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ZÁPISNICA
z 12. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 19. 11. 2015
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Otvorenie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v znení VZN KSK č. 1/2014 a VZN KSK č. 9/2014
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2016 – 2022
Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení
v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2016
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2016
Rôzne
Záver

PROGRAM ROKOVANIA:
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák. Komisia bola
uznášaniaschopná. Z celkového počtu 27 členov bolo na rokovaní prítomných 21 členov
komisie.
Predseda komisie privítal hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Ing. Ľ.
Hudáka a predsedu Územnej školskej rady pri Košickom samosprávnom kraji Mgr. M.
Kudrika. Následne informoval členov komisie o doplnení programu o materiál, týkajúci sa
nájmu športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a navrhol zaradiť ho ako bod 10. programu rokovania.

Hlasovanie č.1:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2015
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili doplnený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová informovala členov komisie, že v úprave rozpočtu KSK v roku 2015
nie sú zásadné zmeny, sú v nej premietnuté úpravy vyplývajúce z prijatých dotácií zo štátneho
rozpočtu, z grantov na projekty z fondov EÚ, a pod. V úprave sú uvedené aj poskytnuté
dotácie, ktoré podpísal predseda KSK v rámci svojich právomocí.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2015
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť úpravu rozpočtu KSK
v roku 2015 podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová zdôraznila, že návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 je vyrovnaný.
Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom
schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roku, ďalej použitím
ostatných peňažných fondov a úverovými zdrojmi v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh výdavkov v roku 2016 je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá
predstavuje zámery a ciele KSK. V programovej štruktúre návrh zohľadňuje rozvoj kraja,
ktorý je plánovaný z finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR, z úverových zdrojov
a v menšom rozsahu z predaja majetku KSK a z daňových príjmov.
Ing. Š. Kandráč spresnil, že návrh rozpočtu pre oblasť školstva zahrňuje navýšenie
finančných prostriedkov v súvislosti s avizovaným navýšením miezd zamestnancov školstva
o 4 %, ako aj potrebu odstraňovania zanedbaného stavu a havárií na školských internátoch
v Košiciach.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť návrh rozpočtu KSK na
roky 2016 – 2018 podľa predloženého návrhu.

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: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.43/2015:
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 k predmetnému VZN uviedol, že výška dotácie na rok 2016
zohľadňuje zmenu financovania v oblasti školstva, ktorá spočíva v avizovanom náraste miezd
zamestnancov o 4 %. Výška poskytnutých finančných prostriedkov cirkevným a súkromným
zriaďovateľom každý rok narastá vzhľadom na nárast počtu školských zariadení zaradených
do siete škôl a školských zariadení SR a počtu žiakov v nich. Pri zaraďovaní nových škôl
a školských zariadení do siete je stanovisko KSK od roku 2013 záväzné.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení zmien a doplnkov.
K bodu č. 6
Ing. I. Fülöp uviedol, že daný materiál má charakter strednodobého plánovacieho
dokumentu. V programovom období 2007 – 2013 plán vychádzal zo skutočnosti, že
prostriedky kohéznej pomoci mali byť len doplnkovým zdrojom financovania potrieb
znižovania regionálnych rozdielov. Skutočnosť však bola taká, že tieto prostriedky boli na
Slovensku prakticky jediným zdrojom financovania regionálneho rozvoja (okrem úverových
zdrojov). Preto pri spracovaní nového PHSR KSK 2016 – 2022 bolo potrebné zmeniť uhol
pohľadu, prestať viazať štruktúru PHSR na kohéznu pomoc a vytýčiť nové strategické ciele
pre riešenie nepriaznivej situácie v Košickom kraji.
V hospodárskej oblasti je posilňovanie regionálnej identity navrhované snahou
o tvorbu nových pracovných miest v IT oblasti, v oblasti znalostnej ekonomiky, cestovného
ruchu a v oblastiach kreatívneho a logistického priemyslu. Ďalej je posilňovanie regionálnej
identity navrhované cestou rozvoja vidieka podporou odbytu domácej produkcie a v hľadaní

