Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 24.11.2021
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Projekty: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – zateplenie MŠ Sídl. Sever, MŠ
Sídl. SNP a ZŠ Gejzu Dusíka
2. Návrh rozpočtu na rok 2022 – oblasť školstva a návrh prílohy k 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 2022
3. Návrh PHRSR mesta Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030
4. Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do orgánov školských samospráv
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Galanta za
školský rok 2020/2021
6. Informatívna správa o opravách a údržbe a o odstránení havarijných stavov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za rok 2021
7. Prerokovanie žiadosti na opravu a údržbu školského zariadenia CVČ - Spektrum
8. Prerokovanie žiadosti na odstránenie havarijného stavu v MŠ, Sídl. Clementisove sady
9. Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2021
10. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD., predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený. Oznámil, že pán
Mgr. László Benkovics sa vzdal členstva v Komisii školstva.
1. Projekty: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – zateplenie MŠ Sídl. Sever,
MŠ Sídl. SNP a ZŠ Gejzu Dusíka
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poprosil Evu Vašákovú, aby uviedla materiál.
Eva Vašáková – oznámila, že Mesto Galanta sa plánuje zapojiť do výzvy na predloženie
žiadosti o nenávratný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
– zateplenie Materskej školy, Sídl. Sever – rozpočet nákladov je 890 160,89 € s DPH,
spolufinancovanie nákladov pre mesto bude 5% z celkových oprávnených výdavkov,
v zmysle rozpočtu t. j. 45 508 €. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy sa
navrhujú príslušné rekonštrukčné práce a modernizácia z dôvodu zvýšenia energetickej
hospodárnosti budovy
– zateplenie Materskej školy, Sídl. SNP – rozpočet nákladov je 309 892,13 € s DPH,
spolufinancovanie nákladov pre mesto bude 5% z celkových oprávnených výdavkov,
v zmysle rozpočtu t. j. 15 912 €. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy sa
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navrhujú príslušné rekonštrukčné práce a modernizácia z dôvodu zvýšenia energetickej
hospodárnosti budovy
– zateplenie Základnej školy Gejzu Dusíka – rozpočet nákladov je 1 076 647 € s DPH,
spolufinancovanie nákladov pre mesto bude 5% z celkových oprávnených výdavkov,
v zmysle rozpočtu t. j. 53 833 €. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy sa
navrhujú príslušné rekonštrukčné práce a modernizácia z dôvodu zvýšenia energetickej
hospodárnosti budovy
PaedDr. Peter Černý, PhD. – sa opýtal, či statika v MŠ Sever je vyhovujúca, lebo viackrát
mala KŠ žiadosti z MŠ na odstránenie havarijného stavu, ktoré súviseli so zlou statikou
budovy.
Eva Vašáková – odpovedala, že z posudku vyplýva, že so statikou nie sú problémy, iba
amortizácia pôvodného materiálu spôsobuje problémy. Návrh obsahuje aj posilnenie základov
budovy.
Mgr. Juraj Bottka - chcel vedieť, či zníženie energetickej náročnosti vyčíslené v % je
reálne, keďže v MŠ na sídl. SNP sú už aj okná vymenené.
Eva Vašáková – v rámci modernizácie je navrhnuté usadenie lokálnych rekuperačných
jednotiek pre zabezpečenie spätného získavania tepla pri vetraní, tým sa zníži energetická
náročnosť.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – sa informoval, aká je časová náročnosť týchto prác.
Eva Vašáková – pri MŠ cca. 6 mesiacov, pri ZŠ určite aj rok budú trvať práce, ale spraví sa
presný časový harmonogram.
Mgr. Lívia Gešková – navrhla pri osadení nových osvetľovacích telesách vybrať si teplé
biele svetlo, lebo to je prirodzené a lepšie pre oči.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – navrhol určite preveriť statiku budovy, vyžiadať viac
posudkov, aby sa nestalo, že zateplenie je spravené a neskôr to predsa nebude v poriadku.
Mgr. Juraj Bottka – sa opýtal, či budova ZŠ G. Dusíka je napojená na kanalizáciu.
Eva Vašáková – splaškové odpadové vody z priestorov sociálneho príslušenstva sú
odvádzané do verejnej kanalizácie mesta. Dažďové strešné zvody strechy sú napojené na
dažďovú kanalizáciu. Projekt rieši kompletnú výmenu rozvodov vody a vodovodného
potrubia.
