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ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 10.04.2014

PROGRAM ROKOVANIA:
Otvorenie, schválenie programu rokovania
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2013
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
5. Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji
6. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 17/2012 o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
7. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov
Košického samosprávneho kraja v znení VZN KSK č. 8/2008
8. Menovanie nových členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o.
9. Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2013
10. Informatívna správa o činnosti EZÚS Via Carpatia
11. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja 2007 – 2013
12. Informatívna správa o priebehu prípravy sektorových stratégií (ROP 2007 – 2013)
13. Rôzne
- Informácia o aktuálnych témach týkajúcich sa agendy regionálneho rozvoja
14. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Konkoly privítal prítomných a predložil na schválenie program
rokovania komisie. V úvode rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomná
nadpolovičná väčšina, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

Uznesenie č. 13/2014:
Komisia schválila návrh programu podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Karafová, vedúca odboru financií predstavila členom komisie návrh na rozdelenie
celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2013.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 14/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie bod A)
a schváliť bod B) v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Karafová, vedúca odboru financií predstavila návrh zmeny rozpočtu.
Diskusia: Michal Rečka sa informoval, že za akú sumu môže byť vysúťažený spracovateľ
auditu bezpečnosti, zosúladenia bezpečnostných politík a projektov v zmysle platnej
legislatívy. Odpoveď – Ing. Karafová: Suma 98 600 € na audit bezpečnosti, zosúladenie
bezpečnostných politík a projektov v zmysle platnej legislatívy je konečná.
Uznesenie č. 15/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva informoval členov komisie, že dôvodom úpravy VZN
č.5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských

zariadeniach je zvýšenie príjmov a tým aj zabezpečenie kvalitnejšieho fungovania školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Navrhujú zmeniť
rozpätie výšky úhrady nákladov tak, že minimálna výška úhrady nákladov ostáva nezmenená
proti pôvodnému VZN, ale mení sa len maximálna výška úhrady nákladov v jazykovej škole,
v centre voľného času a v školskom internáte.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 16/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva informoval prítomných, že Stratégia rozvoja výchovy a
vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji bola spracovaná
v nadväznosti na Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorá bola platná do decembra
2013. Opatrenia koncepcie boli realizované, sú pozitívne skúsenosti, ale bolo potrebné
vypracovať túto stratégiu. Pri vypracovaní čerpali zo Stratégie Európa 2020 s cieľom
zabezpečenia zamestnanosti. Ing. Kandráč stručne predstavil, čo obsahuje predmetná stratégia
a prečo bola vypracovaná. Hlavnou výzvou je to, že je nedostatočný počet študentov na
odboroch, ktoré trh práce potrebuje.
Diskusia: RSDr. Mitterpák, Rečka, Ing. Műnnich, PhD., Mgr. Mondiková, Ing. Iván,
PhDr. Szegedi, JUDr. Konkoly
Je vysoká nezamestnanosť a uchádzači o prácu nemajú vhodné vzdelanie, ktoré trh práce
potrebuje. Rekvalifikácie a zaškolenia zamestnancov nie sú postačujúce. Treba hľadať
riešenie, ako vzdelávať tých ďalej, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu. Bolo by dobré, aby
odbor školstva konzultoval s investormi, že aké profesie potrebujú, aby sme vedeli na to
priamo reagovať. Treba sa snažiť aby absolventi získali dostatočný kredit.
Ing. Műnnich, PhD. povedal, že netreba nové systémy vymýšľať, ale vychádzať napríklad zo
skúseností Nemecka, ako oni prepájajú vzdelávanie s praxou. Ing. Kandráč povedal, že chcú
aby sa rozvíjalo nadstavbové štúdium, ale verejná mienka je vo veľkej miere zameraná
na dôležitosť absolvovania vysokej školy a to je veľká konkurencia. Je potrebné vhodným
marketingom ovplyvniť verejnú mienku a pracovať s kritériami na prijatie na gymnáziá. Nie
je možné do detailov skopírovať nemecký systém. Ten stojí na pilieroch veľkých firiem.
Odbor školstva komunikuje s firmami, aby prijali našich absolventov. Ale nejde to zo dňa na
deň a je málo firiem, ktoré majú záujem o úzku spoluprácu. Aj preto je potrebné posilniť
aktívne marketing. Pán predseda komisie JUDr. Konkoly požiadal o zapracovanie pilotného
projektu Európskej integrovanej školy do krajskej stratégie vzdelávania (Kechnec má už 10
rokov vypracovanú detailnú modernú stratégiu Európskej integrovanej školy, ktorá reflektuje
potreby moderného vzdelávania a praxe pre priemysel, ktorá už mohla byť pilotne testovaná
). Tento návrh o zapracovanie do krajskej vzdelávacej stratégie podporil aj pán poslanec
Műnnich.

