Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 04.11.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)

Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2020 – oblasť školstva
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom
na území mesta Galanta na rok 2020
3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Galanta
za šk. rok 2018/2019
4. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/3 - dotácia na podporu talentovaných žiakov
5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
6. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD. predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.

1. Návrh rozpočtu na rok 2020 – oblasť školstva
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 – informovala o návrhu rozpočtu školstva na rok 2020 a porovnala
s rozpočtom na rok 2019. Uviedla, že od 01.01.2020 sa zvyšujú tarifné platy v školstve preto
je položka na mzdy vrátane odvodov vyššia, ako v roku 2019. Pre ŠJ sa tiež musela navýšiť
suma pre nových zamestnancov (7 osôb), z nich iba 2 sú zamestnaní cez projekt z ÚPSVaR.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poďakoval za správu a otvoril diskusiu.
Mgr. Juraj Bottka – navrhoval navýšiť položku na opravy a údržbu, budovy ZŠ a MŠ sú už
staré a sú v takom stave, že by to bolo potrebné riešiť.
Ing. Štefan Marczibányi – v MŠ Clementisove sady bol schválený projekt na vybudovanie
dvoch tried, financie tam budú potrebné, tiež navrhuje zvýšiť sumu na opravy a údržbu.
Pri prestavbe sa môže vyskytnúť nárast výdavkov, lebo je to stará budova. Navrhuje zvýšiť
sumu na opravy a údržbu na 80 000 €.
Mgr. Juraj Bottka - pri ZŠ G. Dusíka prečo sú také vysoké náklady na prevádzku?
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Mgr. Lívia Gešková – lebo je tam o jednu celú triedu viac ako minulý školský rok, ale
financie na prevádzku pre ZŠ dostaneme od štátu, nášho rozpočtu sa táto položka netýka.
Ing. Štefan Marczibányi – navrhuje zvýšiť sumu na prevádzku MŠ a ZUŠ o 10 000 € kvôli
predpokladaným zvýšeným výdavkom v roku 2020.
Komisia školstva prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 – oblasť školstva
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie s nasledujúcou
pripomienkou:
- navýšiť položku na opravy a údržbu škôl a školských zariadení na 80 000 €
- navýšiť prevádzkové náklady pre MŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Galanta na rok 2020 o 10 000 €.

2.
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom
na území mesta Galanta na rok 2020
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o aktuálnej prílohe k VZN č. 1/2019. Textová časť VZN
č. 1/2019 sa nemení, je platná vždy na aktuálny kalendárny rok, bude sa meniť vždy len
príloha, ktorej návrh úzko súvisí s rozpočtom mesta. Až po schválení rozpočtu na rok 2020 sa
návrh prílohy predloží na schválenie MsZ.
Komisia školstva prerokovala návrh prílohy k VZN č. 1/2019 bez pripomienok a odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie.

3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Galanta
za šk. rok 2018/2019
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo metodičke, aby uviedla správu o výchovnovzdelávacej činnosti.
Mgr. Renáta Zsidóová – informovala o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019.
Komisia školstva berie na vedomie správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení mesta Galanta za šk. rok 2018/2019 bez pripomienok a odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie.
Ing. Štefan Marczibányi – sa opýtal, či mesto nemá vplyv na SAD, aby zmenili cestovné
poriadky, aby aj žiaci ZŠ, ktorí nemajú trvalý pobyt v Galante a dochádzajú, mali možnosť
sa stravovať v ŠJ.
Mgr. Lívia Gešková – na ďalšie zasadnutie KŠ zistíme dôvody.
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Komisia školstva poveruje vedúcu OSS:
- v prípade základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta, okrem ZŠ
Gejzu Dusíka, do najbližšieho zasadnutia KŠ, preveriť potrebu úpravy autobusových
spojov v súvislosti s posunutím času, aby dochádzajúci žiaci ZŠ mali možnosť využiť
stravovanie v ŠJ.

4. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/3 - dotácia na podporu talentovaných žiakov
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných, že na oddelenie OSS bolo doručených
8 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre talentovaných žiakov.
Požadovaná výška všetkých dotácií presahuje sumu, ktorú ešte máme v rozpočte (2 755 €).
Preto sa upravili kritériá: dotáciu dostanú žiaci, ktorí sa umiestnili v okresných kolách súťaží
a predmetových olympiád na 1. mieste a umiestnenia v krajských, celoslovenských
a medzinárodných kolách súťaží v roku 2019.
Ing. Štefan Marczibányi – zisťoval, prečo ZŠ Štefánikova nemá podané žiadne žiadosti.
Mgr. Lívia Gešková – vysvetlila, že na Výzvu č. 3/2 na podporu talentovaných žiakov už
boli podané žiadosti v auguste 2019 a schvaľovali sa dotácie, vtedy aj ZŠ Štefánikova dostala
dotáciu pre talentovaných žiakov. Teraz bola vypísaná Výzva č. 3/3 pre talentovaných žiakov,
lebo ešte boli financie na to určené v rozpočte.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dodal, že vtedy boli schválené financie aj pre J. Kozméra,
žiaka Gymnázia J. Matúšku v Galante, ale neboli poslané kvôli zle uvedeného IČO. Dal
hlasovať o nasledovnom návrhu:
 ZŠ G. Dusíka: 6 x 50 €, spolu 300 € (M. Bičan, P. Szabó, F. Karkuš, J. Szabó,
K. Gulášová, P. Bednárová)
 Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Matúšku v Galante: 1 000 € (J. Kozmer)
 ZŠ, Sídl. SNP: 320 € (A. Hartl)
 ZŠ, Sídl. SNP: 320 € (S. Repa)
 ZŠ, Sídl. SNP: 320 € (A. Rapand)
 ZUŠ SNP: 120 € (N. Jambrichová, N. Bordovács)
 ZŠ, Sídl. SNP: 200 € (M. Beňuš)
 ZŠ Z. Kodálya: 60 € (suma musí byť použitá pre ocenenie talentovaného žiaka Ryana
Caseya Mészárosa)
SPOLU: 2 640 €
Komisia školstva po prerokovaní žiadostí jednomyseľne schválila dotáciu 2 640 €
na podporu talentovaných žiakov.

3

5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
PaedDr. Peter Černý – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – momentálne nemáme žiadosti na odstránenie havarijných stavov.

6. Rôzne
PaedDr. Peter Černý, PhD. – opýtal sa, či má niekto návrh na člena v Komisii školstva na
uvoľnené miesto.
Mgr. Juraj Bottka – navrhoval pána Mgr. Zsolta Fehéra.
Komisia školstva dáva návrh, aby bol nominovaný pán Mgr. Zsolt Fehér ako člen Komisie
školstva.
Mgr. Lívia Gešková – pozvala všetkých prítomných v mene primátora Mesta Galanta
pri príležitosti 30.výročia nežnej revolúcie dňa 15. 11. 2019 od 17.00 hod. na slávnostné
kladenie vencov pri pamätnej tabuli na Mierovom námestí v Galante. Súčasťou podujatia
bude aj zaujímavá videoprojekcia a príhovory predstaviteľov mesta a Trnavského
samosprávneho kraja. Pri tejto príležitosti Mesto Galanta v spolupráci s Trnavským
samosprávnym krajom usporiada výstavu externých panelov, ktorú si budete môcť prezrieť
na Mierovom námestí pred mestským úradom v termíne od 11. – 18. 11. 2019.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – tiež pozýval prítomných na výstavu fotografií k výročiu
nežnej revolúcie do priestorov Gymnázia J. Matúšku v mesiaci november.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť.

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

V Galante, dňa 08.11.2019
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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