Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice: 24.09.2018
Číslo: 3853/2018/OSKVybavuje: Ing. M.Kokardová
e-mail: Maria.kokardova@vucke.sk
telefón:055/7268264
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
zo 4. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 24. 09. 2018
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov - Mgr. Šuranová, odbor financií
3.

Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji –
Ing. Gerda – poverený odborom SO pre IROP

4. Rôzne
5. Záver
Body z plánu úloh na II. polrok 2018
1. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení,
podľa potreby spolupracovať so školami, školskými radami – Ing. Kokardová, odbor
školstva
2. Informovať komisiu o pripravovaných legislatívnych zmenách zákona č. 61/2015
Ing. Kokardová, odbor školstva
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čiţmár.
Informoval komisiu, ţe program rokovania podľa zaslanej pozvánky bol doplnený o 2 body,

materiály sú zahrnuté do návrhu programu zastupiteľstva v mesiaci október:
1. „Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva“ – JUDr. B.Bilčák
2. „Program obnovy krajiny Košického kraja“- Ing. M. Kravčík poslanec KSK
uvedené zároveň zaradené do programu Školskej komisie, ako bod č. 4 a 5.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na rokovaní prítomných na začiatku
rokovania 16 členov, v priebehu rokovania 20 členov komisie, komisia bola uznášania
schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 38/2018
Školská komisia schvaľuje zmeny v programe rokovania školskej komisie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 39/2018
Školská komisia schvaľuje celkový program rokovania 4. zasadnutia školskej komisie.
K bodu č. 2
Mgr. Šuranová z odboru financií informovala členov komisie nasledovne :
V rozpočte Košického samosprávneho kraja na rok 2018 boli v Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja schválené finančné prostriedky na dotácie poskytované podľa
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 300 000 Eur, z toho na dotácie nad 3
300 Eur vo výške 150 000 Eur. Na 6. zasadnutí Zastupiteľstva KSK bolo schválené
pridelenie dotácií na trvalo podporované podujatia 18 subjektom v celkovej výške 65 300
Eur. Do stanoveného termínu (31.08.2018) boli na Úrad Košického samosprávneho kraja
doručené 4 žiadosti o dotáciu nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 VZN, poţadujúcich celkom
29 576 Eur. V prípade odporúčania schváliť všetky štyri ţiadosti o dotáciu pre významné
spoločenské a kultúrne podujatia v zmysle § 5 ods. 11 VZN a pri zachovaní výšky dotácie pre
jednotlivé kategórie je z celkovej nevyčerpanej sumy 53 637 Eur potrebných 15 900 Eur.
Zároveň Mgr. Šuranová informovala o stanoviskách odboru školstva pri ţiadostiach nad
3 300,- Eur a to :
- v prípade Mestskej krytej plavárne vo veci úhrady časti prevádzky nákladov mestskej
plavárne odbor školstva zobral do úvahy § 5, ods.(4) VZN KSK č. 3/2006 o poskytnutí
dotácií a neodporučil na schválenie nakoľko ide o celoročné vykrytie časti nákladov

na prevádzku, nie o konkrétnu akciu, alebo úlohu, ako je to deklarované vo VZN.
V prípade ţiadateľa Zober loptu a nie drogy vo veci projektu s názvom Minibasketbalová liga
odbor školstva odporučil ţiadosť na schválenie vo výške 3 400,- Eur, resp. podľa výšky
dostupných finančných zdrojov.
Zo strany členov komisie neboli ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 40/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť poskytnutie dotácií nad
3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
K bodu č. 3
Ing. Gerda poverený, vedením odboru SO pre IROP informoval členov komisie o
aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji.
Odbor Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „SO
pre IROP“) plní v tomto programovom období 2014 – 2020 úlohy, ktoré sa týkajú
implementácie vybraných opatrení IROP. Presné vymedzenie delegovaných úloh je stanovené
v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom,
uzavretej dňa 16.02.2016 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2016. Rozsah práv a povinnosti SO
pre IROP sa týka nasledovných časti IROP :
-

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejných sluţbám (sociálne
sluţby, materské školy, základné školy a stredné odborné školy)
Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality ţivota v regiónoch s dôrazom na ţivotné prostredie.

