Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

20.09.2016
2039/2016/OKaCR-26681
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
zo 17. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
20.09.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na rokovaní
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Pán predseda komisie
doplnil program rokovania komisie o bod „Informácia o výsledku kontroly Financovanie
projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji“.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie aj s doplňujúcim bodom. Rokovania
komisie CR a CzS sa zúčastnilo 10 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/

Hlasovanie č. 1
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

predstavila členom komisie predložený

10
10
0
0

Uznesenie č. 25/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 26/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
RNDr. Viera Juríková z odboru školstva predstavila predložený materiál. Pán predseda
komisie sa informoval, kde sú najväčšie zmeny. RNDr. Viera Juríková reagovala, že
požiadavky sa zvýšili na odbory v oblasti informačných technológií. Problém pretrváva
v strojárskych odboroch, kde rodičia a ani žiaci neprejavujú záujem o tieto odbory

a nedokážeme ich naplniť. Rodičia trvalo prejavujú záujem o odbory ako je napr. kuchár čašník. Pán predseda komisie sa ďalej informoval ako sú riešení žiaci zo znevýhodneného
prostredia. RNDr. Viera Juríková informovala, že pre žiakov s neukončeným základným
vzdelaním sa otvárajú dvojročné odbory s výučným listom ako pomocné sily. Pán poslanec
Csaba Furik sa informoval, či nie je zmena pri financovaní duálneho systému. RNDr. Viera
Juríková odpovedala nie je zatiaľ zmena. Pán poslanec Csaba Furik sa ďalej zaujímal
o Gymnázium Máraiho, kde bola otvorená jedna prvá trieda. RNDr. Viera Juríková
odpovedala, že ideme cestou otvorenia jednej triedy s 31 žiakmi ako 2 triedy s nižším počtom
žiakov kvôli financovaniu. Pán poslanec Csaba Furik sa ešte spýtal, že ak by bolo viac
žiakov, či by boli otvorené dve triedy. RNDr. Viera Juríková odpovedala, že na základe
skúsenosti z minulých rokov je malá pravdepodobnosť, že bude viac žiakov. Ďalej
skonštatovala, že sa nám dlhodobo nedarí naplniť viac tried s vyučovacím jazykom
maďarským.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 27/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Mária Kokardová z odboru investícií ,prípravy a implementácie projektov predstavila
členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 28/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie.

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing.Adriana Šebešová, vedúca referátu CR informovala členov komisie o aktivitách
a podujatiach, ktoré referát CR uskutočnil a ktoré pripravuje. Zároveň všetkých členov
pozvala na konferenciu cestovného ruchu, ktorá sa uskutoční dňa 22.09.2016.

K bodu č. 7
Neuskutočnila sa.

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie.

....................................................
Alena Didyková
tajomník komisie

.....................................................
Ing. László Köteles v.r.
predseda komisie

