údržbu, ktorá sa navýšila na 80 000 €. Informovala, že namiesto
názvu dotácie je v tabuľke uvedené školské programy. Suma na uvedený účel zostala
10 000 €, tak ako aj minulý rok a o poskytovaní týchto finančných prostriedkov bude
rozhodovať komisia školstva, ako doteraz, len si treba určiť termín podania žiadostí.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poďakoval za správu a otvoril diskusiu.
Mgr. Juraj Bottka – navrhoval, aby sa žiadosti na opravy a údržbu ZŠ a MŠ boli komplexne
riešené.
Ing. Štefan Marczibányi – sa opýtal, že keď budú normatívy od štátu vyššie, či ostanú mestu
nejaké rezervy.
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Mgr. Lívia Gešková – nie, nezostanú, lebo normatívy sú účelové - na mzdy, odvody
a prevádzku pre ZŠ.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či zatepľovanie materskej školy na sídlisku SNP sa rieši
nejakým projektom.
Peter Paška – projekt na zatepľovanie materskej školy neuspel, ale zvažujeme ešte tento rok
vyhlásiť projektovú súťaž, cieľom ktorej bude znížiť energetickú náročnosť vo
všetkých budovách, ktoré spravuje mesto.
Komisia školstva berie na vedomie Informatívnu správu o schválenom rozpočte mesta na
rok 2020 – oblasť školstva:
- schvaľuje návrh úpravy rozpočtu školstva pre ZŠ na rok 2020 v celkovej výške
3 498 732 €
- termín podania žiadostí na školské programy je do 10.03.2020,
- termín podania žiadostí na opravy a údržbu je do 31. marca 2020.

2. Informatívna správa o opravách a údržbách vykonaných v školách a školských
zariadeniach v roku 2019
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, ktoré školy akú sumu čerpali na opravy a údržbu
školských objektov v roku 2019. Rozpočet vo výške 60 000 € bol vyčerpaný.
Ing. Štefan Marczibányi – sa opýtal, či po vykonaní týchto opráv kto preberie prácu.
Mgr. Lívia Gešková – práce prevezmú riaditelia škôl, z dôvodu, že školy sú samostatné
právne subjekty.
Ing. Štefan Marczibányi – nejaká spätná väzba, kontrola tých vykonaných opráv z MsÚ by
bola dobrá.
Peter Paška – veľa verejných obstarávaní robia materské aj základné školy cez naše
oddelenie verejného obstarávania.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – každý poslanec mesta Galanta má na to právo, aby si
vykonané opravy a údržbu na školských objektoch osobne skontroloval.
Komisia školstva berie na vedomie Informatívnu správu o opravách a údržbách
vykonaných v školách a školských zariadeniach v roku 2019 podľa predloženého
materiálu.

3. Informatívna správa o čerpaní finančných prostriedkov na odstránenie havarijných
stavov v školách a školských zariadeniach za rok 2019
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla materiál podľa predloženej tabuľky. Rozpočet na rok 2019 vo
výške 30 000 € bol vyčerpaný, sumy boli vyplatené podľa odporúčaní Komisie školstva.
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Jedna žiadosť zo Základnej školy, ul. Štefánikova na poskytnutie finančných prostriedkov
z havarijného fondu bola doručená v decembri, keď už bol vyčerpaný rozpočet. Škola
potrebovala 1 340,00 € na opravu okapových žľabov, zvodov a okapových chodníkov na
budove ŠKD. Suma bola poskytnutá po dohode s pánom riaditeľom ZŠ, ul. Štefánikova a pani
riaditeľkou MŠ, Sídl. SNP z vlastných príjmov materskej školy, nakoľko na odstránenie
jesenného havarijného stavu v MŠ mesto poskytlo celú potrebnú sumu, následne MŠ obdržala
od poisťovne sumu vo výške 7 479,97 € ktoré už nepotrebovala.
Komisia školstva berie na vedomie Informatívnu správu o čerpaní finančných prostriedkov
na odstránenie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach za rok 2019

