Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
7.8.2015
Číslo:
2058/2015/OSK/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 6. 08. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu KSK za I. polrok 2015
Úprava rozpočtu KSK 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
Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v KSK
vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2014
Zaradenie elokovaných pracovísk SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR
Dodatok č.1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK:
Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania
v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016
Rôzne
Záver

PROGRAM ROKOVANIA:
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Zahorčák. Komisia bola
uznášania schopná. Z celkového počtu 27 členov bolo na zasadnutí prítomných 15 členov
komisie.
Program rokovania bol doplnený o materiál „Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva KSK
č. 207/2015 časť I., zo dňa 20.4.2015“, ako bod č. 9 a ako bod č. 10 informácie
o podmienkach nájmu majetku KSK (SOŠ, Trebišov) pre Deutsch-Slowakische Akademien,
a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie č.1:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti:0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 22/2015
Prítomní členovia hlasovaním schválili doplnený program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová informovala komisiu o výške percentuálneho plnenia v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu KSK, ktorá sa pohybuje v priemere okolo 50%. Konštatovala, ţe
plnenie je rovnomerne a primerané obdobiu I. polroka.
Zo strany prítomných členov komisie neboli doplňujúce otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 15
Za:15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 23/2015
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie plnenie
rozpočtu KSK za I. polrok 2015.
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová k predkladanej 4. úprave rozpočtu KSK v roku 2015 uviedla, ţe sú
v nej premietnuté úpravy vyplývajúce z daňových príjmov, nedaňových príjmov, z grantov na
projekty a zo zvýšenia úveru na financovanie projektov. V oblasti školstva sú všetky
navrhované úpravy prehľadne uvedené v predkladanom hlavnom materiáli.
Z následnej diskusie nevyplynuli ţiadne doplňujúce pripomienky.
Hlasovanie č. 3 :
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 24/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť úpravu beţného
a kapitálového 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: 15
Za: 15

Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 25/2015:
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. M. Karafová informovala komisiu o výsledkoch kontroly hospodárenia KSK,
ktorú vykonal NKÚ SR v súlade s plánom kontrolnej činnosti a tieţ o prijatých opatreniach,
ktoré sú uvedené v materiáli. Informácia sa predkladá na zasadnutie Zastupiteľstva KSK na
základe ţiadosti predsedu NKÚ. Kontrolou boli zistené určité nedostatky vo vedení
účtovníctva, vo verejnom obstarávaní, finančnej kontrole, ale neboli uloţené ţiadne finančné
sankcie.
Bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 26/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie informáciu
o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v KSK vykonanej NKÚ SR
a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.
K bodu č. 6
Ing. I. Fűlöp k predloţenej správe uviedol, ţe poskytuje vhodnú spätnú väzbu
o aktuálnom stave vo vybraných oblastiach regionálneho rozvoja v kraji a efektívnosť
pripravovaných aktivít. Upozornil na niekoľko zaujímavých faktov, týkajúcich sa vzdelávania
a tieţ odlivu mladých ľudí z územia kraja.
Zo strany členov komisie neboli v rámci diskusie ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 27/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie správu
o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok
2014.
K bodu č. 7
Ing. Henrieta Kubová informovala komisiu o zaradení ďalších dvoch elokovaných
pracovísk SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice, v Novej Polhore a v Drahňove. Škola
vzdeláva ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia uţ do roku 2012 a má s touto formou
vzdelávania uţ dostatočné skúsenosti.
Komisia má dostatok informácií o elokovaných pracoviskách z výjazdového zasadnutia na
uvedenej škole a podrobnej prezentácia riaditeľa školy PhDr. J. Pitucha.

K predloţenému návrhu zaradenia elokovaných pracovísk neboli zo strany členov komisie
ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 28/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predloţenie ţiadostí
MŠVVaŠ SR na zaradenie elokovaných pracovísk SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice do
siete škôl SR a školských zariadení od 1.9.2015.
K bodu č. 8.
Ing. H. Kubová uviedla, ţe uvedený dodatok k existujúcej stratégii zohľadňuje
potrebu aktualizácie
Zastupiteľstvom KSK schválenej Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v apríli 2014, z dôvodu legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, v ktorom sa zavádza aj duálne
vzdelávanie do praxe.
V diskusii sa len konštatovali určité platné skutočností a formálne pripomienky, ktoré
vysvetlili spracovatelia materiálu.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti:0
Zdrţal sa:0
Uznesenie č. 29/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť dodatok č. 1 k stratégii
rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia
cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok
2015/2016
K bodu č. 9.
MVDr. K. Franková vysvetlila dôvod na predloţenie návrhu na zmenu uznesenia
ZKSK č. 207/2015 časť I., v ktorom ţiadame o zmenu termínu vyradenia školských
stravovacích zariadení z 30.6.2015 na 31.8.2015. Predmetná zmena je administratívnym
dôvodom zosúladenia termínov vyradenia stravovacích zariadení zo siete v rozhodnutí
ministerstva vydanom v správnom konaní a v uznesení Zastupiteľstva KSK. Uvedené
zariadenia ukončili k 30.6.2015 svoju činnosť, majú vysporiadané pracovné a materiálno –
technické vzťahy.
K predloţenému návrhu neboli ţiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 30/2015:

Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh na zmenu
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 207/2015 časť I. zo dňa 20.4.2015.
K bodu č. 10
Na rokovanie komisie bol predloţený návrh podmienok nájmu majetku KSK pre
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti bol schválený zastupiteľstvom a nový nájomca ponúkol
podmienky pre zachovanie odborov, duálneho vzdelávania a praxe v zahraničí. Materiál
ohľadom nájmu majetku uţ prerokovala komisia k hospodáreniu s majetkom s pripomienkou, ţe
finančné prostriedky v objeme 500 tis. € na technické zhodnotenie prenajatého majetku budú
investované do piatich rokov od začiatku zmluvy a nie za celú dobu nájmu.
Ing. Ľ. Hudák ozrejmil fakty ohľadom investícií do technického zhodnotenia prenajatého
majetku.
V rámci diskusie zazneli viaceré názory vyjadrujúce určité obavy o kvalitu
výchovno vzdelávacieho procesu a potrebu investícií do vzdelávania, o ďalší osud školy po
dobe investovania a pod. Komisia hlasovalo o uznesení s pripomienkou investícií do piatich
rokov od uzavretia nájmu.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 31/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom majetku KSK
pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného
zreteľa s pripomienkou povinnosť nájomcu vynaloţiť finančné prostriedky na technické
zhodnotenie prenajatého majetku vo výške minimálne 500 000,00 € do piatich rokov od
uzavretia nájomnej zmluvy.
K bodu č. 11
Ing. I. Petrík informoval komisiu o predaji nehnuteľností v Prakovciach na základe
verejnej súťaţe a vyjadril určité obavy zo straty moţnosti duálneho vzdelávania ţiakov SOŠ
Prakovce a ďalšieho nárastu nezamestnanosti v regióne. Ţiadal hlasovať o uznesení, v ktorom
ţiada odbor školstva o preverenie podmienok súťaţe v spolupráci s odborom majetku.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 32/2015:
Školská komisia ţiada odbor školstva v spolupráci s odborom majetkovoprávnym o právnu
analýzu moţnosti zrušenia obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností
v k. ú. Prakovce :
a) dielne bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 665,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 665 o výmere 1099 m2, zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica, vedených
Okresným úradom Gelnica v liste vlastníctva č. 532
a moţnosti vypísania novej obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami súťaţe reflektujúcimi
zamestnanosť regiónu a duálne vzdelávanie ţiakov

Komisia sa dohodla na predbeţnom termíne najbliţšieho zasadnutia 24.9.2015 o13,30 hod.

K bodu č. 12
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie pán V. Zahorčák zasadnutie
komisie ukončil.

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

......................................................
V. Zahorčák
predseda komisie

