Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
08.06.2018
Číslo:
3853/2018/OSK-18806
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
e-mail: Maria.Kokardova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 264
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 2. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 6. 06. 2018
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na
poskytovanie grantov a dotácií
5. Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za
školský rok 2016/2017
6. Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č.
483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a
kvalitnejším verejným sluţbám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu ţiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
7. Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č.
484/2017
s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 –
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoţivotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
8.
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
9. Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej
odbornej školy
- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
10. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja za
rok 2017
11. Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu

marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky
2016 – 2017“
12. Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného
regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018
13. Body z plánu úloh na I. polrok 2018 - informovať komisiu o pripravovaných
legislatívnych zmenách zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
14. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2018
15. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2018
16. Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska
v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení SR“
17. Rôzne
18. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čiţmár. Privítal
zástupcov odboru školstva, hlavného kontrolóra Ing. Ľ. Hudáka, zástupcov spracovateľov
z iných odborov. Predseda komisia sa ospravedlnil sa neúmyselné nezrovnalosti v zápisnici
z I. rokovania školskej komisie, ktoré boli následne opravené. Zároveň poţiadal všetkých
členov komisie o trpezlivosť počas hlasovania, aby sa predišlo chybám pri sčítavaní hlasov.
Program rokovania bol doplnený o bod č. 16 Informatívna správa o procesoch súvisiacich
s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach, ktorý bude prerokovaný po bode č. 8.
za prítomnosti riaditeľa Úradu KSK Ing. J. Ďorka, následne ostatné body programu budú
prečíslované. Komisia prvýkrát rokovala uţ v kompletnom zloţení, a preto predseda komisie
vyzval všetkých členov komisie, aby sa jednotlivo predstavili.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo 20 členov komisie, komisia bola
uznášania schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č.10/2018
Prítomní členovia komisie schválili doplnenie a zmenu v programe rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2
Na 1. rokovaní školskej komisie neboli prijaté uznesenia, ktoré súviseli priamo
s činnosťou komisie, a preto sa o tomto bode nerokovalo.
K bodu č. 3
Ing. M. Demo poverený riadením finančného odboru k poskytnutiu dotácií nad 3 300
Eur v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií uviedol kompletnú informáciu
o postupe pri prideľovaní dotácií na základe doručených ţiadostí na Úrad KSK a objeme

finančných prostriedkov určených na tento účel. Na významné spoločenské kultúrne
podujatia došlo 17 ţiadostí v poţadovanej výške 143 880 €. Návrh na pridelenie dotácie je
v objeme 61 950 €. V zmysle §5 ods. 6 VZN bolo doručených 16 ţiadostí poţadujúcich
143 326 €. Na rokovanie školskej komisie boli predloţené dve ţiadosti 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
ţiadosťami sa všetci členovia komisie mali moţnosť oboznámiť detailne vopred.
Mesto Dobšiná poţiadalo o dotáciu vo výške 9 910,00 € s odporúčaním odboru
školstva v rovnakej výške 9 910 €. Beţecký klub Spartak Medzev poţadoval o dotáciu
4 300 € s odporúčaním odboru školstva 1 800 €.
V rámci diskusie upozornil Ing. Ľ. Hudák, ţe materiálna podpora športových podujatí
nespadá do účelu VZN č. 3/2006, len ak by išlo o podporu športových podujatí
nadregionálneho a medzinárodného významu. VZN č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj
športu, ktoré by umoţňovalo tejto ţiadosti vyhovieť, je de facto nefunkčné. K uvedenej
skutočnosti sa obdobne vyjadrili aj ostatní členovia komisie. Navrhli postupovať v zmysle
VZN č.3/2006, nevytvárať precedens, nenahrádzať prácu športových klubov a do budúcna
nastaviť systém a pravidlá.
Predseda školskej komisie navrhol vyňať z uznesenia ţiadosť Beţeckého klubu Spartak
Medzev. Ţiadateľ bude mať moţnosť svoju ţiadosť upraviť a následne bude zaradená
na posúdenie školskej komisie. Mgr. M. Kaplan navrhol maximálny strop pre ţiadateľa
3 400 €, tak ako boli posudzované ţiadosti o dotáciu v kultúrnej komisii. Pán poslanec K.
Horník uviedol, ţe poţadovaná dotácia pre Mesto Dobšiná je len časťou z celkových
nákladov projektu a navrhoval vyhovieť ţiadosti v plne poţadovanej výške.
Následne sa hlasovalo o neposudzovaní ţiadosti Beţecký klub Spartak Medzev
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti:0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 11/2018:
Školská komisia nebude posudzovať ţiadosť Beţeckého klubu Spartak Medzev
Hlasovanie pre ţiadateľa Mesto Dobšiná vo výške dotácie 3 400 €.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 20
Za: 10
Proti: 4
Zdrţal sa: 6
V prípade tohto hlasovania bol rozhodujúci hlas predsedu školskej komisie, ktorý hlasoval
za tento návrh.
Hlasovanie pre ţiadateľa Mesto Dobšiná v pôvodnej výške dotácie 9 910 €
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 20
Za: 4
Proti: 3
Zdrţal sa: 13

