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ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 11. 04. 2014

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Otvorenie
Záverečný účet KSK za rok 2013
Úprava rozpočtu KSK v roku 2014
Návrh VZN KSK, ktorým a mení a dopĺňa VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov
KSK v znení VZN KSK č 8/2008
Návrh VZN KSK, ktorým a 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
Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie
2007-2013
Prínos projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj
Hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania Košického samosprávneho kraja
Vyhodnotenie koncepcií Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja
vzdelávania, mládeže a športu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
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
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraj č. 561/2013
zo
dňa
29.
apríla
2013
Intenzita
pomoci
–
spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci
operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb
s osobitnými vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 562/2013 zo dňa 29. apríla 2013 Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci

14.

15.
16.

operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy
na modernú
Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania
a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie
elokovaných
pracovísk
stredných
škôl
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Zahorčák.
V úvode navrhol doplniť program rokovania o poskytnutie dotácií nad 3 300 € ako bod . 4.,
pričom nasledujúce body sa prečíslujú.
Hlasovanie č.1 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2014
Prítomní členovia hlasovaním schválili doplnenie programu
programom rokovania.

a tiež súhlasili s celkovým

K bodu č. 2
K bodu Záverečný účet za rok 2013 informovala komisiu vedúca odboru financií
Ing. M. Karafová. Stručne uviedla prehľad všetkých údajov, ktoré záverečný účet obsahuje
a v závere konštatovala, že aj napriek zložitej finančnej situácii sa KSK podarilo udržať
stabilitu v rozpočte aj v oblasti dlhu, ktorý je vo výške 36,4 % z bežných príjmov
predchádzajúceho roka.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky a otázky.
Hlasovanie č. 2 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný účet KSK
za rok 2013
K bodu č. 3
M. Karafová k úprave rozpočtu KSK v roku 2014 uviedla, že sú v nej premietnuté
výsledky zo Záverečného účtu a úpravy vyplývajúce z dotácií, grantov na projekty, darov
a pod.

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2014
K bodu č. 4
Na rokovanie školskej komisie boli predložené dve žiadosti o dotáciu v zmysle VZN
KSK č. 3/2006, ktoré boli členom komisie predložené pre rokovaním.
Ako informovala aj Ing. M. Karafová pri nedostatku finančných prostriedkov boli dotácie
prideľované len pre dlhodobo udržateľné akcie.
Aktuálnymi žiadateľmi dotácií sú súkromná ZUŠ Michalovce a ZO Csemadok
Rožňava. V prvom prípade ide o zakúpenie folklórnych odevov pre žiakov a v druhej žiadosti
ide o drobný investičný projekt. Stanoviská príslušných vecných odborov boli negatívne.
Vzhľadom na objektívne okolností komisia odporúča nevyhovieť týmto žiadateľom dotácií.
Hlasovanie č.4 :
Prítomní: 22
Za: 0
Proti: 21
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 12/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať, ale neschváliť žiadostí o dotácie v
zmysle VZN KSK č.3/2006
K bodu č. 5
V pôvodnom VZN KSK č.1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN č. 8/2008
navrhla prokurátorka zrušiť niektoré ustanovenia VZN, ktoré sú v rozpore v Ústavou SR. Na
základe toho sa zastupiteľstvu predkladá návrh VZN, ktorým sa zrušia a upravia napadnuté
ustanovenia tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi.
K predloženému návrhu neboli zo strany členov komisie pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 22
Za: 22
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť VZN KSK, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN č. 8/2008
K bodu č. 6
Ing. Z. Jusková informovala školskú komisiu o predloženom návrhu VZN, ktoré
reaguje priamo na novelu zákona č. 48/2008 Z. z. o sociálnych službách. Na základe
legislatívnych zmien sa stanovujú pravidlá pri odoberaní stravy v sociálnych zariadeniach,

