Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
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ZÁPISNICA
z 14. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 06. 04. 2016
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Otvorenie
Záverečný účet KSK za rok 2015
Úprava rozpočtu KSK v roku 2016
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR
v rokoch 2016-2020
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej
investičnej banky v r. 2016-2019
Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja
Návrh VZN KSK o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok
2014/2015
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských
zariadení na funkčné obdobie 2016-2020
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR pre stredné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
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 18 členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná.

Predseda komisie navrhol doplnenie programu o bod nájom telocvične SPŠ dopravnej, Košice
pre ŠK Abovia. V rámci bodu rôzne požiadal riaditeľ OA, Polárna Košice PaedDr. P. Ivan
o možnosť vystúpiť k výsledkom kontroly NKÚ. Vedúci odboru školstva bude informovať
komisiu o návrhu programového vyhlásenia vlády pre regionálne školstvo.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2016
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili doplnený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová k Záverečnému účtu za rok 2015 uviedla základné fakty vedúce
k jeho spracovaniu v súlade s legislatívou, rozpočtovou klasifikáciou a účtovnou závierkou za
rok 2015. Následne informovala komisiu o rozdelení celkového prebytku hospodárenia
v objeme 6 741 204 € do jednotlivých peňažných fondov.
Prítomní členovia komisie nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 7/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný účet KSK
za rok 2015
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová informovala členov komisie, že v 1. Úprave rozpočtu KSK v roku
2016 sú premietnuté výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2015, navrhované výdavky
zo zvýšených daňových príjmov, úpravy vyplývajúce z dotácií zo štátneho rozpočtu, z
grantov a transferov na projekty z fondov EÚ a ŠR a pod. Následne sa podrobnejšie venovala
jednotlivým úpravám rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových výdavkov školstva.
Prítomní členovia komisie nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2016 podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 4

K zabezpečeniu úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR
v rokoch 2016-2020 Ing. M. Karafová uviedla, že v marci 2016 sa skončila platnosť úverovej
zmluvy si Slovenskou sporiteľňou, ktorú KSK uzatvoril v roku 2011 a z týchto úverových
zdrojov boli v uplynulom období spolufinancované projekty. Keďže fondy EÚ a ŠR naďalej
predstavujú najdôležitejší zdroj potrieb regionálneho rozvoja, rozhodol sa KSK zabezpečiť
úverové zdroje vo výške 12 000 tis. Eur, ktoré budú čerpané počas obdobia 2016-2020.
Prítomní členovia komisie nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu
KSK prerokovať a schváliť zabezpečenie
úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016-2020
K bodu č. 5
Podľa § 8 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií je úrad KSK povinný predkladať
na každom zasadnutí Zastupiteľstva informáciu poslancom o poskytnutých a zamietnutých
žiadostiach o dotáciu. V rozpočte KSK pre rok 2016 je vyčlenená suma 100 000 € pre dotácie
do 3 300 €. Od začiatku roka boli na základe rozhodnutia predsedu KSK odobrené dve
žiadosti a jedna žiadosť bola zamietnutá.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2016:
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. 6
O možnostiach financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej
banky informovala Ing. K. Svistáková. Predkladaný materiál obsahuje informácie
o financovaní projektov v rámci ROP 2007-2013, návrh investičných akcií financovaných
z úverov EIB a tiež informácie o misii EIB na Úrade KSK a predbežné podmienky
financovania. Do návrhu investičných akcií boli zapojené jednotlivé odvetvové odbory,
pričom najväčší balík bude investovaný na financovanie opráv ciest.
Za školstvo bol predložený jeden zámer na vybudovanie multifunkčnej telocvične na
rôzne druhy športu, čo prispeje k zjednodušeniu tréningového procesu žiakov Športového
gymnázia a športového využitia mladými Košičanmi.
V rámci diskusie vedúci OŠ k uvedenému zámeru školstva uviedol, že aktualizovaným
zámerom je v plánovanom objeme finančných prostriedkov postaviť tri telocvične, predbežne
v okrese Trebišov, Spišská Nová Ves a Košice.

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
o možnostiach financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky v
r. 2016-2019
K bodu č. 7
Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK bližšie predstavil
a uviedol Ing. Ľ. Hudák. Hlavným dôvodom ich predloženia je zosúladenie s platnou
legislatívou a zapracovanie zmien, ktoré vyplývajú zo skúseností nového systému kontrolnej
činnosti od roku 2015 a potrieb aplikačnej praxe ÚHK KSK.
Zo zapracovaných zmien napr. v časti o informovaní a zverejňovaní výsledkov kontroly
a predkladania správy pre orgány samosprávy bol upravený postup zverejňovania výsledkov
z ukončených kontrol na webovom sídle KSK a predloženie správy o kontrolnej činnosti za
kalendárny rok na rokovanie zastupiteľstva.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Pravidlá kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
K bodu č. 8
Ing. Š Kandráč k predkladanému návrhu VZN o čiastočnej úhrade nákladov v školách
a školských zariadeniach uviedol, že predstavuje aktualizovanú formu VZN KSK č.5/2008,
ktoré bolo niekoľkými dodatkami zmenené a doplnené, čím sa stalo málo prehľadným pre
školy a verejnosť. Táto skutočnosť bola jedným z dôvodov prečo sa predkladá nový návrh
VZN v ucelenej a prehľadnej podobe. Zároveň v nej boli zapracované legislatívne zmeny
a pre jednotlivé školské zariadenia bolo mierne navýšenie maximálnej výšky príspevkov
s cieľom nezasahovať do VZN počas doby jeho platnosti.
Celkovo sa nepredpokladá plošné navýšenie príspevkov v školských zariadeniach až na výšku
zápisného v jazykových školách.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní:18
Za:18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

K bodu č. 9
RNDr. V. Juríková konštatovala, že predložená správa sa predkladá v štruktúre
stanovenej vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. Podkladom pre jej spracovanie boli údaje
v hodnotiacich správach jednotlivých škôl a tiež údaje zo štatistických výkazov pre
normatívne financovanie. Vybrané hodnotené ukazovatele sú porovnávané za rôzne časové
obdobia a spracované formou tabuliek a grafov a rozdelené podľa dôležitosti do skupín podľa
typov stredných škôl. Veľká časť správy je venovaná demografii, dochádzke a prospechu
žiakov na stredných školách. Samostatné kapitoly sú venované výsledkom maturitných
skúšok a tiež umiestňovaniu absolventov škôl na trhu práce.
V rámci diskusie sa jednotliví členovia vyjadrovali k nedostatkom normatívneho
financovania a jeho dôsledkom. Opäť bol konštatovaný nezáujem o remeslá a zvýšený záujem
o gymnaziálne štúdium.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Hodnotiacu
správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015
K bodu č. 10
Vedúci odboru školstva informoval členov komisie, že uplynutím 4-ročného
funkčného obdobia v roku 2016 zaniká členstvo v orgánoch školskej samosprávy na 52
školách a 2 školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V tejto
súvislosti prebiehajú voľby členov nových rád škôl a školských zariadení a zriaďovateľ
deleguje štyroch svojich zástupcov za členov nových rád škôl a školských zariadení.
Súčasťou predloženého materiálu je zoznam delegovaných poslancov do jednotlivých škôl
a školských zariadení.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 18
Za:18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a delegovať navrhovaných
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
K bodu č. 11
Predkladané zmeny v sieti sa týkajú elokovaného pracoviska SOŠ technickej,
Kukučínova 23, Košice v Pavlovciach nad Uhom. Následne však nedošlo k naplneniu
vzájomnej dohody vo veci vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
z dôvodu ich nedostatočného počtu a vzdialenosti od Košíc. O prevádzku tohto elokovaného
pracoviska prejavila záujem SOŠ v Strážskom. Vzhľadom na uvedené navrhuje v prvom
prípade EP vyradiť zo siete a následne zaradiť ako súčasť SOŠ v Strážskom.

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:18
Za:18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predloženie žiadostí
o uskutočnenie zmien v sieti podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 12
Doplneným bodom rokovania je nájom telocvične SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice
pre Školský športový klub Abovia 96 Košice. Nakoľko záujemca vykonáva pravidelnú,
športovú činnosť s mládežou do 18 rokov, svojimi športovými výsledkami zviditeľňujú mesto
a kraj stáva sa oprávnenou osobou, ktorej sa v podmienkach nájmu zohľadňuje nájomné ako
nepeňažná podpora mládežníckeho športu. Na neurčitú dobu nájmu je ročná výška nájomného
2,00 €/rok.
K predloženému návrhu nájmu za uvedených podmienok nemali členovia školskej
komisie žiadne negatívne pripomienky.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom telocvične SPŠ
dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Školský športový klub Abovia 96 Košice za určených
podmienok v dôvodovej správe.
K bodu č. 13
V rámci bodu rôzne riaditeľ Obchodnej akadémie PaedDr. P. Ivan požiadal o možnosť
vystúpiť s prezentáciou týkajúcou sa zistení NKÚ v nadväznosti na kontrolu uskutočnenú
v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice, ktorá bola zameraná na hospodárenie s finančnými
prostriedkami a nakladanie s majetkom.
V rámci prezentácie riaditeľ školy oboznámil členov komisie s podstatnými zisteniami
kontrolného orgánu obsiahnutými s protokole o výsledku kontroly, námietkami k protokolu
a právnymi krokmi, ktoré škola v nasledujúcom období uskutoční, keďže výsledky kontroly
považuje za vecne nesprávne.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2016
Školská komisia zobrala na vedomie informáciu o výsledkoch kontroly a stanovisko vedenia
školy k uvedenému protokolu.

Následne vystúpil vedúci odboru školstva Ing. Štefan Kandráč s informáciou z
pracovného stretnutia zástupcov odborov školstva jednotlivých samosprávnych krajov
v Trnave k návrhu programového vyhlásenia vlády za regionálne školstvo.
Pracovný materiál s pripomienkami zástupcov samospráv bude zaslaný všetkým členom
školskej komisie mailom.
K bodu č. 14
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák rokovanie
komisie ukončil.

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

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

