Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 30.08.2021
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Informatívna správa o stave záškoláctva za školský rok 2020/2021
2. Informatívna správa o zápise detí do MŠ na šk. rok 2021/2022
3. Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2021 – oblasť školstva
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
členov aj nečlenov KŠ, pani vedúcu OSS a metodičku školstva. Traja členovia sa
ospravedlnili. Oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol
jednomyseľne schválený.
1. Informatívna správa o stave záškoláctva za školský rok 2020/2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla predmetný materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o stave záškoláctva
za školský rok 2020/2021 bez pripomienok.
2. Informatívna správa o zápise detí do MŠ na šk. rok 2021/2022
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla predmetný materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o zápise detí do MŠ
na šk. rok 2021/2022 bez pripomienok.
3. Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2021 – oblasť školstva
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla predmetný materiál, informovala členov komisie
o hospodárení mesta s finančnými prostriedkami za I. polrok 2021 v oblasti školstva, zároveň
oboznámila členov komisie so žiadosťou pre finančnú komisiu o V. úprave rozpočtu mesta.
Žiada navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú umeleckú školu J. Haydna, pre
Materskú školu, Sídl. Clementisove sady a pre Materskú školu – Óvoda, Sídl. Sever na
odchodné v celkovej výške 7 858 €.
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PaedDr. Peter Černý, PhD. – informoval sa, či komisiou navrhnuté navýšenie finančných
prostriedkov v kapitole “riešenie havarijných stavov školských objektov“ sa dostalo do
rozpočtu mesta.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že v kapitole “riešenie havarijných stavov školských
objektov“ máme 30 000 €.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – uviedol, že komisia školstva dňa 26.11.2020 požiadala
finančnú komisiu a MsZ o presun prebytku z roku 2020 vo výške 14 464 € do kapitoly
“riešenie havarijných stavov školských objektov“. Poprosil pani vedúcu OSS o zistenie stavu.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie analýzu hospodárenia mesta Galanta na
úseku školstva za I. polrok 2021 a odporúča na schválenie MsZ v Galante s pripomienkou,
že opakovane žiada o presun prebytku z roku 2020 na rok 2021 do fondu „riešenie
havarijných stavov školských objektov“ vo výške 14 464 €.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že na OSS momentálne nie sú žiadosti na riešenie
havarijných stavov školských objektov.
5. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných, že na školách a školských zariadeniach sa
dokončujú opravy a údržby, tak ako aj práce na odstránenie havarijných stavov, finančné
prostriedky budú zúčtované do konca októbra.
Oznámila, že na jednej ZŠ sa vyskytlo používanie žuvacieho tabaku medzi žiakmi, prípad bol
riešení zo strany ZŠ. Zo strany OSS boli oslovené všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, aby vypracovali plán na riešenie drogovej prevencie do 31.08.2021. Všetky štyri ZŠ
plány odovzdali.
Informovala členov KŠ, že na ZUŠ J. Haydna bolo dokončené výberové konanie na post
riaditeľa školy, novou pani riaditeľkou sa stala Mgr. Mária Takáčová, Dis.art., ktorá nastúpila
do pracovného pomeru od 23.08.2021.
Ing. Augustín Popluhár – vyslovil poďakovanie a ocenil promptnosť členov KŠ pri
poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu strechy na ZUŠ J. Haydna,
ocenili to aj rodičia, aj pedagógovia školy.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín ďalšieho zasadnutia KŠ na 11. októbra 2021 o 15.00 hod.

PaedDr. Peter Černý, PhD. v. r.
predseda komisie
V Galante dňa 03.09.2021
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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