Mgr. Juraj Bottka – informoval sa, či je vyriešené zasieťovanie v rámci optiky.
Eva Vašáková – ZŠ sú optikou pospájané, na sídlisku Sever sú nové optiky na kamerovom
systéme, na sídlisku SNP tiež. Aj Smart- City rieši zasieťovanie.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informácie o projektoch „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy – zateplenie MŠ Sídl. Sever, MŠ Sídl. SNP a ZŠ Gejzu
Dusíka“ a odporúča ich prerokovať na odborných komisiách a následne MsZ v Galante na
schválenie bez pripomienok.
2. Návrh rozpočtu na rok 2022 – oblasť školstva a návrh prílohy k 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 2022
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla materiál. Pri návrhu vychádzala z roku 2021. Pre 5 MŠ
poskytne MŠVVaŠ SR na počet detí vyššiu sumu ako doteraz, celkom 92 500 €.
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Mgr. János Marsall – opýtal sa, či pri prevádzkových nákladoch sa počítalo s nárastom cien
elektriny a plynu.
Mgr. Lívia Gešková – pri MŠ, ZUŠ a CVČ sa s tým rátalo, vychádzalo sa z požiadaviek
riaditeľov, ktorí žiadali na prevádzku viac ako minulý rok. Normatívne financovanie ZŠ je
z MŠVVaŠ SR.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – treba upozorniť na zasadnutí MsZ na navýšenie výdavkov,
zriaďovateľ musí byť pripravený na rast cien.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla materiál aj k návrhu prílohy k 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 2022.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2022 – oblasť
školstva a odporúča ho MsZ v Galante na schválenie s nasledujúcou pripomienkou:
- navrhnutú položku na opravy a údržbu školských objektov (80 000 €) navýšiť o zostatok
k 31.12.2021.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Návrh prílohy k 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 2022 a odporúča
MsZ na schválenie v tejto podobe.
3. Návrh PHRSR mesta Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030 – časť
školstvo
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že každej časti programu sa venuje odborná komisia.
Odborná komisia, ktorá sa venuje časti školstvo tiež zasadala, kde sa preberali po jednom
požiadavky riaditeľov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ, ktoré sú na strane 82-83.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie návrh Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030 – časť
školstvo a odporúča ho MsZ na schválenie bez pripomienok.
4. Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do orgánov školských samospráv
PaedDr. Peter Černý, PhD. – požiadal vedúcu OSS o informácie.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných, že funkčné obdobie rád škôl skončilo 21.
marca 2020, ale vzhľadom na krízovú situáciu, núdzový stav zákon č. 62/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony umožní predĺžiť
funkčné obdobie existujúcich školských samospráv. Od septembra 2021 školy a školské
zariadenia uskutočnili voľby do rád škôl z radov pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov, aj z radov rodičov, čakajú už len na zástupcov zriaďovateľa, aby mohli spraviť
ustanovujúce zasadnutia. Mesto určuje termín ustanovenia rád škôl a mestskej školskej rady
na deň 15.01.2022 a počet a zloženie členov pri jednotlivých školách a školských
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zariadeniach. Návrh delegovaných zástupcov vychádza z doterajších zoznamov a drobné
zmeny boli konzultované s dotknutými osobami.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie návrh delegovaných zástupcov
zriaďovateľa do orgánov školských samospráv a odporúča ho MsZ v Galante na schválenie
bez pripomienok.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Galanta za
školský rok 2020/2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla materiál.
Mgr. János Marsall - upozornil, že od januára 2021 je účinná nová vyhláška MŠVVaŠ SR
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení a treba na to upozorniť riaditeľov. V správe nenašiel informácie
o oblastiach, v ktorých školy dosahujú dobré výsledky a v ktorých majú školy nedostatky. Na
druhej strane informácie o dištančnom vzdelávaní nemusia byť súčasťou správy.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – doplnil, že dištančné vzdelávanie v značnej miere ovplyvnilo
fungovanie aj výsledky škôl, z toho dôvodu môžu byť tie informácie súčasťou správ aj podľa
novej vyhlášky.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol, že keby školy potrebovali v prípade dištančného vzdelávania
v tomto školskom roku počítače pre sociálne slabších žiakov, mohlo by mesto požičať
mestské notebooky, ktoré boli pridelené poslancom MsZ.
