Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
1495/2012-RU/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
zo 18. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 04. 10. 2012

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Otvorenie
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 Všeobecne záväzného nariadenia KSK o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Záhorčák.
Oboznámil členov komisie, že v rámci bodu rôzne budú prerokované úlohy z plánu na
II. polrok 2012. Konkrétne k organizácii školského roka 2012/2013 informácia o aktuálnych
počtoch žiakov a celkovom poklese oproti minulému školskému roku a tiež informácie
o zmenách v zákone o odbornom vzdelávaní a z toho vyplývajúcich úloh pre samosprávne
kraje.
Pán Ing. A. Halenár navrhol, aby komisia zaujala stanovisko k štrajku učiteľov
v rámci samostatného bodu rokovania.
Prítomní členovia hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Členom komisie boli pred zasadnutím komisie predložené dve žiadosti občianskych
združení o poskytnutie dotácií z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií spolu so stanoviskom odboru školstva, ktorý sa k žiadostiam
vyjadroval.
Ako bližšie uviedol vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč v prvej žiadosti OZ
Prírodovedec žiada finančný príspevok vo výške 4 200 € pre študijný pobyt učiteľov
základných a stredných škôl v Ústave časticovej fyziky CERN v Ženeve. Odbor školstva
žiadal o doplnenie informácií k žiadosti a navrhol sumu 2 000 €. V druhej žiadosti OZ
Bleduly – Tözikék Šanca pre chudobných je výška finančnej požiadavky od KSK 3 450 € .
Cieľom použitia dotácie je rekonštrukcia prenajatej nehnuteľnosti, ktorá by slúžila na
kultúrny a spoločenský rozvoj mládeže a občanov v obci. V tomto prípade odbor školstva
nenavrhol žiadnu konkrétnu sumu na schválenie.
V rámci diskusie jednotliví členovia sa vyjadrovali k obidvom žiadostiam zväčša
podporne (MgrArt. Kyjovský, pán K. Horník, Ing. J. Blaškovan) a tiež zazneli návrhy pre
neposkytnutie príspevku (Ing. A. Halenár). Keďže pri obidvoch žiadostiach zazneli
protichodné návrhy, komisia hlasovala samostatne o každom návrhu.
Školská komisia navrhuje schváliť dotáciu pre Občianske združenie Prírodovedec
v objeme 2 000 €
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Školská komisia navrhuje schváliť dotáciu pre Občianske združenie Bleduly –
Tözikék v objeme 1 500 €
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
K pravidelnému prehľadu poskytnutých a zamietnutých dotácií do výšky 3 300 € na
základe rozhodnutia predsedu KSK neboli zo strany komisie žiadne pripomienky.
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 4
Ing. Z. Jusková vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva predstavila návrh
VZN o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a netýka sa neverejných
poskytovateľov. Zmeny sa týkajú zvýšenia úhrad v zariadeniach sociálnych služieb o mieru

inflácie cca o 9% od 1.1.2013. V prípade schválenia by sa priemerná úhrada zvýšila o cca
45 €/mesiac pre klienta a výška priemernej úhrady by predstavovala 26,4 % z celkových
ekonomicky oprávnených nákladov. Vzrástol by aj počet klientov, ktorí nedokážu platiť
úhradu v plnej výške zo súčasných 14% na 34%. Zvýšenie príjmov KSK by predstavovalo
nárast mesačne o 15 tis. €. V uvedenom návrhu sú zapracované aj ďalšie zmeny súvisiace so
zmenou legislatívy.
V závere svojho vystúpenia sa stručne vyjadrila k návrhu optimalizácie siete
sociálnych zariadení v Rožňave. Keďže tento materiál nebol predmetom rokovania, komisia
sa bližšie téme nevenovala.
V rámci diskusie odpovedala na otázky poslancov k uvedenému návrhu (Ing. Cicoň, Ing. A.
Halenár).
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť VZN KSK o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ing. Š. Kandráč organizáciu školského roka 2012/2013 hodnotil na základe
štatistických výkazov k 15.9., z ktorých vyplýva, že došlo k poklesu žiakov na stredných
školách oproti minulému školskému roku o 2035, pričom pokles o 657 žiakov
je na
gymnáziách a pokles o 967 žiakov na odborných školách. Následne sa tento štatisticky
ukazovateľ prejaví v poklese rozpočtov jednotlivých škôl. Uviedol školy s najvyšším
poklesom počtu žiakov a tiež školy s nárastom počtu žiakov a oboznámil komisiu s plánom
výkonov v školskom roku 2012/2013.
Ako konštatoval pán V. Záhorčák medzi hlavné príčiny poklesu počtu žiakov na
školách je nepriaznivý demografický vývoj, nárast veľkej skupiny žiakov, ktorí končia
základnú školskú dochádzku na základných školách a tiež konkurencia neštátnych škôl.
Diskusia v komisii sa zamerala na neštátne školy, na prehľad počtu neštátnych
zriaďovateľov. Ako uviedol vedúci odboru školstva už nedochádza k nárastu počtu neštátnych
škôl a zastavený bol aj proces vzniku odlúčených pracovísk. Samospráva bude v krátkej
budúcnosti rozhodovať aj o pláne výkonov pre neštátne školy.
Ing. J. Krištan jednoznačne podporil kvalitu vzdelávania na cirkevnej škole, čom
svedčí záujem zo strany žiakov a ich študijné výsledky.
Ing. A. Halenár uviedol, že je potrebné konečne sa venovať kvalite vzdelávania a tiež
sa zaujímal či má odbor školstva pripravený plán, ktorý môže použiť v prípade ohrozenia škôl
s ďalším výrazným poklesom vrátane využitia voľných kapacít v priestoroch škôl.
Ing. Š. Kandráč - odbor školstva má v materiáloch Efektívna sieť a Koncepcia
rozvoja odborného vzdelávania uvedené silné školy ako centrá vzdelávania a ostatné školy sú
na nich napojené ako satelity. V prípade ohrozenia školy výrazným poklesom v počte žiakov
dôjde k splynutiu daného satelitu s centrom. Cieľom je motivovať aj slabšie školy a nie
prispieť k ich zániku (ako príklad uviedol SOŠ technickú, Kukučínova 23 v Košiciach ).
Komisia berie na vedomie informáciu o organizácii školského roku 2012/2013
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10

Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. J. Jarušinská informovala komisiu o navrhovaných zmenách v zákone
o odbornom vzdelávaní, ktoré boli schválené v rámci novely zákona č. 184/2009 Z. z.
týkajúcich sa kompetencií samosprávy. KSK podľa zákona bude vydávať súhlas
zriaďovateľom neštátnych škôl vo svojej územnej pôsobnosti s počtom tried I. ročníkov pre
nasledujúce prijímacie konanie.
Novela zákona rozširuje Krajskú radu pre odborného vzdelávania o dvoch členov zástupcov neštátnych zriaďovateľov pôsobiacich na území samosprávneho kraja. Novela
ďalej dopĺňa a mení osem ďalších právnych predpisov.
Komisia berie na vedomie informáciu o zmenách zákona o odbornom vzdelávaní a z toho
vyplývajúcich úlohách pre samosprávu
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na návrh pána Ing. A. Halenára bude z odboru školstva zaslaný mail všetkým členom
komisie, aby zasielali príspevky a podnety k skvalitneniu vzdelávania žiakov v pôsobnosti
KSK. Následne sa dohodnú na termíne monotematického zasadnutia komisie.
K bodu č. 6
Na podnet pána Ing. A. Halenára sa komisia mala vyjadriť k štrajku učiteľov, či ho
podporuje alebo nepodporuje, aké sú jeho pozitíva a negatíva a na čo sa treba pripraviť
v prípade jeho pokračovania.
Pán V. Záhorčák vyjadril podporné stanovisko k štrajku učiteľov v opodstatnenosti
požiadaviek, spôsobe t.j. legitímnej forme a reakcii zriaďovateľa.
Vedúci odboru školstva uviedol, že na poslednej porade riaditeľov bolo stanovisko
zriaďovateľa verejne prezentované tak, že podporujeme každú legitímnu aktivitu, ktorou je
možné získať viac finančných prostriedkov do školstva, ale nie na úkor žiakov. Podľa
informácií sa do štrajku zapojili okrem dvoch všetky stredné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Riaditelia našich škôl na 90% udelili riaditeľské voľno žiakom, nakoľko
inak nie je možné zabezpečiť opateru žiakov školou.
Ing. J. Krištan uviedol, že rodičov žiakov upovedomili o organizovaní štrajku
a skutočnosti, že nedokážu zabezpečiť dohľad nad žiakmi. Riaditeľské voľna potrebuje škola
využiť v iných nepredpokladaných situáciách.
Ing. A. Halenár si myslí, že viac peňazí pre učiteľov nedokáže zvýšiť kvalitu žiakov.
Pani M. Hromjákova oponovala reálnymi skúsenosťami z praxe tým, že nízke platy pre
mladých učiteľov sú demotivačné.
Ing. J. Blaškovan argumentoval, že v školstve je nedostatok finančných prostriedkov
nie len na platy, ale hlavne na vývoj a vybavenosť škôl učenými pomôckami a tiež na
výraznejšie ocenenie učiteľa, ktorý aktívne pracuje.
Výsledkom diskusie boli dva návrhy na vyjadrenie stanoviska školskej komisie.
Školská komisia podporuje štrajk učiteľov v tej forme ako bol vyhlásený (návrh Ing. A.
Halenára)
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0

Proti: 1
Zdržal sa: 10
Školská komisia podporuje štrajk učiteľov zákonnými formami, ktorými je možné získať viac
finančných prostriedkov do školstva, nie však na úkor žiakov
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Záhorčák zasadnutie
komisie ukončil.

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

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

