Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 30. 05. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Informácia o realizácii projektu EHMK
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja
počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných
komisií
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2013
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Záhorčák.
V rámci bodu rôzne zamestnanci odboru školstva podajú informácie o prijímacom konaní na
stredné školy a tiež odprezentujú motivačné kritériá pre stredné školy a informujú komisiu
o výsledkoch z prejednávania škôl v oblasti organizácie školského roka, kapacitného využitia
a rozpočtu škôl.
Prítomní členovia hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr. J. Kovácsová a Ing. R. Müller
z odboru investícií a strategického riadenia informovali komisiu o realizácii projektu EHMK
2013. V úvode Ing. Müller hovoril o stave realizácie siedmich investičných projektov –
Ostrovov kultúry otvorených zón. Projekt je vo finálnej etape nakoľko okrem
Východoslovenského múzea, kde pokračuje III. etapa rekonštrukcie bolo zvyšných šesť
stavieb odovzdaných a skolaudovaných. Do 30.6.2013 budú ukončené všetky stavby.
Následne PhDr. J. Kovácsová informovala komisiu o realizácii programu KSK Terra
incognita, ktorý implementuje Kultúrne centrum KSK. Hlavnú pozornosť venovala
zhodnoteniu realizovaných aktivít z kľúčových podujatí ako bol Spišský Jeruzalem, Poklad
sklenenej pani a iné.
V rámci diskusie sa Ing. A. Halenár zaujímal o zabezpečenie udržateľnosti aktivít
projektu po dobu piatich rokov. PhDr. J. Kovácsová vysvetlila, že investičné aktivity nebude
problém zabezpečiť, lebo sa investovalo do fungujúcich kultúrnych inštitúcií.
Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie informáciu
o realizácii projektu EHMK
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
JUDr. M. Kolesárová k predloženému návrhu určenia volebných obvodov pre voľby
do orgánov KSK, počtu poslancov a sídla Volebnej komisie KSK uviedla základné
informácie k zákonným podmienkam, ktoré upravujú organizáciu volieb do orgánov
samosprávnych krajov. Povinnosťou zastupiteľstva je zverejniť volebné obvody 65 dní pred
voľbami., ktoré sa budú konať 14 dní pred ukončením volebného obdobia, termín volieb bude
určený 90 dní pred ich konaním.
Návrh predpokladá s vytvorením 11 volebných obvodov podľa doterajších skúseností
a počtom 57 poslancov. Sídlo volebnej komisie sa odporúča v budove Úradu KSK a sídla
obvodných komisií v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja .
V diskusii Ing. A. Halenár uviedol, že by uvítal link na webovej stránke Úradu, na
ktorom by boli uvedené potrebné informácie, vzor petičnej listiny pre nezávislých kandidátov.
JUDr. M. Kolesárová zdôraznila, že informácie budú zverejnené, aby sa zabezpečili
rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov.
Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť počet poslancov, sídlo
Volebnej komisie a 11 volebných obvodov podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4

Odbor školstva do Rámcovej obsahovej náplne navrhol VZN o určení počtu tried
I. ročníkov stredných škôl pre prijímacie konanie. Ing. Š. Kandráč doplnil informácie
ohľadom povinnosti určiť plán výkonov pre naše aj neštátne školy.
K predloženému návrhu neboli zo strany členov komisie žiadane pripomienky.
Uznesenie:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň
zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2013
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
K bodu č. 5
Všetkým prítomným členom komisie bol rozdaný písomný návrh Plánu úloh školskej
komisie na II. polrok 2013, ktorý po doplnení a pripomienkovaní bol predložený na
schválenie.
Uznesenie:
Školská komisia schvaľuje plán úloh školskej komisie na II. polrok 2013 a odporúča
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2013
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
K bodu č. 6
V rámci bodu rôzne RNDr. V Juríková informovala členov komisie o stave
prijímacieho konania na stredných školách po I. kole. V porovnaní s plánom, ktorý stanovil
odbor školstva a počtu zapísaných žiakov sa odhaduje celkový pokles počtu žiakov 769.
Nárast sa očakáva v 2- ročných učebných odboroch.
V súčasnej dobe prebieha odvolacie konanie a do 6.6. bude známe, na ktorých školách
bude vyhlásené II. kolo prijímacieho konania.
V diskusii sa pán V. Záhorčák sa pýtal na dôvod nárastu 2- ročných učebných odborov.
Ide o skupinu žiakov s neukončeným základným vzdelaním, ktorí potrebujú získať
výučný list pre uplatnenie v praxi. Títo žiaci sa vyučujú v mieste bydliska v tzv. elokovaných
triedach.
Ing. A. Halenár sa zaujímal, aký dopad bude mať pokles počtu žiakov na fungovanie škôl.
Vedúci odboru školstva informoval komisiu o situácii súvisiacej s očakávaným
poklesom počtu žiakov a následnými nevyhnutnými opatreniami, ktoré musí prijať každá
škola. Pokles žiakov má za následok pokles finančných prostriedkov na ktoré nadväzuje nová
organizácia s upraveným počtom pedagógov, počtom tried a hodín. Dochádza k optimalizácii
finančných prostriedkov. Na základe nových organizácií sa školám upravia rozpočty škôl,
ktoré sú upozornené, aby nevytvárali záväzky a tiež aby nedochádzalo k poklesu kvality
vyučovacieho procesu.

Ing. Š. Kandráč ďalej informoval členov komisie o neplatnosti Nariadenia vlády
č. 630 od 1.5.2013 podľa ktorého bol zriaďovateľ povinný dodržať 100% mzdový normatív.
V súčasnej dobe platí povinnosť dodržať 95% mzdového normatívu. Vzhľadom
k tomu, že v sieti sú školy s rôznymi počtami žiakov, u veľkých škôl 100% normatív spôsobil
nadbytok finančných prostriedkov a naopak u malých škôl dochádzalo k deficitu financií.
Zriaďovateľ nemal vytvorenú rezervu, z ktorej mohol pomôcť slabším školám. Pri 100%
mzdovom normatíve sa vytváral finančný deficit 4,3 mil. €.
Vedúci odboru ďalej informoval komisiu o dopade aj na priemerné platy pedagógov,
ktoré aj napriek 5% navýšeniu sú v konečnom dôsledku nižšie. Priemerný plat pedagogického
zamestnanca je 1 026 €. Nevyhnutnými opatreniami, ktoré školy musia prijať, sú ukončenia
pracovných pomerov zamestnancov škôl.
V druhej časti vystúpenia sa pozornosť venovala prezentácii navrhnutých motivačných
kritérií, na základe ktorých sa hodnotili a porovnávali jednotlivé školy z kvalitatívneho
hľadiska. Celkovo bolo navrhnutých 21 kritérií.
Jednotliví členovia komisie celkovo pozitívne akceptovali snahu zriaďovateľa
o objektívne hodnotenie škôl.
Ing. A. Halenár by doplnil kritériá o úspešnosť absolventov na trhu práce. Na
požiadanie členov komisie budú prezentované kritériá zaslané mailom všetkým členom
komisie. Zároveň mailom odbor školstva zašle aj informáciu o počte prepustených učiteľov
na jednotlivých školách.
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