Predkladaná správa má za cieľ informovať Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja o
celkovom stave implementácie IROP v Košickom kraji k 31.08.2018 v delegovaných
kompetenciách. V súčasnom období prebiehajú práce spojené s administratívnou kontrolou
projektových zámerov alebo ţiadostí o NFP, ich odborným hodnotením, prípravou a
uzatváraním Zmlúv o poskytnutí NFP po vydaní rozhodnutia o schválení/neschválení ţiadostí
riadiacim orgánom. Realizuje sa uţ proces kontroly dokumentácie z procesu verejného
obstarávania a začína sa samotná realizácia projektov. Stav vykonávania jednotlivých
prioritných osí je podrobne popísaný v predkladanej správe.
Ing. Gerda osobitne informoval členov komisie o projektových zámeroch ţiadateľov
v rámci Prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţbám,
špecifický cieľ 2.2.3. Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní, ktoré sú prílohou č.5 predkladaného materiálu.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 41/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Informatívnu správa
o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji.
K bodu č. 4
Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva“ JUDr. B. Bilčák riaditeľ
ÚKSK uviedol základné fakty k materiálu.
Návrh na vypracovanie dodatku č. 8 vyšiel z poţiadaviek predsedov komisií Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a predsedov poslaneckých klubov. Snahou navrhovaného
doplnenia zásad je zjednotenie podmienok určenia odmeny neposlancom – členom komisií za
mesiace kedy komisia nezasadá a zároveň spresnenie podmienok určenia odmeny poslanca
zastupiteľstva za činnosti súvisiace s výkonom ich poslaneckej funkcie vzhľadom na
kaţdoročnú valorizáciu minimálnej mzdy.
Zmena týchto bodov sa navrhuje z dôvodu zjednotenia nevyplácania odmien neposlancom –
členom komisií navrhovaných jednotlivými predsedami komisií za mesiace kedy komisie
nezasadajú.
Účinnosť zmeny a doplnenia Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja je navrhovaná od 1. 1. 2019 z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa
10. 11. 2018 a vysporiadania vyplatenia doplatku odmien pre členov komisií – neposlancov za
II. polrok 2018 v závislosti od percentuálnej účasti na rokovaniach príslušných komisií.
Zo strany členov komisie pán poslanec Mgr. Kaplan odporučil zváţiť predloţenie uvedeného
materiálu aţ po komunálnych voľbách, aby nedošlo zneuţitiu uvedenej témy na predvolebné
kampane.
PhDr. Čiţmár, predseda školskej komisie – reagoval s moţnosťou reagovať na uvedený
materiál na základe dohody s predsedami poslaneckých klubov.
Zo strany členov komisie neboli ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 42/2018
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č. 8 k Zásadám
odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov –
členov komisií zastupiteľstva“
K bodu č. 5
Ing. Tešliar, vedúci agentúry regionálneho rozvoja prezentoval „Program obnovy
krajiny Košického kraja“.
Informoval o obhospodárení krajiny z pohľadu obnovy voľných zdrojov. Spôsob
obhospodarovania krajiny z tlakom z dola na kompetentných v oblastiach poľnohospodárstvo,
lesníctvo a zároveň z pohľadu zmeny klímy (v roku 2018 sme mali najteplejšie leto za 100
rokov). Ambíciou Košického samosprávneho kraja je nový prístup práce aj s mládeţou.

Máme rozbehnuté 2 projekty v rámci vyuţívania zráţkovej vody a to :
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
- SOŠ Pribeník
Cieľom projektov je zavlaţovanie, vytvorenie fontánky, zadrţiavanie vody, starosť o vodu
a práca s mladou generáciou.
Naším cieľom je reagovať na zmenu klímy, ochranu ţivotného prostredia a majetku (záplavy,
lejaky) a tým riešiť vplyvy na obyvateľstvo.
Zo strany členov komisie pán riaditeľ školy Gymnázia Gelnica RNDr. Andraško vzniesol
otázku o moţnosti zapojenia aj iných škôl v rámci uvedeného programu.
Ing. Tešliar argumentoval moţnosťou hospodárením s vodou aj iných škôl v prípade
odsúhlasenia predmetného programu nakoľko sa jedná o presne definované opatrenia na
zapojenie škôl do projektu.
Ing. Krejza – vyzdvihol ambicióznosť uvedeného projektu a jeho potrebu pre školy, nokoľko
dôjde k poţadovaným úsporám, k potrebnému zavlaţovaniu a šetreniu ţivotného prostredia.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 20
Za:18
Proti: 0
Zdrţal sa: 2
Uznesenie č. 43/2018:
A)Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Program obnovy
krajiny Košického kraja“
B) ţiada predsedu Košického samosprávneho kraja spracovať Akčný plán Programu obnovy
krajiny
K bodu rôzne
Neboli návrhy
K bodu záver
Neboli návrhy
Body z plánu úloh na II. polrok 2018
K bodu č. 1
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 novembrového zasadnutia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
pri KSK.KROV bude zasadať 7.novembra 2018 predmetom bude zaradenie nových odborov
zo škôl, ktoré sa sumarizujú u mňa do 22.10. 2018 ( 10 dní pred zasadnutím KROV). Cieľom
OŠ koordinovať ţiadosti škôl, aby ich poţiadavky boli v súlade s poţiadavkami trhu práce,
plánovať vzdelávacie potreby v súlade s územnou pôsobnosťou, prioritu majú poţiadavky,
ktoré majú spoluprácu so zamestnávateľmi a je tam perspektívny duál.
Ţiadosti, ktoré boli predmetom rokovania KROV v auguste sú na podpise u p.
predsedu (od 1.9.2019):
SOŠ obchodu a sluţieb, Školská 4, Michalovce - zaradenie študijného odboru výţiva,
ochrana zdravia a hodnotenie potravín.

Hotelová akadémia, Juţná 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 poţiadala
o zaradenie študijného odboru športový manaţment, schválenie experimentálneho overovania
dvoch študijných odborov a ich následné zaradenie do siete školy od 01. 09. 2019:
- administrátor digitálnych sluţieb,
- databázový administrátor v športe
Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice zaradenie odboru bilingválne štúdium v ANJ.
Zo strany členov komisie Ing. Krejza zdôraznil váţnosť procesu určovania počtu ţiakov pre
jednotlivé školy Košickým samosprávnym krajom a osobitne poukázal na neefektívne delenie
tried niektorých škôl. Zároveň poukázal na to, ţe štát musí ako prvý stanoviť čo potrebuje –
odbory, ktoré sú na trhu práce ţiadané. Ţiada o spracovanie podpornej analýzy rozvinutej na
okresy odborom školstva, aby nedochádzalo k prideľovaniu výnimiek, ktoré nie sú v súlade
s trhom práce nakoľko ide o plánovací proces v horizonte 5 rokov a aby nedochádzalo
k neefektívnemu prehusteniu odborov v rámci siete škôl.
Zároveň Ing. Krejza ţiadal opätovne odpoveď na otázku vo veci spájania tried s odlišnými
cudzími jazykmi, ktorú vzniesol na májovej školskej komisii.
V reakcii na uvedené Mgr. Bačkovský, poverený riadením odboru školstva uviedol, ţe
Košický samosprávny kraj zaspal posledné 4 roky a konštatoval, ţe nebolo v záujme sledovať
trh práce a výstupy ÚPSVa R. Zároveň uviedol, ţe vyhláška 252/2018 Z.z. ktorou sa
ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu ţiakov prvého ročníka stredných škôl nás
usmerní v nastavení výkonov z hľadiska budúcnosti - poţiadaviek trhu práce a uplatnenia
absolventov v praxi. Odbory 2 a 3 ročné sú v súčasnosti veľmi ţiadané trhom práce nakoľko
tam prebieha väčšia prax s moţnosťou riešenia nadstavby v budúcnosti.
PhDr. Čiţmár, predseda školskej komisie – uviedol potrebu zmeny myslenia ţiakov a rodičov
pri výbere škôl. Zároveň uviedol potrebu redukcie vysokých škôl, aby nedochádzalo k tomu,
ţe kaţdý ţiak sa dostane na vysokú školu.
Riaditeľka Športového gymnázia Košice PaedDr. Švecová poukázala na nedostatok vôle
v zmene legislatívy v prijímacom konaní škôl a to tak, aby ţiak mohol mať len 1 prihlášku pri
výbere škôl, čo systém sprehľadní, sfunkční, zefektívni a skvalitní.
Školská komisia berie na vedomie informáciu o zmenách v sieti škôl a školských zariadení
SR.
K bodu č. 2
Ing. M. Kokardová v rámci informácie o pripravovaných legislatívnych zmenách
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, vyhláška 252/2018 Z.z. ktorou sa
ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu ţiakov prvého ročníka stredných škôl.
(platný od 1.9.2018).
Školská komisia berie na vedomie informáciu
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

o pripravovaných legislatívnych zmenách

Termín najbliţšieho zasadnutia školskej komisie bol predbeţne určený na 21.11.2018.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čiţmár rokovanie
komisie ukončil.

Overila:

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

Zapísal:
.........................................
Ing. Marcel Eperješi

Schválil:

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

