Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
31.07.2018
Číslo:
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
e-mail: Maria.Kokardova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 264
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 3. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 30. 07. 2018
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2018
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasť Spojenej školy,
Kollárova 17, Sečovce
6. Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie
rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom Samosprávnom kraji
pre školský rok 2018/2019
7. Agrokruhy – Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci
pri
vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území KSK
8. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení, podľa
potreby spolupracovať so školami, školskými radami
9. Informovať komisiu o pripravovaných legislatívnych zmenách - zákon č. 61/2015 Z.z.
o odbornom vzdelávaní
10. Zmena uznesenia č. 79/2018 - Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach
a v Rožňave
11. Rôzne
12. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár. V úvode
privítal všetkých prítomných členov komisie a povereného vedúceho odboru školstva
Mgr. P. Bačkovského.
Informoval komisiu, že program rokovania podľa zaslanej pozvánky bol doplnený o projekt
Krajskej futbalovej ligy ako bod č. 11 a v materiáloch uvedených pod bodmi č. 5 a č. 7 došlo
k formálnym úpravám ich názvu. Z objektívnych dôvodov (súbežne zasadala ešte jedna
komisia) došlo aj k zmene poradia bod. č.7 Informatívna správa - Agrokruhy ako bod č. 2
a projekt Krajskej futbalovej ligy ako bod č. 3.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na rokovaní prítomných na začiatku
rokovania 13 členov, v priebehu rokovania 15 členov komisie, komisia bola uznášania
schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2018
Školská komisia schvaľuje zmeny v programe rokovania školskej komisie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2018
Školská komisia schvaľuje celkový program rokovania 3. zasadnutia školskej komisie.
K bodu č. 2
Ing. J. Orbán Máté, vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia informovala členov komisie o implementácii projektu Agrokruh.
Cieľom podpísaného Memoranda o spolupráci medzi predsedom KSK a autorom technológie
Agrokruh Ing. J. Šlinským je vytvorenie na území KSK vzorovej školskej farmy na
pestovanie zeleniny v bio kvalite pomocou technológie Agrokruh. Informatívna správa
poskytuje prehľad o zrealizovaných aktivitách spojených s prípravou technickej infraštruktúry
a vzdelávacieho a odborného výcviku na SOŠ v Pribeníku.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu
správu o implementácii projektu Agrokruh.
K bodu č. 3

JUDr. B. Bilčák predstavil členom školskej komisie projekt Krajskej futbalovej ligy,
ktorého cieľom je poskytnutie zimnej prípravy futbalovým mužstvám riadených futbalovými
zväzmi – Zimný pohár predsedu KSK, príprava Študentskej ligy pre žiakov stredných škôl
a vytvorenie organizačného a materiálneho zázemia súťaže. Podrobnejšie informácie uviedol
k časti Študentskej ligy, ktorá podľa záujmu jednotlivých stredných škôl je plánovaná
formou okresných súťaží s využitím telocviční a multifunkčných ihrísk zapojených škôl.
Motiváciou pre zapojené školy budú sady dresov a futbalové lopty od KSK a pre víťaza
Študentskej ligy aj atraktívny zájazd na reprezentačný zápas.
V rámci diskusie sa zaujímal Mgr. M. Kaplan o spôsob osvety, zasielanie informácií
futbalovým klubom priamo alebo cez obce a mestá.
JUDr. B. Bilčák odpovedal, že prehľadné informácie sú uvedené aj v prílohách tohto
materiálu a zároveň po schválení projektu KFL budú kompletné informácie zverejnené na
stránke KSK a tiež posunuté smerom k futbalovým klubom, stredným školám a laickej
športovej verejnosti.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:14
Za:14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predložený projekt
Krajskej futbalovej ligy.
K bodu č. 4
Ing. M. Demo poverený riadením finančného odboru uviedol základné fakty
k materiálu Plnenie rozpočtu KSK za 1. polrok 2018.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Plnenie
rozpočtu KSK za 1. polrok 2018
K bodu č. 5
Ing. M. Demo konštatoval, že predmetom predkladanej Úpravy rozpočtu KSK v roku
2018 sú premietnuté výsledky zo Záverečného účtu za rok 2017, rozpočtové opatrenia
predsedu KSK, ktorým boli schválené presuny z bežných výdavkov do kapitálových
a presuny z centrálnej rezervy, výdavky z dane fyzických osôb, z dotácií zo štátneho rozpočtu,
z fondov EÚ, výdavky z úveru z Európskej investičnej banky a pod.
V rámci diskusie poslanec Ing. P. Bečarik žiadal o finančnú podporu pre oblastné
organizácie cestovného ruchu a navýšenie dotácie pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu
o ďalších 60 tis. eur k navrhovaným 50 tis. eur na 110 tis. eur. Polovicu požadovanej dotácie
navrhol použiť na mzdy a prevádzku a druhú polovicu na grantovú schému. Komisia v tomto
zmysle doplnila uznesenie.

