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ZÁPISNICA
z 1. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 26. 03. 2018
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba podpredsedu školskej komisie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho
kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v znení neskorších predpisov
Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2018
Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár. V úvode
predstavil a privítal tajomníčku školskej komisie Ing. M. Kokardovú, hlavného kontrolóra
Ing. Ľ. Hudáka, zástupcov odboru školstva a spracovateľov predkladajúcich materiálov
z iných odborov. Informoval komisiu už o avizovaných zmenách v programe rokovania,
kedy došlo k vypusteniu materiálov podľa zaslanej pozvánky pod bodmi č. 5., 8., 9., a 10.,
a k doplneniu programu o materiál ohľadom nájmu telocviční stredných škôl v Košiciach
a v Rožňave.

Ing. M. Eperješi zdôvodnil presun materiálov z odboru školstva na najbližšie
rokovanie školskej komisie.
Z celkového počtu 13 členov komisie bolo na začiatku rokovania prítomných 9
členov komisie, ale v priebehu rokovania došli ďalší členovia komisie. Prvého rokovania sa
zúčastnilo všetkých 13 členov komisie, komisia bola uznášania schopná.
K upravenému programu rokovania neboli zo strany prítomných členov komisie žiadne
doplňujúce návrhy. Predseda komisie vyzval členov k hlasovaniu o zmenách v programe
rokovania.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č.1/2018
Prítomní členovia komisie hlasovaním
komisie

schválili zmeny v programe rokovania školskej

a následne vyzval k hlasovaniu za upravený program rokovania.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2018
Prítomní členovia komisie schválili upravený program rokovania školskej komisie.
V úvode tejto zápisnice je uvedený už upravený program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
PhDr. M. Čižmár navrhol za podpredsedu školskej komisie pána poslanca Viliama
Zahorčáka, ktorý má prehľad a skúsenosti v oblasti vzdelávania, miestnej a vyššej
samosprávy, nakoľko dlhodobo pôsobil v oblasti školstva a v predchádzajúcich dvoch
volebných obdobiach bol predsedom školskej komisie.
V rámci diskusie sa nikto z prítomných poslancov nevyjadril k uvedenému návrhu
a nebol navrhnutý žiadny ďalší kandidát na post podpredsedu.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 9
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Uznesenie č. 3/2018:
Školská komisia schvaľuje za podpredsedu školskej komisie pána Viliam Zahorčáka.

K bodu č. 3
O výsledkoch a spôsobe hospodárenia KSK za rok 2017 informovala Ing. K.
Lipovská ako spracovateľ materiálu Záverečný účet Košického samosprávneho kraja.
Uviedla základné fakty vedúce k jeho spracovaniu v súlade s legislatívou, rozpočtovou
klasifikáciou a účtovnou závierkou za rok 2017. Materiál obsahuje podrobné údaje o plnení
a čerpaní bežného a kapitálového rozpočtu, stave a vývoji dlhu, nákladov a výnosov
podnikateľskej činnosti organizácií KSK, hodnotení plnenia programového rozpočtu.
Materiál bol zverejnený a k dispozícii všetkým členom komisie vopred.
V rámci diskusie neboli zo strany prítomných členov školskej komisie žiadne pripomienky
a námietky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2018:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný účet
Košického samosprávneho kraja za rok 2017
K bodu č. 4
Ing. K. Lipovská oboznámila členov školskej komisie s procesom prípravy a finálnou
podobou Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020, ktorý je
vyrovnaný a záväznými ukazovateľmi sú rozpočtované príjmy a výdavky pre rok 2018.
Stručne a prehľadne uviedla ďalšie skutočnosti v príjmovej a výdavkovej časti bežného
a kapitálového rozpočtu, tak ako je uvedené v dôvodovej správe.
Materiál bol zverejnený a k dispozícii všetkým členom komisie vopred.
V rámci diskusie neboli zo strany prítomných členov školskej komisie žiadne pripomienky
a námietky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2018:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
K bodu č. 5
Mgr. J. Jarušinská k návrhu VZN KSK, ktoré určuje poskytovanie finančných
prostriedkov neštátnym zriaďovateľom škôl a školských zariadení uviedla, že hlavným
dôvodom predkladaného návrhu VZN je aktualizácia výšky dotácie na rok 2018, ktorá je
zohľadnená v návrhu rozpočtu odvetvia školstva na rok 2018. Dotácia na mzdy a prevádzku
základnej umeleckej školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
strediska odbornej praxe na rok 2018 je navýšená o 4 % oproti roku 2017 z dôvodu navýšenia
miezd pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2017 o 6 % a navýšenia miezd

