Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
07.04.2016
Číslo:
1947/2016/OSKVybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 08. 06. 2016

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva KSK
Úprava rozpočtu KSK v roku 2016
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016-2018
Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
Vyhodnotenie Koncepcie tradičnej ľudovej kultúry
Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 20162020
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2016
Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2016
Návrh na úpravu v sieti školských stravovacích zariadení
Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru SOŠ, J. Majlátha 2,
Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák. V úvode
konštatoval doplnenie programu rokovania o bod týkajúci sa nájmu telocviční pri stredných
školách. V rámci bodu rôzne budú odprezentované témy nesplnené z plánu úloh v I. polroku
2016. Z celkového počtu 26 členov bolo na rokovaní prítomných 19 členov komisie, komisia
bola uznášania schopná.

Hlasovanie č.1:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 19/2016
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili doplnený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Predseda komisie oznámil všetkým členom komisie smutnú správu o úmrtí pani JUDr.
M. Petrovej dňa 9.5.2016. Pamiatku zosnulej členky školskej komisie si uctili minútou ticha
a následným hlasovaním zobrali na vedomie túto skutočnosť.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 20/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie personálne
zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva KSK
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová informovala členov komisie o dôvodoch predkladanej úpravy
rozpočtu KSK. V oblasti daňových príjmov zvýšenie rozpočtu o 1mil. €, z čoho takmer
700 tis. € sa použije na opravy komunikácií a riešenie havarijných situácií v iných oblastiach.
Kapitálové príjmy vlastné o 300 tis. € sa plánujú použiť na obnovu vozového parku pre
organizácie patriace pod KSK a tiež presun z centrálnej rezervy v objeme 500 tis. €.
Poslednou oblasťou úpravy sú metodické zmeny ako sú klasifikácie jednotlivých položiek
a pod.
Prítomní členovia komisie nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:19
Za:19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2016 podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 4
V zmysle § 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 €. Prehľad zamietnutých dotácií obsahuje dôvod zamietnutia
jednotlivých žiadostí. Celková výška poskytnutých dotácií od začiatku roka 2016 na základe
rozhodnutia predsedu KSK je 35 561 €.

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie č. 22/2016:
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. 5
Ing. Marek Miterpák informoval o materiáli „Financovanie infraštruktúry KSK zo
zdrojov EIB v rokoch 2016 - 2018“. Predložený materiál bol aktualizovaný v dvoch
oblastiach, za školstvo bola doplnená telocvičňa pri Gymnáziu v Trebišove a pre Múzeum
v Michalovciach sa upresnenila lokalizácie depozitára.
Do materiálu bola doplnená aj požadovaná analýza, zvyšok obsahu ostal nezmenený.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 19
Za:19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť financovanie
infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016-2018 podľa
predloženého návrhu.
K bodu č. 6
Ing. I. Fülöp k expertnej štúdii a stratégii pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického
kraja vysvetlil základné pojmy kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu. Aktívnou
spoluprácou jednotlivých sektorov a odvetví hospodárstva vznikajú možností inovatívnych
produktov a služieb, čo prináša príležitosť pre nové pracovné miesta a podnikateľské aktivity
v regióne. Aj KSK považuje kreatívnu ekonomiku za dôležitý sektor rozvoja v oblasti
zamestnanosti, skvalitňovaní služieb a budovaní regionálnej značky.
Ako ďalej uviedol Ing. I. Fülöp vypracovanie uvedenej štúdie bol potrebné pre zmapovanie
súčasného stavu, zistenie možností a východísk pre aktívnu spoluprácu. Na základe toho sa
zadefinovali ďalšie postupy a hlavné aktivity uvedené v samotnom materiáli.
Bez pripomienok zo strany členov komisie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní:19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť expertnú štúdiu
a stratégiu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja podľa predloženého návrhu.

K bodu č. 7
PhDr. J. Kovácsová, vedúca odboru kultúry oboznámila členov komisie
s vyhodnotením plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru za obdobie 20082015. Materiál bol spracovaný z jednotlivých kultúrnych zariadení a tiež vychádzal
z celoštátnej koncepcie tradičnej ľudovej kultúry. V hodnotení za dané obdobie bol podrobne
zdokumentovaný prehľad doplnený fotodokumentáciou a tiež formulované ďalšie smerovania
starostlivosti o TĽK ako kultúrneho dedičstva v regióne.
Zo strany členov komisie neboli pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KK na obdobie
rokov 2008-2015
K bodu č. 8
Ing. Z. Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva k predloženému
materiálu „Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky
2016-2020“ uviedla, že dôvodom pre vypracovanie predloženého materiálu bola absencia
strategického materiálu na úrovni KSK, ktorý by komplexne riešil oblasť sociálne vylúčených
komunít. Stručne prítomných oboznámila s obsahovou časťou materiálu, informovala o
analytických oblastiach, strategických cieľoch a akčnom pláne realizácie týchto východísk.
V rámci diskusie členovia komisie ocenili snahu KSK začať riešiť tento závažný problém.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Východiská pre
integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016-2020.
K bodu č. 9
V rámci predloženej rámcovej obsahovej náplne zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II.
polrok 2016 Ing. Š. Kandráč sa stručne vyjadril k predloženým témam v oblasti vzdelávania,
ktoré plánuje odbor školstva predložiť na jednotlivé zasadnutia zastupiteľstva do konca roku
2016.
Zo strany prítomných členov komisie neboli žiadne ďalšie návrhy na doplnenie ani
pripomienky.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2016

Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú
náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2016.
K bodu č. 10
Návrh plánu úloh školskej komisie na II. polrok 2016 bol predložený členom školskej
komisie na doplnenie a schválenie. Predložený návrh komisia bez pripomienok schválila.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií
Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2016
K bodu č. 11
Vedúci odboru školstva informoval komisiu, že v materiáli sú navrhované zmeny
v sieti školských stravovacích zariadení predkladané na žiadosť samotných škôl. Hlavnou
príčinou je dlhodobý nezáujem zo strany žiakov o školské stravovanie a následné aj finančné
problémy s prevádzkou týchto zariadení. V prípade školskej jedálne pri SOŠ J. Bocatia
v Košiciach a školskej jedálne pri SOŠ, Strážske dochádza k ukončeniu prevádzky
k 30.6.2016 a následne k predloženiu žiadosti na MŠ o vyradenie zo siete.
V prípade školskej jedálne pri SOŠ technickej na Kapušianskej v Michalovciach dochádza
k organizačnej zmene tak, že zo školskej jedálne bude naďalej už len výdajná školská
jedáleň. Strava sa od nového kalendárneho roka bude dovážať zo ŠJ na Partizánskej, ktorá je
súčasťou SOŠ technická v Michalovciach.
Zo strany členov komisie neboli žiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie č. 29/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predloženie žiadostí
MŠVVaŠ SR na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení podľa predloženého návrhu
K bodu č. 12
Ing. Štefan Kandráč k spolufinancovaniu projektovému zámeru SOŠ, J. Majlátha v
Pribeníku uviedol, že cieľom projektu pod názvom Back to nature je, aby sa pomocou
jedného partnera z Maďarska a jedného partnera zo Slovenska cez program Interreg V-A
Slovensko-Maďarsko získali prostriedky na kompletnú rekonštrukciu parku a ostatných
objektov. Celková hodnota projektu je 950 tis. Eur, keďže škola nemá prostriedky na takúto
veľkú investíciu, KSK ako zriaďovateľ poskytne návratnú finančnú pôžičku/výpomoc,
pomocou ktorej by sa uľahčil samotný proces realizácie projektu. Celkové náklady Košického
samosprávneho kraja na takúto rozsiahlu rekonštrukciu by boli iba vo výške 5%-ného
spolufinancovania.
Výsledkom projektu bude obnovený a zrekonštruovaný areál parku s priľahlými
objektmi, ktorý bude slúžiť hlavne pre výchovno-vzdelávacie aktivity strednej odbornej školy

v rámci školskej aj mimoškolskej činnosti. Obnovený park vytvorí priestor pre poznávacie
exkurzie, odborné semináre v rámci vyučovacích predmetov biológia, ekológia,
environmentálna výchova.
Zrekonštruované objekty poskytnú vhodné podmienky pre rozvoj umeleckých remesiel a
prezentáciu regionálnych tradičných jedál na gastronomických festivaloch. Jazdecký areál
poskytne žiakom a milovníkom jazdeckého športu širšie možnosti športového vyžitia v rámci
voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov Prínosom projektu bude jeho dopad na celkový
rozvoj školy, ale i na každodenný život v obci a regióne.
Po zverejnení výzvy bude nevyhnutné predkladaný projektový zámer aktualizovať.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní:19
Za:19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť spolufinancovanie
projektového zámeru SOŠ, J, Majlátha 2, Pribeník vo výške 5% oprávnených nákladov
K bodu č. 13
Doplneným bodom rokovania je materiál predkladaný v rámci majetkových veci ako
nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch. Vedúci odboru
školstva objasnil členom komisie podmienky nájmu telocviční záujemcom, ktoré musia
spĺňať v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom KSK. Záujemca musí vykonávať športovú
činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov, po dobu najmenej troch rokov a sídlo musí mať
na území KSK. Svojimi výsledkami by mali reprezentovať svoje mesto aj kraj. Na troch
školách v Košiciach /SPŠ dopravná, SOŠ, Ostrovského a Športové gymnázium/ prejavilo
o prenájom päť záujemcov a na SOŠ, V. Kapušany jeden záujemca. Týmto záujemcom budú
na základe schváleného uznesenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenajaté telocvične
na dobu neurčitú a vo výške 2,00 €/rok.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom telocviční
v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch z dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienok
určených v dôvodovej správe.
K bodu č. 13
V rámci bodu rôzne informoval predseda komisie o pripravovanom seminári dňa 24.6.2016
na Úrade KSK k problematike migrácie a integrácie cudzincov. Z prítomných členov komisie
prejavili záujem o seminár pani Mgr. E. Fialková a Ing. A. Haneszová.
Vedúci odboru školstva predstavil riaditeľa SOŠ technickej v Michalovciach
Ing. J. Kapitána, ktorý oboznámi komisiu s praktickými skúsenosťami z prijímacieho konania
žiakov na technickú školu v Michalovciach. Pán riaditeľ spomenul začiatky školy, ktorá

vznikla spojením piatich škôl v Michalovciach a terajšie praktické skúsenosti s nedostatkom
žiakov na odborné školy a nezáujem o remeselné odbory. Informoval o jednotlivých odboroch
a tiež zapojení školy do duálneho vzdelávania. Uviedol aj štatistický prehľad počtu žiakov
deviatych ročníkov v Michalovciach, z ktorých sa väčšina hlási na gymnáziá.
Následne sa rozvinula široká diskusia na tému obmedzenia počtu gymnázií, kvalitu žiakov,
ktoré prijímajú gymnáziá a tiež o nedostatkoch duálneho vzdelávania a potrebe uskutočnenia
zásadných zmien aj v oblasti financovania škôl.
V závere diskusie vedúci odboru školstva zdôraznil, že najdôležitejším kritériom je
potreba trhu práce a následná uplatniteľnosť absolventov v praxi a k tomu musia smerovať
všetky aktivity školy a firmy, aby dokázali motivovať rodičov a žiakov k záujmu o odborné
vzdelávanie.
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

