Zápisnica zo zasadnutia školskej komisie KSK
konanej dňa 23. 03. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
3. Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva KSK
4. Záverečný účet KSK za rok 2009
5. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2010
6. Návrh VZN KSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK
7. Dodatok k VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
8. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK za rok 2009
9. Hodnotiaca správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za školský rok 2008/2009
10. Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti
budov škôl a školských zariadení
11. Rôzne
12. Záver
K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol Mgr. Viliam Záhorčák predseda školskej
komisie. Privítal nových členov komisie – neposlancov na ich prvom zasadnutí komisie
a vedúceho odboru školstva Ing. Š. Kandráča. Následne navrhol zmenu programu rokovania
zámenou bodu 3 za bod 2 t.j. začať návrhom vzorového rokovacieho poriadku komisií.
O návrhu komisia hlasovala a prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili s navrhovanou
zmenou programu.
K bodu č. 2
JUDr. M. Kolesárová uviedla, že cieľom uvedeného návrhu je zjednotiť spôsob
rokovania jednotlivých komisií vrátane formálnych a vecných úprav. Predložený návrh je
v súlade s elektronickou aplikáciou prípravy zasadnutia zastupiteľstva a komisií „digitálne
zastupiteľstvo“ a Zásadami odmeňovania poslancov a neposlancov- členov komisii.
K predloženému vzorovému rokovaciemu poriadku nemali členovia komisia žiadne
pripomienky.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh
vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie:
za : 15
proti 0

K bodu č. 3
JUDr. M. Kolesárová - Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja obsahuje zmeny súvisiace s postupným zavádzaním digitálneho
zastupiteľstva a časové obmedzenie pre rečníkov v trvaní piatich minút. Navrhovaný rokovací
poriadok upravuje zastupiteľnosť predsedu komisie podpredsedom alebo povereným
poslancom a úprav týkajúcich sa ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
V rámci diskusie – poslanec Ing. A. Halenár – nesúhlasí s § 58 ods.10 podľa ktorého
sú rokovania komisie neverejné a v § 40 ods. 1 navrhuje vypustiť slovo „posudzuje“,.
O uvedených návrhoch komisia hlasovala následovne : za – 1
proti – 12
zdržali sa -2
JUDr. M. Kolesárová – v súvislosti s verejným rokovaním komisie odpovedala, že komisia sa
môže uzniesť na verejnom rokovaní, ak to vyžadujú okolností, ale paušálne umožniť verejné
rokovania komisií nie je možné z priestorových dôvodov na Úrade KSK. Všetky materiály
pred rokovaním komisií sú zverejnené na web. stránke Úradu KSK a verejnosť má k nim
prístup. V prípade potreby si komisia privoláva na svoje zasadnutia odborníkov z praxe.
Uznesenia komisií majú len odporúčajúci charakter a nie sú záväzne pre rokovanie
zastupiteľstva, ktoré je verejnosti prístupné.
K pripomienke poslanca Ing. A. Halenára uvedenej v § 40 ods. 1 „ k jednotlivým bodom
programu rokovania prijíma, posudzuje a predkladá návrhy uznesení zastupiteľstva návrhová
komisia“ sa predpokladá posudzovanie formálne, nie obsahové.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie:
za : 14
proti: 1

K bodu č. 4
Záverečný účet KSK za rok 2009 – predkladaný materiál na komisii uviedla vedúca
finančného odboru Ing. M. Karafová. Konštatovala, že hospodárenie KSK v roku 2009 bolo
ovplyvnené hospodárskou krízou hlavne v príjmovej oblasti. Celkové zníženie daňových
príjmov bolo takmer 16 mil. eur. Tento výpadok bol kompenzovaný použitím rezervného
fondu. V oblasti vzdelávania uviedla dôvody jednotlivých úprav v oblasti bežných
a kapitálových výdavkov.
V rámci diskusie poslanec Ing. A. Halenár – žiadal vysvetliť objem 8,5 mil. z KŠÚ na
prenesený výkon štátnej správy. Ing. M. Karafová - sú to normatívne finančné prostriedky
účelovo určené na jednotlivé školy.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný
účet KSK za rok 2009.
Hlasovanie:
za : 15
proti: 0
zdržali sa : 0
K bodu č. 5
Ing. M. Karafová uviedla, že v prvej úprave rozpočtu KSK v roku 2010 sú
premietnuté výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2009 a ostatné úpravy vyplývajúce
z dotácií a darov o oblasti bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch. Podrobnejšie sa
venovala návrhom na rozdelenie prebytku hospodárenia KSK.

Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu
rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2010
Hlasovanie:
za : 14
proti: 1
zdržali sa : 0
K bodu č. 6
Ing. Z. Jusková – vedúca odboru sociálnych vecí uviedla, že hlavným dôvodom
predkladania návrhu uvedeného VZN je aktualizovať podmienky pre poskytovanie
finančného príspevku, výšku poskytnutého príspevku a zefektívnenie procesu posudzovania
žiadostí a prideľovania finančných príspevkov.
K predloženému návrhu VZN neboli zo strany členov komisie žiadne otázky.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh
VZN
KSK
o bližších
podmienkach
poskytovania
finančného
príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK
Hlasovanie:
za : 15
proti: 0
zdržali sa : 0
K bodu č. 7
Za odbor školstva informovala MVDr. K. Franková – hlavným dôvodom
predloženého návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2008 o určení výšky príspevku
v školských zariadeniach je úprava výšky príspevku v jednotlivých školských zariadeniach
v súlade s výškou životného minima a návrhmi a žiadosťami školských zariadení tak, aby
umožňovali čo najširšiemu počtu mladých ľudí tráviť zmysluplne voľný čas. Druhým
dôvodom je možnosť poskytovať diétne stravovanie žiakom stredných škôl, ktorých
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
K predloženému návrhu neboli zo strany komisie žiadne otázky.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Hlasovanie:
za : 15
proti: 0
zdržali sa : 0
K bodu č. 8
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK za rok 2009 referovali
Ing. O. Kovács a Ing. K. Rosičová. V prvej časti sa venovali vyhodnoteniu aktivít PHSR za
rok 2009 a predpoklady ich plnenia v roku 2010. V druhej časti sa hodnotili indikátory PHSR
podľa dostupnosti údajov s posledným údajom za rok 2008. Plnenie indikátorov je spracované
na základe verejných databáz. Uvedené indikátory poskytujú informáciu o reálnom stave
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Materiál obsahuje návrh na vyradenie indikátorov, ktoré
sa prestali štatisticky sledovať.
K uvedenému materiálu neboli zo strany členov komisie otázky a pripomienky

Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Vyhodnotenie
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK za rok 2009.
Hlasovanie:
za : 14
proti: 0
zdržali sa : 1
K bodu č. 9
RNDr. V. Juríková uviedla, že hodnotiacu správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení každoročne spracováva odbor
školstva na základe vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti. Obsah správy dáva komplexnú informáciu o kvalite jednotlivých
stredných škôl v pôsobnosti KSK a je určená na jednej strane rodičom ako informácia pri
výbere strednej školy a tiež dáva možnosť riaditeľom škôl objektívne porovnať úroveň
vlastnej školy s ostatnými školami v kraji.
V rámci diskusie zazneli pripomienky členov komisie ku klesajúcemu trendu úrovne
výchovno- vzdelávacieho procesu, k prijímaniu žiakov na gymnáziá s nedostačujúcim
prospechom a s tým spojený nedostatočný záujem o odborné školstvo.
Pán poslanec Ing. A. Halenár navrhoval poveriť odbor školstva riešením situácie vo
výchovno- vzdelávacom procese.
Ing. Š. Kandráč reagoval tým, že odbor školstva pripomienkoval v školskom zákone
potrebu kritérií pre prijímacie konanie a uviedol, že normatívny spôsob financovania v tejto
fáze má negatívny vplyv na kvalitatívnu úroveň škôl.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Hodnotiacu
správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2008/2009
Hlasovanie:
za : 15
proti: 0
zdržali sa : 0
Z diskusie vyplynula úloha pre OŠ – pripraviť návrh legislatívnych zmien na
odstránenie negatívnych dopadov súčasnej legislatívy na chod škôl a školských zariadení
T: do nasledujúceho zasadnutia komisie
Z: vedúci odboru školstva
K bodu č. 10
Vedúci OŠ Ing. Š. Kandráč k predloženému materiálu uviedol, že v roku 2009
Zastupiteľstvom KSK schválený návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti všetkých
škôl vyžaduje finančný objem, ktorý vzhľadom na nepriaznivú perspektívu vývoja daňových
príjmov v roku 2009 a rozpočet v roku 2010 nie je schopný zriaďovateľ vyriešiť samostatne.
Z toho dôvodu sa navrhuje metóda EPC t. j. zmluvných energetických výkonov, založená na
účasti strategického investora, ktorý investuje vlastné finančné prostriedky pre realizáciu
opatrení na zníženie energetických strát budov.
Okamžite po investovaní dochádza k úspore výdavkov za energiu a tento rozdiel sa
rozdelí medzi správcu na postupné splácanie prvotnej investície počas zmluvného obdobia.
Druhá časť rozdielu sa použije ako profit školy na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho
procesu. Súčasťou materiálu je tabuľkový prehľad pripravenosti škôl pre uplatnenie tohto
systému.
Ing. A. Halenár – žiadal podrobnejšie vysvetliť potrebu strategického partnera a
„správu „ škôl investorom počas doby splácania investície.

Ing. A. Cicoň – sa pýtal, či každá škola môže získať financie na zateplenie budovy.
Ing. Š. Kandráč – tento systém sa plánuje uskutočniť na vybraných perspektívnych školách,
z dôvodu alokácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na opravu školskej
infraštruktúry pre jednotlivé kraje.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť uplatnenie
systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti objektov škôl a školských zariadení
a uskutočnenie verejnej súťaže pre výber strategického partnera pre uskutočnenie popísaných
opatrení.
Hlasovanie:
za : 14
proti: 1
zdržali sa : 0
K bodu č. 11
Ing. A. Halenár apeloval na poslancov zmeniť náhľad na neverejnosť zasadnutí
komisií.
K bodu č. 12
Po vyčerpaní všetkých bodov programu Mgr. V. Záhorčák zasadnutie komisie ukončil.

V Košiciach 24.03. 2010
Zapísal:

Ing. Štefan Kandráč
tajomník komisie

Mgr. Viliam Záhorčák
predseda školskej komisie

