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ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 16.11. 2011
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012-2014
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2012
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutie
dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám,
a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na I polrok 2012
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol PhDr. P. Mutafov. Prítomní členovia hlasovaním
schválili navrhovaný program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová, vedúca Odboru financií Úradu KSK, informovala prítomných
členov školskej komisie o rozpočte KSK. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. Príjmy tvoria:
daň z príjmov fyzických osôb, daň z motorových vozidiel; príjmy z prenájmu majetku, za
poskytovanie sociálnych služieb, príjmy za prenesené kompetencie v oblasti školstva.
Kapitálové príjmy sú navrhované len z prostriedkov EÚ. Príjmy z predaja majetku nie sú
navrhované, ak nejaké v priebehu roku 2012 budú, budú predmetom úpravy rozpočtu.
Bežné výdavky sú navrhované: na základné financovanie samosprávnej funkcie KSK,
spolufinancovanie projektov, na aktivity organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na

dotácie podľa VZN KSK, splátky úveru. Kapitálové výdavky sú navrhované len na
spolufinancovanie projektov z fondov EÚ.
V rámci rozpravy sa Ing.. A. Halenár zaujímal, na základe akých kritérií sa uspokojujú
požiadavky škôl, ktoré majú problémy s údržbou technického stavu budov.
Ing. M. Eperješi: po schválení štátneho rozpočtu zverejní ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR na svojej web-stránke výšku normatívnych prostriedkov pre jednotlivé školy.
Celkový rozpočet na prenesený výkon správy v oblasti školstva pre rok 2012 je 53 mil. €.
Odbor školstva Úradu KSK prerokuje analýzy mzdových a prevádzkových požiadaviek škôl
v dohodovacom konaní a spracuje rozpočty pre jednotlivé školy, v ktorom zohľadní potreby
opráv z bežných výdavkov. Havarijné stavy objektov škôl sa riešia formou podania žiadostí
na MŠVVaŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Košiciach.
Čo sa týka platov (otázka PhDr. P. Mutafova), valorizácia v roku 2011 nebola, no nedošlo ani
k avizovanému zníženiu. Pre rok 2012 podpísal prezident republiky nárast platov
v jednotlivých platových triedach pre pedagogických zamestnancov.
Uznesenie:
Komisia berie na vedomie a odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh
rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012-2014
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová informovala o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 v roku 2011.
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. 4
Podklady pre rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok
2012 dostali členovia školskej komisie v písomnej forme.
Uznesenie :
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň
rokovaní zastupiteľstva KSK na I. polrok 2012

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Mgr. J. Jarušinská informovala o návrhu na zmenu VZN KSK č. 11/2011. Zmena
spočíva v spresnení textovej časti v § 3 nariadenia; ide o bližšie určenie teritoriálnej
podmienky pre poskytnutie dotácie a v doplnení novej prílohy č. 1, ktorá určuje výšku dotácie
na rok 2012.
Ing. M. Eperješi uviedol, že rozpočet na originálne kompetencie pre rok 2012 ostáva na
rovnakej úrovni ako v roku 2011, tak výška dotácií sa veľmi nelíši. V priebehu roku 2011
došlo k zmene legislatívy, na základe ktorej dostávajú školské jedálne dotáciu na počet
odvarených jedál.
Ing. J. Krištan vyjadril poďakovanie za tento spôsob financovania, ktoré zohľadňuje náklady
na činnosť školských jedální.
Uznesenie :
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK
č. 12/2011
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Plán úloh školskej komisie na I. polrok 2012 dostali členovia komisie v písomnej
forme.
Ing. A. Halenár podal návrh na doplnenie plánu práce o 4 body:
1. Klady a zápory súčasného systému prijímania žiakov na stredné školy
2. Náročnosť a efektívne podávanie projektov a využívanie schválených projektov
3. Koncepcia rozvoja odborného školstva v KSK s prihliadnutím na stavebné odbory
4. Hodnotenie učiteľov – súčasný stav a ako motivovať najlepších.
Pán poslanec navrhol, aby sa o doplnení týchto bodov hlasovalo samostatne.
RNDr. V. Juríková uviedla, že predložené návrhy budú s časti obsahom pripravovaných
materiálov, respektíve na dva body podľa požiadaviek školskej komisie do rôzneho je
pripravená zo strany Odboru školstva Úradu KSK informácia – bod 2. a bod 4.
Bod 3. nadväzuje na koncepciu rozvoja odborného vzdelávania. Odbor školstva Úradu KSK
pripravuje materiál do zastupiteľstva Efektívna sieť škôl a ŠZ, učebných a študijných odborov
v sieti škôl a školských zariadení SR, v ktorom budú podrobne na základe stanoviska
zamestnávateľov, prijímania žiakov do odborov a požiadaviek trhu práce prehodnotené
študijné a učebné odbory na našich stredných školách. Materiál sa pripravuje na februárové
zasadnutie Zastupiteľstva KSK
Bod 1. bol predložený na predchádzajúce rokovanie školskej komisie.

