Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
1574/2013-RU/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 11. 02. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Otvorenie
Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných
ocenení KSK
Informácia o realizácii projektu EHMK
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 464/2012 zo dňa 27.8.2012
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
operačného programu : Vzdelávanie, Prioritná os:1 Reforma systému vzdelávania
a odbor Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Záhorčák.
V úvode sa vyjadril k dôvodu presunu termínu rokovania školskej komisie, zároveň uviedol,
že v rámci bodu rôzne vedúci odboru školstva sa vyjadrí k aktuálnej situácii v školstve
ohľadom platnosti Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti
rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Prítomní členovia hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Podstatou predloženého návrhu dodatku je zmena termínu odovzdávania verejných
ocenení v mesiaci október a súčasne skrátenie termínu na predkladanie návrhov na udelenie
verejných ocenení do konca júna pre kalendárny rok, v ktorom sú vyhlásené voľby do
orgánov samosprávnych krajov.
Zo strany členov školskej komisie neboli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť dodatok č.5/2013, ktorým sa
menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Ing. G. Szabová z odboru kultúry informovala členov školskej komisie o realizácii
aktivít KSK v programe Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V úvode sa vyjadrila
k aktuálnemu stavu realizácie investičných projektov tzv. ostrovov kultúry, z ktorých štyri
boli koncom minulého roka aj stavebne ukončené a v troch prípadoch bol predlžený termín
ukončenia / Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Ulička remesiel/.
V druhej časti hovorila o Kultúrnom centre KSK ako implementačného orgánu
programu Terra incognita a tiež aktivitách , ktoré pripravuje KSK so svojimi kultúrnymi
zariadeniami v roku 2013 v nových otvorených zónach kultúry.
V rámci diskusie sa niektorí členovia komisie vyjadrili kriticky k úrovni a celkovému
dojmu z otváracieho ceremoniálu EHMK v dňoch 19.-20.1.2013
Ing. G. Szabová reagovala v tom zmysle, že KSK sa priamo nepodieľal na príprave
slávnostného otvorenia a verí, že napriek počiatočným kritikám projekt v konečnom dôsledku
bude pre Košický kraj veľkým prínosom.
Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie informáciu
o realizácii projektu EHMK
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 4
Ing. V. Juríková oboznámila školskú komisiu s predkladaným návrhom zmeny
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 464/2012, ktorým bolo schválené spolufinancovanie vo
výške 5% projektov 39 škôl, ktoré reagovali na výzvu Agentúry MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ – Premena tradičnej školy na modernú. Schvaľovacím procesom bolo vybraných
10 projektov, v ktorých došlo k úprave výšky celkových oprávnených nákladov a tiež aj
výšky spolufinancovania. Následne došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného
príspevku, a preto je potrebné zosúladiť výšku finančných prostriedkov v prijatom uznesení
a v podpísaných zmluvách.

Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh na zmenu uznesenia
Zastupiteľstva KSK č.464/2012 o spolufinancovaní projektov škôl uvedeným v materiáli vo
výške 5% oprávnených nákladov realizovaných s finančnou spoluúčasťou ESF a Štátneho
rozpočtu SR.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Ing. Š. Kandráč k aktuálnej situácii v školstve uviedol, že dodržaním 100% mzdového
normatívu jednotlivým školám dôjde k výraznému prepúšťaniu zamestnancov škôl, k ďalšej
racionalizácii siete škôl a k celkovému poklesu úrovne a kvality výchovno – vzdelávacieho
procesu.
Odbor školstva si vyžiadal od jednotlivých škôl opatrenia, ktoré musia školy prijať,
aby dodržali Nariadenie vlády č.630/2008 Z. z. Výsledkom požadovaného prehľadu je
analýza škôl, ktorá odráža negatívny dopad rozhodnutia ministerstva školstva a priamo sa
dotýka väčšiny škôl v pôsobnosti KSK. Podobné problémy avizujú aj všetci väčší
zriaďovatelia vrátane neštátnych škôl.
Sieť škôl je potrebné prispôsobiť aj potrebám regiónov, nakoľko je nevyhnutné
vzdelávať aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podporiť odbory, ktoré
požaduje trh práce.
V rámci diskusie pán Ing. J. Blaškovan hovoril o spôsobe financovania odborného
školstva z rezortných ministerstiev v minulosti, čo v podmienkach normatívneho financovania
je výrazne poddimenzované.
Ing. J. Krištan vidí riešenie v potrebe dovozu žiakov do väčších škôl ako centier
vzdelávania.
Uznesenie:
Školská komisia berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave vo financovaní
školstva, podporuje aktivity odboru školstva k zmene školskej legislatívy a žiada o informácie
a prípravu podkladov vedúcich k ďalšej racionalizácii siete škôl a školských zariadení.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
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

