Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
16.11.2016
Číslo:
1947/2016/OSKVybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 18. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 15. 11. 2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Úprava rozpočtu KSK v roku 2016
Návrh rozpočtu KSK na rok 2017-2019
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu
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
Návrh VZN KSK o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2017
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák.
Z celkového počtu 26 členov bolo na rokovaní prítomných 15 členov komisie, komisia bola
uznášania schopná. V úvode predseda komisie privítal hlavného kontrolóra Ing. Ľ. Hudáka
a zástupcov odboru školstva a následne navrhol doplnenie programu rokovania o materiál
ohľadom nájmu telocvične SZŠ, Kukučínova 40, Košice ako bod č.10. Podklady týkajúce sa
tejto problematiky boli zaslané členom komisie dodatočne mailom. Zo strany prítomných
členov komisie už neboli žiadne ďalšie návrhy na doplnenie programu.

Hlasovanie č.1:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 47/2016
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili doplnený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová k predkladanej úprave rozpočtu uviedla, že nejde o klasickú úpravu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ale o prehľad prijatých dotácií, sponzorských
príspevkov a darov a tiež rozpočtových opatrení schválených predsedom KSK v prípadoch,
ktoré nezniesli odklad.
V rámci diskusie sa pozornosť venovala školám, ktoré boli nútené akútne riešiť
havarijné situácie formou opravy fasády, inštalácie zabezpečovacieho systému na školskom
internáte a pod.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úprava rozpočtu KSK
v roku 2016.
K bodu č. 3
Predkladaný návrh rozpočtu KSK na rok 2017-2019 je vyrovnaný a záväzný je pre
rok 2017. Ing. M. Karafová stručne a prehľadne oboznámila školskú komisiu so
skutočnosťami v príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu KSK.
V oblasti školstva je na budúci rok plánovaná rekonštrukcia Hotelovej akadémie
v Košiciach a v rámci strojov a zariadení sa počíta s čiastkou 150 tisíc €.
V diskusii Ing. Ľ. Hudák upozornil na existenciu VZN KSK č.7/2008 o dotáciách na
šport, ktoré je pre nedostatok finančných prostriedkov nefunkčné. Čiastočná podpora
športových podujatí je možná v rámci VZN o dotáciách a tiež v rámci kapitálových výdavkov
boli postavené nové telocvične pri stredných školách. V zásadách hospodárenia s majetkom je
pre športové aktivity mládeže určená nepeňažná podpora športu daná nájmom telocviční
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč doplnil, že medzi školami sú podporované
dlhodobé športové súťaže, ktoré koordinuje Regionálne centrum mládeže. K tejto téme ďalej
uviedol, že je nevyhnutné spracovať analýzu stavu športu v KSK a následne aktualizovať
Koncepciu rozvoja športu. Ďalej hovoril o zmenách vo výchovno – kariérnom poradenstve,
ktoré je v potrebe školských psychológov, ktorí tak odbremenia výchovných poradcov.
Hlasovanie č.3:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 49/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu KSK na
rok 2017-2019.
K bodu č. 4
Ing. M. Karafová informovala komisiu, že v zmysle § 8 VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií je Úrad KSK povinný predkladať na každom zasadnutí Zastupiteľstva
poslancom informáciu o poskytnutých a zamietnutých žiadostiach o dotáciu do výšky 3 300 €
na základe rozhodnutia predsedu KSK.
Zo strany prítomných členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50/2016:
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. I. Fülöp k predloženému materiálu uviedol, že pre hodnotenie výsledkov
realizačnej časti PHSR KSK 2016-2022 z časového hľadiska je potrebné merať ukazovatele
dopadu, pre ktoré je spracovaná a predkladaná metodika tvorby a vyhodnocovania
kompozitného ukazovateľa Indexu regionálnej identity IRI. Ing. K. Rosičová doplnila
informácie, že IRI sa bude zisťovať kvalitatívnym a kvantitatívnym meraním a každá časť
bude mať svoju bodovú hodnotu.
Zo strany členov komisie neboli žiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť kompozitný ukazovateľ
IRI ako nástroj na vyhodnocovanie dopadov uplatňovania strategických a špecifických cieľov
PHSR KSK 2016-2022
K bodu č. 6
Mgr. J. Jarušinská k predkladanému návrhu VZN KSK, ktoré určuje poskytovanie
finančných prostriedkov neštátnym zriaďovateľom škôl a školských zariadení uviedla, že
dôvodom jeho predloženia je aktualizácia výšky dotácie na rok 2017. Dotácia na mzdy
a prevádzku ZUŠ, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a strediska
odbornej praxe na rok 2017 je navýšená o 6% z dôvodu navýšenia miezd pedagogickým
a odborným zamestnancom od 1.9.2016 a avizované zvýšenie miezd nepedagogickým
zamestnancom o 4% pre rok 2017.
K uvedenému materiálu neboli žiadne otázky a pripomienky.

