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ZÁPISNICA
z 19. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 31. 01. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Otvorenie
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2016
Vstup KSK do projektu Inno School
Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych
a investičných fondov
Zmena Uznesenia č. 316/2016 z 15. Zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného
22.2.2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák. V úvode privítal
zástupcov odboru školstva, spracovateľov predkladaných materiálov a zástupcu odborového
zväzu. Členovia komisie si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Ing. I. Fülöpa.
V rámci bodu rôzne bude OŠ informovať o navrhovanom systémovom riešení výchovného
a kariérneho poradenstva na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako jednej
z úloh plánu úloh na I. polrok 2017. K predloženému programu neboli zo strany prítomných
členov komisie žiadne doplňujúce návrhy.
Z celkového počtu 26 členov bolo na rokovaní prítomných 17 členov komisie, komisia
bola uznášania schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní:17
Za:17

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.1/2017
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili predložený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Ing. Ľ. Hudák prezentoval Správu o kontrolnej činnosti ÚHK KSK za r. 2016. Ako
uviedol, povinnosť predkladať správu vyplýva priamo zo zákona o samospráve a
schválených pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK. V rámci zhodnotenia kontrolnej
činnosti hovoril o zameraní kontrol, výsledkoch a registri kontrolných zistení, ktoré sú
zverejnené na webovej stránke.
Po ukončení prezentácie sa predseda komisie opýtal na úroveň hospodárenia stredných
škôl na základe kontrolných zistení uvedených v Správe za rok 2016.
Ing. Ľ. Hudák konštatoval zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu a odporučil
školám využívať register kontrolných zistení, ako možnosť poučiť sa z chýb iných škôl.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2016.
K bodu č. 3
Ing. P. Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania informoval komisiu
o zámere KSK vstúpiť do medzinárodného projektu InnoSchool, ktorý je zameraný na
podporu podnikateľských zručností mladých ľudí. Týmto materiálom sa žiada súhlas
zastupiteľstva pre realizáciu ďalších krokov projektu - partnerstvo KSK a finančných
nákladov v súvislosti s 15% výškou spolufinancovania.
V rámci diskusie sa členovia komisie zaujímali aj o proces implementácie projektu, výber
zapojených a ďalšie konkrétne skutočnosti, ktoré ešte nie sú presne určené.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 3/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť vstup
samosprávneho kraja do projektu InnoSchool.

Košického

K bodu č. 4
K predloženému materiálu o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych
a investičných fondov referoval Mgr. M. Mojžiš. Informoval členov komisie o vzniku
Informačno - poradenského centra na Úrade KSK a jeho hlavných úlohách. Cieľom

predkladaného materiálu je poskytnúť prehľad o zverejnených výzvach, ktoré sú usporiadané
podľa tematických okruhov. V rámci školstva je aktuálne zverejnených osem výziev.
Vedúci odboru školstva informoval o zapojení stredných škôl do projektov zameraných na
rozvoj centier odborného vzdelávania spojených so zveľadením odborných pracovísk.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:17
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu
správu o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
K bodu č. 5
Ing. Štefan Kandráč vysvetlil skutočnosti, ktoré viedli k predloženiu návrhu na zmenu
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 316/2016 v prípade vzniku elokovaného pracoviska SOŠ,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v obci Bystrany. Tým, že Obecné zastupiteľstvo
v Bystranoch neschválilo zmluvu o vytvorení elokovaného pracoviska je potrebné danú
skutočnosť zosúladiť so schváleným uznesením 316/2016 jeho zmenou v bode 2. a anulovať
žiadosť KSK na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR.
Zo strany prítomných členov komisie neboli žiadne pripomienky a otázky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 17
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zmenu Uznesenia
č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 22.2.2016 v Košiciach: Zaradenie
elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl
a školských zariadení SR podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 6
V rámci bodu rôzne vystúpil vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč s aktuálnymi
informáciami zo zasadnutia Rady vlády pre odborné vzdelávanie. Oboznámil členov komisie
o postupe pri tvorbe VZN o určení počtu tried I. ročníkov stredných škôl na území kraja.
Uviedol kritéria, ktoré budú zohľadnené pri tvorbe plánu výkonov I. ročníkov v súlade so
smerným číslom, potrebami trhu práce, duálnym vzdelávaním regionálnou a národnou
platformou.
Následne nadviazal na potrebu a význam systémového riešenia poradenstva na
školách, zavedením pozície školského psychológa a kariérneho poradcu k identifikácii
profesijného zamerania žiakov od I. ročníka na strednej škole, sprevádzania žiakov pri rozvoji
profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné pre uplatnenie na trhu práce.
Prezentáciou na túto tému pokračovala RNDr. V. Juríková. Uviedla, že časť
pracovnej náplne výchovných poradcov prešla na školských psychológov, ktorí už aktívne
pracujú na 53 stredných školách. Informovala komisiu o spracovaní pracovnej náplne
kariérneho poradcu, plán práce a spracovanie kariérneho listu. Táto téma je zároveň úlohou

plánu školskej komisie na r. 2017 - Informovať komisiu o navrhovanom systémovom riešení
výchovného a kariérneho poradenstva na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK.
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč v závere doplnil, že vzhľadom na objektívnu
situáciu v legislatíve a normatívoch na rok 2017, bude zavedenie kariérneho poradcu možné
len na školách s vyšším počtom žiakov.
K bodu č. 7
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák rokovanie
komisie ukončil. Termín najbližšieho zasadnutia školskej komisie je 23.3.2017 o 13,00 hod.

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

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