Mgr. Lívia Gešková – zistíme požiadavky škôl.
Komisia školstva prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení mesta Galanta za školský rok 2020/2021 a odporúča ju MsZ na schválenie.
6.
Informatívna správa o opravách a údržbe a o odstránení havarijných stavov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za rok
2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že v roku 2021 rozpočet na odstránenie havarijných stavov
bol 30 000 €, poukázané FP sú vo výške 19 500 €, zostatok k 24.11.2021 je 10 508 €.
Rozpočet na opravy a údržbu školských objektov bol v roku 2021 80 000 € (70 000 € +
10 000 € pre MŠ Clementisove sady), z toho poukázané FP sú vo výške 65 000 € a zostatok
k 24.11.2021 je 15 000 €.
Mgr. János Marsall – navrhol zostatok na týchto položkách preniesť do roku 2022, aby sa
dali použiť v novom roku na havárie a opravy.
Mgr. Juraj Bottka – súhlasil s návrhom.
Peter Paška – oznámil, že kontroly, ktoré sa týkali projektu prístavby 2 tried pri MŠ
Clementisove sady sa skončili, aktuálne sa robí časový harmonogram prác a ešte tento rok
začneme s prístavbou. Chceme, aby prístavba nového pavilónu s dvomi triedami bola hotová
do septembra 2022. Na leto sa plánuje zateplenie celej budovy, firma sľúbila, že urobí pre to
maximum, aby sa všetko stihlo dokončiť. Ceny však od roku 2018 išli hore, tak tam budú
potrebné ďalšie financie, ale navýšenie by nemalo prekročiť 15%.
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Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o opravách a údržbe a o odstránení
havarijných stavov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Galanta za rok 2021 a žiada prebytok na uvedených položkách presunúť na rok 2022.
7. Prerokovanie žiadosti na opravu a údržbu školského zariadenia CVČ - Spektrum
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o žiadosti riaditeľky CVČ – Spektrum
v Galante, ktorá žiada finančné prostriedky na výmenu okien. CVČ - Spektrum nemá
v rezerve vlastné príjmy, potrebovali by celú sumu, vybrali si najvýhodnejšiu ponuku, žiadajú
finančné prostriedky vo výške 7 957,70 €. Pani riaditeľka v žiadosti uviedla, že výmenu okien
môžu uskutočniť aj etapovite v roku 2021 a príp. v roku 2022.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – navrhol poskytnúť finančné prostriedky na výmenu okien
v CVČ vo výške 5 000 €, aby 10 000 € na tejto položke zostalo v rezerve pre MŠ
Clementisove sady.
Mgr. Juraj Bottka – sa opýtal, či v tomto prípade, keď CVČ - Spektrum sídli v areáli ZŠ na
ulici Štefánikova, nemala by žiadať financie na výmenu okien ZŠ.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poprosil vedúcu OSS vyriešiť tieto záležitosti a dal hlasovať
za návrh.
Komisia školstva prerokovala žiadosť CVČ – Spektrum a jednomyseľne schválila
pridelenie finančných prostriedkov pre ZŠ Štefánikova na výmenu okien v CVČ – Spektrum
vo výške 5 000 €.
8. Prerokovanie žiadosti na odstránenie havarijného stavu v MŠ, Sídl. Clementisove
sady
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková - informovala, že v MŠ Clementisove sady sa stala havária 14.10.2021
pravdepodobne vo večerných hodinách, kedy praskla hadica slúžiaca prívodu vody v pavilóne
B. Voda sa dostala do šatne, umyvárky, triedy a spálne. Pani riaditeľka musela rýchlo riešiť
havarijný stav, nestihla osloviť 3 firmy pre cenové ponuky. Okamžite sa začalo s realizáciou
prác na odstránenie škôd po havárii. Pani riaditeľka žiada finančné prostriedky vo výške
9 600 €, z vlastných príjmov vie doložiť 507,48 €.
Druhá žiadosť je tiež z MŠ Clementisove sady na pridelenie finančných prostriedkov vo
výške 1 100 € na nákup nábytku, ktorý bol poškodený dôsledkom havárie. Z vlastných
príjmov MŠ doloží 364,80 €. K tej žiadosti sú aj 3 cenové ponuky.