Hlasovanie č. 6:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh 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
Mgr. J. Jarušinská oboznámila členov komisie s povinnosťou zriaďovateľa formou
VZN rozhodnúť o zriadení a zrušení školských zariadení, v tomto prípade školských jedální,
ktoré boli rozhodnutím MŠVVaŠ SR zaradené alebo vyradené zo siete na žiadosť
zriaďovateľa. Na základe toho sa predkladá návrh VZN, ktorým sa k 31.8.2016 zrušujú
školské jedálne pri SOŠ, Bocatiova 1, Košice a pri SOŠ, Mierová 727, Strážske. K 31.12.2016
školská jedáleň, Kapušianska 4, Michalovce ako súčasť SOŠ, Partizánska 1, Michalovce
a od 1.1.2017 sa zriaďuje výdajná školská jedáleň na rovnakej adrese t.j. Kapušianska 4,
Michalovce ako súčasť SOŠ, Partizánska 1, Michalovce.
K uvedenému materiálu neboli žiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53/2016:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK
o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania.
K bodu č. 8
Odbor školstva v rámci Rámcovej obsahovej náplne v I. polroku 2017 plánuje na
aprílové rokovanie Zastupiteľstva KSK predložiť dva predkladané materiály Hodnotiacu
správu a Priebežne plnenie Koncepcie práce s mládežou na území KSK.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 54/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú
náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017.
K bodu č. 9
Plán úloh školskej komisie na I. polrok 2017 bol predložený členom komisie na
doplnenie a následne schválenie.

Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 55/2016
Školská komisia schvaľuje Plán úloh školskej komisie na I. polrok 2017
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 56/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017
K bodu č.10
Mgr. J. Jarušinská oboznámila členov komisie so žiadosťou o.z. RIM Basket
o prenájom priestorov v telocvični SZŠ na Kukučínovej 40 v Košiciach pre tréningy
mládežníckeho basketbalového družstva vo výške 2,00 €/ ročne ma dobu neurčitú ako dôvod
hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 57/2016
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom nebytových
priestorov v telocvični SZŠ na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o. z. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
K bodu č. 11
V rámci bodu sa pozornosť venovala čiastočne splnenej úlohe z plánu na II. polrok
2016 informovať o počte žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
v školskom roku 2016/2017 a finančnom vplyve na rozpočty jednotlivých stredných škôl.
Presné čísla ohľadom počtu žiakov boli uvedené v predkladanom VZN o určení počtu tried
a žiakov na predchádzajúcom rokovaní komisie. Pokles počtu žiakov stredných škôl oproti
minulému školskému roku je cca 500, čo malo následne aj finančný dopad z úrovne
ministerstva o 0,5 mil. €. Ako uviedol Ing. Š. Kandráč v súčasnej dobe ešte prebiehajú
rokovania so štatutármi jednotlivých škôl, pričom snahou zriaďovateľa je dosiahnuť čo
najnižšiu výšku neuhradených záväzkov ku koncu roka 2016. Prehľadný materiál bude
z úrovne odboru školstva zaslaný mailom členom školskej komisie na vedomie.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/2016
Prítomní členovia školskej komisie zobrali na vedomie informáciu vedúceho OŠ
K bodu č. 12
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák rokovanie
komisie ukončil.

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

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