Uznesenie č. 12/2018:
Školská komisia navrhuje pridelenie dotácie pre ţiadateľa Mesto Dobšiná vo výške 3 400 €.
K bodu č. 4
Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na poskytovanie
grantov a dotácií uviedla Ing. T. Erényi z odboru reg. rozvoja a územného plánovania. Cieľom
nového Grantového programu je jasne definovať podmienky pre poskytovanie dotácií
a grantov vo vzťahu k rozpočtu KSK. Naviazať podmienky poskytovania grantov a dotácií na
PHSR a ďalšie strategické materiály a zlepšiť povedomie verejnosti o rozvojovej úlohe KSK
vo vzťahu k územiu Košického kraja.
K uvedenému bodu rokovania neboli ţiadne otázky a pripomienky.
Predseda komisie upozornil, ţe oproti pôvodnému návrhu uznesenia sa tento materiál
neschvaľuje, ale berie na vedomie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:16
Za: 16
Proti:0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 13/2018:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Vypracovanie nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na
poskytovanie grantov a dotácií.
K bodu č. 5
RNDr.
V.
Juríková
informovala
členov
komisie
o stave
a úrovni
výchovnovzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017 na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Hodnotiaca správa sa predkladá v štruktúre stanovenej vyhláškou MŠ SR
č. 9/2006 Z. z. Podkladom pre jej spracovanie boli údaje uvedené v hodnotiacich správach
jednotlivých škôl a tieţ údaje zo štatistických výkazov pre normatívne financovanie. Vybrané
hodnotené ukazovatele sú porovnávané za rôzne časové obdobia a spracované formou
tabuliek a grafov a rozdelené podľa dôleţitosti do skupín podľa typov stredných škôl. Veľká
časť správy je venovaná demografii, dochádzke a prospechu ţiakov na stredných školách.
Samostatné kapitoly sú venované výsledkom maturitných skúšok a tieţ umiestňovaniu
absolventov škôl na trhu práce.
Pre vytvorenie komplexnejšieho obrazu boli pouţité údaje zo záverečnej správy
materiálu „Revízia výdavkov na vzdelávanie“ kde sa uvádza, ţe výsledky vzdelávania na
Slovensku sú podpriemerné a v posledných rokoch sa zhoršujú oproti vyspelým krajinám.
Dôkazom sú výsledky medzinárodného testovania OECD PISA 15 ročných ţiakov. Naopak
dostupnosť vzdelávania je vysoká, 90% populácie končí najmenej strednú školu. Výsledky
ţiakov výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie. Pre zlepšenie
kvality vzdelávania je potrebné okrem zvyšovania výdavkov na platy učiteľov, venovať
pozornosť a motiváciu mladým učiteľom je nevyhnutná reforma procesu akreditácie
vysokých škôl.
Počet ţiakov v systéme duálneho vzdelávania vzrástol (SDV), zákon 61/2015 Z.z.
vytváral pre školy finančnú bariéru, nakoľko normatív na ţiaka v duálnom vzdelávaní je
zo strany MŠVVa Š SR krátený.
V rámci diskusie Ing. F. Krejza upozornil, ţe v predloţenej Hodnotiacej správe

