Zápisnica zo zasadnutia školskej komisie KSK
konanej dňa 01. 06. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania:
1.
Otvorenie.
2.
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
3.
Správa o postupe financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov EIBv roku 2009
a predpoklad ukončenia projektu ku koncu roka 2010.
4.
Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013
(európske hlavné mesto kultúry).
5.
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2010.
6.
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010.
7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia KSK 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku
a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
8.
Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho
vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
9.
Rôzne.
10. Záver.
K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol Mgr. Viliam Záhorčák predseda školskej komisie. Následne
navrhol zmenu programu rokovania: bod č. 4 - Informatívna správa o programe Terra incognita v
rámci projektu Košice - EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry) bol stiahnutý z rokovania
zastupiteľstva a je potrebné ho nahradiť materiálom: Vstup KSK do združenia „Klaster
automatizačnej techniky a robotiky z.p.o. Košice“ a doplniť o školský materiál:
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond ako bod č. 9.
Body rokovania č. 9 a č. 10 zmeniť na body č. 10 a č. 11.
O návrhu komisia hlasovala a prítomní členovia komisie bez pripomienok jednomyseľne
súhlasili s navrhovanou zmenou programu.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová informovala členov komisie o úprave rozpočtu KSK vzhľadom na nepriaznivý
vývoj daňových príjmov. Úprava rozpočtu zahrňuje dotácie zo štátneho rozpočtu na výdavky
súvisiace s povodňami. Vzhľadom na to, že povodne poškodili cestné komunikácie, je návrh
v rámci rozpočtu presunúť úverové zdroje vo výške 640 tis. € na sanáciu škôd spôsobených
povodňami. Ďalej je návrh použiť finančné prostriedky z rezervy KSK na bežné výdavky
v programe sociálnych služieb a na kapitálové výdavky pre Školu v prírode, Kysak na
nepredpokladané práce pre ukončenie ivestičnej akcie.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu
rozpočtu KSK v roku 2010.
Hlasovanie:
za : 13

K bodu č. 3
Financovanie modernizácie a obnovy infraštruktúry Košického samosprávneho kraja je
realizované z finančných prostriedkov, získaných na základe úverovej zmluvy, uzavretej medzi
KSK a EIB. Materiál, predkladaný na rokovanie Zastupiteľstva KSK, informuje o plnení
Projektu EIB v roku 2009 a postupnom plnení v roku 2010. Doplňujúce návrhy a pripomienky
členov komisie bol pripravený zodpovedať Ing. J. Barlák.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
podľa predloženého návrhu: Správu o postupe financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB
v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010.
Hlasovanie:
za: 12
proti: 1
K bodu č. 4
Ing. P. Ťapák zdôraznil, že cieľom zakladateľov klastra je vyššia efektivita a dynamika
vykonávania vlastných činností, ktoré vzájomnou spoluprácou členov umožnia komplexnejšie a
kvalitnejšie presadzovať a poskytovať svoje výrobky a služby najmä pre automobilky a veľkých
investorov na tuzemskom a zahraničnom trhu, čo sa pozitívne prejaví v zákazkovej náplni a raste
pracovných príležitostí s vyššou pridanou hodnotou.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK:
A.) prerokovať a schváliť:
1. Vstup KSK do združenia právnických osôb podľa § 20 f a nasledujúcich ustanovení
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pod názvom „Klaster
automatizačnej techniky a robotiky z.p.o. Košice“
2. Peňažný vklad zakladateľa vo výške 200€
3. Členský príspevok KSK na rok 2010 vo výške 1 000€
B.) prerokovať a zobrať na vedomie:
Stanovy záujmového združenia právnickych osôb Klaster automatizačnej techniky a robotiky z.
p. o. Košice, založeného podľa ustanovenia § 20 f a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Hlasovanie:
za: 13
K bodu č. 5
K návrhu Rámcovej obsahovej náplni zasadnutí Zastupiteľstva KSK v II. polroku 2010 nemali
členovia komisie doplňujúce návrhy alebo pripomienky.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú
obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2010.
Hlasovanie:
za: 13
K bodu č. 6
Členovia komisie nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy k predloženému plánu úloh
Školskej komisie Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie komisie: Komisia schvaľuje plán úloh školskej komisie na II. polrok a zároveň
doporučuje Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na
II. polrok 2010.
Hlasovanie:
za: 13

K bodu č. 7
Ing. Š. Kandráč informoval členov komisie, že predkladané VZN dopĺňa VZN č. 2/2010
v zmysle uznesenia č. 19/2010 bod B). Základom pre výpočet dotácie cirkevným a súkromným
zriaďovateľom zariadení školského stravovania je pomocný parameter, a to počet skutočne
vydaných jedál. Uviedol tiež, že zámerom odboru školstva je iniciovať zmenu zákona
financovania zariadaní školského stravovania, aby dotácia bola prideľovaná na jedno vydané
jedlo, nie na žiaka školy.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Všeobecne
záväzne nariadenie KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na
prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Hlasovanie:
za: 13
K bodu č. 8
Ing. Š. Kandráč – predkladaný materiál nadväzuje na koncepciu rozvoja odborného vzdelávania.
So vznikom centier odborného vzdelávania súvisia aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré odbor školstva navrhuje od 1. 9. 2010. V súvislosti so
zmenami už prebehli rokovania s riaditeľmi dotknutých škôl a v týchto dňoch prebiehajú
rozpravy s radami škôl a zamestnancami.
Mgr. art. M. Kyjovský poukázal na fakt, že stredné školy neštátnych zriaďovateľov prijímajú aj
takých žiakov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na školách, ktorých zriaďovateľom je KSK. Navrhol
vypracovať koncepciu kontroly úrovne vzdelávania v týchto školách.
Ďalším problémom je aj viac škôl rovnakého zamerania, napr. v Michalovciach sú 4 školy
s odbormi hotelového zamerania, jedna v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, dve súkromné
a jedna cirkevná.
Okrem toho na území KSK vznikajú aj externé pracoviská škôl so sídlom v iných krajoch.
Tieto problémy pomôže vyriešiť len zmena legislatívy. MŠ SR pri zaraďovaní škôl do siete
neberie do úvahy stanovisko KSK. Úroveň vzdelávacieho procesu môže kontrolovať jedine
školská inšpekcia.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať:
A.) a zobrať na vedomie plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania
na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
B.) a schváliť zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
Hlasovanie:
za: 10
zdržali sa: 1
K bodu č. 9
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Ing. Š. Kandráč - Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi požiadala MŠ SR o nenávratný
finančný príspevok na tvorbu školských vzdelávacích programov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Keďže MŠ SR projekt schválilo, škola žiada o spolufinancovanie vo výške 11 tis. €.
Uznesenie komisie: Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
Spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených nákladov realizovaných s finančnou
účasťou ESF a ŠR SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Hotelová akadémia,
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je KSK.
Hlasovanie:
za: 13

K bodu č. 10
Prerokovanie materiálu Návrh zásadného pripomienkovania legislatívnych noriem bolo
presunuté na najbližšie zasadnutie komisie.
Hlasovanie:
za: 13
Ing. A. Halenár položil otázku, aká je priemerná známka v prvých ročníkoch jednotlivých typov
škôl, či je výrazný pokles v posledných rokoch.
Keďže kapacita stredných škôl je vyššia ako počet žiakov, ktorí končia základnú školu,
prijímacie skúšky stredné školy nerobia, žiakov prijímajú na základe výsledkov monitoru. Príjem
žiakov na strednú školu sa skôr podobá náboru. Tento trend vyvolalo normatívne financovanie.
Slabé priemerné známky v prvom ročníku spôsobuje aj fakt, že žiaci robia monitor už vo
februári. Potom sa už odmietajú učiť, takže na strednú školu nastupujú po „polročných
prázdninách“, čo negatívne vplýva na prospech.
Okrem toho v nejednom prípade slabí žiaci urobia monitor aj na 98% a na jeho základe sa
dostanú na školu, ktorá môže byť nad ich schopnosti. Vhodnejšie by bolo robiť monitor na
stredných školách s učiteľmi príslušnej školy.
Uznesenie komisie: Komisia ukladá odboru školstva spracovať prehľad priemerných známok
v prvých ročníkoch podľa jednotlivých typov škôl za predchádzajúce 4 školské roky.
Zodpovedný: Ing. Š. Kandráč, vedúci odboru školstva
Termín: októbrové zasadnutie komisie
Hlasovanie:
za: 13
K bodu č. 11
Po vyčerpaní všetkých bodov programu Mgr. V. Záhorčák zasadnutie komisie ukončil.

V Košiciach 02.06. 2010
Zapísal: Ing. Emília Szilágyiová

Ing. Štefan Kandráč
tajomník komisie

Mgr. Viliam Záhorčák
predseda školskej komisie

