ŠKOLSTVO
V roku 2002 bolo z Krajského úradu v Košiciach delimitovaných 118 škôl a školských
zariadení. Spolu bolo 102 stredných škôl (23 gymnázií, 43 stredných odborných škôl,
30 stredných odborných učilíšť, 6 stredných združených škôl) a 16 školských zariadení
(3štátne jazykové školy, 2 strediská praktického vyučovania, 1 školský majetok, 6 škôl
v prírode, 1 centrum voľného času, 3 samostatné domovy mládeže).
V školskom roku 2016/2017 je KSK zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou (63 stredných škôl; 2 jazykové školy; 5 školských zariadení). Zo 63 stredných
škôl je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 40 stredných odborných škôl
(5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné
zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva a 23 stredných odborných škôl). Medzi
piatimi školskými zariadeniami sú 3 školské internáty, 1 centrum voľného času (regionálne
centrum mládeže), 1 škola v prírode.
Počet žiakov na stredných školách neustále klesá. V školskom roku 2007/08 bolo na školách
zriaďovaných KSK spolu 37 968 žiakov, v roku 2015/16 už len 27 007 žiakov.
Zastupiteľstvo KSK schválilo postupne tri etapy racionalizácie siete škôl a školských
zariadení (2006, 2007 a 2011). Mimoriadny prínos mala Koncepcia rozvoja odborného
vzdelávania z roku 2008, na ktorú nadviazala v roku 2012 Tvorba efektívnej siete škôl,
študijných a učebných odborov, zodpovedajúcej požiadavkám trhu práce a v roku 2014
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách KSK, s aktualizáciou
a konkretizáciou v roku 2016. Bolo nevyhnutné reštrukturalizovať sieť škôl, aby dokázala
fungovať. Pri existujúcom normatívnom spôsobe financovania si kraj nemohol dovoliť
prázdne školy. Preto sa museli urobiť aj nepopulárne opatrenia, niektoré školy zrušiť, inde
spojiť školy s príbuzným zameraním v blízkom regióne. Vďaka tomu sa mohli zlepšiť
materiálno-technické podmienky škôl a školských zariadení, vytvorili sa podmienky na ich
rozvoj a skvalitnilo sa vyučovanie. Hlavným dôvodom racionalizácie bol a stále je klesajúci
počet žiakov. Musela sa naplniť kapacita škôl, sústrediť rovnaké odbory na školách v
blízkom regióne. Dosiahla sa úspora v počte pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, znížili sa prevádzkové náklady škôl, efektívnejšie využitie objektov
vo vlastníctve KSK. Dôležité bolo nájsť spôsoby prepojenia škôl na podnikateľskú sféru, aby
žiaci videli perspektívu reálneho napojenia na prax. Musela sa zintenzívniť spolupráca
so základnými školami a ich zriaďovateľmi, s výchovnými poradcami, ale aj na druhú stranu,
so zamestnávateľmi. Stále viac sa musí riešiť aj vzdelávanie pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

PRENESENÉ KOMPETENCIE
Proces financovania upravuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. V prehľade je vývoj objemu normatívnych finančných
prostriedkov pridelených ministerstvom školstva podľa prepočítaného počtu žiakov za
obdobie rokov 2006 až 2016 :

rok

počet škôl

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

94
91
82
79
77
77
66
65
64
64
63

prepočítaný počet
žiakov
38 678
38 443
37 471
36 508
35 162
33 741
33 393
32 658
32 243
32 160
31 485

objem normatívnych
finančných prostriedkov v €
46 089 292
48 898 493
51 725 619
56 595 333
56 237 207
55 767 105
56 177 740
57 916 333
60 164 378
63 198 504
64 079 434

Prehľad vývoja priemerných miezd zamestnancov škôl za obdobie 11 rokov:
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

priem. počet
zamestnancov
4 394,2
4 135,3
3 974,7
3 890,2
3 844,2
3 774,1
3 659,4
3 490,6
3 377,0
3 381,9
3 353,5

z toho pedagog.
zamestnanci
3 382,2
3 120,4
3 002,7
2 921,0
2 882,2
2 813,7
2 723,4
2 613,9
2 524,9
2 528,9
2 451,5

priem. mzda
zamest. škôl v €
570,5
606,2
664,8
692,5
710,2
712,4
751,5
804,1
886,2
893,7
964,9

priem. mzda
ped. zamest. v €
610,3
661,5
724,3
763,5
788,9
789,7
842,9
902,4
1 000,1
1 009,3
1 116,6

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE
Financovanie jazykových škôl, školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
a financovanie neštátnych základných umeleckých škôl, jazykových škôl a neštátnych
školských zariadení. V prehľade je vývoj objemu finančných prostriedkov z daňových
príjmov KSK pre odvetvie školstva za obdobie rokov 2006 až 2016 :
rok
2006

objem
finančných prostriedkov v €
5 363 938

2007
2008

5 440 251
6 950 441

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

7 229 473
6 619 050
7 329 080
7 415 316
7 202 060
7 934 882
8 677 541
9 797 849

FINANCOVANIE NEŠTÁTNYCH ZRIAĎOVATEĽOV
V súvislosti s novelizáciou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve s účinnosťou od 1. januára 2007 vstúpila do platnosti povinnosť samosprávneho
kraja poskytnúť finančné prostriedky z výnosu dane zriaďovateľom cirkevných a súkromných
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na mzdy a prevádzku.
Od roku 2010 KSK určuje všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa školského
zariadenia a na jedno hlavné a doplnkové jedlo v zariadeniach školského stravovania. Výška
dotácie sa určuje na kalendárny rok a je priemernou sumou určenou na mzdy a prevádzku
žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Prehľad vývoja počtu cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových
škôl a školských zariadení a poskytnutej dotácie za obdobie rokov 2007 – 2016.

Rok
Skutočnosť 2007
Skutočnosť 2008
Skutočnosť 2009
Skutočnosť 2010
Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Spolu

Počet
zriaďovateľov

Počet školských
zariadení

23
30
31
33
32
38
40
42
43
43

30
43
47
47
45
53
62
61
66
68

Poskytnutá dotácia
v Sk

v€

15 738 000
23 065 000
28 266 894
27 424 782
22 418 835
25 221 819
25 978 975
26 828 860
30 430 785
35 728 141
261 102 091

522 406
765 618
938 289
910 336
744 169
837 211
862 344
890 555
1 010 117
1 185 957
8 667 002

Výška dotácie na žiaka cirkevnej a súkromnej školy alebo školského zariadenia je rovnaká
ako suma určená na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Rozvojové projekty realizovali stredné školy v oblastiach grafických systémov v odbornom
vzdelávaní, enviroprojektov, podpory budovania centier odborného vzdelávania, INFOVEKu,
tvorby jazykových laboratórií, udržiavania zdravia a bezpečnosti, elektronizácie
a revitalizácie školských knižníc, domovov mládeže, zariadení školského stravovania,
podpory finančnej gramotnosti, propagácie odborného vzdelávania v nedostatkových
odboroch. Celkovo bolo v rokoch 2013- 2016 zrealizovaných 29 rozvojových projektov za
110 395 tisíc eur.
NEINVESTIČNÉ
Podpora neinvestičných projektov prispela ku skvalitneniu vyučovania na školách, zlepšilo sa
materiálno-technické zabezpečenia škôl a školských zariadení, vytvorili sa podmienky na
rozvoj ľudských zdrojov.
V rokoch 2006 – 2009 sa na 40 stredných školách realizovali neinvestičné, tzv. mäkké
projekty v celkovej sume 180 779 054 korún, pričom KSK finančne participovalo na 5 %
spolufinancovaním vo výške 9 038 953,- Sk.
Od roku 2010 sa realizuje 15 projektov v celkovej sume 262 548 € s 5% spolufinancovaním
vo výške 13 127 €.

V roku 2012 schválilo Zastupiteľstvo KSK spolufinancovanie 10 projektových zámerov
z opatrenia na premenu tradičnej školy na modernú v celkovej výške 5 % spolufinancovania
148 390 €. Celkové oprávnené výdavky sú 2 967 797 €.
V roku 2013 sa do projektov na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít zapojilo 6 škôl s 5 % spolufinancovania vo výške:
65 777 €. Celkový rozpočet projektov bol 1 315 540 €.
V roku 2013 sa do projektov na premenu tradičnej školy na modernú zapojilo 42 stredných
škôl, 5 % spolufinancovanie 645 512 €. Celkový rozpočet vo výške: 12 410 570 €.
INVESTIČNÉ
V roku 2008 boli vypracované investičné projektové zámery a projektové dokumentácie pre 8
stredných škôl do Regionálneho operačného programu, boli predložené v rámci výzvy
Infraštruktúra
vzdelávania.
Úspešný
bol
len
jeden
projekt:
Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník – rekonštrukcia a nadstavba budovy SOŠ
Ostrovského č. 1 Košice. Celkové náklady 1 964 363 €.
Neúspešné projektové zámery škôl sa spolu s ďalšími 6 opätovne podali v roku 2009.
Úspešne zrealizované boli projekty:
Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná;
Celkové náklady 1 483 812 €.
Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Celkové náklady 1 347 076 €
Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec
Celkové náklady 1 152 466 €
Z Nórskeho finančného mechanizmu v roku 2008 na projekty Obnoviteľné zdroje energie
na školách boli realizované stavebné úpravy a dodávky technologického zariadenia pre
kotolne na biomasu, tepelné čerpadlá a solárne kolektory v piatich školách (Gymnázium
Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou, SOŠ Kováčska 53, Medzev, SOŠ veterinárna, Nám. Ml.
poľnohospodárov 2, Košice, SOŠ, Hlavná 54, Moldava n. Bodvou, Spojená škola, Kollárova
17, Sečovce. Celkové náklady na realizáciu stavebných prác: 807 119 €, bez finančnej
spoluúčasti KSK
V rámci
projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane
zatepľovania“ z Environmentálneho fondu boli zrealizované stavebné úpravy na Gymnáziu
SNP 1, Gelnica a Gymnáziu P. Horova, Masarykova 1, Michalovce. Celkové náklady na
realizáciu boli 144 906 €.
Z dotácie Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu bola zrealizovaná výstavba dvoch
multifunkčných ihrísk Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
a Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance. Celkové náklady na realizáciu 89 350 €.
V rámci rozvojového projektu ministerstva školstva na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy boli zrealizované stavebné úpravy telocviční
a cvičného priestoru SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce a SOŠ obchodu a služieb,
Školská č.4, Michalovce. Celkové náklady na realizáciu stavebných prác boli 98 000 €.
Z rozpočtu kapitálových výdavkov KSK boli realizované investičné akcie
Modernizácia výchovno-vzdelávacieho zariadenia SOŠ Pribeník, celkové náklady 814 631 €
Rekonštrukcia telocvične SOŠ Ostrovského 1, Košice, celkové náklady 1 912 382 €
Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium Rožňava, celkové náklady 2 041 058 €

ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Nedostatok absolventov v určitých profesiách a potreba pripravovať ich pre trh práce podľa
požiadaviek zamestnávateľa si vyžiadala v roku 2008 spracovanie strategického materiálu
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK.
Od roku 2009 bolo v kraji otvorených 11 centier odborného vzdelávania a prípravy, v ktorých
je v súčasnosti celkom zriadených 170 pracovísk s možnosťou pripravovať spolu 2241
študentov na 64 povolaní:
COV pre stavebníctvo SOŠ technická Košice
COV pre hutníctvo a strojársku výrobu SOŠ Košice – Šaca
COV pre informačné a sieťové technológie SOŠ Ostrovského 1, Košice
COV pre automobilový priemysel SOŠ automobilová, Košice
COV pre automatizáciu, elektrotechniku a info technológie SPŠ elektrotechnická, Košice
COV pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb SOŠ obchodu a služieb, Michalovce
COV informatiky, automatizácie a elektrotechniky SOŠ technická, Michalovce
COV pre strojárstvo SPŠ strojnícka / Technická akadémia, Spišská Nová Ves
COV pre kadernícke a kozmetické služby SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
COV pre nábytkárstvo a drevárstvo SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
COV pre kreatívnu ekonomiku Obchodná akadémia, Rožňava

DUÁLNE VZDELÁVANIE
Proces vývoja odborného vzdelávania pokračoval od vzniku COVaP, spolupráci pri tvorbe
legislatívy až k uzákoneniu duálneho vzdelávania a jeho otvoreniu v šk. roku 2015/2016.
V KSK bolo otvorené na 4 SOŠ, firmy ponúkali spolu 285 miest. Záujem prejavilo 71 žiakov.
Z toho 30 žiakov v pomaturitnej forme štúdia pre T - systems Slovakia s.r.o. v Košiciach SPŠ
elektrotechnickej, 12 žiakov pre BSH Drivers and Pumps, s.r.o., MI na SOŠ technickej,
Partizánska 1, Michalovce. Na SOŠ drevárskej, Filinského 7, SNV spolu 4 žiaci a na SOŠ
automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice 25 žiakov.
Pre šk. r. 2016/2017 prejavilo záujem zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania (SDV)
45 zamestnávateľov s počtom 337 učebných miest pre žiakov trinástich stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Najväčší záujem prejavili zamestnávatelia
v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II – 167 učebných miest
v 19 firmách (najviac o učebný odbor autoopravár so zameraniami mechanik, elektrikár,
karosár a lakovník – 121 učebných miest), v skupine odborov vzdelávania 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby II – 62 učebných miest v 13 firmách (najviac učebný odbor
kuchár – 15 učebných miest) a v skupine odborov vzdelávania 26 Elektrotechnika –
56 učebných miest v 3 firmách (najviac v študijnom odbore pomaturitného štúdia počítačové
systémy – 30 miest).

VZDELÁVANIE ŹIAKOV ZO ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
Počet žiakov každoročne klesá, ale stúpa počet žiakov zo znevýhodneného prostredia, žiakov,
ktorí opúšťajú školy bez ukončeného základného vzdelania. Rastie potreba vzdelávať právie
tieto skupiny mladých ľudí. KSK patrí medzi prvé kraje, ktoré sa intenzívne začali venovať
problematike vytvárania elokovaných pracovísk škôl, keď nebol schválený program
internátnych škôl pre deti zo znevýhodneného prostredia. Je to zložitá práca, pretože tu
prichádzajú žiaci bez základných sociálnych a hygienických návykov, bez zručností.

Pedagógovia sa stávajú viac, ako len učiteľmi. Musia dať žiakom základné vedomosti
a zručnosti v odbore, ale aj sociálne a spoločenské zručnosti.
Prvé elokované pracoviská boli vytvorené v školskom roku 2009/2010 na troch školách SOŠ
Medzev (elokované pracovisko Turňa nad Bodvou), SOŠ Prakovce (elokované pracovisko
Nálepkovo), SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice (elokované pracovisko Košice, LUNÍK 9
a Kecerovce). V súčasnosti má 12 stredných škôl spolu 40 elokovaných pracovísk.
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
SOŠ Prakovce 282
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
SOŠ – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
SOŠ Učňovská 5, Košice
Spojená škola, Kollárová 17, Sečovce
Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná
SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
SOŠ Mierová 727, Strážske

12 pracovísk
2 pracoviská
3 pracoviská
3 pracoviská
1 pracovisko
3 pracoviská
2 pracoviská
6 pracovísk
1 pracovisko
3 pracoviská
2 pracoviská
2 pracoviská

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Od januára 2016 každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK mala vytvorený
priestor na prijatie školského psychológa minimálne na 1/3 úväzok. Primárnym cieľom je
poskytovanie odborných psychologicko-edukačných služieb žiakom, rodičom a pedagógom
na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia využitím moderných
foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej a preventívnej práce.
K 1.1.2017 má školského psychológa už 53 zo 63 stredných škôl.

MANAŽMENT PRACOVNÉHO TRHU (Reqruit) – pilotné testovanie
Zavádzanie jednej z najmodernejších technológií, ktorá sa v najbližšom období bude rozvíjať
rýchlym tempom je Smart QR Code™ . SQR kód je vstupná brána pre mobilné zariadenia
smartfóny a tablety, po načítaní ktorej sa užívateľ (žiak, rodič, pedagogický pracovník,
občan...) dostáva k presne personalizovaným informáciám strednej školy v konkrétnom
jazyku, čase a lokalite, kde sa práve nachádza, aj s možnosťou GPS navigácie.
SQR kód používa dnes už 29 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Do
systému školy postupne dopĺňajú nové aktualizované informácie, ktoré im umožňujú v rámci
reklamy šíriť informácie o škole, školskom vzdelávacom programe, o učebných a študijných
odboroch, uplatnení po ukončení štúdia, akreditovaných programoch ponúkaných v rámci
celoživotného vzdelávania, atď.
Vstup stredných škôl do systému Smart QR Code™ a prepojenie všetkých účastníkov
podieľajúcich sa na vzdelávaní žiakov a ich príprave pre trh práce sa ukazuje ako riešenie pre
výmenu informácie medzi účastníkmi v reálnom čase.
Prostredníctvom systému SQR CODE sa v súčasnosti pracuje na vytváraní manažmentu
pracovného trhu a odbornej prípravy v reálnom čase - REQRUIT. Prvým krokom je
vytvorenie pilotného systému MINI REQRUIT pre 3 stredné školy: SOŠ obchodu a služieb
v Michalovciach, SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves a SOŠ technická,
Kukučínova 23, Košice.
Systém sa začal pilotne testovať v školskom roku 2016/2017.

PRÁCA S MLÁDEŽOU A ŠPORT
KSK má vypracované koncepcie, ktoré realizuje cez krátkodobé akčné plány
Koncepcia rozvoja práce s mládežou KSK
Koncepcia rozvoja športu
Významnú úlohu v práci s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania zohráva vytvorené
Centrum voľného času – regionálne centrum mládeže pri KSK.
Komplexnú starostlivosť o mladých talentovaných športovcov zabezpečuje Športové
gymnázium na Triede SNP v Košiciach. Aj vďaka tomu viacerí absolventi Športového
gymnázia v súčasnej dobe úspešne reprezentujú Slovensko na rôznych medzinárodných
športových súťažiach. Mená ako Ondrej Duda (futbal), Jana Čepelová a Anna Karolína
Schmiedlová (tenis), Žofia Hruščáková a Barbora Bálintová (basketbal), Miriam Žigalová
(fitnes), Viktória Pillárová a Michal Klíma (karate), Dominik Riečický a Peter Boltun (hokej)
a Miroslav Frič (nohejbal) dosiahnutými výsledkami prispeli k šíreniu dobrého mena
Slovenska vo svete.
Najmasovejšou športovou akciou, ktorá na Slovensku nemá obdobu, sú dlhodobé športové
súťaže o pohár predsedu KSK. O prvého ročníka v škol. roku 2008/2009 sa do súťaží
postupne zapojili aj stredné školy iných zriaďovateľov. Dlhodobé športové súťaže prebiehajú
v dvoch etapách. V prvej súťažia stredoškoláci v základných a regionálnych kolách. Najlepšie
družstvá z regionálnych kôl postupujú na Krajskú športovú olympiádu a bojujú o putovný
pohár predsedu KSK. V prvom ročníku bolo zapojených 49 škôl a 4005 súťažiacich. V
ročníku 2015/2016 bolo prihlásených 76 škôl. V 829 družstvách súťažilo spolu 7 177 žiakov
v týchto športoch: florbal, futsal, basketbal, volejbal, plávanie, hádzaná, nohejbal, stolný tenis,
bedminton ľahká atletika.
Do výstavby športových zariadení pri stredných školách KSK bolo od roku 2008
investovaných z rozpočtových aj mimorozpočtových zdrojov spolu 4 084 774 €
Výstavba multifunkčnej telocvične Gymnázium Rožňava
Rekonštrukcia telocvične SOŠ Ostrovského č. 1, Košice
Výstavba multifunkčného ihriska – Gymnázium Kráľovský Chlmec
Výstavba multifunkčného ihriska – SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Výstavba multifunkčného ihriska – Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance

2 041 058 €
1 912 382 €
44 590 €
41 984 €
44 760 €

V ďalších 22 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa realizovali opravy v športových
objektoch spolu za 941 389 €.

ÚSPORNÉ OPATRENIA V OBJEKTOCH
Za účelom racionalizácie tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení bola v roku 2012
uzatvorená medzi KSK a poskytovateľom služieb spoločnosťou Dalkia Komfort a. s. (teraz
Veolia Energia Komfort Košice a.s.) Rámcová
zmluva o energetických službách
a o prevádzke a údržbe energetických zariadení. V nadväznosti na ňu boli uzatvorené
Individuálne zmluvy so 66 školami a školskými zariadeniami v pôsobnosti KSK s celkovým
objemom vykurovacích priestorov 2 206 874 m3. Komplexným využitím činností ako sú
energetické analýzy, audity, riadená prevádzka a údržba energetických zariadení,

monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, zabezpečenie palív a energie zaručujú
poskytovatelia energetických služieb svojim zmluvným partnerom zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov pri zachovaní požadovaného komfortu vychádzajúc z požadovaných
parametrov konkrétneho zákazníka.
Vyhodnotenie úspor spotrebovanej energie:
Rok
Ročné
Vykurovaný
náklady(EUR) priestor (m3)
2009
5 800 000
2 206 874
2015
5 150 663
2 038 086

Náklady na
1m3 (EUR)
2,628
2,527

Náklady na
1m3(%)
100%
96,2%

Z porovnania ročných nákladov škôl na 1m3 vyplýva, že školy ušetrili v roku 2015 v
priemere 3,8%.
Jedinou školou, ktorá neuzavrela individuálnu zmluvu s poskytovateľom služieb bola Stredná
priemyselná škola Komenského 2 Košice. V roku 2015 mala zvýšené náklady na
spotrebovanú energiu oproti referenčnému roku o 19,2%.
Rok
2009
2015

Ročné
náklady(EUR)
79 695
94 994

Náklady na
1m3 (%)
100%
119,2%

V Rámcovej zmluve sa poskytovateľ služieb zaviazal preinvestovať celkove 3 168 000 €.
Z plánovaných prostriedkov vyčerpal na investičné akcie na jednotlivých školách celkove
3 061 759,46 EUR čo činí 96,6% z plánovaných investičných prostriedkov.

ZÁMERY
V spolupráci s IT Valley podporovať orientáciu žiakov na povolania IT priemyslu, až 7,5 %
z celkového počtu zamestnancov v KSK je zamestnaných v tomto priemysle.
Vybudované COVaP prepojiť do systému duálneho vzdelávania.
Pokračovať v optimalizácii siete škôl a školských zariadení v súlade s Koncepciou rozvoja
odborného vzdelávania a s vývojom počtov žiakov.
Aktualizovať sieť odborov vzdelávania a prispôsobovať ich potrebám trhu práce.
Podporovať kvalitatívny rast elokovaných pracovísk pre deti zo znevýhodneného prostredia.
Propagovať a podporovať celoživotné vzdelávanie.
Podporovať žiakov v rozvoji tvorivosti a komunikačných zručností organizovaním súťaží,
Venovať pozornosť osobnostno-sociálnemu rozvoju
Rozvíjať pohybovú zdatnosť mládeže organizovaním dlhodobých športových súťaží
Podporovať a propagovať zdravý životný štýl, správne stravovacie návyky
Vytvárať podmienky na udržanie kvalitatívnej úrovne školských jedální