Ing. Zachariaš povedal, že materiál je rozsiahly a dobrý. Čo bolo predmetom diskusie, je
veľký problém a treba to riešiť. Pýtal sa na to, či záležitosti o národnostnom školstve boli
zapracované. Ing. Kandráč na to odpovedal, že po zasadnutí školskej komisie zapracujú
návrhy.
Uznesenie č. 17/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva predstavila návrh zmien VZN
č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Zmeny sa
týkajú určenia jasných pravidiel pri odoberaní stravy v sociálnych zariadeniach. Ing. Jusková
odôvodnila prečo je potrebné zaviesť nové pravidlá.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 18/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.6
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Mgr. Kňaze, referent - právnik právneho odboru predstavil dôvody návrhu zmeny VZN č.
1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008. Na základe protestu prokurátorky je
potrebné upraviť VZN tak, aby bol v súlade so zákonom.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 19/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.7
Prítomní: 15
Za: 15

Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Riaditeľ ARR Košice pán Ing. Tešliar, CSc. v krátkosti predstavil filozofiu zloženia správnej
a dozornej rady, jej prácu a pracovné výsledky za uplynulé obdobie. Informoval, že niektorým
jej členom skončil mandát a že je potrebné uskutočniť jej nové zvolenie. Finálna kandidátka
sa odsúhlasí na koaličnej rade a z nej pôjde návrh nového zloženia do zastupiteľstva k
schváleniu.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 20/2014:
Predseda komisie navrhuje, aby komisia predložený materiál brala na vedomie, lebo riaditeľ
ARR nemá právo menovať nových členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Hlasovanie č.8
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Mitterpák, vedúci OISO/RO informoval o činnosti OISO/RO a o implementácii ROP.
Diskusia: Pán poslanec Rečka sa pýtal na dofinancovanie projektov z ROP za obdobie 20072013. Vedúci OISO/RO povedal, že nemal by byť problém ak žiadosti o platbu sú v poriadku.
Pán Rečka a JUDr. Konkoly poďakovali OISO/RO za dobrú a profesionálnu spoluprácu.
Uznesenie č. 21/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.9
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD predstavila ciele EZUS, prečo
vznikol a aké aktivity a výstupy boli realizované od jeho vzniku.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 22/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č.10
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp, vedúci ORRPaIP predstavil dôvody predĺženia platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 – 2013 do doby spracovania
nového PHSR.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 23/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.11
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp, vedúci ORRPaIP informoval členov komisie o priebehu prípravy sektorových
stratégií.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 24/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.12
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák informoval členov komisie o pracovnom návrhu Operačného programu Výskum a
Inovácie pre roky 2014-2020. Vysvetlil zásadné rozdiely medzi prechádzajúcimi programami
a novým. Identifikoval témy a priority za oblasť „výskum a vývoj“ a za oblasť
„konkurencieschopnosť a inovácie MSP“, v ktorých má Košický samosprávny kraj
najväčšiu šancu uspieť a na čo sa bude potrebné spoločne s univerzitami a MSP koncentrovať.
Diskusia: neboli žiadne otázky a pripomienky.

K bodu č. 14
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedajúci komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 10. 04. 2014
Zapísala Ing. Melinda Sasáková

......................................................
Ing. Peter Ťapák
tajomník komisie

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie

