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ZÁPISNICA
zo 6. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 06. 02. 2019
PROGRAM ROKOVANIA:
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č.2 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2018.
Bod č. 3 Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja na rok 2019.
Bod č. 4 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska
v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení SR.
Bod č. 5 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, špecifický cieľ 1.1.1
- Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Bod č. 6 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom:
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci IROP, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Bod. č. 7 Plán úloh na I. polrok 2019 – úlohy odsúhlasené členmi školskej komisie.
1. Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK a zaujímať
k nim stanoviská.
2. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení, podľa potreby
spolupracovať so školami, školskými radami.
3. Informovať o výstupoch z regionálnej platformy o potrebách žiakov prvých ročníkov pre
školský rok 2020/21 z hľadiska potrieb trhu práce.
4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu

KSK pre školský rok – priebežne.
5. Informovať priebežne o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Bod č. 8 Rôzne
Bod. č. 9 Záver
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár. Privítal
hlavného kontrolóra Ing. Ľ. Hudáka, riaditeľa kancelárie predsedu KSK JUDr. B. Bilčaka
a zástupcov odboru školstva.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo 14 členov komisie, komisia bola uznášania
schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.01/2019
Prítomní členovia komisie schválili program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2018
Hlavný kontrolór Ing. Ľ. Hudák prezentoval správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 podľa § 19e ods. 1 písm. e) zákona č.
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov. Prezentovaná správa, v rámci zhodnotenia kontrolnej činnosti
predmetného roka, obsahuje rozbor zamerania kontrolnej činnosti, podáva súhrnnú informáciu
o výsledkoch kontrol a o spôsobe realizácie výsledkov vykonaných kontrolných akcií.
Obsahuje tiež informácie z ostatných činností ÚHK KSK a o podmienkach na výkon
kontrolnej činnosti.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 16
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 02/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť správu o kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2018
K bodu č. 3
Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja na rok 2019

Ing. M. Kravčík, CSc. poukázal v uvedenom materiáli na potrebu starať sa o krajinu v ktorej
žijeme, ktorej sme súčasťou. Informoval členov komisie o programe obnovy krajiny
Košického samosprávneho kraja, ktorý bol schválený na 8. zasadnutí Zastupiteľstva KSK
a žiada predsedu KSK spracovať Akčný plán Programu obnovy Košického kraja na rok 2019
a predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva KSK v roku 2019. Doterajší sektorový
prístup k starostlivosti o krajinu zvyšuje riziká zhoršovania stavu vo viacerých oblastiach
(stav vôd, environmentálna, potravinová bezpečnosť, zmena klímy, sociálna). Ochrana krajiny
sa nerieši integrovane a komplexne a zákonitým dôsledkom je potom nedostatok zdrojov,
neriešenie problémov v potrebnom rozsahu a pokračovanie zhoršovania stavu. Víziou je do
roku 2025 zvýšiť vodozádržnú kapacitu krajiny, čím znížime ohrozenie povodňami, suchom
a klimatickou zmenou.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Uznesenie č. 03/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Akčný plán Programu
obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja na rok 2019
K bodu č. 4
Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením
v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení SR.

elokovaného

pracoviska

Mgr. Peter Bačkovský, poverený riadením odboru školstva informoval o genéze vývoja
situácie v Elokovanom pracovisku Dargovských hrdinov 71, Sečovce, ako súčasti Spojenej
školy, Zimná 96, Dobšiná. Informatívnu správu spracovali odborné útvary školstva,
kontrolingu a interného auditu Úradu Košického samosprávneho kraja za účelom
informovania poslancov Zastupiteľstva KSK o konkrétnych krokoch, ktoré boli doposiaľ
realizované.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 04/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Informatívnu správu
o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska Sečovciach zo siete škôl.
K bodu č. 5
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1
– Vzdelávanie, špecifický cieľ 1.1.1 - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Ing. Kubová informovala o výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov s názvom Čitateľská, finančná
a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Splnenie podmienky finančnej spôsobilosti na
spolufinancovanie projektu gymnáziá, ako oprávnení žiadatelia, preukazujú zabezpečením
uznesenia zastupiteľstva kraja o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaných projektových zámerov. Počet predkladaných projektov gymnázií je 14.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 05/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Intenzitu pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, špecifický
cieľ 1.1.1 - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov.
K bodu č. 6
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 483/2017 a č. 94/2018 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 službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 –
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Ing. Kubová informovala o dodatočnom oznámení štyrom školám v roku 2018, ktorým neboli
schválené žiadosti a Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program začal
z vlastného podnetu konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok. Po overení splnenia podmienok poskytnutia príspevku bolo týmto školám
zaslané oznámenie o schválení ich žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zároveň
dochádza k aktualizácii celkových oprávnených výdavkov SPŠ strojníckej, Komenského 2,
Košice, nakoľko škola pri zapojení sa do druhého kola v rámci výzvy na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok upravila rozpočet projektu. Na zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja predkladáme aktualizáciu uznesení č. 483/2017 a č. 94/2018
s upravenými a doplnenými údajmi tak, aby bolo zabezpečené plnenie daného uznesenia
v zmysle reálnej a skutočne poskytnutej intenzity pomoci.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 06/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Aktualizácia Uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom:
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

