Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
04.08.2016
Číslo:
1947/2016/OSKVybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 16. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 03. 08. 2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2016
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
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v
Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja
výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre
školský rok 2016/20
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák.
Z celkového počtu 26 členov bolo na rokovaní prítomných 19 členov komisie, komisia bola
uznášania schopná. Návrh na doplnenie programu nebol predložený.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 32/2016
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová stručne a prehľadne informovala členov komisie o plnení rozpočtu
KSK za I. polrok 2016 v oblasti v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
K preloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne otázky
a pripomienky.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Plnenie
rozpočtu KSK za I. polrok 2016
K bodu č. 3
K Úprave rozpočtu KSK v roku 2016 uviedla Ing. M. Karafová, že predkladanom
materiáli sú navrhované úpravy vyplývajúce zo zvýšenia daňových príjmov, z dotácií zo ŠR
z transferov na projekty z fondov EÚ a ŠR. Bližšie sa venovala úpravám v oblasti
vzdelávania, kde sú navrhované zvýšenia v bežných výdavkoch na riešenie havarijných
stavov škôl a školských zariadení a na úpravu platových taríf o 6% pedagogickým
a odborným zamestnancom škôl. V rozpočte kapitálových výdavkov bolo rozpočtovým
opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu o 170 tis. Eur a 77 tis. € pre
rozvojový projekt z kapitoly MŠVVaŠ SR zameraný na rozvoj telesnej výchovy formou
dostavby, alebo rekonštrukcie existujúcich telocviční.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2016:
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 prehľad
o poskytnutých a zamietnutých žiadostiach o dotáciu. Celková výška poskytnutých dotácií od
začiatku roka 2016 na základe rozhodnutia predsedu KSK je 60 991 €.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 35/2016:
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
K programu podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike sa vyjadrili
Ing. I. Fülöp a Ing. P. Ťapák. Konštatovali, že výrazný záujem o digitálne technológie
v priemysle a v službách vytvára množstvo pracovných príležitostí. Na základe schválenej
koncepcie podpory centier podnikových služieb do roku 2020 sa reálne očakáva vytvorenie
cca 4 000 pracovných príležitostí priamo v kraji spoluprácou školstva a digitálneho priemyslu.
Analýzou aktuálneho stavu v oblasti digitálnej ekonomiky a porovnaním so svetom
a okolitými krajinami sú určené úlohy, ktorým je potrebné sa venovať v oblasti vzdelávania,
spoluprácou s digitálnym priemyslom, komunikáciou s rodičmi a verejnosťou. V oblasti
vzdelávania je potrebné dobudovať centrá pre robotiku a informatizáciu, nastaviť širšiu
komunikáciu s rodičmi žiakov s cieľom posilniť záujem o odborné školy. Nevyhnutnosťou je
vyhľadávanie a podpora talentov a tiež motivácia učiteľov, ktorí s týmto žiakom venujú.
V rámci diskusie vedúci odboru školstva konštatoval, že podľa aktuálnych údajov
produkujeme len 50% odborne zdatných absolventov z toho, čo žiada trh práce. Následne sa
do diskusie aktívne zapojili aj Ing. J. Krištan, Ing. A. Haneszová a PhDr. A. Jenčová, ktorí
prezentovali vlastné skúsenosti z praxe ohľadom nedostatočného vybavenia škôl výpočtovou
technikou a nutnosťou používania komunikácie a tímovej práce.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Program podpory
rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike na roky 2016-2020.
K bodu č. 6
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč informoval komisiu, že zmena VZN spočíva
v aktualizácii výšky dotácie na rok 2016 z dôvodu
6% zvýšenia platových taríf
pedagogickým a odborným zamestnancom. Zmena zakladá nárok na zvýšenie finančných
prostriedkov škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK a neštátnych škôl v objeme
58 000 € na rok 2016.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť VZN KSK, ktorým sa
mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
neskorších predpisov.

K bodu č. 7
Ing. Štefan Kandráč
k aktualizácii a konkretizácii cieľov stratégie výchovy
a vzdelávania uviedol, že v prvej časti materiálu je pozornosť venovaná analýze vývoja počtu
žiakov v kraji a počtu všetkých stredných škôl v kraji, aktuálnym stavom vzdelávania
a vyhodnoteniu úloh stanovených v predchádzajúcej aktualizácii. Druhá časť mapuje smery
vývoja vzdelávania v EÚ a na Slovensku a s tým spojené zvýšené nároky na vedomostnú
úroveň absolventov a ich uplatnenie na trhu práce. Duálne vzdelávanie na stredných
odborných školách nenaplnilo očakávania hlavne škôl, na ktoré to má negatívny finančný
dopad. Zavádzaním nových technológií, digitalizácia a robotizácia priemyslu je reálnou
skutočnosťou, ktorá kladie vysoké nároky aj na oblasť vzdelávania žiakov základných
a stredných škôl.
Vzhľadom na početnú populáciu Rómov žijúcich na území kraja je potrebné
dostatočnú pozornosť venovať dovzdelávaniu tejto skupiny žiakov. V stratégii je podrobne
popísaný aktuálny stav vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, s počtom
elokovaných pracovísk pri školách, počtom žiakov, prehľadom ich činnosti a uplatnením ich
výrobkov v praktickom živote. Táto informácia bola zároveň aj úlohou z plánu úloh školskej
komisie určenej na I. polrok 2016
V rámci diskusie sa niektorí členovia komisie vyjadrili k nedostatkom duálneho
vzdelávania. Z úrovne odboru školstva KSK boli pripomienky a návrhy posunuté na úroveň
MŠVVaŠ SR, ktoré sa nimi bude zaoberať.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:19
Za:19
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 38/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č.2 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
2016/2017.
K bodu č. 8
V rámci bodu rôzne vedúci odboru školstva predložil členom komisie v písomnej
podobe tri prezentácie na rôzne témy, ktoré podľa záujmu budú odprezentované spolu
s komentárom na najbližších zasadnutiach komisií. Zároveň budú zaslané mailom všetkým
členom komisie. Najbližšie rokovanie komisie bolo predbežne naplánované na 27.9.2016
o 11,00 hod.
K bodu č. 9
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák rokovanie
komisie ukončil.

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

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