nepedagogických zamestnancov o 4,8 % od 1. 1. 2018. Priemerná suma na mzdy a prevádzku
jazykovej školy, centra voľného času, školského internátu a školy v prírode, ktoré sú zriadené
Košickým samosprávnym krajom, vychádza zo zberu počtu žiakov, poslucháčov a detí k
15. 09. 2017 a celkových výdavkov na rok 2018 za príslušnú kategóriu vrátane 6 %-ného
navýšenia miezd pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2017 a 4,8 %-ného
navýšenia miezd nepedagogických zamestnancov od 1. 1. 2018.
K uvedenému materiálu neboli žiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenia Košického samosprávneho kraja 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. 6
Pani A. Slotová oboznámila členov školskej komisie s postupom pri spracovaní
materiálu o odvolaní a delegovaní poslancov do rád škôl a školských zariadení. Dôvodom
predloženia tohto materiálu je uplynutie funkčného obdobia poslancov KSK v radách škôl
a školských zariadení a zvolenie nových poslancov na základe výsledkov volieb. Pri návrhu
obsadenia poslancov za členov rád škôl a školských zariadení sa vychádzalo z územného
princípu. V prílohách sú uvedené prehľady o odvolaných a delegovaných poslancov do rád
škôl a školských zariadení.
Riaditeľ Úradu KSK Ing. J. Ďorko uviedol, že ide o návrh, ktorý umožňuje poslancom
získať prehľad na viacerých školách.
V rámci diskusie páni poslanci V. Zahorčák, K. Horník, C. Furik a PhDr. M. Čižmár
zhodne vyjadrili názor za zachovanie delegovaní v pôvodných školách a školských
zariadeniach v okresoch, v ktorých boli zvolení.
Výsledkom diskusie bol návrh, aby tento materiál bol ešte predmetom rokovaní
v jednotlivých poslaneckých kluboch.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 7/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť odvolanie a delegovanie
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
na základe dohody v poslaneckých kluboch.

K bodu č. 7
Plán úloh školskej komisie na I. polrok 2018 bol predložený členom komisie
na doplnenie a následné schválenie. Plán úloh školskej komisie nebol zo strany členov
komisie doplnený, a tak sa schvaľoval pôvodný návrh.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2018
Školská komisia schvaľuje plán úloh školskej komisie na I. polrok 2018 a odporúča
Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2018.
K bodu č. 8
Mgr. J. Jarušinská informovala školskú komisiu o prenájme telocviční pri piatich
stredných školách
záujemcom podporujúcim mládežnícky šport z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu. Títo záujemci musia vykonávať
športovú činnosť s mládežou najmenej tri roky, sídliť na území KSK a svojimi výsledkami
propagovať mesto aj Košický kraj. Možnosť prenajať telocvičňu oznámila:
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice, Športovému klubu polície Policajná škola
Košice za účelom tréningov kadetov a juniorov v kickboxe,
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ŢBK Roţňava, tréningy mládežníckeho
basketbalového družstva,
SOŠ, Ostrovského 1, Košice, RIM Basket, Košice – tréningy mládežníckeho basketbalového
družstva a Školskému športovému klubu TYDAM Košice, za účelom tréningov mládežníckeho
basketbalového družstva,
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice, Atletickému klubu Slávia TUKE, Košice, za
účelom tréningov mládežníckej atletiky,
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice, pre Futbalový klub KošiceBarca za účelom tréningov mládežníckeho futbalového družstva.
O predložených návrhoch na schválenie nájmu musí rozhodnúť zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájom telocviční
v Košiciach a v Rožňave z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora
športu podľa predloženého návrhu.

K bodu č. 9
V rámci bodu rôzne predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár uviedol, že po
delegovaní v jednotlivých poslaneckých kluboch bude zasadať školská komisia už
v kompletnom zložení.

K bodu č. 10
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čižmár rokovanie
komisie ukončil. Termín najbližšieho zasadnutia školskej komisie predbežne určil na
6.06.2018 o 13,30 hod.

......................................................
Ing. Mária Kokardová
tajomník komisie

......................................................
PhDr. Marek Čižmár
predseda komisie

