Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
23.09.2014
Číslo:
1702/2014/OSK/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 23. 09. 2014

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Otvorenie
Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým
osobám a fyzickým osobám
Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh VZN KSK o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene
a doplnení niektorých všeobecne záväzných predpisov
Návrh VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej
pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na šk. rok 2015/2016
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2015-2020
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri SOŠ,
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody 12,
Sobrance, SOŠ ekonomickej, Stojan 1, SNV a SOŠ Prakovce 282
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Zahorčák.
Privítal zástupcov odboru školstva a navrhol doplniť program rokovania o návrh na udelenie
verejného ocenenia Ceny KSK 2014 pre p. J. Kozáka – trénera futbalovej reprezentácie.
Následne komisia hlasovala za schválenie doplneného programu.

Hlasovanie č.1 :
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2014
Prítomní členovia hlasovaním schválili doplnený program rokovania.
K bodu č. 2
Z dôvodu neprítomnosti Ing. M. Karafovej k informácii o výsledku kontroly použitia
verejných prostriedkov informoval vedúci OŠ Ing. Š. Kandráč. NKÚ po kontrole
hospodárenia s dotáciami poskytnutými z rozpočtu KSK jednotlivým subjektom v zmysle
VZN konštatoval, že finančné prostriedky boli vo všetkých prípadoch použité na určený účel
a ani v jednom prípade nevznikla povinnosť vrátenia dotácie. Formálne nedostatky boli
prijatými opatreniami odstránené.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 2 :
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie informáciu
o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie
a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým
osobám.
K bodu č. 3
K poskytnutiu dotácií nad 3 300 € Ing. Š. Kandráč uviedol, že na augustovom
zastupiteľstve bolo schválené zvýšenie finančnej čiastky na poskytovanie dotácií o 60 000 €.
Na rokovanie školskej komisie boli predložené 4 žiadosti o dotáciu v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 spolu so stanoviskom odboru školstva na ich posúdenie. Uvedené žiadosti boli
členom komisie zaslané mailom vopred, aby sa mohli oboznámiť s ich obsahom. O dotáciu
žiadalo OZ Ľudia a kone, Brzotín čiastku 4 400 € na jazdecké preteky, OŠ navrhoval schváliť
2 500 €. Druhým žiadateľom bolo OZ Radosť detí, Dargov s požadovanou čiastkou 4 500 €
a s návrhom OŠ 1500 €. Tretím žiadateľom o dotáciu vo výške 5 000 € bola ZUŠ Michalovce
na cestovné náklady spojené s účasťou na hudobnom festivale vo Francúzsku. Nakoľko
žiadateľovi podľa § 5 bodu 11 VZN ešte neuplynuli 3 roky od vyúčtovania dotácie, nespĺňa
podmienky pre poskytnutie dotácie. Štvrtým žiadateľom dotácie vo výške 8 000 € bolo
Premonštrátske gymnázium, Košice na vyučovacie pomôcky na telesnú a športovú výchovu.
V rámci diskusie pre posúdenie jednotlivých žiadosti sa pozornosť venovala možným
výnimkám pre schválenie dotácie pri podujatiach medzinárodného významu. Nakoľko mnohé
akcie škôl v zahraničí sú dôstojným reprezentovaním mesta, kraja a Slovenska zároveň.
Ing. Petrík navrhol, aby sa poveril odvetvový odbor dopracovaním a upresnením
podmienok pre určenie výnimiek vo VZN, t.j. bližšie špecifikovať a uviesť dôvody za akých
je možné považovať akciu medzinárodného významu.

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 19
Za:19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2014:
Školská komisia odporúča schváliť dotáciu pre OZ Ľudia a kone, Brzotín vo výške 2 500 €,
pre OZ Radosť detí, Dargov – 1 500 €. Pre ZUŠ Michalovce a Premonštrátske gymnázium,
Košice neodporúča schváliť dotáciu. Zároveň žiada odbor financií pripraviť dodatok VZN
KSK o presnú špecifikáciu podujatí medzinárodného významu.
K bodu č. 4
Informácia o poskytnutých dotáciách je prehľadom poskytnutých a zamietnutých
žiadostí o dotácie v zmysle VZN KSK č.3/2006 do výšky 3300 € na základe rozhodnutia
predsedu KSK.
K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 4 :
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
K bodu č. 5
Ing. J. Houska, vedúci odboru IKT uviedol legislatívne dôvody navrhovaného VZN,
ktorým sa určí spôsob výkonu verejnej moci KSK elektronickou cestou. V rámci projektu
Elektronizácia služieb VUC KSK sa plánuje spustenie elektronických služieb v priebehu
roku 2015 a príslušná legislatíva upraví spôsob výkonu verejnej moci elektronicky
v podmienkach KSK.
K uvedenému materiálu neboli žiadne otázky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh VZN KSK o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných
nariadení.
K bodu č. 6
Ing. Š. Kandráč informoval členov komisie o zdrojoch a spôsobe spracovania
podkladov k VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti
KSK pre prijímacie konanie na šk.r. 2015/2016. Návrh predkladaného VZN vychádzal

z požiadaviek jednotlivých škôl, z podkladov z ústredia Úradu práce, z plánu potrieb trhu
práce a z počtov žiakov 8. ročníka základných škôl, ktoré zaslali jednotlivé obce a mestá.
Podstatnou prílohou VZN je tabuľka, v ktorej je uvedený počet tried podľa odborov pre
všetky stredné školy na území KSK, ktoré o to požiadali.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a v tejto dobe prebieha pripomienkové
konanie.
V rámci diskusie sa Ing. J. Krištan sa zaujímal, či sú školy informované o návrhu VZN a
pripomienkovom konaní. Ing. J. Blaškovan a Ing. Petrik informovali komisiu o pripomienke
SOŠ Prakovce.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh VZN KSK o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie
na školský rok 2015/2016.
K bodu č. 7
RNDr. V. Juríková ako spracovateľ k predkladanej Koncepcii rozvoja práce
s mládežou uviedla, že materiál nadväzuje na vyhodnotenie práce s mládežou v ostatnom
programovacom období a dopĺňa Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania a Koncepciu
rozvoja športu KSK. Pri jej tvorbe boli použité údaje zo Správy o mládeži, ktorú vypracovala
Iuventa a odvoláva sa na informácie o postavení mládeže. Materiál vytyčuje cestu smerovania
v oblasti práce s mládežou s cieľom zlepšenia a skvalitnenia života mládeže. Pozornosť je
venovaná dobrovoľníctvu na školách, ktoré sa zapracuje do školských vzdelávacích
programov a voľnočasovým aktivitám ako časti neformálneho vzdelávania. Následné budú
spracované Akčné plány, v ktorých sa rozpracujú konkrétne úlohy podľa cieľov a zámerov
koncepcie.
V rámci diskusie PhDr. A. Jenčová zdôraznila dôležitosť neformálneho vzdelávania a v tomto
zmysle zvýšiť informovanosť aj pre školy.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Koncepciu rozvoja práce
s mládežou na území KSK na roky 2015 - 2020
K bodu č. 8
Ing. Š. Kandráč k predkladanému materiálu delegovania zástupcov zriaďovateľa do
rád škôl pri uvedených školách konštatoval, že uplynutím funkčného obdobia v novembri
2014 zanikne členstvo v orgánoch školskej samosprávy. Následne budú prebiehať nové
voľby členov do nových rád škôl, do ktorých bude zriaďovateľ delegovať svojich zástupcov
z radov poslancov, ktorí sú uvedení v materiáli.

V rámci diskusie neboli k predkladanému materiálu žiadne návrhy a pripomienky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť delegovanie zástupcov
zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 9
Predseda komisie pán V. Zahorčák predniesol návrh na udelenie verejného ocenenia
Cenu KSK 2014 pre pána J. Kozáka trénera futbalovej reprezentácie.
Členovia komisie nemali žiadne výhrady k prednesenému návrhu a následne ho hlasovaním
schválili.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 43/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK udeliť verejné ocenenie Cenu KSK v roku
2014 pre p. J. Kozáka – trénera futbalovej reprezentácie.
K bodu č. 10
V rámci bodu rôzne boli členom komisie vedúcim OŠ predložené informácie ohľadom
aktuálneho stavu vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia, t.j. prehľadu jednotlivých
elokovaných pracovísk pri stredných školách v rámci celého kraja. Hlavným cieľom je
pomôcť žiakom s neukončeným základným vzdelaním, získať výučný list a zvýšiť možnosť
získať pracovné uplatnenie.
V súčasnej dobe existuje pri 11 stredných školách 28 elokovaných pracovísk s celkovým
počtom 1 455 žiakov.
Následne bola komisia informovaná aj o prehľade a počte výberových konaní na
funkciu riaditeľa školy, ktoré sa konali v roku 2014. Celkovo sa konalo 36 výberových
konaní, pričom jedno výberové konanie bolo neúspešné a na siedmich školách došlo
k výmene riaditeľa školy. V priebehu roku 2014 o skončenie výkonu funkcie riaditeľa školy
a skončenie pracovného pomeru požiadali riaditelia dvoch stredných škôl. Do konca roku
2014 sa uskutočnia výberové konania na štyroch školách.
Plán výkonov a požiadavky škôl plne korešponduje s predkladaným návrhom VZN o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie
v roku 2015/2016.
Komisia zobrala na vedomie predložené informácie z odboru školstva.
V závere svojho vystúpenia vedúci OŠ informoval komisiu
o najbližších
plánovaných akciách o konferencii o odbornom vzdelávaní a prezentácii stredných škôl
určenej žiakom základných škôl - Správna voľba povolania.
Najbližšie pracovné rokovanie komisie sa uskutoční na SOŠ technickej ako výjazdové
zasadnutie.

K bodu č. 11
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák zasadnutie
komisie ukončil.

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

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

