Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 11.03.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Vyhodnotenie zaslaných projektov v zmysle Výzvy č. 3 pre oblasť „Vzdelávanie a výchova
detí a mládeže - školstvo“
2. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2018/2019
3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
4. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných, poslanca
Ing. Augustína Popluhára, zároveň ospravedlnil poslancov Mgr. Andreja Táboriho a Ing.
Štefana Marczibányiho a oznámil, že komisia školstva je uznášania schopná. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia, v ktorej podľa usmernenia vedúcej OSS, bod č. 2
presunul na ďalšie zasadnutie komisie. Program bol jednomyseľne schválený.

1. Vyhodnotenie zaslaných projektov v zmysle Výzvy č. 3 pre oblasť „Vzdelávanie
a výchova detí a mládeže-školstvo“
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – s vedúcou OSS vytvorili predbežný návrh rozdelenia financií, ktorý
predložili komisii na prerokovanie a následné odsúhlasenie. Celková suma na poskytnutie
dotácií je na rok 2019 bez zmeny vo výške 10 000 €. Navrhnuté rozdelenie je 7 000 € na
projekty a programy a 3 000 € na podporu talentovaných žiakov.
Mgr. Ján Marsall – navrhol rozdelenie finančných prostriedkov na 8 000 € na projekty
a programy a 2 000 € na podporu talentovaných žiakov
PaedDr. Peter Černý - tento rok došlo menej projektov a žiadosti na podporu talentovaných
žiakov zatiaľ nevedia odhadnúť, zostal by pri pôvodnom rozdelení.
Predseda postupne prechádzal všetky projekty a komisia posúdila všetky žiadosti jednotlivo.
Komisia školstva prerokovala a vyhodnotila podané žiadosti v zmysle Výzvy č. 3
a odsúhlasila ich rozdelenie vo výške 7 000 €. Suma vo výške 3 000 € bola vyčlenená
na podporu talentovaných žiakov.
Hlasovali:
za 4
proti 1
Rozdelenie dotácií v uvedených sumách bolo schválené a tabuľka tvorí prílohu zápisnice.
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2. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.
Žiadosť MŠ Sever – Óvoda o poskytnutie finančných prostriedkov bola členom zaslaná
elektronicky.
Predseda KŠ informoval členov o obdržaní žiadosti z MŠ Sever – Óvoda na nákup škrabky
zemiakov do školskej jedálne.
Mgr. Ján Marsall – zaujíma ho, či MŠ nemá dostatok vlastných príjmov na nákup škrabky
zemiakov. V tomto prípade by sa skôr priklonil k požičaniu finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta, ktoré by škola neskôr vrátila.
PaedDr. Peter Černý – na zasadnutí rady školy poprosí pani riaditeľku o vyjadrenie sa
k uvedenej žiadosti.
Komisia školstva žiada vedúcu OSS, aby do ďalšieho zasadnutia komisie doložila od MŠ
Sever – Óvoda tri cenové ponuky ohľadom podanej žiadosti a sumarizáciu čerpania
vlastných príjmov MŠ od 01.01.2019 do 31.03.2019.
3. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že MsZ Galanta na svojom zasadnutí 25.04.2019 prerokuje
analýzu čerpania rozpočtu 2018, ktorej súčasťou je školstvo. Z dôvodu, že analýzu na
finančné oddelenie odovzdala 06.03.2019 a dodnes prebieha kontrola odovzdaného materiálu
zo strany FaMO, analýzu za oblasť školstvo predloží na ďalšom zasadnutí KŠ.
Informovala členov komisie o problémoch zavedenia bezplatného stravovania žiakov ZŠ
od 01.09.2019. Všetky štyri ZŠ odovzdali na oddelenie spoločenských služieb svoje
požiadavky jednorazové na úpravu a materiálové doplnenie kuchýň, ako aj na mesačné
finančné požiadavky pre nových zamestnancov školských jedální. Jednorazové výdavky činia