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. – dal slovo pani metodičke, aby uviedla nasledujúci materiál.
Mgr. Renáta Zsidóová – informovala prítomných, že na oddelenie spoločenských služieb
boli doručené dve žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z havarijného fondu podľa
predloženého materiálu. Pri MŠ s VJM – Óvoda je požadovaná suma s DPH, pri ZŠ Z.
Kodálya s VJM bez DPH.
Mgr. Juraj Bottka – sa opýtal, či sa na Základnej škole Z. Kodálya tento istý havarijný stav
už v minulosti neriešil. Či by nebolo lacnejšie kúpiť nový kotol.
Mgr. Ján Marsall – každý rok sa robí revízia na kotle a keď sa zistí chyba, musí sa odstrániť.
Nový kotol určite nie je lacnejšie riešenie.
Mgr. Lívia Gešková – základná škola má 2 rovnaké kotle. Opravili jeden kotol s použitím
súčiastok aj z druhého kotla. Revízny technik potvrdil, že druhý kotol bude fungovať s novým
plynovým horákom.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal hlasovať o nasledovnom návrhu:
 MŠ s VJM – Óvoda, Sídl. Nová doba: 3 000,00 € na opravu rozvodu kúrenia v budove
materskej školy
 ZŠ Z. Kodálya s VJM: 1 350,00 € na odstránenie havarijného stavu v kotolni
základnej školy
SPOLU: 4 350,00 €
Komisia školstva po prerokovaní žiadostí jednomyseľne schválila finančné prostriedky na
odstránenie havarijných stavov v sume 4 350,00 €.
Pre MŠ s VJM – Óvoda, Sídl. Nová doba: 3 000 €,
pre ZŠ Zoltána Kodálya s VJM: 1 350 €.

