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ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 04. 06. 2014

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2014
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol podpredseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár.
V rámci bodu rôzne sa komisia bude venovať úlohám vyplývajúcim z plánu úloh za I. polrok
2014. Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie programu rokovania.
Hlasovanie č.1 :
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2014
Prítomní členovia hlasovaním schválili predložený programom rokovania.

K bodu č. 2
Materiál prezentovala Ing. arch. Anna Soročinová. V úvode zrekapitulovala doterajší
priebeh obstarávania a spracovania dokumentácie, spomenula hlavné ciele riešenia
a najdôležitejšie poskytnuté podklady, vrátane uznesenia č. 563/2013 Zastupiteľstva KSK
o uráne. Vysvetlila obsah dokumentácie. Zamerala sa na hospodárstvo (LPP Nová Polhora
a VTP Kechnec), cestovný ruch, ochranu prírody a krajiny, dopravnú a technickú
infraštruktúru, zosuvné územia, inundačné územia a nerastné suroviny, vrátane problematiky
rádioaktívnych nerastov vo vzťahu k banskému zákonu, aj k novelizovanému geologickému
zákonu. Citovala súhlasné stanovisko nadriadeného štátneho orgánu - MDVRR SR, ktorý
odporučil Košickému samosprávnemu kraju schváliť návrh ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny
a doplnky 2014 a záväzné časti vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením.
K materiálu neboli zo strany školskej komisie navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Hlasovanie č. 2 :
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Územný plán veľkého
územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014
K bodu č. 3
Ing. arch. Anna Soročinová z referátu územného plánovania vysvetlila schvaľovanie
dokumentácie v dvoch procesných bodoch (bod č. 7a – schvaľovanie ÚPN VÚC Košický
kraj - Zmeny a doplnky 2014 a bod č. 7b – schvaľovanie VZN KSK, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť uvedenej dokumentácie). Zdôvodnila dohodnuté znenie regulatívu č. 5.16.2. o
ťažbe rádioaktívnych nerastov a zamerala sa aj na formulácie ďalších dôležitých záväzných
regulatívov, vrátane regulatívu č. 3.4. týkajúceho sa školstva.
V rámci diskusie sa Ing. Petrík za región Gelnica vyjadril, že do najbližšej aktualizácie
územného plánu preložia návrhy za ich región.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť VZN KSK, ktorým sa
vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj bez pripomienok
K bodu č. 4
Vedúci odboru Ing. Š. Kandráč informoval členov komisie o plánovaných
materiáloch, ktoré odbor školstva bude predkladať na rokovania Zastupiteľstva KSK v
II. polroku 2014. V mesiaci október VZN o určení počtu tried a Koncepciu rozvoja práce
s mládežou.
Na decembrové zasadnutie je plánovaná každoročná aktualizácia VZN č.18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,

jazykovým školám a školským zariadeniam a Koncepcia rozvoja športu ako aktualizovaná
verzia na podporu mládežníckeho športu, športových tried a športového gymnázia.
V rámci diskusie sa zaujímal PhDr. M. Čižmár o tzv. prioritné športy, aby žiaci po
prechode na strednú školu mohli naďalej aktívne pokračovať v športovej činnosti.
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč potvrdil, že okrem športového gymnázia je zámer
vytvoriť vhodné podmienky aj na strednej odbornej škole a strednej priemyselnej škole.
Hlasovanie č.4 :
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň
zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2014.
K bodu č. 5
Všetkým členom komisie bol predložený návrh Plánu úloh školskej komisie na II.
polrok 2014 na doplnenie a pripomienkovanie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2014:
Školská komisia schvaľuje plán úloh školskej komisie na II. polrok 2014 a odporúča
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh komisií na II. polrok 2014.
K bodu č. 6
RNDr. V. Juríková podrobne informovala členov školskej komisie o aktuálnom stave
prijímacieho konania na jednotlivých stredných školách v školskom roku 2014/2015.
Podľa počtu zapísaných žiakov do I. ročníkov celkovo evidujeme pokles žiakov vrátane
gymnázií. Na 42 školách je plánované II. kolo prijímacích skúšok. Konkrétne uviedla školy,
na ktorých je očakávaný najvýraznejší pokles žiakov a školy s nárastom počtu žiakov. Tieto
štatistické údaje sú k 30.05.2014 a presnejšie čísla budú k dispozícii až po II. kole prijímacích
skúšok.
Ing. Š. Kandráč na základe úloh z I. polroka 2014 podal členom komisii prehľadnú
informáciu o stave realizácie projektových zámerov stredných škôl, ktoré realizujú aktivity
v rámci opatrenia – Premena tradičnej školy na modernú a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov. Ďalej informoval o stave objektov škôl, ktorých technicky stav bol v roku 2007
zmapovaný a spracovaný do tzv. pasportov škôl. Oboznámil komisiu s komplexnými
rekonštrukciami škôl v uplynulých rokoch a tiež s prehľadom požiadaviek škôl o opravu
a údržbu objektov škôl.
V závere konštatoval,že pôvodná pracovná skupina k tvorbe nového zákona
o financovaní je nefunkčná, a preto sa bude odbor školstva v spolupráci s ostatnými odbormi
školstva samosprávnych krajov aktívne podieľať na pripomienkovom konaní k novelám
základných zákonov platiacich v školstve.

K bodu č. 7
Po vyčerpaní všetkých bodov programu podpredseda komisie PhDr. M. Čižmár
zasadnutie komisie ukončil.

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

......................................................
Viliam Zahorčák
predseda komisie
v.z. PhDr. Marek Čižmár

