Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
03.08.2017
Číslo:
1999/2017/OSKVybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail:Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón:055/7268260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 22. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 02. 08. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2017
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
Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK
Informatívna správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
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
Dodatok č. 3 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 2017/2018
Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia,
Opatovská 7, Košice v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Majetkové veci: Zmena uznesenia č. 257/2015 Nájom majetku Košického
samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno
Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na
ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Rôzne
Záver

K bodu č. 1

Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák. Program
rokovania bol doplnený o materiál k nájmu pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre
mesto Michalovce, ktorý bude prerokovaný v rámci bodu č. 10
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.23/2017
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili predložený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Ing. M. Karafová k plneniu rozpočtu KSK za I. polrok uviedla, že v bežnom rozpočte
je plnenie rovnomerné, ale v kapitálových výdavkoch je za I. polrok čerpanie minimálne.
Hlavnou príčinou je verejné obstarávanie, ktoré je potrebné ukončiť pre potreby rekonštrukcií
komunikácií a budov v sociálnej oblasti. Čerpanie sa prejaví hlavne v II. polroku 2017.
Vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč doplnil informácie o aktivitách na školách počas
letných prázdnin a vytvorení Žiackej školskej rady a je úlohe na školách.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Plnenie
rozpočtu KSK za I. polrok 2017
K bodu č. 3
Ing. M. Karafová stručne informovala komisiu o navrhovaných zmenách v rámci
Úpravy rozpočtu KSK v roku 2017. Na základe zverejnenej prognózy sa očakáva zvýšenie
daňových príjmov. Vo výdavkovej časti úpravy sú aktivity smerované do komunikácií a do
školstva. Súčasťou predloženého materiálu je prehľad jednotlivých akcií na stredných
školách.
Zo strany prítomných členov neboli pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2017 podľa predloženého návrhu
K bodu č. 4
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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. 4:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2017:
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. 5
JUDr. D. Szélesová, vedúca odboru SO pre IROP informovala členov komisie o stave
implementácie IROP v delegovaných kompetenciách.
K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu
správu
o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných
kompetenciách SO pre IROP KSK.
K bodu č. 6
Ing. Kristína Kočiš (referát energetiky) a Ing. Peter Lukošík (za spracovateľa žiadosti)
podali základné údaje k informatívnej správe o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc
ELENA.
K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu
správu o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
K bodu č. 7
Ing. Š. Kandráč k návrhu predkladaného VZN KSK uviedol, že sa aktualizujú výšky
dotácie na rok 2017 o 6 % zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov (odsúhlasené vládou SR na zasadnutí vlády SR zo dňa 24.07.2017)
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a o zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov na úrovni 2 % priznaných
funkčných platov (v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, podpísaného 1. 12.
2016 v Bratislave).
Navrhovaná zmena VZN nezakladá zvýšené nároky na potrebu finančných prostriedkov a je
zohľadnená v návrhu rozpočtu odvetvia školstva na rok 2017.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť 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
K bodu č. 8
Dodatok č.3 k Stratégii rozvoja a vzdelávania v stredných školách v KSK aktualizácia
a konkretizácia cieľov pre školský rok 2017/2018 predstavila RNDr. V. Juríková. Prvá časť
dodatku je venovaná analýze stavu vývoja počtu žiakov v kraji, stavu vzdelávania v kraji
a vyhodnoteniu významných úloh určených v predchádzajúcom dodatku. Druhá časť
materiálu je určená ako pracovný materiál vedeniam jednotlivých stredných škôl. Tretia časť
vytyčuje úlohy, ktoré je potrebné v školskom roku 2017/2018 splniť, aby celkové ciele
stratégie do roku 2019 bolo možné naplniť. Zdôraznila dôležitosť sledovaných oblastí
odborného vzdelávania ako sú Centrá odborného vzdelávania, duálne vzdelávanie, podpora
ITK technológií, uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.
Diskusia sa niesla v duchu aktuálnej potreby kariérneho poradenstva, ale zároveň
zachovania výchovných poradcov, ktorí často nahrádzajú úlohy nefunkčných a rozpadnutých
rodín. Vedúci odboru informoval komisiu o vytvorení pracovnej skupiny pre otázky
výchovno kariérneho poradenstva a navrhovaných alternatívach, ktoré boli predložené
Ministerstvo školstva.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č. 3 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
2017/2018
K bodu č. 9
Ing. Š. Kandráč oboznámil členov školskej komisie s predloženým projektom
Gymnázia, Opatovská 7 v Košiciach, ktoré zareagovalo na výzvu Ministerstva životného
prostredia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. Budova tejto školy je v súčasnej dobe
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v nevyhovujúcom stave, čo sa týka únikov tepla, havarijného stavu strechy, navlhnutých
obvodových múrov. Maximálne oprávnené náklady predstavujú sumu až 2 000 000 eur za
5% spoluúčasti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok.
V rámci diskusie zazneli kritické pripomienky k celkovej výške nákladov (Ing. J.
Krištan), ktoré odôvodnil vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč tým, že sa jedná
o pavilónový typ budovy a s tým súvisí aj maximálna výška finančných nákladov.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 31/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Spolufinancovanie
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská 7, Košice v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 10
Ing. Š. Kandráč ozrejmil členom komisie základné informácie k zmene uznesenia
č.257/2015 v súvislosti s nájmom majetku KSK pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V rámci nájomnej zmluvy je povinný nájomca
do 5 rokov investovať do prenajatého majetku sumu 500 000 €. DSA na prenajatom pozemku
začali s výstavbou montovanej haly a polygónu pre odbor technik vodár –vodohospodár.
Ing. D. Šebeňova, vedúca odboru správy majetku doplnila ďalšie informácie ohľadom
realizovaných investícií, ktoré ale neboli zarátané do zazmluvneného finančného objemu.
K uvedenej téme zazneli aj kritické názory členov komisie na adresu DSA
a realizovaných aktivít a tiež následné vlastnícke vzťahy k novopostavenej hale.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 32/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zmenu uznesenia
č. 257/2015 zo dňa 24.augusta 2015 podľa predloženého návrhu
Vedúci odboru školstva následne uviedol dôvody k zrušeniu uznesenia č.389/2016
Prevod vlastníctva budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach na základe obchodnej
verejnej súťaže. Budova po kompletnej rekonštrukcii bude slúžiť ako školský internát pre
zvýšený záujem žiakov stredných škôl o štúdium v Košiciach. Terajšie ubytovacie kapacity
v rámci mesta Košice sú nepostačujúce a preto sa navrhuje budovu na Turgenevovej ulici
využiť na tento účel.
Zo strany prítomných členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2017
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Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zrušenie uznesenia č.
389/2016 zo dňa 27. Júna 2016 podľa predloženého návrhu
Predseda školskej komisie bližšie oboznámil členov so záujmom mesta Michalovce
o prenájom pozemku na Školskej ulici za účelom stavby multifunkčnej haly. Zväz
slovenského ľadového hokeja investuje do výstavby polyfunkčnej haly na podporu mladých
talentovaných hokejistov a zároveň bude slúžiť aj žiakom stredných škôl a širokej verejnosti.
Doba nájmu pozemku je navrhovaná na 40 rokov/1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zo strany prítomných členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom pozemku na
Školskej ulici v Michalovciach pre mesto Michalovce podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 11
Vzhľadom na posledné stretnutie školskej komisie v tomto zložení zazneli návrhy na
možné výjazdové zasadnutie komisie v druhom rokovacom týždni v októbri.
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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