Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 15.10.2018
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2019 – oblasť školstva
2. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/3 - dotácia na podporu talentovaných žiakov
3. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2018/2019
4. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
6. Rôzne
Otvorenie
Mgr. László Benkovics privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov komisie školstva
a následne ich oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
1. Návrh rozpočtu na rok 2019 – oblasť školstva
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Mgr. László Benkovics – predtým než odovzdal slovo vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej sa
informoval, či do rozpočtu sú zarátané aj výdavky spojené so školskou jedálňou v prípade schválenia
školských obedov zadarmo pre žiakov ZŠ a detí predškolského veku od nového roku 2019.
Mgr. Lívia Gešková – návrh rozpočtu Vám bol elektronicky zaslaný v dvoch tabuľkách. V tabuľke
s návrhom rozpočtu na bežné výdavky sme nenavrhovali žiadne zmeny, avšak interne bolo na opravy
navrhnutých 70 000 €, ako to bolo aj na rok 2018. V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa pre ZŠ zvlášť
rozpísali výdavky na mzdy+odvody a na prevádzku zariadení – prenesené kompetencie z MŠVVaŠ
SR – zatiaľ samozrejme odhad. Vlastné príjmy škôl sú trocha navýšené, ale je to podľa toho ako to
riaditelia spracovali. Ostatné finančné prostriedky určené na mzdy+odvody, odchodné, odstupné a
prevádzku sme tiež konzultovali s riaditeľmi škôl. Do rozpočtu neboli zapracované finančné
prostriedky na obedy zadarmo, nakoľko riaditelia ešte nevedia, že koľko detí sa im prihlási. Pevne
veríme, že sa to v januári vykryštalizuje.
Mgr. László Benkovics - vôbec to nie je domyslené, s obedmi súvisí aj navýšenie pracovných síl,
nákup nového zariadenia a riadu.
Mgr. Andrej Tábori – nebude to fungovať ako pri dotáciách na lyžiarske výcviky – ministerstvo
refunduje odstravované obedy?
Mgr. Benkovics László – 1,20 € na stravu bude prispievať štát ale ostatné zaplatí zriaďovateľ.
Mgr. Štefan Fazekas – potom by bolo asi výhodnejšie zvážať obedy.
Mgr. Jozef Gál – v rozpočte 2018 sme mali 20 700 € na vytvorenie novej triedy v MŠ Sever ?
Mgr. Lívia Gešková - tieto finančné prostriedky boli riešené úpravou rozpočtu.
Mgr. Jozef Gál – čo sú tie preplatky zdr. poistenia v bežných výdavkoch za rok 2018 ?
Mgr. Lívia Gešková - túto sumu Finančné oddelenie zapísalo do tejto tabuľky, nie je to čerpanie
z mestského rozpočtu – skôr niečo ako nenormatívne príspevky.
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Mgr. Jozef Gál – v školskom roku 2018/2019 nám vzrástol počet žiakov, k tomu počtu máme
úmerne prispôsobené finančné prostriedky od januára 2019?
Mgr. Lívia Gešková – Áno. Treba vedieť, že MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ a ŠKD pri základných školách sú
financované z rozpočtu mesta ako originálne kompetencie, ostatné /ZŠ/ sú financované
z ministerstva.
Mgr. Ján Marsall – ako skončili projekty odborných učební ?
Mgr. Lívia Gešková – na tri školy boli schválené projekty, ktoré spracováva projektová manažérka
pani Mazsárová v spolupráci s riaditeľmi základných škôl.
Mgr. Jozef Gál – ako to bude s finančnými prostriedkami na odstránenie havárií v roku 2019, keď
žiadostí stále pribúda ?
Mgr. Lívia Gešková – kalendárny rok začneme vždy s navrhovanou sumou 30 000,- EUR
a v prípade potreby požiadame finančné prostriedky od ministerstva alebo úpravou rozpočtu mesta.
Komisia školstva berie na vedomie návrh rozpočtu školstva na rok 2019 a odporúča ho MsZ
v Galante na schválenie v predloženom znení.
2. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/3 - dotácia na podporu talentovaných žiakov
Materiál bol odoslaný elektronickou formou a žiadosť ZŠ, Štvrť SNP a ZŠ Gejzu Dusíka a Z.
Kodálya s VJM boli nafotené a poskytnuté k nahliadnutiu na komisii školstva.
Mgr. László Benkovics – v dvoch žiadostiach je vymenovaných mnoho žiakov, ktoré nepodliehajú
podstate Výzvy č. 3/3 – Talentovaní žiaci, preto by navrhoval, aby finančné prostriedky boli
pridelené dvom školám a to Základnej škole, Štvrť SNP a Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM –
Kodály Zoltán Alapiskola, kde sú žiadosti presne formulované a zadefinované na konkrétneho žiaka.
Mgr. Jozef Gál – v tom zozname sa nachádzajú žiaci, ktorí by si zaslúžili odmenu. Preto by
navrhoval, aby sa peniaze na základe žiadostí ZŠ Gejzu Dusíka a ZŠ, Štefánikova pridelili
konkrétnym deťom, ktoré naozaj dosiahli pekné výsledky.
Mgr. Andrej Tábori – my nemôžeme rozhodovať o menách detí za školu.
Mgr. Marsall János – my môžeme požadovanú sumu iba schváliť, alebo neschváliť, prípadne
ponížiť sumu.
Mgr. Benkovics László – prečítal návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na základe žiadostí
na Výzvu č. 3/3 nasledovne:
1. Žiadosť ZŠ Z. Kodálya S VJM – Kodály Zoltán Alapiskola – Zs. Boros - 400 €
2. ZŠ, Štvrť SNP A. Hartl – 120 €
3. ZŠ G. Dusíka – D. Wiltschková, F. Szabó, M. Bičan 200 €
4. ZŠ, Štefánikova – K. Forrová, V. Knap 175 €
Komisia školstva na základe podaných žiadostí v zmysle Výzvy č.3/3 – Talentovaní žiaci
jednohlasne odsúhlasila žiadosti:
Škola
Názov projektu
Schválené
ZŠ Z. Kodálya s VJM – Kodálya
Podpora talentovaného žiaka
400,00 €
Zoltán Alapiskola
ZŠ Štvrť SNP
Podpora talentovanej mládeže
120,00 €
Základná škola Gejzu Dusíka
Motivácia reprezentantov
200,00 €
Podpora talentovaných žiakov v príprave na
Základná škola, Štefánikova
175,00 €
predmetové súťaže
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3. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2018/2019
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Mgr. Lívia Gešková – momentálne nám počty detí v školách a školských zariadeniach
pribúdajú, čo je pozitívne. V 4 ZŠ máme o 34 žiakov viac, v 5 MŠ o 17 detí viac, v ZUŠ
J. Haydna o 2 žiakov menej, ale treba poznamenať, že škola už druhý rok nemá skupinové
vyučovanie, nemá prípravný ročník najmenších - teóriu. ZUŠ na Sídl. SNP má o 11 žiakov viac
a CVČ o 21 detí menej, ako predošlý rok.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o zbere údajov za školský rok
2018/2019 a odporúča OSS spracovať do najbližšieho zasadnutia zoznam obcí, odklial
a v akom počte dochádzajú žiaci do ZŠ.
4. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Komisia školstva bola na základe spracovaného materiálu podrobne informovaná o využití
finančných prostriedkov na jednotlivé školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Galanta.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o opravách a údržbe v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Mgr. László Benkovics – postupne informoval prítomných o jednotlivých žiadostiach, ktoré
prišli na OSS.
Mgr. Andrej Tábori – haváriu na MŠ Sever riešime už takmer rok. Budova by sa mala riešiť
komplexnejšie a to možným zateplením, čo by vyriešilo tento problém a tak by sa neplátalo.
Špárovanie je podľa mňa úplne zbytočné, nakoľko budova MŠ stále pracuje a tá hmota sa môže
opäť rozdeliť, radšej navrhujem, aby sa tu použila montážna pena.
Mgr. Jozef Gál – momentálne prichádza daždivé počasie, preto by som pristúpil k vykonaniu
požadovaných prác na MŠ, Sever, aby im to tam nezatekalo. Máme menej finančných
prostriedkov ako je požadovaných, preto by som navrhoval, aby sa schváli len tie nevyhnutné,
napr. špárovať v exteriéri a zatiaľ nechať neopravený interiér.
Mgr. Marsall János – keď vylúčime sanáciu budovy v alokovanom pracovisku MŠ Hody, tak
by sme mohli znížiť žiadanú sumu a následne môžeme prerozdeliť finančné prostriedky.
Mgr. Benkovics László – navrhol prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé havárie:
1. Žiadosť ZŠ, Stvrť SNP – oprava prehnitého potrubia v kuchyni – 8646 €
2. Žiadosť MŠ, Sever – oprava vodovodného potrubia a zmiešavača vody – 372 €
3. Žiadosť MŠ, Sever – špárovanie panelov – 4948 €
Členovia komisie školstva navrhli aby sa finančné prostriedky v sume 1505 €, ktoré sa
neprerozdelili na projekty – Talentovaní žiaci preklasifikovali na havárie a tak by ostali finančné
prostriedky aj na prípadné havárie, ktoré by do decembra mohli nastať.
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Komisia jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na základe predložených
žiadostí nasledovne:
zariadenie:

poskytnuté
MsÚ

Vec

ZŠ, Štvrť SNP

oprava prehnitého potrubia v kuchyni

8646 €

MŠ, Sever

oprava vodovodného potrubia a zmiešavača vody

372 €

MŠ, Sever

špárovanie panelov

4948 €

Komisia školstva navrhuje preklasifikovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume
1505 € určených na školské programy na havárie.
6. Rôzne
Mgr. Jozef Gál – chcem sa poďakovať predsedovi komisie školstva PaedDr. Petrovi Černému za
jeho prácu a zodpovedné vedenie komisie školstva. Zároveň odkazujem občanovi Psotovi, že svoju
prácu som si robil svedomito a poctivo. Na zasadnutia som sa pripravoval, čítal som dokumenty a
snažil som sa riešiť veci podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Mgr. Lívia Gešková - poďakovala sa členom komisie za doterajšiu spoluprácu a konštruktívnu
diskusiu.
Mgr. Jozef Gál – sa poďakoval vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej za doterajšiu spoluprácu
a dôsledné vypracovanie materiálov
Mgr. Benkovics László navrhol vyplatenie odmeny pre člena komisie–odborníkov z radov občanov
za II. polrok 2018 v plnej výške.
Členovia komisie jednomyseľne súhlasili s vyplatením odmeny pre člena komisie–odborníkov
z radov občanov za II. polrok 2018 v plnej výške.
.

Mgr. László Benkovics v.r.
poverený predsedom komisie
na zastupovanie
V Galante, dňa 16.10.2018
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka
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