na niektorých školách existujú triedy a odborné skupiny s nedostatočným počtom ţiakov
na zmiešanom území s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, pričom najniţší
počet ţiakov v triedach a skupinách je stanovený v zákonom a vyhláškami školskej
legislatívy. Zároveň predloţil písomne návrh na doplnenie uznesenia, pričom ţiadal doplniť
Hodnotiacu správu za posledné tri školské roky uplatnením vyhlášky 65/2015 vo vzťahu
k počtom ţiakov v jednotlivých triedach a odborných skupinách stredných škôl, spracovať
a predloţiť prijaté opatrenia a aktualizovať informačný systém Školských výpočtových
stredísk.
RNDr. V. Juríková uviedla, ţe po ukončení prijímacieho konania budú jednotlivé školy
predkladať ţiadosti o výnimky v počte ţiakov. Odbor školstva plánuje spracovať analýzu siete
odborov stredných škôl vo väzbe na potreby trhu práce. Vie sa o problémoch tried s nízkym
počtom ţiakov, ale z dôvodu zabezpečenia dostupnosti vzdelávania ţiakom
zo sociálne slabších rodín a rovnako z dôvodu prípravy absolventov pre firmy z regiónu, ktoré
by v týchto regiónoch nemohli inak zotrvať, je potrebné otvárať triedy v odboroch
poţadovaných trhom práce aj pod hranicou stanovenou zákonom na základe výnimky, ktorú
KSK má právo udeliť.
Diskutujúci sa vyjadrovali aj k problematike duálneho vzdelávania pričom malé firmy
ktoré sú na území kraja, poţadujú 1-2 ţiakov do SDV, čo spôsobuje odborným školám
problém pri otváraní triedy a vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho programu, pričom
majstrov odborného výcviku aj pri menšej skupine musia zaplatiť.
Po ukončení diskusie predseda komisie PhDr. M. Čiţmár dal hlasovať za návrh doplneného
uznesenia Ing. F. Krejzu
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za: 5
Proti: 3
Zdrţal sa: 7
Návrh neprešiel
Školská komisia neschválila doplňujúci návrh na úpravu pôvodného uznesenia
Hlasovanie za pôvodný návrh uznesenia
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
Uznesenie č. 14/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Hodnotiacu
správu o stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017.
K bodu č. 6
Ing. M. Kokardová informovala komisiu o dôvodoch, ktoré viedli k aktualizácii
Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 483/2017, ktorým bolo schválené spolufinancovanie 19
projektových zámerov stredných škôl v rámci IROP, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţbám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu
ţiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Keďţe v niektorých prípadoch
dochádza k úpravám rozpočtu a celkových oprávnených výdavkov zo strany školy alebo
riadiaceho orgánu bola potrebná aktualizácia uznesenia s upravenými údajmi.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 8:

Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 15/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Aktualizáciu Uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 483/2017 podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 7
Ing. M. Kokardová uviedla, ţe dôvod predloţenia aktualizácie Uznesenie
Zastupiteľstva KSK č. 484/2017 je obdobný ako v predchádzajúcom prípade. V rámci I. kola
výzvy OP Ľudské zdroje na podporu celoţivotného vzdelávania sa zapojilo a uspelo 7
stredných škôl. V priebehu aktualizácie boli doplnené ďalšie dve školy SOŠ, Ostrovského 1,
Košice a Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 16/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Aktualizáciu Uznesenia
Zastupiteľstva KSK č.484/2017 podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 8
S obsahom predkladaného materiálu Zmeny v sieti škôl a školských zariadení stručne
oboznámila členov komisie Ing. M. Kokardová. Predmetom predkladania ţiadostí
zriaďovateľa na MŠVVa Š SR v rámci poţadovaných zmien v sieti škôl a školských zariadení
je vyradenie dvoch elokovaných pracovísk ako súčasť SOŠ technickej, Kukučínova 23
v Košiciach, zaradenie Školského internátu ako súčasť Spojenej školy v Sečovciach
a zaradenie Školského internátu a Školskej jedálne ako súčasti Hotelovej akadémie, Juţná
trieda 10 v Košiciach, tak ako je uvedené v dôvodovej správe.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 17/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Zmeny v sieti škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja podľa predloţeného návrhu.

