Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 08.04.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2018 - školstvo
2. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
4. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2018/2019
5. Pripravované letné aktivity CVČ Spektrum
6. Rôzne (v rámci uvedeného bodu riešenie zariadenia kuchýň ZŠ od 01.09.2019)

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený. Zároveň
predstavil novú metodičku školstva Mgr. Ibolyu Benkőovú.
1. Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2018 – školstvo
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla predmetný materiál, informovala o čerpaní finančných
prostriedkov podľa schválení z MsZ, všetko do 100%. Okrem iného informovala i o čerpaní
finančných prostriedkov z havarijného fondu a z fondu opráv a údržby, ktoré boli poskytnuté
na základe rozdelenia komisie školstva.
Mgr. János Marsall – kapitálové výdavky v roku 2018 sa neplánovali? Bol by rád, keby sa
do školstva investovalo ročne 100 000 € v rámci kapitálových výdavkov.
Mgr. Lívia Gešková - keď sa plánoval rozpočet na rok 2018, žiadna škola nás nepožiadala
o finančné prostriedky z kapitálových výdavkov.
Mgr. János Marsall – ZŠ Z. Kodálya v roku 2018 požiadala MsÚ o finančné prostriedky na
vybudovanie spojovacej chodby medzi školou a telocvičňou. V akom štádiu sa žiadosť
nachádza?
PaedDr. Peter Černý – prosí preveriť, ako dlho sa nachádza uvedená požiadavka na úrade
a či je možné vybudovanie spojovacej chodby realizovať tento školský rok cez letné
prázdniny.
Mgr. Lívia Gešková – preverí v akej výške žiadali finančné prostriedky na uvedené práce do
nasledujúceho zasadnutia komisie.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtu mesta za rok
2018 – školstvo. Zároveň žiada vedúcu OSS o preverenie stavu požiadavky ohľadne
spojovacej chodby na ZŠ Z. Kodálya na najbližšie zasadnutie komisie.
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2. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
PaedDr. Peter Černý – požiadal metodičku školstva o včasné distribuovanie materiálov na
komisiu a navrhol vrátiť sa k uvedenému bodu na najbližšom zasadnutí komisie školstva.
Komisia bude naďalej podporovať opravy väčších rozsahov.
Mgr. Ibolya Benkőová – ospravedlnila sa s tým, že materiál neskoro obdržala od pani
Forrovej.
Komisia školstva presunula Prerokovávanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na najbližšie zasadnutie
– jednomyseľne.
3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
PaedDr. Peter Černý – uviedol, že obdržali 3 žiadosti, všetky z MŠ Sever – Óvoda.
Prvá žiadosť sa týka nákupu škrabky na zemiaky, kde riaditeľka priložila aj tabuľku čerpania
vlastných príjmov, ktoré si komisia na predchádzajúcom zasadnutí vyžiadala.
Hlasovanie:
5 za
1 proti
Komisia školstva schválila finančné prostriedky vo výške 1 000 € na nákup škrabky
zemiakov na MŠ Sever – Óvoda.
PaedDr. Peter Černý – druhá žiadosť sa týka špárovania vonkajších panelov na MŠ Sever
- Óvoda.
Mgr. Katarína Barcziová – MŠ Sever – Óvoda zabezpečila špárovanie v roku 2018.
Mgr. Lívia Gešková – jedná sa o iný pavilón.
Ing. Štefan Marczibányi – uvítal by, keby spolu so žiadosťou zariadenia zasielali zároveň aj
fotodokumentáciu.
Mgr. Juraj Bottka – touto problematikou sa komisia zaoberá už dlhšiu dobu, budova
potrebuje celoplošné opravy. Bolo by dobré opraviť celú budovu, či už za pomoci mesta alebo
fondov.