alternatív k trhu práce pre pracovnú silu, ktorá z dôvodu jej nadbytočnosti bola z trhu práce
vytlačená.
V. Zahorčák sa zaujímal, či dopravná infraštruktúra kraja (diaľnice, železnice) je
dostačujúca.
Ing. I. Fülöp uviedol, že súčasnosti sa čínski investori zaujímajú o obnovu hodvábnej
cesty, ktorá v minulosti spájala Áziu s Európou. Náš región má dobrú polohu pre napojenie na
obchodné cesty v smere východ – západ aj sever – juh.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť PHSR KSK na obdobie
2016 – 2022.
K bodu č. 7
Ing. Š. Kandráč: Za účelom racionalizácie tepelného hospodárstva škôl a školských
zariadení bola medzi Košickým samosprávnym krajom a spoločnosťou Dalkia Komfort, a. s.,
uzatvorená Rámcová zmluva na poskytovanie energetických služieb formou komplexnej
rekonštrukcie, modernizácie, prevádzky a údržby tepelno-technických zariadení v objektoch
školských zariadení a dosiahnutia úspor pri fixácií nákladov k tzv. referenčnému roku 2009.
Poskytovateľ služieb dosiahol celkové úspory energie v roku 2014 vo výške 11% oproti
referenčnému roku.
Mgr. M. Kudrik – vyhláška stanovuje normu vykurovania na 20°C. Po prvotných
sťažnostiach poskytovateľ vyhovel požiadavkám a nastavil vykurovanie na vyššiu teplotu.
Ing. Š. Kandráč uviedol, že poskytovateľ v roku 2014 investoval 800 tis. eur do
termostatizácie a regulácie vykurovania a priebežne odstraňuje nedostatky súvisiace so
zabezpečením tepelného komfortu.
Ing. Ľ. Hudák uviedol, že v roku 2013, v rámci kontroly, oslovili riaditeľov škôl
formou dotazníka, na základe ktorého bol nepriaznivý stav vo vykurovaní odstránený ešte
pred skočením kontroly. Spotreba energie v rámci Európy sa má znížiť o 20 %, preto aj
Slovensko musí prijať technologické opatrenia na jej zníženie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 46/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie vyhodnotenie
úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja za rok 2014
K bodu č. 8
K predloženému návrhu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.

Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 47/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť rámcovú obsahovú
náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2016.
K bodu č. 9
Ing. J. Blaškovan navrhol, aby bol navrhovaný plán rokovaní školskej komisie
doplnený o správu o výsledkoch duálneho vzdelávania.
Ing. Š. Kandráč informoval členov komisie, že v súčasnosti sú do duálneho
vzdelávania zapojené 4 školy, spolu 59 žiakov. Ďalší rozvoj sa predpokladá od septembra
budúceho roku.
Ing. I. Petrik zdôraznil, že záujem zo strany zamestnávateľov by bol vyšší, no sú
stanovené prísne podmienky, ktoré mnohí z nich nevedia splniť. Bolo by vhodné iniciovať
legislatívnu zmenu na zmiernenie týchto podmienok.
Ing. Š. Kandráč uviedol, že o požiadavkách na duálne vzdelávanie rozhodli stavovské
a profesijné organizácie.
Mgr. M. Kudrik navrhol pripomienkovať zákon, vzhľadom na to, že zabezpečiť prax
pre žiakov nie je problém aj bez duálneho vzdelávania. Škola prichádza o finančné
prostriedky, ktoré sú vyčlenené na duálne vzdelávanie zamestnávateľom.
Vyhodnotenie duálneho vzdelávania bude spracované až po prijímacom konaní,
a preto sa komisia rozhodla túto problematiku zaradiť do plánu úloh komisie na II. polrok
2016.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/2015:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť plán úloh komisií
Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2016.
K bodu č. 10
Ing. Š. Kandráč uviedol, že jednou z foriem podpory rozvoja mládežníckeho športu
a hlavne podpory výkonnostného rastu mládeže do 18 rokov, je nepeňažný príspevok KSK pri
nájmoch športových zariadení. To znamená, že KSK bude svoje športové zariadenia
prenajímať z dôvodu hodného osobitného zreteľa za symbolickú výšku nájmu športovým
a iným združeniam po splnení určitých podmienok pri splnení zásad hospodárenia s majetkom
KSK. Je to koncepčný materiál, tieto prenájmy doteraz schvaľovalo Zastupiteľstvo KSK.
Mgr. M. Kudrik uviedol, že ďalšie výdavky s takýmto prenájmom znáša škola, ako sú
napr. upratovanie, vykurovanie.
Ing. Ľ. Hudák sa zaujímal o finančný dopad tohto kroku.

Ing. Š. Kandráč ubezpečil členov komisie, že odbor školstva prehodnotí výšku
nákladov spojených s prípadným nárastom požiadaviek a v prípade potreby požiada
o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre oblasť školstva.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/2015
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom športových
zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja podľa „Pravidiel nájmu športových
zariadení“, ktoré sú prílohou tohto uznesenia, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je nepeňažná podpora športu najmä na stredných školách, realizovaným
prostredníctvom mládežníckych športových klubov a organizácií v územnej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, vyplývajúca z Koncepcie rozvoja športu Košického
samosprávneho kraja schválenej uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 361/2007 z 10. 12. 2007.
K bodu č. 11
V rámci plánu úloh komisie na 2. polrok 2015 Ing. H. Kubová informovala
o projektoch, ktoré realizujú úrady práce formou príspevkov na podporu vytvorenia
pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na
vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie do 29
rokov veku. Príspevok sa poskytuje najmenej na 6 a najviac na 12 mesiacov.
Ing. Š. Kandráč uviedol, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK majú
podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej vytvorili pracovné miesta podľa týchto podmienok
a zamestnali absolventov našich škôl. Absolventi tak získajú prax, čím sa zjednoduší ich
prechod do praxe.
K bodu č. 12
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák poďakoval
prítomným členom komisie za účasť, poprial im príjemné prežitie sviatkov, úspešný vstup do
nového roku a rokovanie komisie ukončil.

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

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