PaedDr. Peter Černý, PhD. - navrhol vyhovieť prvej žiadosti v plnej výške, t. j. 9 600 €
a zostatok z tejto položky 900 € poskytnúť na nákup nábytku pre MŠ.
Komisia školstva prerokovala žiadosti Materskej školy, Sídl. Clementisove sady
a jednomyseľne schválila pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie dôsledkov po
havárii vody vo výške 9 600 € a na nákup nábytku vo výške 900 €.
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9. Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2021
PaedDr. Peter Černý, PhD. – predložil návrh na vyplatenie odmien pre členov komisie –
odborníkov z radov občanov za II. polrok 2021 na základe ich účasti na zasadnutiach.
Komisia školstva jednomyseľne schválila návrh na vyplatenie odmien za II. polrok 2021
pre členov komisie – odborníkov z radov občanov v zmysle prílohy č. 1 zápisnice.
10. Rôzne
a) Žiadosť o úpravu rozpočtu Mesta Galanta na rok 2021
Mgr. Lívia Gešková – informovala o žiadosti o úpravu rozpočtu Mesta Galanta na rok 2021.
V časti originálnych kompetencií žiada navýšiť mzdovú položku v celkovej sume 14 813 €
pre MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD pri ZŠ, ŠJ pri MŠ a ZŠ z dôvodu mimoriadnych odmien v súlade
s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.
V časti prenesených kompetencií žiada navýšiť z nasledovných dôvodov:
- na základe dohodovacieho konania mesto obdržalo od MŠVVaŠ SR finančné prostriedky vo
výške 20 645 € na mimoriadne odmeny zamestnancov ZŠ v súlade s Kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa,
- MŠVVaŠ SR vyplatilo aj rekreačné príspevky za obdobie január až august v celkovej výške
4 305 €,
- MŠVVaŠ SR navýšilo rozpočet po zbere dát k 15.9.2021 o 35 682 €.
Komisia školstva berie na vedomie žiadosť o úpravu rozpočtu Mesta Galanta na rok 2021
a odporúča MsZ na schválenie.
b) Žiadosť o jednorazový finančný príspevok – Gymnázium J. Matúšku v Galante
Mgr. Lívia Gešková – oznámila, že Komisia školstva obdržala žiadosť od pána riaditeľa
Gymnázia Janka Matúšku v Galante o jednorazový finančný príspevok vo výške 1 200 € pre
študenta gymnázia Jakuba Kozmera. Jakub je reprezentantom SR v plutvovom plávaní.
Dosahuje vynikajúce výsledky a vzorne reprezentuje nielen školu ale i mesto Galanta,
v ktorom býva.
Mgr. Katarína Barcziová – sa vyjadrila, že keď sú peniaze, treba toho žiaka podporiť.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že keď je to legislatívne v poriadku a sú na to peniaze, tak
treba podporiť.
Mgr. Juraj Bottka – vyslovil názor, že keď sú na to nejaké možnosti, navrhol by oceniť aj
iných úspešných športovcov, umelcov a reprezentantov mesta.
Mgr. Lívia Gešková – upresnila, že Gymnázium Janka Matúšku môže dostať finančný
príspevok z fondu Finančné príspevky na školské programy a ešte v roku 2021 to treba aj
vyúčtovať.
Peter Paška – povedal, že študent Jakub Kozmer bol ocenený aj na VÚC v Trnave. U nás
v meste by mohol dostať dotáciu iba po úprave VZN.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal hlasovať za návrh.
Hlasovali za: 4
Zdržal sa hlasovania: 1
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Komisia školstva prerokovala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Gymnázium
Janka Matúšku v Galante pre študenta Jakuba Kozmera vo výške 1 200 € a schvaľuje
pridelenie finančných prostriedkov z fondu Finančné príspevky na školské programy
a zároveň žiada zostatok na uvedenej položke k 31.12.2021 preniesť na rok 2022.
Predseda komisie poďakoval všetkým za aktívnu účasť na zasadnutí a za prácu a činnosť v II.
polroku 2021. Termín ďalšieho zasadnutia bude upresnený v pozvánke.

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

V Galante dňa 30.11.2021
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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