Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 08.06.2021
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Informatívna správa o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
3. Prerokovanie žiadostí na školské programy
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2021
6. Vyhodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2021
7. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD., predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
1. Kontrola plnenia úloh
Úloha č. 1 – schválené finančné prostriedky na opravu a údržbu a na odstránenie havarijného
stavu posielať školám a školským zariadeniam až po dodaní opečiatkovaných a podpísaných
cenových ponúk k podaným žiadostiam.
Mgr. Renáta Zsidóová – informovala členov Komisie školstva, že všetky cenové ponuky
boli dodatočne opravené a dodané na OSS.
Úloha č. 2 – návrhy riaditeľov ZŠ a MŠ na opravu a údržbu školských areálov a športovísk.
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla, že na OSS boli doručené 4 návrhy na opravu a údržbu
školských areálov a športovísk od riaditeľov ZŠ v celkovej sume 153 680,71 €.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – požiadal vedúcu OSS, aby podala správu o aktuálnom stave
finančných prostriedkov na kapitáloch „oprava a údržba škôl“ a „odstránenie havarijných
stavov škôl“.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že v rozpočte mesta k 1.1.2021 bolo schválených
70 000 € na opravu a údržbu škôl a školských zariadení, z toho KŠ schválila 30 000 € na
opravu strechy pre ZUŠ J. Haydna. Na poslednom zasadnutí KŠ sa schválilo poskytnutie
finančných prostriedkov na opravu a údržbu škôl a školských zariadení na základe žiadostí vo
výške 35 000 €. Zostatok je 5 000 € a schválené finančné prostriedky pre MŠ Clementisove
sady, pre prípadné opravy pri výstavbe tried na základe projektu vo výške 10 000 €.
V rozpočte mesta na odstránenie havarijných stavov škôl k 1.1.2021 bolo 30 000 €, z toho KŠ
na základe žiadostí rozdelila 17 000 €, zostatok je 13 000 €. Na zasadnutí MsZ bol schválený
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aj presun prebytku z roku 2020 na havárie vo výške 14 464 €, teda zostatok v havarijnom
fonde k dnešnému dňu (08.06.2021) je 27 464 €.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie:
- informácie OSS o úlohách, ktoré boli splnené
- návrhy riaditeľov ZŠ a MŠ na opravy a údržbu školských areálov a športovísk
a navrhuje ich ponechať v databáze projektov do budúcna.
2. Informatívna správa o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka
ZŠ na školský rok 2021/2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.
3. Prerokovanie žiadostí na školské programy
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – informovala prítomných o prijatých žiadostiach.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – navrhol schváliť pridelenie finančných prostriedkov v plnej
žiadanej výške všetkým školám.
P. č. Zariadenie

Názov projektu

Návrh sumy

1.

ZUŠ, Sídl. SNP

Absolventská výstava 2021

250 €

2.

MŠ – Óvoda, Sídl. Sever

Vianočné trhy 2021 – III. ročník

150 €

3.

ZŠ Z. Kodálya s VJM

Aby sa nám deti netúlali

4.

ZŠ, Štefánikova

Turnaj vo volejbale

160 €

5.

ZŠ, Štefánikova

Chemický jarmok

150 €

6.

ZUŠ J. Haydna

Absolventský a žiacky koncert

500 €

7.

ZŠ G. Dusíka

Hudobné vystúpenie žiakov školy

400 €

8.

ZŠ G. Dusíka

Využitie inovatívnych vyuč. metód

150 €

9.

ZŠ G. Dusíka

Beh Gejzu Dusíka

350 €

SPOLU:

2 300 €

4 410 €

Komisia školstva prerokovala žiadosti jednotlivých škôl a jednomyseľne schválila
prerozdelenie finančných prostriedkov pre všetky programy pre všetky školy vo výške
4 410 € podľa uvedenej tabuľky.
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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. – informoval o prijatej žiadosti ZŠ, Sídl. SNP o poskytnutie
finančných prostriedkov na havarijný stav rampy za kuchyňou, ktorá slúži ako vchod do
budovy a zároveň ako vykládka tovaru do školskej kuchyne. Následne otvoril diskusiu.
Komisia školstva prerokovala žiadosť a jednomyseľne schválila pridelenie finančných
prostriedkov pre Základnú školu, Sídl. SNP 1415/49 v Galante vo výške 2 500 €.
5. Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – uviedol materiál.
Komisia školstva berie na vedomie a jednomyseľne schvaľuje návrh plánu práce komisie
na II. polrok 2021 v predloženom znení. Návrh plánu práce tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
6. Vyhodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2021
PaedDr. Peter Černý, PhD. – predložil návrh na vyplatenie odmien pre členov komisie –
odborníkov z radov občanov za I. polrok 2021 na základe ich účasti na zasadnutiach.
Komisia školstva jednomyseľne schválila návrh na vyplatenie odmien za I. polrok 2021 pre
členov komisie – odborníkov z radov občanov v zmysle prílohy č. 2 zápisnice.
7. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných členov komisie o vyhodnotení akčného plánu
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2015-2020 za rok 2020.
Komisia školstva jednomyseľne schválila Vyhodnotenie akčného plánu programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2015-2020 z oblasti školstva
s prehľadom jednotlivých splnených úloh a podkladov za rok 2020.
Mgr. Lívia Gešková – oznámila, že dáva žiadosť na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu s názvom „Podpora
udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej
situácie“ poskytlo finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80
percent hrubej mesačnej mzdy za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. ZUŠ, Sídl
SNP získa finančné prostriedky vo výške 27 470 € a ZUŠ J. Haydna 34 750 €. Vlastné príjmy
dvoch škôl navrhujeme zvýšiť o sumu 62 220 €, zároveň znížiť mzdové výdavky mesta
o uvedenú sumu, čo uvádzame v priloženej tabuľke.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – súhlasil s návrhom úpravy rozpočtu. Navrhol ušetrené
finančné prostriedky vo výške 62 220 € ponechať v rozpočte školstva.
Ing. Štefan Marczibányi – navrhol o túto sumu navýšiť položku „oprava a údržba škôl
a školských zariadení“ alebo požiadať MsZ o preklasifikovanie bežných výdavkov na
kapitálové výdavky určené na rekonštrukčné práce škôl.
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Komisia školstva jednomyseľne schvaľuje predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na
rok 2021, zároveň žiada MsZ o navýšenie finančných prostriedkov v kapitole „oprava
a údržba škôl a školských zariadení“ o 62 220 € .
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť, za spoluprácu
v I. polroku 2021 a stanovil termín najbližšieho zasadnutia na 25.08.2021 o 15.00 hod.

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

V Galante dňa 08.06.2021
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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