160 964 € o ktoré potrebujeme požiadať MsZ v rámci navýšenia rozpočtu mesta. Nakoľko si
nie je istá, že všetky požiadavky sú nutné, prosí o súčinnosť pri kontrole oprávnenosti týchto
požiadaviek. Uvedené požiadavky členom prepošle mailom a na ďalšom zasadnutí by sa
k uvedenému bodu mohli vrátiť. Naďalej očakáva zverejnenie výzvy z MŠVVaŠ SR ohľadom
zabezpečenia školských kuchýň.
Na MsZ odznela otázka rekreačných poukazov pre zamestnancov ZŠ sídl. SNP. Pani
riaditeľka ZŠ zatiaľ nepodala žiadosť, v ktorej by vyčíslila požiadavky školy a uviedla
prepočítaný stav zamestnancov. Po obdržaní takejto žiadosti požiadam MsZ o navýšenie
rozpočtu.
Komisia školstva navrhuje vypracovať a podať návrh na úpravu rozpočtu na rekreačné
poukazy pre každého zamestnanca ZŠ SNP, ktorý má na škole odpracované 2 roky.
Podľa mojich informácií pán primátor oslovil všetkých poslancov, aby sa vyjadrili o záujme
v členstvách v radách škôl z dôvodu, že navrhol na posledný rok volebného obdobia odvolať
bývalých poslancov MsZ a na ich uvoľnené miesta vymenovať nových členov. Prosím vás,
aby ste uviedli váš záujem tu na komisii ako členovia komisie školstva.
Mgr. Ján Marsall – záujem o členstvo v rade školy ZŠ s VJM Z. Kodálya
Mgr. Juraj Bottka – záujem o členstvo v rade školy ZŠ SNP
Ing. Augustín Popluhár – záujem o členstvo v ZŠ SNP a MŠ Nová doba
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Čo sa týka témy MsZ ohľadom otvorenia dvoch nových tried v MŠ na sídl. Clementisove
sady, by som poznamenala, že materiály, ktoré mi boli vyčítané, že neboli predložené na
komisii školstva, neboli vypracované naším oddelením. Oddelenie spoločenských služieb
vždy predkladá materiály na schválenie komisii školstva, ktoré sa týkajú problematiky
školstva.
K merite veci by som uviedla, že sme uvažovali o otvorení dvoch tried alternatívne v iných
materských školách, ale jedna na to nemá dostačujúci pozemok, druhá nemá dostatok kapacít
v kuchyni MŠ variť pre deti aj učiteľov ďalších dvoch tried, ďalšia má problémy so statikou,
atď. Najlepším riešením sa ukazuje materská škola Clementisove sady, kde s projektom
súhlasila pani riaditeľka MŠ aj RÚVZ Galanta. Podľa nášho oddelenia je nutné rozšíriť
kapacity MŠ, nakoľko od 01.09.2020 pravdepodobne bude povinná návšteva MŠ detí
predškolského veku. Posledné roky sú všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
plné.
Dňa 22.03.2019 mesto organizuje v MsKS v spolupráci so ZsVS svetový deň vody pre deti
materských a základných škôl, 28.03.2019 o 16.00 hod. v obradnej sieni renesančného
kaštieľa Deň učiteľov a 13.04.2019 XXXVII. ročník Behu Galantou. Na uvedené podujatia
vás srdečne pozývame a zasielame pozvánky.
Mgr. Juraj Bottka – pripravuje mesto výzvu na výberové konanie na obsadenie miest
riaditeľov MŠ, ZŠ a CVČ?
Mgr. Lívia Gešková – do 30.06.2019 svoje funkčné obdobie ukončia dvaja riaditelia ZŠ, štyri
riaditeľky MŠ a riaditeľka CVČ. Výzva bude zverejnená na stránke mesta do 15.04.2019.
Predseda komisie záverom prítomným poďakoval za aktívnu účasť, pripomenul, že očakáva
vypracované materiály na ďalšie zasadnutie komisie. Predbežný termín na ďalšie zasadnutie
komisie školstva ustanovil na 08.04.2019 o 14.00 h.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante, dňa 11.03.2019
Zapísala: Kristína Forrová
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Prerozdelenie finančných prostriedkov KŠ MsZ na dotácie v oblasti školstva v zmysle Výzvy č. 3 na rok
2019
Predkladateľ projektu
škola/zariadenie

P. č.

Materská škola, Nová doba
mesiac jún
MŠ s VJM Nová doba - areál
MŠ s VJM, Nová doba
Vrchnákové kráľovstvo
máj-jún 2019
priestory MsÚ v Galante
ZUŠ sídl. SNP
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 2019
jún, júl, august 2019
Detská športová olympiáda - XXII.
MŠ - Óvoda, Sídlisko Sever
jún 2019
Ročník
MŠ - Óvoda, Sídlisko Sever, Galanta
MŠ - Óvoda, Sídlisko Sever
VIANOČNÉ TRHY
december 2019
MŠ Clementisové sady
MŠ Clementisove sady
"Zahrajme sa na divadlo"
25.04.2019 od 9:30 do 10:45 hod.
Turnaj vo volejbale pre žiakov škôl Základná škola, Štefánikova ulica, Galanta
ZŠ Štefánikova
v meste Galanta
október 2019
Základná škola, Štefánikova ulica, Galanta
ZŠ Štefánikova
"Chemický jarmok - 2. ročník"
jún 2019
Základná škola, Štefánikova ulica, Galanta
ZŠ Štefánikova
Zdravá desiata
máj 2019
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
ZŠ Z. Kodálya s VJM
Diákszó - školský časopis
január - december 2019
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
ZŠ Z. Kodálya s VJM
Mládež spieva, znejúca pieseň
marec - máj 2019
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
ZŠ Z. Kodálya s VJM
ABY SA NÁM DETI NETÚLALI
01.07.2019 - 12.07.2019
Prevencia a elimonácia
nerovnocennosti a netolerancie september-december 2019
ZŠ Sídl. SNP
voči rôznorodosti medzi deťmi
Rodičovská akadémia 2019
ZŠ Sídl. SNP
január 2019 - 4. jún 2019
Cestujeme po Európe
ZŠ Sídlisko SNP Galanta
ZŠ Sídl. SNP
Rodný môj kraj
september-december 2019
Obnoviteľné zdroje energie - naša ZŠ Sídlisko SNP Galanta
ZŠ Sídl. SNP
budúcnosť?
máj-jún 2019
4. ročník ľahkoatletickej súťaže
ZŠ Sídlisko SNP Galanta
ZŠ Sídl. SNP
žiakov mladšieho školského veku
máj 2019
skôl mesta Galanta
ZŠ Sídlisko SNP Galanta
ZŠ Sídl. SNP
Olympijská dúha
máj 2019
MŠ Sídl. SNP
MŠ Sídl. SNP
Proti drogovým závislostiam
máj 2019
MŠ SNP - alokovaná trieda ul. Úzka
MŠ Sídl. SNP, ul. Úzka
Pohyb je cesta
máj-jún 2019
Galanta, Matúškovo, Jelka, Kráľová pri
ZŠ Gejzu Dusíka
Poznávame históriu nášho regiónu
Senci, Senec - 17 apríl 2019
Centrum voľného času POP ARÉNA 2019
17. máj 2019
Spektrum

1. MŠ Nová doba
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Miesto a termín začatia a ukončenia
realizácie

Názov projektu
Maturita predškoláka

Schválená
výška
dotácie (v €)

250
250
200
400
100
200
150
100
150
150
150
1800
150
150
400
700
240
260
200
200
350
450

7000

Spolu:
Na základe hlasovania schválené na zasadnutí Komisie školstva dňa 11.03.2019
PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie školstva
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