Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 09.04.2018
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2017- školstvo
2. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
3. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov
komisie školstva, vedúcu oddelenia spoločenských služieb, metodika školstva a ospravedlnil
neprítomných. Členov komisie oboznámil s programom zasadnutia, ktoré bolo jednomyseľne
schválené.
1) Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2017 – školstvo
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie odovzdal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby oboznámila členov s analýzou
čerpania rozpočtu mesta za rok 2017.
Mgr. Lívia Gešková – na základe predloženého materiálu informovala prítomných, že
plánovaný rozpočet nebol nikde prekročený. Do analýzy boli zapracované normatívne
finančné prostriedky, originálne kompetencie, nenormatívne a iné účelové finančné
prostriedky, ktoré sú podrobne rozpísané v predloženom materiáli.
PaedDr. Peter Černý – sa informoval ohľadne vzrastu počtu žiakov v školskom roku
2017/2018 oproti roku 2016/2017 o 77 žiakov, či sú z Galanty alebo okolia.
Mgr. Lívia Gešková – na Základnej škole na Štefánikovej ulici a Základnej škole Zoltána
Kodálya s VJM je mnoho detí, ktoré dochádzajú a aj z tohto dôvodu je ovplyvnená
vzrastajúca tendencia žiakov v meste.
Mgr. Jozef Gál – na druhej strane materiálu sa nachádzajú finančné prostriedky na asistenta
učiteľa na Základnej škole na Štefánikovej ulici, chcem sa opýtať či sa počíta aj do budúcna
s finančnými prostriedkami na asistenta učiteľa aj pre materské školy ?
Mgr. Lívia Gešková – v roku 2017 boli finančné prostriedky na asistenta učiteľa schválené
MŠVVaŠ SR iba pre ZŠ na Štefánikovej ulici a od 1.1.2018 aj pre ZŠ, Štvrť SNP a ZŠ G.
Dusíka, čo bude zapracované v analýze za rok 2018. V materských školách máme dvoch
asistentov a to jedného v Materskej škole na Novej dobe a v Materskej škole, Štvrť SNP. Ak
by mali tieto deti opätovný odklad, tak sa potom poskytnutie finančných prostriedkov na
asistentov v ďalšom školskom roku opätovne prehodnotí.
Komisia školstva berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtu mesta za rok 2017
a odporúča ju na schválenie mestskému zastupiteľstvu bez pripomienok.
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2) Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie odovzdal slovo metodikovi školstva.
Mgr. Juraj Bottka – s vedúcou oddelenia rozvoja mesta Ing. Zuzanou Kriškovou sme
navštívili Materskú školu na Sídl. Sever, kde pani Ing. Zuzana Krišková na základe obhliadky
spísala správu, ktorá Vám bola elektronicky poslaná. Na budove sa nachádzajú trhliny
v takom rozsahu, že je vidno na druhú stanu čo máte možnosť vidieť v prílohe priloženej
fotodokumentácii. Finančné prostriedky na havarijný stav budovy MŠ nie je možné čerpať
prostredníctvom MŠVVaŠ, starostlivosť o budovu je možné riešiť v rámci mesta.
KŠ sa jednomyseľne stotožňuje s návrhom a odporúčaním vedúcej oddelenia rozvoja
a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ. Zároveň žiada Ing. Zuzanu Kriškovú
o predloženie materiálu na MsZ a realizovanie odporúčaných postupov.
3) Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – na finančnú komisiu som podala žiadosti o úpravu rozpočtu pre
školstvo :
1. Od 1. januára došlo k zmene hodnoty koeficientu na dieťa v ŠKD z 1,6 na 6.
Financovanie činností ŠKD sa od 1.1.2018 zabezpečuje z podielových daní podľa
počtu žiakov prvého až piateho ročníka a nie podľa počtu všetkých žiakov základných
škôl zriadených na území obce. Na základe tohto by sme mali dostať v roku 2018
o 95 000 € viac. Po vzájomnej dohode s riaditeľmi štyroch ZŠ a po vykonaní kontroly
platových dekrétov v ŠKD žiadame navýšenie rozpočtu pre ZŠ G. Dusíka o 10 000,-€,
ZŠ Z. Kodálya s VJM o 13 800,- € a ZŠ na Ul. Štefánikovej o 4 500,- €.
2. Žiadala som o finančné prostriedky na otvorenie triedy v Materskej škole na Sídl.
Sever. Na prerábku a zariadenie by sme potrebovali 20 700 €, ale táto suma nezahŕňa
náklady na pracovné sily (2 učiteľky na plné úväzky, kuchárka a upratovačka na
čiastočné úväzky), ktoré tu budú potrebné po vytvorení tejto triedy.
3. Zároveň som žiadala navýšenie rozpočtu na podujatia Deň učiteľov a Športovec roka,
kde bol krátený návrh rozpočtu. Z dôvodu aby bola vážnosť a kvalita týchto podujatí
zachovaná je potrebné navýšiť finančné prostriedky na pôvodnú sumu 2 x 1500.
4. 27. februára som dostala žiadosť od pani riaditeľky ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
o navýšenie originálnych kompetencií o 1516,- € na odchodné v ŠJ.
Predseda komisie dal hlasovať o navrhovaných úpravách rozpočtu.
Komisia jednomyseľne odsúhlasila všetky navrhované úpravy rozpočtu.
Predseda komisie sa poďakoval za účasť a po dohode s členmi komisie školstva stanovil
ďalšie zasadnutie dňa 21.05.2018

V Galante, dňa 11.04.2018
Zapísala: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie
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