5. Rôzne
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – uviedol, že v mesiaci december nebolo zasadnutie Komisie
školstva, z toho dôvodu komisia neprerokovala plán práce na I. polrok 2020, ktorý bol
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schválený na MsZ v januári. Opýtal sa, či má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu v pláne
práce.
Komisia školstva berie na vedomie Plán práce na I. polrok 2020, ktorý bol schválený na
Mestskom zastupiteľstve.
PaedDr. Peter Černý, PhD – dal slovo pánovi primátorovi, aby informoval o zámere
spojenej školy.
Peter Paška – mesto Galanta sa rozrastá, pribúdajú nové byty, rodinné domy, Kolónia sa
zaplnila. Monitorujeme počet detí v základných školách, je tam nárast v počte detí, toho času
cca. 1 700 detí. Dôvod je ten, že ľudia sa prisťahovávajú do Galanty, na dedinách sa postupne
rušia základné školy. Vyše 700 detí na galantských základných školách cestuje z okolitých
obcí. Zisťovali sme, koľko detí máme ešte kapacitu prijať, ale nie na úkor odborných učební.
Je ambícia hľadať nové priestory na novú základnú školu v meste Galanta. Na túto tému som
diskutoval so zástupcami TTSK.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante ponúka nevyužívané priestory na
dlhodobý prenájom. Mesto by to mohlo prenajať a zriadiť tam spojenú školu – stredná škola s
II. stupňom ZŠ. Sústredili by sa tam hlavne deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Galante
a okolité obce by finančne tiež prispievali na chod školy. Je tam športový areál, telocvičňa,
jedáleň, odborné učebne.
V Bratislave sú už tri základné školy zlúčené so strednou školou. Toto by bol pilotný projekt
v Trnavskom kraji, na strane VÚC je ochota podporovať tento projekt. Potrebujem počuť váš
zodpovedný, konštruktívny pohľad.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – minulý týždeň počul o tomto projekte prvýkrát, musí sa o tom
diskutovať, ale sú tu zásadné otázky: aby mesto na to v budúcnosti nedoplácalo, v dedinách
aký postoj k tomu majú a aby sa neohrozili naše základné školy.
Peter Paška – do 31. marca 2020 treba podať návrh na zriadenie novej školy, aby mohla byť
zaradená do siete škôl od 01.09.2021.
Mgr. Ján Marsall – v poslaných materiáloch je úplne iná situácia, tam potrebovali zachrániť
nejakú strednú školu, lebo tá má málo žiakov, preto zlúčili strednú školu so základnou školou.
Mesto Galanta nepotrebuje zachraňovať strednú školu, prenajať priestory môžeme, ale
nepotrebujeme k tomu zlúčiť školy. Situácia sa môže vyvinúť inak, nevieme ako bude
v najbližších rokoch s obyvateľmi mesta, takisto nevieme, či okolité školy zaniknú alebo nie.
Možno nebudeme ani potrebovať nové priestory, na druhej strane ako povedať zákonným
zástupcom detí, že si nemôžu zvoliť školu, ale dieťa musí chodiť do tejto spojenej školy.
Mgr. Juraj Bottka – celkovo spojená škola ako bude fungovať? Zoberieme žiakov z našich
škôl, tam klesne počet žiakov a ohrozíme naše ZŠ. Ďalší problém, ak budeme chcieť zaplniť
spojenú školu, my nanovo budeme musieť hľadať žiakov. Muselo by sa skontrolovať, či deti
boli prijaté do tých škôl, do ktorých patria podľa školských obvodov. Nemyslím si, že máme
nadbytok žiakov, prijali sme všetky deti do ZŠ.
Peter Paška – je výrazne vyšší počet prvákov, ako minulý školský rok. Do tej školy by
postupne išli žiaci.
Mgr. László Benkovics – problém vidím v tom, že podľa zákona je základná škola buď
plnoorganizovaná, teda 1-9. ročník, alebo neplnoorganizovaná, teda 1-4. ročník. Základná
škola 5-9. ročník neexistuje. Voľné priestory máme aj na Základnej škole, ul. Štefánikova.
Mgr. Katarína Barcziová – na dedinách nemajú toľko financií, aby financovali školu
v meste, tam starosta rozdeľuje finančné prostriedky na základnú školu slovenskú aj
maďarskú, peniaze tam navyše neostanú. Podporujem myšlienku pána Benkovicsa, že ZŠ iba
s II. stupňom sa nedá zriadiť.
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PaedDr. Peter Černý, PhD. – na ZŠ, ul. Štefánikova je dosť detí z okolitých obcí, keď odídu
deti, čo bude s pedagogickými pracovníkmi? Za cenu, aby sme zachránili strednú školu, len
aby sme nezničili našu ZŠ. Populačná krivka nerastie až tak rapídne.
Mgr. László Benkovics – prvý krok na záchranu SŠ má spraviť TTSK, nie mesto Galanta.
Peter Paška – my nemusíme zachraňovať, bola to len myšlienka, či si to vieme predstaviť.
Keď nepotrebujeme priestory, tak ani to nemusíme prenajať. Len teraz je tu priestor za dobrú
cenu a my si budeme musieť rozširovať naše základné školy.
Mgr. Lívia Gešková – teší sa, že pán primátor objavil nové priestory, my to budeme
potrebovať, ale najprv pre malé deti, v prvom rade pre MŠ a ZŠ 1-4. ročník. Keby nám
prenajali jeden pavilón, mohli by tam byť alokované triedy I. stupňa ZŠ, Sídl. SNP alebo ZŠ,
ul. Štefánikova s našimi učiteľmi.
Mgr. Ján Marsall – iná vec je prenájom, v tom prípade sa dohodnú riaditeľka SŠ
s riaditeľom ZŠ. Zrušenie škôl a potom spojenie je z právneho hľadiska oveľa
komplikovanejšie. Na ZŠ, ul. Štefánikova si môžeme otvoriť materskú školu, priestory tam
sú. Podľa mňa máme ešte kapacitu vo všetkých ZŠ, nemusíme zachraňovať naše školy.
Peter Paška – zistíme, v spolupráci s riaditeľmi ZŠ, akú majú ešte kapacitu, koľko detí môžu
prijať, ale tak, aby sa nemuseli zrušiť odborné učebne.
Mgr. Juraj Bottka – keď máme cca. 1 700 detí na školách a 700 detí je z okolia Galanty, tak
by nám obce mohli aj teraz prispievať na chod jedálne a ŠKD.
Mgr. Lívia Gešková – my dostaneme od štátu normatívy na 1 700 detí, ale pre cca. 700 detí
len naše mesto platí na chod jedálne a ŠKD. Galanta má už dlhé roky dohodu o spoločných
školských obvodoch s okolitými obcami, ktoré nám dodnes neprispievajú na chod jedálne
a ŠKD.
Mgr. Ján Marsall – ani jedna dedina nám nebude dávať dobrovoľne peniaze.
Ing. Štefan Marczibányi – tá myšlienka nie je zlá, obce by nám mohli prispievať.
Mgr. Ján Marsall – skúsme to, žiadajme od obcí na originálne kompetencie peniaze.
Neexistuje na to zákon, je to na ich vôli.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – všetci sme počuli o čo ide, členovia sa vyjadrili, teraz si tomu
treba nechať čas. Musíme sa rozhodnúť, či pokračovať, teda pustiť sa do projektu, či prenajať
miestnosti a spraviť alokované triedy alebo ukončiť túto myšlienku. V každom prípade sa má
zachovať slobodná voľba rodičov.
Mgr. Lívia Gešková – pozvala všetkých prítomných aj v mene primátora Mesta Galanta
31. 03. 2020 o 18.00 hod. na ocenenie pedagógov, športovcov a ďalších významných
osobností mesta Galanta. Zároveň poprosila členov Komisie školstva, aby do 24. februára
poslali mailom svoje návrhy na oceňovanie, keby niekoho navrhovali.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť.

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

V Galante, dňa 13.02.2020
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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