K bodu č. 9
Tento bod bol prerokovaný za účasti riaditeľa kancelárie predsedu KSK JUDr.
B. Bilčáka a riaditeľa Úradu KSK Ing. J. Ďorka. Mgr. J. Jarušinská z odboru školstva
prehľadne informovala školskú komisiu a opísala
postupne celý proces vyradenia
Elokovaného pracoviska, Dargovských hrdinov 71, Sečovce ako organizačnej zloţky
Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.1.2018
a všetkých následných krokoch zo strany zriaďovateľa, samotnej školy a ministerstva, tak
ako je uvedené v dôvodovej správe. Právny zástupca Spojenej školy z dôvodu nečinnosti
ministerstva vo veci podaného rozkladu proti rozhodnutiu o vyradení, podal na Krajskom
súde v Bratislave správnu ţalobu. Zriaďovateľ doteraz nedisponuje rozhodnutím Krajského
súdu v tejto veci, ale rozhodnutie o zrušení Elokovaného pracoviská spadá do kompetencie
Zastupiteľstva KSK.
Ing. J. Ďorko uviedol, ţe z týchto dôvodov je moţné predloţiť návrh na zrušenie
Elokovaného pracoviska na najbliţšie zasadnutie Zastupiteľstva KSK 25.6.2018 so zrušením
k 31.08.2018 alebo aţ po rozhodnutí Krajského súdu prerokovať návrh na zrušenie
k 31.08.2018 na augustovom zasadnutí.
V rámci diskusie odznelo, ţe je to právny spor medzi školou a ministerstvom, ale
odbor školstva je povinný zabezpečiť vzdelávanie 46 prijatých ţiakov. Predseda školskej
komisie uviedol, ţe má neoverenú správu o tom, ţe Krajský súd v Bratislave uţ vydal
rozhodnutie v tejto veci.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č.18 /2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu
správu o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete
škôl a školských zariadení SR.
K bodu č. 10
Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ, Hlavná 54
Moldava nad Bodvou bliţšie informácie uviedla Ing. M. Kokardová. Uvedená škola je
partnerom cezhraničného projektu zameraného na vyuţitie potenciálu miestnej produkcie,
ktorá má podporiť rozvoj daného regiónu. Škola pouţije finančné prostriedky na
vybudovanie cezhraničného vzdelávacieho centra - odborných učební pre ţiakov
v elektrotechnických predmetoch a zamestnávateľov a tým prispeje k vytvoreniu nových
pracovných príleţitostí.
V rámci diskusie hlavný kontrolór Ing. Ľ. Hudák odporúčal v návrhu na uznesenie vo veci
schvaľovania doplniť samostatne druhú časť, v ktorej by bol výrok o schválení návratnej
finančnej výpomoci pre školu z rozpočtu KSK v konkrétnej poţadovanej sume.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 19 /2018

Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predfinancovanie
a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Hlavná 54,
Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

K bodu č. 11
Mgr. K. Rosičová, PhD. z odboru reg. rozvoja a územného plánovania ako
spracovateľ materiálu Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického kraja za rok 2017 prehľadne referovala o spracovaní a výstupoch sledovaných
ukazovateľov.
V rámci diskusie Ing. F. Krejza prezentoval svoj názor na potrebu aktualizácie PHSR.
Mgr. K. Rosičová potvrdila, ţe aktualizácia je plánovaná budúci rok v zmysle smerovania
nového vedenia KSK.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 20 /2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja za rok 2017.
K bodu č. 12
Ing. D. Plančárová, vedúca referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít
predstavila predkladaný Akčný plán ako dvojročný prierezový materiál spracovaný
v spolupráci s inými odbormi Úradu KSK, sociálnymi zariadeniami a dobrovoľníkmi. Cieľom
je poskytnúť prehľad o priebeţnej realizácii opatrení, zámerov v rokoch 2016-2017 v tejto
oblasti.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 21 /2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať berie na vedomie Správu
o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“
K bodu č. 13
Cieľom predkladaného materiálu je informovanie o stave rozpracovanosti projektov
financovaných zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (štrukturálne
EÚ fondy) a Európskej investičnej banky, ktoré v súčasnosti realizuje Oddelenie riadenia
projektov, uviedol jeho vedúci Ing. Peter Harčarik. V rámci IROP je za oblasť Vzdelávania
schválených 12 projektov, boli podpísané zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP)