Komisia školstva prerokovala žiadosť na odstránenie havarijného stavu na MŠ Sever
– Óvoda ohľadom špárovania vonkajších panelov a odporúča primátorovi mesta zabezpečiť
odborný posudok (kontrolu) daného objektu aj s vyčíslením výšky finančných prostriedkov
na kompletnú rekonštrukciu zo strany statiky ako aj na kompletnú rekonštrukciu materskej
školy.
Zároveň komisia odporúča urobiť takýto prieskum na všetkých školských budovách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa dôležitosti. Komisia uvedené odhlasovala
jednomyseľne.
PaedDr. Peter Černý - tretia žiadosť sa týka nákupu a výmeny poruchového kotla od MŠ
Sever – Óvoda, ktorý sa využíva v alokovanej triede v Hodoch a zároveň vykuruje Denné
centrum v Hodoch.
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Mgr. Lívia Gešková – MŠ žiada 2 000 € s tým, že náklady vo výške 1 000 € spolufinancuje
referát sociálnych vecí a rodiny Mesta Galanta.
Hlasovanie:
5 za
1 proti
Komisia školstva schválila finančné prostriedky vo výške jednej polovice požadovanej sumy
t. j. 1 000 € na hradenie časti nákladov na kúpu a výmenu poruchového kotla pre MŠ Sever
– Óvoda, ktorý sa nachádza v Dennom centre Hody. Druhú polovicu nákladov uhradí
referát sociálnych vecí a rodiny Mesta Galanta.
4. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka
2018/2019
PaedDr. Peter Černý – dal slovo metodičke školstva.
Mgr. Ibolya Benkőová – uviedla materiál a informovala prítomných členov komisie.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Informatívnu správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2018/2019.
5. Pripravované letné aktivity CVČ Spektrum
PaedDr. Peter Černý – uviedol, že od metodičky školstva členovia neobdržali materiál
k tomuto bodu.
Mgr. Lívia Gešková - bod žiada presunúť na najbližšie zasadnutie komisie.
6. Rôzne (v rámci uvedeného bodu riešenie zariadenia kuchýň ZŠ od 01.09.2019)
Mgr. Lívia Gešková – uviedla súčasný počet stravujúcich sa a ich navýšenie na jednotlivých
základných školách od 01.09.2019. Zároveň informovala o finančných požiadavkách štyroch
ZŠ ktoré predložili v januári – dokopy vo výške cca 160 000 €.
PaedDr. Peter Černý - treba požiadať o úpravu a navýšenie rozpočtu. Budeme to
podporovať na zasadnutí MsZ.
Mgr. János Marsall – finančná komisia to musí zapracovať do návrhu rozpočtu.
Hlasovali:
5 za
1 sa zdržal
Komisia školstva odporúča požiadať o úpravu rozpočtu finančných prostriedkov na
finančnej komisii aj na zasadnutí MsZ.
Mgr. Juraj Bottka – informoval sa ohľadom rekreačných poukazov.
Mgr. Lívia Gešková – vypracovala materiál do finančnej komisie a MsZ, v ktorom žiada
navýšenie rozpočtu pre zamestnancov ZŠ SNP vo výške cca 17 000 €.
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Komisia školstva žiada pripraviť od vedúcej OSS na najbližšie zasadnutie komisie prepočet
všetkých zamestnancov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ ohľadom rekreačných poukazov. Prípadne
mailom poslať informáciu pred zasadnutím MsZ.
Ing. Štefan Marczibányi – informoval sa, či by mohol byť delegovaný do rady školy ZŠ
Štefánikova.
Mgr. Lívia Gešková – primátor k dnešnému dňu už delegoval členov za zriaďovateľa do
každej školskej rady.
Komisia školstva žiada vedúcu OSS, aby na najbližšie zasadnutie komisie predložila
aktuálny zoznam členov školských rád podľa jednotlivých škôl.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín najbližšieho zasadnutia na 06.05.2019 o 14.00 hod.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante, dňa 08.04.2019
Zapísala: Kristína Forrová
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