Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
25.05.2017
Číslo:
1999/2017/OSKVybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail:Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón:055/7268260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 21. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 24. 05. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Úprava rozpočtu KSK v roku 2017
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
Návrh VZN KSK, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj, v znení Zmien a doplnkov 2017
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK, počtu poslancov v nich, sídla
Volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2017
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017
Analýza športu na území KSK s finančným dopadom
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák.
Predseda komisie uviedol, že v rámci bodu rôzne sa bude komisia zaoberať nájmom
nebytových priestorov na SOŠ V Sobranciach a zároveň vyzval prítomných členov komisie
na zmeny a doplnenie programu.
Z celkového počtu 26 členov bolo na rokovaní prítomných 15 členov komisie, komisia bola
uznášania schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní:15

Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/2017
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili predložený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Ing. K. Lipovská k úprave rozpočtu KSK v roku 2017 uviedla hlavné dôvody úprav
v oblasti bežných a kapitálových výdavkov. Podrobnejšie sa venovala k navrhovaným
úpravám v oblasti škôl a školských zariadení.
Zo strany členov komisie neboli k predkladanému materiálu žiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2017
K bodu č. 3
Informácia o poskytnutých dotáciách je prehľadom poskytnutých a zamietnutých
žiadostí o dotácie v zmysle VZN KSK č.3/2006 do výšky 3300,- € na základe rozhodnutia
predsedu KSK.
K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2017:
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. 4
Na rokovanie školskej komisie bolo predložených päť žiadosti o dotáciu nad 3 300 €
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
spolu so stanoviskom odboru školstva a navrhovanou výškou dotácie. S uvedenými
žiadosťami sa všetci členovia komisie mali možnosť oboznámiť detailne vopred.
Ing. Petrík navrhol upraviť výšku odporúčanej dotácie pre GL MOTO team, Gelnica
zo sumy 5 000 € na 8 000 € z dôvodu organizovania športového podujatia európskeho
významu.
O predloženom návrhu komisia hlasovala.
Hlasovanie č. 4:
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Prítomní:15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uvedený návrh komisia schválila samostatným hlasovaním, t.j. pre GL MOTO team,
Gelnica navrhuje školská komisia sumu 8 000 €.
Nakoľko k ostatným žiadostiam neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, komisia hlasovala za
ostatné žiadosti jednorazovo podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť poskytnutie dotácie pre
GL MOTO team, Gelnica - 8 000 €, Haliganda, Košice - 11 080 €, JEN&JEN Aktívny život
s postihnutím, Čierne pole - 4 787,63 €, KONJA, Exnárova, Košice - 3 000 €. Pre ŠK Sokoľ
neodporúča poskytnutie dotácie z dôvodu, že nie je splnený predmet dotácie.
K bodu č. 5
K zmenám a doplnkom Územného plánu, ktorý sa týka stavu prepojovacieho
plynovodu Poľsko - Slovensko predseda školskej komisie V. Zahorčák uviedol skutočnosti,
ktoré pripomienkovali za mesto Michalovce, nakoľko trasa plynovodu prechádza okresom
Michalovce. Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Územný plán veľkého
územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
K bodu č. 6
Komisia predkladaný návrh VZN KSK, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu veľkého územného celku Košický kraj, v znení Zmien a doplnkov 2017 prerokovala
bez pripomienok.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj,
v znení Zmien a doplnkov 2017
K bodu č. 7
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JUDr. M. Kolesárová informovala členov školskej komisie o určení volebných
obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov a sídiel
obvodných volebných komisií a Volebnej komisie KSK. V zmysle zákona č.180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva sa počet poslancov určuje primerane k počtu
obyvateľov kraja. Na volebné obdobie rokov 2017-2021 je určený počet 57 poslancov, 11
volebných obvodov a určenie sídiel obvodných komisií v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK a sídlo Volebnej komisie KSK priamo na Úrade KSK.
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť určenie volebných
obvodov podľa predloženého návrhu
K bodu č. 8
Predseda komisie z pripravovaného materiálu predniesol za odbor školstva plánované
témy, ktoré budú predmetom predkladaných materiálov na rokovanie Zastupiteľstva KSK do
konca roka 2017.
Bez pripomienok.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahová
náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2017
K bodu č. 9
Návrh plánu úloh školskej komisie na II. polrok 2017 bol predložený na rokovanie
všetkým členom komisie na doplnenie a pripomienkovanie, ktorý následne hlasovaním
schválila.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií
Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2017
K bodu č. 10
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč informoval členov školskej komisie o doteraz
spracovaných podkladoch k analýze športu na území KSK. Formou dotazníka bolo
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oslovených celkovo 445 miest a obcí v rámci Košického kraja s cieľom zmapovať aktuálny
stav a úroveň športu v kraji. Získané informácie predstavujú len štatistický prehľad počtu
športových klubov, registrovaných športovcov dospelých aj mládež, zastúpenie jednotlivých
športov a športovísk. Dôležitou časťou prieskumu bolo zisťovanie aktuálnej situácie
v masovom a rekreačnom športe zahrnuté podnázvom „Šport pre všetkých“, ktorý obsahuje
záujmové organizované aj neorganizované formy telesných cvičení a druhov športu určených
všetkým skupinám obyvateľstva.
Pre spracovanie koncepcie rozvoja športu v rámci kraja bola vytvorená pracovná
skupina zo zástupcov Športového gymnázia v Košiciach, Regionálneho centra mládeže,
zástupcov športových klubov. Množstvo získaných údajov sa plánuje využiť na detailnejšie
posúdenie podmienok pre jednotlivé športy. Od materiálneho technického zabezpečenia cez
personálne zabezpečenie až po spôsob financovania jednotlivých športových odvetví,
športových klubov. Dôležitou súčasťou budúcej koncepcie športu by mali byť aj podmienky
prípadnej pomoci a zdroje čerpania finančných prostriedkov na podporu športových aktivít
v Košickom samosprávnom kraji.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2017
Školská komisia berie na vedomie Analýzu športu na území Košického samosprávneho kraja
K bodu č. 11
Ing. Š. Kandráč informoval školskú komisiu o nájme nebytového priestoru SOŠ
obchodu a služieb v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko n.o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem a plnenie Akčného plánu rozvoja
okresu Sobrance.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom nebytového
priestoru v budove SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12 v Sobranciach pre Regionálne
rozvojové centrum Sobransko, n.o. za nájomné vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
V rámci bodu rôzne ďalej vedúci odboru školstva informoval komisiu o úlohe z plánu
úloh na I. polrok 2017 - zmeny v sieti študijných a učebných odborov v nadväznosti na akčné
plány v menej rozvinutých regiónoch KSK. Okrem odboru ochrana osôb a majetku, ktorý bol
zaradený na SOŠ v Sečovciach Ing. Kandráč uviedol prehľad zaradených odborov na našich
a neštátnych školách. Presný zoznam 27 odborov zašleme mailom všetkým členom školskej
komisie. Na našich školách v študijných odboroch je skladba odborov zameraná na
informačne technológie a v učebných odboroch na strojárstvo, drevársku výrobu
a elektrotechniku. Aj do budúcna sa pripravuje tzv. „čistenie“ siete, t.j. neobsadené a trhom
práce nežiadané odbory sa budú vyraďovať zo siete.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 15
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Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2017
Školská komisia berie na vedomie informáciu o zmenách v sieti študijných a učebných
odboroch.
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
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