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za:11
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Uznesenie č. 31/2018:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2018 s doplnením v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou o navýšenie
rozpočtu o 60 tis. eur pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu s tým, že 30 tis. eur použiť na
mzdy a odvody a 30 tis. eur na grantovú schému.
K bodu č. 6
Ing. M. Demo konštatoval, že informácia o poskytnutých dotáciách je
prehľadom poskytnutých a zamietnutých žiadostí o dotácie v zmysle VZN KSK č. 3/2006 do
výšky 3 300 € na základe rozhodnutia predsedu KSK a dôvodoch zamietnutia. Z celkovej
sumy 150 000 € pre rok 2018 bolo doteraz poskytnutých 86 850 €.
K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:15
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 32/2018:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle
Všeobecne samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
K bodu č. 7
MVDr. K. Franková k predkladanému návrhu VZN o zriadení Školského internátu
Spojenej školy v Sečovciach uviedla, že ide o následný legislatívny krok v zmysle platnej
školskej legislatívy, po akceptovaní navrhovaných zmien v sieti škôl a školských zariadení
MŠVVaŠ SR. Následne je zriaďovateľ povinný formou VZN rozhodnúť o zriadení
školského internátu pri Spojenej škole v Sečovciach od 1.9.2018 formou VZN.
K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17,
Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce.

K bodu č. 8
RNDr. V. Juríková oboznámila členov školskej komisie s Dodatkom č. 4 k Stratégii
rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji.
KSK v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave každoročne
aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej
pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a
vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj zverejňuje na svojom webovom sídle
každoročne do 30. septembra.
V súčasnosti platná Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v SŠ v KSK na roky
2014 - 2019 (tzv. veľká stratégia) bola schválená na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK v apríli
2014. Vo svojej hlavnej časti stanovuje súbor strategických zámerov, cieľov, kľúčových úloh
k jednotlivým cieľom a nástrojov na jej sledovanie. Medzi základné strategické zámery
patrí: Kvalitné a efektívne SOŠ s prvkami duálneho vzdelávania, moderná SŠ v systéme
celoživotného vzdelávania, otvorený systém celoživotného vzdelávania odpovedajúci
požiadavkám trhu práce v KSK, rast vzdelanostnej úrovne žiakov zo soc. znevýhodneného
prostredia. Každoročne v súlade s legislatívou je uvedená stratégia doplnená o nové
strategické úlohy, ktoré vyplývajú z rozvoja EÚ, Slovenska a Košického kraja.
Dodatok č. 4 v svojej 1. časti analyzuje stav vývoja počtu žiakov v kraji a vývoja
počtu všetkých zriaďovateľov na území KSK, ďalej sa zaoberá stavom vzdelávania v kraji
a vyhodnotením významných úloh stanovených v predchádzajúcej stratégii a dodatku
č.3. V druhej časti sú uvedené nové oblasti dopĺňajúce veľkú stratégiu o tie ciele a úlohy,
ktoré vyplývajú z vývoja za dané obdobie. Tento dodatok je posledným a v ďalšom období
je potrebná príprava novej stratégie pre vzdelávanie v KSK.
Schválením Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027 “Kvalitné
a dostupné vzdelanie pre Slovensko“, vzniká pre OŠ úloha a daný materiál bude nosným
materiálom určujúcim zmeny vo vzdelávaní v Slovenskej republike, ktoré sa budú realizovať
aj na úrovni regionálneho školstva. Tento národný program určuje súbor strategických
cieľov, ich postupnú realizáciu vedúcu k opatreniam v regionálnom školstve.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č. 4 k Stratégii
rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji.
K bodu č. 9
Ing. M. Kokardová informovala členov komisie o návrhoch na zaradenie nových
študijných odborov do siete odborov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré
budú predmetom augustového zasadnutia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
pri KSK. Medzi školy, ktoré písomne predložili žiadosti o zaradenie nových odborov od
1.9.2019 patrí:
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - zaradenie študijného odboru výživa,
ochrana zdravia a hodnotenie potravín.

