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SPRÁVA KOMISIE ŠKOLSTVA A KULTÚRY
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Predkladá - Előterjeszti:
Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka Komisie školstva a kultúry
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Mgr. Bajkai János
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Materiál obsahuje - Melléklet:
1. Zápisnica zo zasadnutia komisie - A bizottsági ülés jegyzőkönyve

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 15. októbra 2020
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Ing Vetter Ján, PaedDr. Héder Ágnes, Mgr. Kopják Angelika,
PaedDr. Zuzana Langschadlová, Ing. Gabriel Weszelovszky
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Mgr. Szabó Csilla, Mgr. Laboda Róbert,
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: PaedDr. Farkas Adrianna,
- vedúci OŠKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel
- hosť: Mgr. Ondrej Gajdáč – viceprimátor
Program: A/ Otvorenie
B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry
D/ Rôzne
E/ Záver

A/ OTVORENIE
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie a
ostatných prítomných.
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie konštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina členov komisie, a komisia je uznášania schopná. Navrhla prejednať materiáli TE902/2020, 903/2020 a 922/2020 spolu. Predsedníčka komisie následne dala hlasovať o
schválení poradia programových bodov.
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
TE-900/2020
Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2020/2021

zariadeniach

Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že sa jedná o informatívnu správu
ohľadom zápisu detí v novom školskom roku. Ďalej uviedol, že materiál obsahuje aj porovnanie
predchádzajúcich piatich rokov.
Komisia odporúčala brať na vedomie informatívnu správu.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

TE-904/2020
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
na rok 2020 – normatívna dotácia
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál neobsahuje konkrétne
čísla, nakoľko MŠVVaŠ SR do dnešného dňa ešte nezverejnilo nové údaje o dotácií na
prenesenú kompetenciu po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2020. Ďalej uviedol, že
MsÚ odporúča rozpísať a schváliť normatívnu dotáciu podľa rozpisu MŠVVaŠ SR, t.j. vo výške
100% pre každú školu po zverejnení údajov. Ďalej konštatoval, že úrad navrhuje rozdeliť
rezervu normatívnych finančných prostriedkov. Zároveň informoval členov komisie, že Finančná
komisia včera už prejednala materiál a odporúčala predložiť na ďalšie rokovanie do Rady pri MZ
a MZ s pomerom hlasovania 7-0-0.
Komisia odporúčala predkladať materiál na ďalšie rokovanie do Rady pri MZ a MZ.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

TE-905/2020
Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2020 po prepočítaní údajov o počte
žiakov k 15.9.2020
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materiál obsahuje návrh na zmenu
rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Spojenej cirkevnej školy
MARIANUM a Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – MŠ Handlovská na rok 2020 po
prepočítaní údajov o počte detí a žiakov k 15. septembru 2020 v zmysle VZN Mesta Komárno č.
3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020. Ďalej uviedol, že
konkrétne zmeny zapríčinila zmena v počte zapísaných detí a žiakov v novom školskom roku a
sú vyčíslené v prílohe materiálu. Konštatoval, že celková zmena rozpočtu v rámci originálnej
kompetencie na rok 2020 predstavuje sumu 2.200 €, čo úrad odporúča vykryť z Programu 6.2.2
– Kompenzácia poplatku za ŠKD.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

TE-906/2020
Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – refundácia finančných
prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že v rozpočte mesta na rok 2020 bola
schválená dotácia vo výške 5 tis. eur na Kompenzáciu poplatku za ŠKD pre deti v hmotnej
núdzi, ktorý namiesto 10 € v zmysle VZN platili iba 2 € na základe rozhodnutia mesta. Ďalej
uviedol, že školy predkladali žiadosti v celkovej výške 992 € za predchádzajúci školský rok.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

TE-902/2020
Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ s VJM
Eötvösova
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že škola uspela v národnom projekte
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Ďalej uviedol, že v rámci projektu bude môcť
škola vytvoriť pracovné miesta pre pedagogický asistent, asistent učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením. Konštatoval, že trvanie projektu je do 31.08.2022. Ďalej
konštatoval, že projekt je financovaný zo štátnych zdrojov s podporou Európskeho sociálneho
fondu bez finančnej spoluúčasti zriaďovateľa. Uviedol, že podmienkou realizácie projektu je
súhlas zriaďovateľa a jeho spolupráca, napr. prevádzať finančné prostriedky poskytnuté MPC
na bankový účet školy, vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy asistentom a členom inkluzívneho tímu
a refundáciou oprávnenej ceny práce.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

TE-903/2020
Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ J.A.
Komenského
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že škola uspela v národnom projekte
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Ďalej uviedol, že v rámci projektu bude môcť
škola vytvoriť pracovné miesta pre pedagogický asistent, asistent učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením. Konštatoval, že trvanie projektu je do 31.08.2022. Ďalej
konštatoval, že projekt je financovaný zo štátnych zdrojov s podporou Európskeho sociálneho
fondu bez finančnej spoluúčasti zriaďovateľa. Uviedol, že podmienkou realizácie projektu je
súhlas zriaďovateľa a jeho spolupráca, napr. prevádzať finančné prostriedky poskytnuté MPC
na bankový účet školy, vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy asistentom a členom inkluzívneho tímu
a refundáciou oprávnenej ceny práce.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

TE-922/2020
Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v MŠ mieru
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že materská škola uspela v národnom
projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Ďalej uviedol, že v rámci projektu bude
môcť MŠ vytvoriť pracovné miesta pre pedagogický asistent, asistent učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením. Konštatoval, že trvanie projektu je do 31.08.2022. Ďalej
konštatoval, že projekt je financovaný zo štátnych zdrojov s podporou Európskeho sociálneho
fondu bez finančnej spoluúčasti zriaďovateľa. Uviedol, že podmienkou realizácie projektu je
súhlas zriaďovateľa a jeho spolupráca, napr. prevádzať finančné prostriedky poskytnuté MPC
na bankový účet mesta, vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy asistentom a členom inkluzívneho tímu
a refundáciou oprávnenej ceny práce.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY
TE-901/2020
Návrh VZN č. .........../2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na
podporu talentov
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie konštatovala, že MsÚ vypracoval a predložil
prepracovaný návrh VZN o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na
podporu talentov podľa návrhov členov komisie, ktoré odzneli na predchádzajúcich
zasadnutiach KŠaK. Ďalej navrhla v §3 ods.1 upresniť text „20. rok veku“ na „22. rok veku“.
Mgr. Kopják, členka komisie navrhla v §8 ods.2 vynechať text „a to nie po sebe nasledujúce
roky“.
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN po zapracovaní upresňujúcich návrhov KŠaK.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0

D/ RÔZNE
TE-923/2020
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že ide o účelovo určené finančné
prostriedky v roku 2020, ktorých na základe uznesenia MZ môže podpísať primátor mesta
a úrad predkladá v pravidelných intervaloch na zasadnutie MZ.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0
+1
Školské rady – informatívny materiál
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že školy a školské zariadenia do konca
októbra musia zabezpečiť voľby zástupcov pedagogických pracovníkov, zástupcov ostatných
zamestnancov a zástupcov rodičov žiakov do rady škôl, nakoľko mandáty predchádzajúcich
členov skončil. Konštatoval, že na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva budú doplnené počty
v jednotlivých školských rád o poslancov MZ.
Komisia berie na vedomie predložený informatívny materiál.
Pomer hlasovania: bez hlasovania

E/ ZÁVER
Diskusia
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za
ukončené.
Zapísal: Mgr. Himpán
V Komárne dňa 15.10.2020
Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka komisie

