Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 22.08.2017
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)

Program:
Schválenie návrhu plánu práce komisie na II. polrok 2017
Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2017 – oblasť školstva
Informatívna správa o stave záškoláctva
Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/2 – dotácia na podporu talentovaných žiakov
Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
6. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia komisie školstva, ktorý bol jednohlasne schválený.
1. Schválenie návrhu plánu práce komisie na II. polrok 2017
Materiál bol odoslaný mailovou formou všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Predseda komisie požiadal vedúcu OSS o informovanie členov komisie o programe plánu
práce na II. polrok 2017.
Mgr. Lívia Gešková – návrh plánu práce sme zostavili z bodov, ktoré sa každoročne opakujú.
Doplnenie a upresnenie čakáme od členov komisie.
Predseda komisie dal priestor na pozmeňujúce návrhy.
Komisia školstva jednohlasne schválila plán práce komisie na II. polrok 2017
2. Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2017 – oblasť školstva
Materiál bol zaslaný členom komisie elektronickou formou spolu s pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej, ktorá následne podrobne
informovala členov komisie o hospodárení mesta s finančnými prostriedkami za I. polrok 2017
v oblasti školstva.
Komisia školstva berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta za I. polrok 2017 – oblasť
školstva a odporúča tento materiál predložiť na rokovanie MsZ v Galante v predloženom
rozsahu.
3. Informatívna správa o stave záškoláctva
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie elektronickou formou spolu s pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo metodikovi školstva.
Mgr. Juraj Bottka – informoval prítomných o stave záškoláctva a postupe riešenia
záškoláctva OSS za školský rok 2016/2017, kde v tabuľke porovnával počet vymeškaných
neospravedlnených hodín na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
so školským rokom 2015/2016.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o stave záškoláctva v školskom
roku 2016/2017.

4. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/2 – dotácia na podporu talentovaných žiakov
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie elektronickou formou spolu s pozvánkou.
Predseda komisie na základe predkladaného materiálu informoval prítomných o jednotlivých
žiadostiach a následne navrhol rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 2800 €. Predseda
komisie otvoril diskusiu k pozmeňujúcim návrhom rozdelenia finančných prostriedkov.
Mgr. Jozef Gál – Adam Bukor je bez pochýb dobrý športovec, ale on berie podporu aj z iných
zdrojov, preto by som mu navrhoval 500 €.
Mgr. László Benkovics – Adam má už maďarské občianstvo a reprezentuje Maďarsko, preto
sa aj ja stotožňujem s Mgr. Jozefom Gálom.
PaedDr. Peter Černý – na základe návrhu Mgr. Jozefa Gála navrhujem zvyšných 200 €
prerozdeliť na ostatné školy.
Komisia školstva na základe podaných žiadostí v zmysle Výzvy č.3/2 – Talentovaní žiaci
jednohlasne odsúhlasila rozdelenie finančných prostriedkov pre Talentovaných žiakov
nasledovne:
Škola
ZŠ Sídl. SNP
ZŠ Sídl. SNP
Základná škola Gejzu Dusíka
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, Kodály
Zoltán Gimnázium Galanta-Galánta
Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Základná umelecká škola Josepha Haydna
Základná škola, Štefánikova

Názov projektu
Rozvíjanie schopností talentovaného
žiaka
Podpora talentovanej mládeže
Motivácia reprezentantov

Schválené
100,00 €
700,00 €
100,00 €

Podpora talentovaných žiakov

500,00 €

Podpora talentovaných žiakov
Žiaci ZUŠ Josepha Haydna na
celoslovenských interpretačných
súťažiach 2017
Podpora talentovaných žiakov v príprave
na športové súťaže

500,00 €

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály
Loptové hry na ZŠ Kodálya
Zoltán Alapiskola

200,00 €
300,00 €
400,00 €

5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol zaslaný elektronickou formou všetkým členom komisie školstva spolu s
pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo metodikovi školstva, aby informoval o jednotlivých
žiadostiach.
Mgr. Juraj Bottka – informoval členov o žiadosti Akad. mal. Blanky Kästovej zo ZUŠ, Štvrť
SNP, kde pani riaditeľka žiada finančné prostriedky na opravu vlhnutia steny a odstránenia
havárie na ústrednom kúrení v plnom finančnom krytí. Zároveň informoval členov
o doložených dokladoch riaditeľkou školy, ktoré vyžadovala komisia školstva na poslednom
zasadnutí.
Komisia školstva jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na
odstránenie havárie vlhnutia steny na Základnej umeleckej škole, Štvrť SNP vo výške
5000 € a na odstránenie havárie na ústrednom kúrení vo výške 2000 €.

V prípade druhej žiadosti sa jedná o opravu vykurovacieho systému na Základnej škole Zoltána
Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, kde pani riaditeľka žiada tiež plné finančné krytie,
nakoľko v škole prebiehajú ďalšie práce, ktoré bude financovať z vlastných príjmov školy. Pani
riaditeľka predložila jednu cenovú ponuku, z dôvodu ojedinelých kotlov Weissmann
s ojedinelými horákmi značky Weishaupt, ktoré reviduje a opravuje v blízkom okolí jediná
firma.
Komisia školstva jednomyseľne odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov na
opravu vykurovacieho systému na Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály
Zoltán Alapiskola vo výške 900 €.
6. Rôzne
Predseda komisie predniesol materiál, ktorý spracovala Mgr. Lívia Gešková a zároveň jej
odovzdal slovo.
Mgr. Lívia Gešková – podrobne informovala členov o návrhu na zvýšenie miezd pre
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o 6 % a nepedagogickým
zamestnancom o 2 % na mesiace september až december 2017 z rozpočtu mesta Galanta, čo
činí suma v celkovej výške 25 147 €.
Komisia školstva jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh na zvýšenie miezd
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a odporúča ho MsZ v Galante schváliť
predloženej forme a rozsahu.
Mgr. Jozef Gál – informoval sa, že ako prebehlo výberové konanie na Základnej škole Gejzu
Dusíka.
Mgr. Lívia Gešková – Mesto vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Do
stanoveného termínu sme dostali dve prihlášky. Pri otváraní obálok sa 3-členná komisia
jednomyseľne zhodla na tom, že jeden uchádzač spĺňa vypísané kritériá, druhý nie, nemal
jednoznačne potvrdené absolvovanie 1. atestácie. Zápisnica v tomto znení bola postúpená rade
školy, ktorá sa následne uzniesla, aby uchádzač bol pozvaný k výberovému konaniu
s podmienkou doloženia potrebných dokladov. Po doručení zápisnice od rady školy primátor
využil legislatívou povolenú možnosť nevymenovať navrhnutého kandidáta, čo vo svojej
odpovedi doručenej rade školy aj odôvodnil. Potom vyhlásil nové výberové konanie v zmysle
zákona. Termín uzávierky druhého kola bol včera 21.8.2017.
Predseda komisie sa poďakoval za účasť a termín najbližšieho zasadnutia stanovil na
12.09.2017.

V Galante, dňa 28.08.2017
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý
predseda komisie

