Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
28.01.2016
Číslo:
1947/2016/OSK-3862
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
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ZÁPISNICA
z 13. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 27. 01. 2016
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Otvorenie
Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja 2016+
Informácia o zámere zmien v pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu,
Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice
Rôzne
Záver

PROGRAM ROKOVANIA:
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák. Z celkového počtu
27 členov bolo na rokovaní prítomných 21 členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná.
Predseda komisie privítal hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Ing. Ľ.
Hudáka a spracovateľov predkladaných materiálov.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/2016
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili program rokovania školskej komisie.

K bodu č. 2
Ing. I. Fülöp a Ing. P. Ťapák podrobne predstavili predkladaný materiál k regionálnej
inovačnej stratégii Košického kraja, ktorá je súčasťou schváleného PHSR 2016-2022.
Analytická časť dokumentu mapuje inovačný potenciál kraja v hospodárskych odvetviach
a odvetviach inteligentnej špecializácie. V strategickej časti sú formulované priority
a opatrenia, partneri realizácie a zdroje financovania navrhovaných aktivít.
Akčný plán predstavuje zásobník opatrení zameraných na podporu hospodárskych
a perspektívnych oblastí inteligentnej špecializácie a budovanie regionálneho inovačného
ekosystému. V rámci akčného plánu budú vyplývať určité úlohy aj pre oblasť vzdelávania.
V rámci diskusie odpovedali spracovatelia materiálu na otázky zo strany niektorých
členov komisie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Regionálnu inovačnú
stratégiu Košického samosprávneho kraja 2016+
K bodu č. 3
Ing. Ľ Hudák informoval členov školskej komisie o zámere zmien v pravidlách
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Prijatím zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite došlo k zlúčeniu následnej finančnej kontroly s vnútorným
auditom. V tejto súvislosti a tiež zo skúsenosti z aplikačnej praxe navrhuje nasledujúce
zmeny. Formálno – technická zmena je v klasifikácii kontroly podľa rozsahu zamerania na tri
typy kontrol: komplexná, tematická a kontrola plnenia opatrení. Zostavovanie plánu kontrol
bez určenia konkrétneho názvu subjektu, len na zameranie, typ a počet subjektov. Tretia
navrhovaná zmena je vo zverejňovaní výsledkov kontrol na webovom sídle KSK. ÚHK na
požiadanie bude raz ročne predkladať správu o kontrolnej činnosti v zastupiteľstve.
V diskusii sa záujem o navrhované zmeny v kontrolnej činnosti venoval hlavne plánu
kontrol bez konkrétneho určenia subjektu. Tento zámer zdôvodnil Ing. Ľ. Hudák zníženou
účinnosťou systému kontroly v jeho celkovom ponímaní a skreslenými výstupmi
z tematických kontrol.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2016:
Školská komisia berie na vedomie informáciu o zámere zmien v pravidlách kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK bez pripomienok.
K bodu č. 4

Ing. H. Kubová k predloženému materiálu uviedla, že zriaďovateľ predkladá na
MŠ VVaŠ SR žiadosti na zaradenie elokovaných pracovísk ako súčasť stredných škôl.
K 1.9.2015 je na našich 11 školách zriadených 36 elokovaných pracovísk, ktoré ponúkajú
možnosť získať nižšie stredné vzdelanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Skladba odborov sa rozširuje, čo zvyšuje šancu žiakom zaradiť sa do pracovného procesu.
V závere informovala komisiu, že Spojená škola v Sečovciach mailom zaslala oznámenie
o stiahnutie žiadosti na zaradenie EP Bačkovík.
V rámci diskusie odzneli podporné vyjadrenia na existenciu elokovaných pracovísk.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zaradenie elokovaných
pracovísk škôl do siete škôl a školských zariadení SR podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 5
Z dôvodu zániku mandátu poslanca RNDr. R. Bauera a nástupom náhradníka
Ing. J. Jakubova je potrebné usporiadať uvedenú zmenu aj v radách škôl pri Gymnáziu
Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu Alejová 1, Košice. V tejto súvislosti je predložený návrh
na delegovanie Ing. J. Jakubova do rád škôl pri uvedených školách.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť delegovanie zástupcu
zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu, Trebišovská 12 a Alejová 1,
Košice podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 6
K aktuálnej situácii na stredných školách KSK v súvislosti s prebiehajúcim štrajkom
učiteľov sa vyjadril vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč. Uviedol, že zriaďovateľ má
prehľad o školách zapojených do štrajku a tiež o počtoch učiteľov z jednotlivých škôl a chce
mať informácie o zabezpečení vyučovacieho procesu na školách. V súvislosti s prvotným
motívom štrajku informoval komisiu o výške oficiálne uvedených priemerných platov
pedagogických zamestnancov za rok 2014 a k 31.12.2015.
Stanovisko odborového zväzu zamestnancov v školstve k štrajku vyjadril jeho
zástupca Mgr. Ľ. Kvašňak, ktorý je prizvaným hosťom na rokovaniach školskej komisie.
Zároveň sa vyjadril k platom učiteľov zverejnených na stránke ministerstva, ktoré skresľuje
fakt, že sú v nich zahrnuté aj platy riaditeľov škôl.
Svoje názory a postrehy k štrajku vyjadrili aj ďalší členovia komisie v rámci diskusie.
Členovia komisie sa dohodli na najbližšom rokovaní komisie v termíne 6.4.2016 o 13,00 hod.

K bodu č. 7
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák rokovanie
komisie ukončil.

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

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