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice zaradenie dvoch študijných odborov
potravinár – kvalitár a podnikanie v potravinárstve.
Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice od 01. 09. 2019 Stredná športová škola požiadala
o zaradenie študijného odboru športový manažment, schválenie experimentálneho overovania
dvoch študijných odborov a ich následné zaradenie do siete školy od 01. 09. 2019:
- administrátor digitálnych služieb,
- databázový administrátor v športe
Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice zaradenie odboru bilingválne štúdium v ANJ.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2018
Školská komisia berie na vedomie informáciu o zmenách v sieti škôl a školských zariadení
SR.
K bodu č. 10
Ing. M. Kokardová v rámci informácie o pripravovaných legislatívnych zmenách
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní formou prezentácie upozornila na niektoré
dôležité skutočnosti uvedené v zákone č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o odbornom vzdelávaní (platný od 1.9.2018). Prezentácia bude zaslaná mailom všetkým
členom školskej komisie.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:14
Za:14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2018
Školská komisia berie na vedomie informáciu o pripravovaných legislatívnych zmenách
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.
K bodu č. 11
Uznesením č. 79/2018 bol schválený nájom telocviční na školách v Košiciach
a v Rožňave z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu.
Ing. M. Kokardová uviedla ako dôvod zmeny uvedeného uznesenia fakt, že v prípade SOŠ
technickej v Rožňave a SOŠ automobilovej v Košiciach nedošlo k uzavretiu nájomného
vzťahu medzi záujemcami v schválenom uznesení a uvedenými školami, ktoré túto
skutočnosť písomne oznámili na odbor školstva.
Zo strany členov komisie neboli k tomuto bodu žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní:14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37 /2018

Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zmenu uznesenia
č. 79/2018 zo dňa 23. apríla 2018 - Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave
tak, že sa vypúšťajú body 2) a 6) a doterajšie body 3) až 5) sa označujú ako body 2) až 4).
K bodu č. 12
Mgr. M. Kaplan sa pýtal v koľkých prípadoch zriaďovateľ nevymenoval úspešného kandidáta
výberového konania na post riaditeľa školy a tiež na dôvody uvedené v písomnom stanovisku
pre Radu školy pri ŠUV Košice.
Za odbor školstva odpovedal pán Mgr. P. Bačkovský, že je to rozhodnutie pána
predsedu nevymenovať na troch stredných školách riaditeľov a predmetné stanovisko bolo
vypracované právnym oddelením Úradu KSK.
K bodu č. 13
Termín najbližšieho zasadnutia školskej komisie bol predbežne určený na 24.9.2018.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čižmár rokovanie
komisie ukončil.

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

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