a prebieha proces verejného obstarávania. V roku 2018 nie je pre oblasť školstva
z prostriedkov EIB ţiadny projekt, ale do budúcna sú plánované tri športové haly pri
stredných školách , dve v Košiciach a jedna v Spišskej Novej Vsi.
V rámci diskusie sa informovala Ing. T. Švecová na reálnosť dokončenia Atletickej
haly v areáli Športového gymnázia v Košiciach do r. 2022.
Ing. Peter Harčarik pripustil reálnosť dostavby a nevyhnutnosť hľadania úsporných opatrení.
Predseda komisie sa zaujímal o pôvodný zámer výstavby telocvične pre Gymnázium
v Trebišove.
Ing. M. Eperješi vysvetlil, ţe z dôvodu poklesu počtu ţiakov na gymnáziu Komenského 32
v Trebišove a OA v Trebišove, došlo k zmene zámeru a návrhu výstavby Športovej haly
v areáli SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.
Športová hala pri Obchodnej akadémii v Trebišove sa bude vyuţívať aj pre ţiakov gymnázia.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Uznesenie č.22 /2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu
správu o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného
programu a Európskej investičnej banky v roku 2018.
K bodu č. 14
Ing. M. Kokardová informovala komisiu o pripravovaných legislatívnych zmenách
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave za I. polrok 2018. Návrh zákona
je v druhom čítaní s mnoţstvom legislatívnych pripomienok.
Obsahom legislatívnych pripomienok je aj prerokovanie návrhu na určovanie počtu
ţiakov stredných škôl v súvislosti s návrhom novely zákona č. 61/2015 Z.z.o odbornom
vzdelávaní a príprave. Hlavným dôvodom zmien v zákone je snaha Ministerstva školstva
o prenesený výkon štátnej správy v oblasti plánu výkonov t.j. po iné roky odborné tímy
nastavili počty tried, plán výkonov a VZN sa to menilo. Pripomienkovanie novely Z.61/2015
Z.z. sa konalo aj priamo na MŠVVa Š. V súčasnosti prebieha komunikácia ohľadom vyhlášky
ku novele zákona smerom k MŠ ku určovaniu počtu tried po novom – momentálne sa proces
vyhodnocuje. O výsledkoch budeme priebeţne na školskej komisii informovať.
Košický samosprávny kraj v zmysle § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v krajskej
rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určí do 31. októbra 2018 všeobecne záväzným
nariadením (ďalej len „VZN“) pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie
pre školský rok 2019/2020.
Pre nasledujúci školský rok MŠVVa Š SR na základe určeného
násobku
predpokladaného počtu ţiakov posledného ročníka základných škôl pre KSK vypočítalo
rámcovú prognózu novoprijatých ţiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK pre

školský rok 2019/2020 na 6468 – súčasné aktuálne smerné číslo.
Následne k bodu vystúpil poslanec Národnej rady Mgr. M. Sopko a prisľúbil pomoc
pri predkladaní návrhov legislatívnych pripomienok a zmien.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č.23/2018
Školská komisia berie na vedomie informáciu
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

o pripravovaných legislatívnych zmenách

K bodu č. 15
Ing. M. Eperješi, poverený riadením odboru školstva informoval členov školskej
komisie o pripravovaných materiáloch na rokovania Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2018.
V mesiaci august je plánový dodatok k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Košickom samosprávnom kraji a v prípade zvyšovania platov pedagogickým
zamestnancom aj Návrh VZN KSK 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. Na októbrové zasadnutie Zastupiteľstva je plánovaný Návrh VZN KSK
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č.24/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahová
náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2018.
K bodu č. 16
Ing. Mária Kokardová informovala členov komisie o návrhu plánu úloh školskej
komisie na II. polrok 2018, ktorý bol mailom zaslaný všetkým členom komisie. Nakoľko
predloţený návrh nebol zo strany členov komisie doplnený, hlasovalo sa o pôvodnom návrhu.
Hlasovanie č. 16:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 25/2018
Školská komisia schvaľuje plán úloh školskej komisie na II. polrok 2018 a odporúča

Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2018.
K bodu č. 17
V rámci bodu rôzne členovia komisie, ktorí pouţívajú notebook na rokovaní poţiadali
o heslo do wifi siete VUC.

K bodu č. 18
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čiţmár rokovanie
komisie ukončil. Nakoľko ešte nebol zverejnený časový plán zasadnutí Zastupiteľstva na
II. polrok 2018, presný termín rokovania bude oznámený členom komisie mailom.

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

......................................................
PhDr. Marek Čiţmár
predseda komisie