odsúhlasovanie režijných nákladov a stravných jednotiek Úradom KSK a vypustenie
demonštratívneho vymedzenia neprítomností v zariadení.
K predloženému návrhu neboli zo strany členov komisie pripomienky.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 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
K bodu č. 7
K predĺženiu PHSR KSK 2007-2013 uviedol Ing. I. Fülöp tri základné dôvody, prečo
zatiaľ nie je zatiaľ spracované nové PHSR na roky 2014-2020. Keďže podmienkou
z národnej úrovne je, že bez platného PHSR nie je možné čerpať prostriedky z obdobia
2007 -2013 (Slovensko má predlžený termín do roku 2015). Aby sa predišlo komplikáciám
s riadiacimi orgánmi, navrhuje sa predĺženie platnosti súčasného PHSR do doby prijatia
nového PHSR.
Zo strany komisie neboli pripomienky.
Hlasovanie č. 7 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja do doby vypracovania nového PHSR
K bodu č. 8
PhDr. J. Kovacsová formou prezentácie zhrnula prínos projektu EHMK 2013 pre
Košický samosprávny kraj. Hodnotila nie len investičné akcie tzv. ostrovy kultúry, ale aj
množstvo aktivít v regióne v rámci programu Terra incognita.
Komisia vyjadrila podporné stanovisko k udržateľnosti týchto aktivít, ktoré by
pomohli oživiť kultúrne pamiatky a tradície v kraji.
Hlasovanie č. 8 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/2014
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie materiál Prínos
projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj
K bodu č. 9
RNDr. V. Juríková oboznámil členov komisie s obsahom predloženej Hodnotiacej
správy za rok 2012/2013, ktorá je spracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

o štruktúre obsahu správ. V Hodnotiacej správe je množstvo údajov, a preto sú vybrané
ukazovatele spracované formou tabuliek a v grafickom prevedení podľa typov stredných škôl.
Úvodná časť je zmeraná na nosné úlohy a vývoj v počte žiakov, pričom nepriaznivý
demografický vývoj sa prejavil aj na stredných školách KSK. Veľká časť správy je venovaná
prospechu a dochádzke, ktorá je veľmi nepriaznivá. Štatistika ohľadom umiestňovania
absolventov na trhu práce súvisí s tlakom zamestnávateľov na otváranie odborov podľa
potrieb a tiež prijímaním kvalitnejších žiakov zo ZŠ.
Diskusia v komisii sa
zamerala na školy s problematickým prospechom
a dochádzkou. Témou boli aj podmienky vyplácania sociálnych štipendií a sledovanie
absencie u žiakov.
Hlasovanie č. 9 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Hodnotiacu správa
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
za školský rok 2012/2013
K bodu č. 10
RNDr. V. Juríková ako spracovateľ predkladanej Regionálnej stratégie výchovy
a vzdelávania na stredných školách informovala členov komisie, že stratégia je spracovaná na
obdobie 5 rokov, ale úlohy na jednotlivé roky bude konkretizovať akčný plán. Materiál
nadväzuje na Koncepciu odborného vzdelávania a jeho hlavnou časťou sú strategické zámery,
ciele a úlohy na ich dosiahnutie. Hlavným cieľom je v spolupráci so zamestnávateľmi,
školami a inštitúciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu, vytvoriť motivačné prostredie pre žiakov
k výberu takých škôl, ktoré sú potrebné aj pre trh práce. Nevyhnutnosťou celého procesu je
zavádzanie duálnej formy vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi, ktorí prejavia záujem
o spoluprácu. Vedúci OŠ Ing. Š. Kandráč doplnil, že do materiálu sa zapracujú úlohy v oblasti
národnostného školstva.
Počas diskusie jednotliví členovia komisie sa vyjadrili k aktuálnej situácii v školstve
spojenej s poklesom kvality žiakov, nárastom počtu stredných a vysokých škôl a so stratou
motivácie žiakov celkovo.
Hlasovanie č. 10 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Stratégiu rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji
K bodu č. 11
K vyhodnoteniu koncepcií KSK v oblasti rozvoja vzdelávania, mládeže a športu
v úvode referovala Dr. V. Juríková, ktorá zvlášť pozitívne hodnotila proces vzniku

a budovania centier odborného vzdelávania na stredných školách a ich previazanie
s ostatnými odbornými školami. V druhej časti sa venovala hodnoteniu aktivít práce
s mládežou. Ku koncepcii v oblasti športu vedúci OŠ vyzdvihol výsledky dlhodobých
športových súťaží, výsledky Centra olympijskej prípravy pri Športovom gymnáziu
v Košiciach, vznik športových tried na stredných školách.
Hlasovanie č. 11 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Vyhodnotenie
koncepcií KSK v oblasti rozvoja vzdelávania, mládeže a športu

