Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
1488/2011-RU17/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 29.09. 2011

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Zimná 96,
Dobšiná a do Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Záhorčák. V rámci
bodu rôzne bude priestor venovaný Koncepcii rozvoja školstva vzhľadom na stav odborného
školstva a centrám odbornej prípravy.
Prítomní členovia hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
K úprave rozpočtu Ing. M. Karafová uviedla, že v tretej úprave rozpočtu sú
premietnutý výpadok daňových príjmov na základe prognózy Ministerstva financií SR vo
výške 1 400 € Tento výpadok sa plánuje riešiť znížením bežných výdavkov. Ďalším

predmetom úpravy je riešenie havarijných stavov v zariadeniach sociálnych služieb presunom
financií z centrálnej rezervy. Zvyšné úpravy vyplývajú z dotácií, darov a grantov na projekty.
V rámci diskusie predseda komisie V. Záhorčák sa zaujímal o postup pri riešení havarijných
stavov na školách.
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč – podľa platného postupu bolo spracovaných 15
žiadostí na odstránenie havarijných stavov, pričom v prípade Školy úžitkového výtvarníctva
v Košiciach a Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach došlo k úspešnému procesu
riešenia havárie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úprava rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2011
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 3
Na rokovanie komisie bola predložená jedna žiadosť o dotáciu Klubu mažoretiek,
Krompachy vo výške 3 500 v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov. Odbor školstva na základe potrebných doplňujúcich údajov
spracoval súhlasné stanovisko. Pre konečné rozhodnutie finančnej komisie je potrebné
stanovisko školskej komisie.
Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť žiadosť Klubu
mažoretiek na poskytnutie dotácie v zmysle VZN KSK č. 3/2006 v požadovanej výške 3500 €
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Ing. M. Karafová informovala, že Úrad KSK na každom zasadnutí zastupiteľstva
predkladá poslancom prehľad o poskytnutých a zamietnutých dotáciách a dôvodoch
zamietnutia žiadostí do 3 300 Eur na základe rozhodnutia predsedu KSK. Suma vyčlenená
v rozpočte prestavuje čiastku 334 900 €, pričom objem bol uznesením zvýšený o 100 000 €.
Zo strany členov komisie neboli k predloženému materiálu žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č.3/2006
o poskytovaní dotácií
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Ing. Š. Kandráč k predkladanému návrhu VZN uviedol, že hlavným dôvodom jeho
aktualizácie je úprava výšky životného minima na rok 2011, od ktorého s odvíjajú aj poplatky
v školských zariadeniach. K úprave výšky poplatkov dochádza v jazykových školách
a v školských internátoch. Druhou príčinou predloženia návrhu VZN je úprava finančných
limitov na nákup potravín pre stravovanie žiakov vrátane diétneho stravovania v školských
stravovacích zariadeniach o 5%, ktorú zverejnilo ministerstvo školstva na svojej webovej
stránke, čo znamená zvýšenie príspevku zákonného zástupcu žiaka.
Zo strany členov komisie neboli k predloženému materiálu žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie :
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách
a v školských
zariadeniach
v znení
neskorších
predpisov
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 6
Ing. Š. Kandráč informoval komisiu, že vznikom nových škôl od 1.9.2011 je potrebné
v zmysle § 24 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve ustanoviť radu školy v novozriadených školách do troch mesiacov. Súčasťou rád
škôl sú delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z toho dvaja z radov poslancov. Do
novovytvorených škôl boli z radov poslancov navrhnutí poslanci, ktorí kandidujú za príslušný
región Rožňava a Košice.
Uznesenie :
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK delegovať Ing. J. Babiča a K. Horníka do Rady školy
pri Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná a MUDr. E..Antónyovú a Mgr.art. Ľ. Blaškovičovú do
Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 7
Ing. Š. Kandráč uviedol, že Koncepcia rozvoja odborného školstva bola schválená
v Zastupiteľstve KSK v roku 2008 ako prvá v rámci Slovenska. Vznikala analýzou vzťahov
k základnému školstvu a k zamestnávateľom so súčasnou analýzou uplatnenia absolventov
škôl na trhu práce. Jej hlavným cieľom bol vznik centier odbornej prípravy. V súčasnej dobe
je činnosti 10 COV pričom 10.10.2011 sa uskutoční otvorenie COV pri SOŠ drevárskej
v Spišskej Novej Vsi.
Centrá fungujú aj vďaka pomoci zamestnávateľov, jednak finančnej, technickej a personálnej
a ich požiadavky sú zapracované do školského vzdelávacieho programu.
Ďalšie aktivity smerujú aj k vysokému školstvu, ktoré dokáže definovať požiadavky na
kvalitu absolventa strednej školy.
Snahou je určitá profilácia gymnázií, ktorá by pomohla rodičom a žiakom s výberom
konkrétnej školy.

Diskusia:
Pán poslanec A. Halenár žiadal bližšie vysvetlenie, čo presne sú centrá odborného
vzdelávania.
Pán predseda komisie V. Záhorčák sa zaujímal o preukázateľnosť zvýšenia
záujmu
o odborné školy.
Ing. Š. Kandráč vyjadril spokojnosť so záujmom o odborné školy a zlepšením
spolupráce so základnými školami v rámci mesta Košice.
Na podnet predsedu komisie sa vedúci OŠ vyjadril aj k situácii v oblasti športu a aktivít
schválených v Koncepcii rozvoja športu. Potvrdil, že v praxi sa z celej koncepcie prakticky
realizujú iba dlhodobé športové súťaže. Do súťaží je zapojených celkovo 9 250 žiakov
stredných škôl a pre tento školský rok sú doplnené o tanečné aktivity a výtvarnú oblasť.
Diskusia sa ďalej rozvíjala aj okolo športovo talentovaných detí a možností aj finančnej
podpory týchto žiakov v jednotlivých regiónoch zo strany KSK,
Mgr.art. Kyjovký pozval členov komisie na slávnostný koncert dňa 25.10.2011 pri príležitosti
60. výročia založenia Konzervatória v Košiciach.
Uznesenie :
Komisia berie na vedomie informáciu o stave odborného školstva a centrách odbornej
prípravy na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 8
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Záhorčák zasadnutie
komisie ukončil.

......................................................
Ing. Štefan Kandráč
tajomník komisie

......................................................
Mgr. Viliam Záhorčák
predseda komisie