Hlasovanie o návrhu hlasovať samostatne o zaradení predložených bodov na doplnenie plánu
úloh komisie:
Prítomní: 10
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Hlasovanie o návrhu zaradiť predložené body na doplnenie plánu úloh komisie:
Prítomní: 10
Za: 2
Proti: 3
Zdržal sa: 5
Školská komisia odporúča odboru školstva zakomponovať navrhované body do materiálov,
predkladaných na prerokovanie Zastupiteľstvom KSK.
Uznesenie :
Komisia schvaľuje plán úloh školskej komisie na I. polrok 2012 a odporúča zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na I .polrok 2012
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
RNDr. V. Juríková informovala členov komisie o súčasnom stave a efektivite
hodnotenia učiteľov. V súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a jeho novelizácie je povinnosťou riaditeľa strednej školy hodnotiť pedagogických
zamestnancov podľa vopred pripravených kritérií. Kritériá sú plne v kompetencii riaditeľa
školy. Odbor školstva Úradu KSK smerom ku riaditeľom zabezpečoval metodické činnosti pri
vstúpení zákona do platnosti. Zároveň je v kompetencií KSK hodnotenie pedagogických
pracovníkov – riaditeľov stredných škôl a školských zariadení. Odbor školstva Úradu KSK
spracoval kritéria na hodnotenie riaditeľov v rámci ktorých hodnotí ich odborné vedomosti,
riadiace kompetencie, dodržiavanie finančnej disciplíny. Súčasťou je zadávanie a sledovanie
plnenia úloh v súlade so zámermi a cieľmi KSK.
Náročnosť a efektivita podávania a využívania EÚ projektov na školách KSK:
Postup pre riaditeľov stredných škôl a poskytnutie spolufinancovania zo strany Úradu KSK sa
riadi smernicou č.4/2010 – systém riadenia procesov spracovaní a implementácie projektov
KSK z finančných zdrojov ES... V súlade s touto smernicou škola podáva projektový zámer
v čase, kedy výzvy nie sú zverejnené, čo pri školách spôsobuje problémy aj z pohľadu
plánovania rozpočtu pre predkladaný zámer. Napriek tejto skutočnosti, stredné školy majú
záujem o zapájanie sa do projektov, na úrade sa vedie evidencia.
Školy v súčasnosti vypracúvajú projekty k 28. 11. 2011 v rámci výzvy Premena tradičnej
školy na modernú. Projektový zámer, v ktorom uviedli požadovanú celkovú sumu
spolufinancovania (5% hodnoty projektu) predložili školy Odboru školstva Úradu KSK
v celkovej sume cca 220 000,-€. Odhad čerpania financií v roku 2012 bol zapracovaný do
rozpočtu KSK. Na základe schválených projektov sa budú výdavky na spolufinancovanie
projektov upravovať.

Ing. J. Blaškovan informoval členov komisie o zasadnutí Sekcie odborného
vzdelávania MŠVVaŠ SR v Žiline, ktorá žiada vypracovať nový zákon o odbornom
vzdelávaní. Z absolventov stredných odborných škôl v tomto roku je 18 % nezamestnaných,
28 % pokračuje v štúdiu na vysokej škole, 20 % je zamestnaných, no len 9 % absolventov sa
zamestnalo v odbore, ktorý vyštudovalo.
Ing. A. Halenár vzniesol pripomienku, že zamestnancom úradu neprislúcha hodnotiť
úlohy, ktoré zadáva školská komisia, ako aj svojim názorom ovplyvňovať hlasovanie členov
komisie.
K bodu č. 8
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán poslanec PhDr. P. Mutafov zasadnutie
komisie ukončil.

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

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

