Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 25.10.2017
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)

Program:
1. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2017/2018
2. Návrh rozpočtu na rok 2018 – oblasť školstva
3. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov
komisie školstva, vedúcu OSS, metodika školstva a oboznámil ich s programom zasadnutia,
ktorý bol jednomyseľne schválený.
1. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2017/2018
Materiál bol odoslaný mailovou formou všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSS, aby informovala o zbere údajov.
Mgr. Lívia Gešková – v tabuľke, ktorá Vám bola elektronickou formou preposlaná sú počty
žiakov za tri školské obdobia, kde je možné vidieť značný nárast žiakov v školskom roku
2017/2018. Z počiatku sme mali trocha obavy z naplnenia počtu detí v CVČ, ale v tomto roku
je to len o 5 detí menej ako vlani, čo nás milo prekvapilo. Napriek tomu, že sa nám v školskom
roku 2017/2018 podarilo do MŠ umiestniť všetky deti, ktoré do septembra dosiahli 3 roky, som
zapracovala do rozpočtu 2018 aj finančné prostriedky na otvorenie ďalšej triedy v MŠ na
Sídlisku Sever z dôvodu narastajúceho počtu detí.
PaedDr. Peter Černý – informoval sa o priestoroch v MŠ na Sídlisku Sever, kde bol voľakedy
aj depozit Vlastivedného múzea, ktorý by sa mohol využiť na vytvorenie novej triedy a tak by
sa zachovala telocvičňa v MŠ.
Mgr. Lívia Gešková – jediná voľná trieda slúžila voľakedy ako sklad pre múzeum a škola ich
využíva práve ako telocvičňu, takže iné priestory momentálne nemáme.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o zbere údajov za školský rok
2017/2018.
2. Návrh rozpočtu na rok 2018 – oblasť školstva
Mgr. Lívia Gešková – z dôvodu, že na MsÚ ešte stále prebiehajú interné rokovania ohľadne
rozpočtu na rok 2018, sme Vám ho do dnešného dňa nemohli preposlať na prerokovanie. Na
základe daných skutočností bude potrebné sa stretnúť ešte koncom novembra.
PaedDr. Peter Černý – prítomných členov komisie školstva informoval o žiadosti ZŠ, Štvrť
SNP, ktorá žiada o zapracovanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2018 na
termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia budovy ZŠ, Štvrť SNP.
Mgr. Lívia Gešková – požadovanú výšku finančných prostriedkov som zapracovala do návrhu
rozpočtu v kapitálových výdavkoch na rok 2018 spolu so žiadosťou MŠ na Novej dobe, ktorá

žiada o finančné prostriedky na umývačku riadu, ale ak by komisia tieto finančné prostriedky
na umývačku riadu schválila už v tomto roku, tak by som to vyškrtla z kapitálových výdavkov
na rok 2018.
Mgr. Marsall Ján – na zasadnutí Rady školy pri ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán
Alapiskola sme sa rozprávali o prepojení budovy školy s telocvičnou, bol by som rád ak by sa
aj táto prestavba zapracovala do kapitálových výdavkov na rok 2018. Škola by vedela polovicu
nákladov spojených s touto stavbou prefinancovať z vlastných zdrojov.
Mgr. Lívia Gešková – je potrebné, aby pani riaditeľka poslala žiadosť a následne to môžeme
zapracovať do rozpočtu.
Komisia školstva do decembrového zasadnutia KŠ poveruje Mgr. Líviu Geškovú -vedúcu
OSS o zapracovanie do kapitálových výdavkov na rok 2018 žiadosť ZŠ, Štvrť SNP a po
dodaní žiadosti ZŠ Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Alapiskola aj ich žiadosť.
3. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Mgr. Lívia Gešková – na základe preposlaného materiálu informovala členov o poskytnutých
finančných prostriedkoch jednotlivým školám a školským zariadeniam a zároveň ich
informovala o zostatku v havarijnom fonde a vo fonde opráv a údržby.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o opravách a údržbe v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
PaedDr. Peter Černý – informoval prítomných na základe preposlaného materiálu
o žiadostiach škôl, ktoré boli doručené kompletne aj s tromi cenovými ponukami na OSS.
Komisia jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na základe
predložených žiadostí nasledovne:
zariadenie:

MŠ, Nová doba

MŠ, Štvrť SNP
ZŠ, Štvrť SNP
MŠ, Clementisove
sady
ZUŠ J. Haydna

-

Vec

poskytnuté
MsÚ

žiadosť o finančné prostriedky na nákup umývačky
riadu

1 600,00 €

žiadosť o finančné prostriedky z havarijného fondu na
opravu okapových chodníkov

7 000,00 €

žiadosť o finančné prostriedky z havarijného fondu na
opravu okapových chodníkov

9 000,00 €

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu
opráv a údržby na demontáž a výmenu osvetlenia v 15 tich triedach a odborných učebniach
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu
opráv na celoplošnú izoláciu strešnej plochy na
spojovacej chodbe a hospodárskeho pavilónu.
Žiadosť o finančnú pomoc z fondu opráv a údržby na
okapové chodníky

11 000,00 €

4 000,00 €
1 000,00 €

finančné prostriedky z fondu opráv a údržby
finančné prostriedky z havarijného fondu

Komisia školstva na základe jednotlivých žiadostí schválila finančné prostriedky
z havarijného fondu v celkovej výške 16 000,00 € a z fondu opráv a údržby schválila
finančné prostriedky v celkovej výške 17 600,00 €.

5. Rôzne
PaedDr. Peter Černý – informoval sa ohľadne vymenovania novej riaditeľky na ZŠ Gejzu
Dusíka.
Mgr. Lívia Gešková – novozvolená pani riaditeľka, ktorá nastupuje od 1.11.2017 bola s pánom
riaditeľom zavolaná na osobné stretnutie k pánovi primátorovi. Všetko prebehlo v priateľskej
atmosfére, kde sa pán primátor poďakoval PaedDr. Petrovi Bartekovi za doterajšie pôsobenie
na škole ako riaditeľ a poprial novozvolenej pani riaditeľke veľa pracovných úspechov.
Zároveň jej odovzdal menovací dekrét.
Mgr. Jozef Gál – sa informoval ohľadne budovy, kde sídlilo CVČ, že čo plánuje mesto s touto
budovou?
Mgr. Lívia Gešková - túto budovu už neevidujeme ako školskú, preto si myslím, že je to skôr
otázka na vedenie mesta alebo na komisiu investičnej výstavby.
Mgr. Lívia Gešková - informovala prítomných členov o plnení programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja za roky 2015-2020 za oblasť školstva.
Komisia školstva prerokovala Vyhodnotenie PHSR za rok 2016 – oblasť školstva, ktoré
berie na vedomie bez pripomienok a odporúča ho v predloženej podobe zapracovať do
Vyhodnotenia PHSR mesta Galanta za rok 2016 a následne predložiť na rokovanie MsZ
v Galante.
Mgr. Juraj Bottka – informoval členov o správe výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2016/2017.
Komisia školstva berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení mesta Galanta za šk. rok 2016/2017 a odporúča ju predložiť MsZ
v predloženom rozsahu.
Predseda sa poďakoval za účasť a najbližšie zasadnutie komisie školstva určil na 21.11.2017
o 14.00 hod.
V Galante, dňa 31.10.2017
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie

