Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
02.04.2015
Číslo:
2058/2015/OSK/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 01. 04. 2015

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Otvorenie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov
Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení
Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk
praktického vyučovania SR
Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 127/2014 zo dňa 25.8.2014 s názvom
Zmeny v sieti škôl, školských zariadení stredísk praktického vyučovania a pracovísk
praktického vyučovania SR – zaradenie elokovaného pracoviska SOŠ, Markušovská
cesta 4, Spišská Nová Ves
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl/školských
zariadení pri SOŠ technickej,
Partizánska 1, Michalovce, SOŠ drevárskej,
Filínského 7, SNV, Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná, Konzervatóriu, Exnárova 8,
Košice, Školského internátu A. Garbana, Werferova 10, Košice a Školského internátu,
Medická 2, Košice
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol podpredseda školskej komisie PhDr. M. Čiţmár. Komisia
bola uznášaniaschopná, z celkového počtu 27 členov bolo na zasadnutí prítomných 21 členov.
Zo strany členov komisie neboli ţiadne pripomienky na doplnenie programu.
Hlasovanie č.1:

Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 5/2015
Prítomní členovia hlasovaním schválili program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová k Záverečnému účtu za rok 2014 uviedla základné fakty vedúce
k jeho spracovaniu v súlade s legislatívou, rozpočtovou klasifikáciou a účtovnou závierkou za
rok 2014. Následne informovala komisiu o rozdelení celkového prebytku hospodárenia
v objeme 4 025 804 € do jednotlivých peňaţných fondov.
Prítomní členovia komisie nemali k predloţenému materiálu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 2 :
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 6/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný účet KSK
za rok 2014
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová k predkladanej úprave rozpočtu KSK v roku 2015 skonštatovala, ţe
sú v nej premietnuté výsledky zo Záverečného účtu a úpravy vyplývajúce z dotácií, grantov
na projekty, darov a pod.
Prítomní členovia komisie nemali k predloţenému materiálu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 7/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť úpravu rozpočtu KSK
v roku 2015 podľa predloţeného návrhu
K bodu č. 4
Informácia o poskytnutých dotáciách je prehľadom poskytnutých a zamietnutých
ţiadostí o dotácie v zmysle VZN KSK č.3/2006 do výšky 3300 € na základe rozhodnutia
predsedu KSK.
K predloţenému materiálu neboli zo strany členov komisie ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 8/2015:

Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK 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 Š. Kandráč podrobne informoval komisiu o dôvodoch predloţenia návrhoch v sieti
stravovacích zariadení pri stredných školách. V prípade SOŠ technickej v Michalovciach je
návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne z dôvodu presunu výchovno- vzdelávacieho
procesu z Močarianskej do priestorov na Kapušiansku 6, kde škola zabezpečí aj stravovanie
ţiakom školy.
Následne hovoril aj o hlavných dôvodoch na vyradenie školskej jedálne pri SOŠ na
Gemerskej ulici č. 1, Košice s ďalším vyuţitím týchto priestorov po postupných úpravách na
odborný výcvik pre ţiakov a tieţ o objektívnych skutočnostiach na budove na Továrenskej
ulici, kde v súčasnej dobe prebieha odborný výcvik ţiakov.
V treťom prípade
Konzervatórium na Timonovej ulici na základe záujmu ţiakov a zamestnancov ţiada
o zriadenie výdajnej školskej jedálne v priestoroch školy od 1.9.2015.
V rámci diskusie Ing. J. Krištan nesúhlasil s ďalším investovaním do priestorov pre
odborný výcvik, nakoľko podľa zákona o odbornom vzdelávaní sa odborný výcvik má
presúvať do praxe.
Na pripomienku reagoval Ing. Š. Kandráč v tom zmysle, ţe náklady na opravu strechy
na Továrenskej ulici sú vysoké a za niţšie náklady by bolo moţné postupne upraviť priestory
na Gemerskej ulici a presunúť prax ţiakov na Gemerskú.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
Uznesenie č. 9/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh na úpravy v sieti
stravovacích zariadení podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 6
Ing Š. Kandráč k zaradeniu elokovaných pracovísk stredných škôl do siete stručne
uviedol, ţe v zmysle novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve bol presne zadefinovaný pojem elokovaného pracoviska školy,
školského zariadenia a určené podmienky ich zriaďovania. Z dôvodu zosúladenia
s legislatívou predkladáme na zaradenie osem elokovaných pracovísk, ktoré budú určené
hlavne ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v mieste ich trvalého pobytu alebo
v jeho blízkosti.
V rámci diskusie PhDr. M. Čiţmár sa zaujímal o personálne vybavenie elokovaných
pracovísk, či sú to zamestnanci školy alebo sa prijímajú aj noví zamestnanci.
Ing. Š. Kandráč vysvetlil, ţe EP sídlia mimo sídla školy a škola v rámci teoretického aj
praktického vyučovania vyuţíva vlastných zamestnancov a tieţ prijíma nových. Ţiadateľ
o EP spolu so ţiadosťou predkladá materiálne a personálne zabezpečenie. Z odboru školstva
budú vykonávané kontroly jednotlivých elokovaných pracovísk podľa pripraveného
harmonogramu.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 21

Za: 19
Proti: 2
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 10/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predloţenie ţiadostí na
zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl do siete škôl , školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania SR od 1.9.2015
K bodu č. 7
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč informoval komisiu o návrhu na zrušenia
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 127/2014, ktorým bolo schválené zaradenie elokované
pracovisko v Levoči SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. Vzhľadom na novelu
zákona 596/2003 Z. z. je moţné zriaďovať EP len v kraji, v ktorom je sídlo školy. V tomto
prípade je potrebné dané uznesenie zrušiť.
K predloţenému materiálu neboli zo strany členov komisie ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 11/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zrušenie uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 127/2014 zo dňa 25.8.2014.
K bodu č. 8
Ing. Š. Kandráč uviedol, ţe uplynutím funkčného obdobia v roku 2015 zanikne
poslancom KSK členstvo v radách škôl pri štyroch školách a dvoch školských zariadeniach.
Na týchto školách budú prebiehať voľby do orgánov školskej samosprávy a zriaďovateľ
deleguje svojich zástupcov za členov nových rád škôl.
K predloţenému materiálu neboli zo strany členov komisie ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 12/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť delegovanie zástupcov
zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 9
Ing. J. Krištan vyjadril opätovne nesúhlas so sťahovaním strediska sluţieb z centra
mesta na Ţelezníky aj z dôvodu dostupnosti pre klientov z radov dôchodcov, ktorí tieto
sluţby vyuţívajú najviac.
Pani Ing. A. Haneszová avizovala problém prístupu k materiálom na vonkajšom
portáli KSK pred zasadnutím komisie. Je to potrebné odkonzultovať na úrade so
zodpovednou osobou, informatikom. Pán PhDr. M. Čiţmár odporučil dať k dispozícii

priebeţne na webove sídlo úradu do zloţky zasadnutie zastupiteľstva zazipovany súbor uţ
spracovaných materiálov pre nasledujúce zastupiteľstvo.
Komisia sa dohodla na najbliţšom zasadnutí dňa 27.05.2015 o 13,30 hod.

K bodu č. 10
Po vyčerpaní všetkých bodov programu podpredseda komisie PhDr. Marek Čiţmár
zasadnutie komisie ukončil.

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

......................................................
PhDr. M. Čiţmár
podpredseda komisie