K bodu č. 12
Ing. Š. Kandráč k predkladanému návrhu VZN o určení výšky čiastočnej úhrady
v školách a školských zariadeniach uviedol dôvody predkladania návrhu VZN, ktorými sú
legislatívna zmena, podľa ktorej sa školské strediská záujmovej činnosti od 1.1.2013 zmenili
na centrá voľného času. Druhým dôvodom je úprava maximálnej výšky úhrady nákladov
v jazykových školách, centrách voľného času a školských internátoch. Minimálna výška sa
ponecháva z dôvodu sociálnej situácie v jednotlivých regiónoch.
V rámci diskusie sa hovorilo o možnom zneužívaní výšky poplatkov v jazykových
školách, ktoré reálne nehrozí z dôvodu poklesu počtu poslucháčov.
Hlasovanie č. 12 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 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
K bodu č. 13
K predkladanému materiálu vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč uviedol, že sa
jedná o aktualizáciu celkových oprávnených nákladov a výšky spolufinancovania po
podpísaní zmlúv medzi školami a Agentúrou pre štrukturálne fondy. Z toho dôvodu je
potrebné zosúladiť výšky uvedených finančných prostriedkov v uznesení Zastupiteľstva KSK
a v podpísaných Zmluvách.
Prítomní členovia komisie nemali žiadane doplňujúce pripomienky.
Hlasovanie č. 13 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 21/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť aktualizáciu
spolufinancovania projektov vo výške 5% oprávnených nákladov v rámci opatrenia 3.1:
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,
ktorých prijímateľom je šesť stredných škôl podľa predloženého návrhu
K bodu č. 14
V tomto bode ide o rovnaký proces aktualizácie oprávnených nákladov a výšky
spolufinancovania projektov stredných škôl, pričom u niektorých projektov boli aj zmeny
v názve projektu.
Prítomní členovia komisie akceptovali materiál bez pripomienok.
Hlasovanie č. 14 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť aktualizáciu
spolufinancovania projektov vo výške 5% oprávnených nákladov v rámci opatrenia
1.1:Premena tradičnej školy na modernú pre 28 úspešných stredných škôl podľa predloženého
návrhu
K bodu č. 15
RNDr. V. Juríková informovala komisiu, že podľa novely zákona 596/2003 Z. z. sú
povinné stredné školy, ktoré zabezpečujú štúdium pre žiakov zo znevýhodneného prostredia
v dvojročných odboroch požiadať MŠ o zaradene elokovaného pracoviska do siete.
V súčasnej dobe už existuje16 elokovaných pracovísk ako súčasť stredných škôl a z dôvodu
zvyšovania dostupnosti vzdelávania predkladáme návrh na zaradenie ďalších 13 elokovaných
pracovísk.
V diskusii k tejto téme sa diskutujúci zhodli na tom, že aj v týchto pracoviskách je dôležitá
rôznorodosť ponuky, aby aj títo žiaci mohli získať vzdelanie v rôznych odboroch.
Hlasovanie č. 15 :
Prítomní: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh na zaradenie 13
elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK podľa predloženého
návrhu.
K bodu č. 16
V rámci bodu rôzne informoval vedúci OŠ Ing. Š. Kandráč komisiu o zaujímavom
podujatí, na ktorom sa zúčastnil 5.4.2014. V obci Budimír na ZŠ bolo otvorené fajnbalové
ihrisko, ktoré je vhodné pre zdravé aj hendikepované deti. Bolo by vhodné, niečo podobné
vytvoriť aj na stredných školách a určite by to pomohlo žiakom špeciálnych škôl. Zároveň

požiadal komisiu o podporu k zahájeniu rokovaní pre vytvorenie podobných ihrísk na
stredných školách.
Hlasovanie č. 16 :
Prítomní: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Uznesenie č. 24/2014:
Komisia hlasovaním podporila túto iniciatívu vedúceho OŠ KSK k zahájeniu rokovaní pre
vytvorenie fajnbalového ihriska.
Členovia komisie ďalej zvažovali možnosť výjazdového zasadnutia v tomto polroku.
Presné miesto konania bude určené podľa programu na niektorej strednej škole v Košiciach,
ktorej súčasťou je COV.
K bodu č. 17
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák zasadnutie
komisie ukončil.

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

......................................................
Viliam Zahorčák
predseda komisie