v rámci IROP, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní.
Bod č. 7
Plán úloh na I. polrok 2019 – úlohy odsúhlasené členmi školskej komisie
1. Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK a zaujímať
k nim stanoviská
2. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení, podľa potreby
spolupracovať so školami, školskými radami
Ing. Kokardová informovala členov komisie :
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
vo veci zaradenia študijného odboru 2387 M mechatronika do siete odborov vyššie uvedenej
školy od 1.9.2020.
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice – Šaca
vo veci zaradenia študijného odboru 2262 K – hutník operátor do siete odborov vyššie
uvedenej školy od 1.9.2019.
Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice
vo veci zaradenia študijného odboru 2950 M – poradenstvo vo výžive do siete odborov vyššie
uvedenej školy od 1.9.2019- automaticky zo zákona
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
vo veci zaradenia študijného odboru 63.. K – bankový pracovník – experimentálne
overovanie do siete odborov vyššie uvedenej školy od 1.2.2019.
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
vo veci zaradenia študijného odboru 5361 M – praktická sestra do siete odborov vyššie
uvedenej školy od 1.9.2019 a študijného odboru 5361 N – praktická sestra do siete odborov
vyššie uvedenej školy od 1.9.2019
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
vo veci zaradenia študijného odboru 5361 M – praktická sestra do siete odborov vyššie
uvedenej školy od 1.9.2019 a študijného odboru 5361 N – praktická sestra do siete odborov
vyššie uvedenej školy od 1.9.2019.
Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava
vo veci zaradenia študijného odboru 5361 M – praktická sestra do siete odborov vyššie
uvedenej školy od 1.9.2019, študijného odboru odbor 5361 M – praktická sestra s vyučovacím
jazykom maďarským do siete odborov vyššie uvedenej školy od 1.9.2019 a študijného odboru
5361 N – praktická sestra do siete odborov vyššie uvedenej školy od 1.9.2019.
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
vo veci zmeny názvu školy na Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v sieti škôl

a školských zariadení SR - automaticky zo zákona
Stredná odborná škola, Prakovce
vo veci vyradenia elokovaného pracoviska ako Súčasť strednej školy, sídlisko Breziny 282,
Prakovce zo siete škôl a školských zariadení SR ku 31.8.2019
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
vo veci zmeny kódu a názvu vzdelávacieho odboru – zaradenie vzdelávacieho odboru 7451 J
športové gymnázium do siete odborov vyššie uvedenej školy od 1.9.2019 a vo veci zmeny
v sieti stredných škôl a školských zariadení SR – zaradenie vzdelávacieho odboru 7471 M
športový manažment do siete odborov vyššie uvedenej školy od 1.9.2019 - automaticky zo
zákona
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
vo veci zaradenia študijného odboru „K“ v skupine odborov 25 ... IKT s podporou
zamestnávateľov profesijných združení digitálnej koalície a ŠIOV pre SOŠ, Ostrovského 1,
Košice - experiment do siete odborov vyššie uvedenej školy od 1.9.2019
Ing. F. Krejza vzniesol požiadavku, aby členovia školskej komisie boli informovaní o plnení
prijatých uznesení z predošlých zasadnutí komisií.
3. Informovať o výstupoch z regionálnej platformy o potrebách žiakov prvých ročníkov pre
školský rok 2020/21 z hľadiska potrieb trhu práce
RNDr. V. Juríková informovala členov školskej komisie o začatí nového procesu určovania
počtov žiakov pre školský rok 2020/2021, ktorému bude predchádzať zaslanie dodatočnej
potreby trhu práce zo strany MPSVaR SR k 28.2.2019 na KSK. Následne bude zvolané
rokovanie regionálnej platformy za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, zástupcov KSK, zástupcov
stavovských organizácií a významných zamestnávateľov kraja, výsledkom bude očakávaná
potreba pre kraj. V priebehu procesu budú informácie predkladané na zasadnutiach školskej
komisie.
4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok – priebežne
RNDr. Juríková informovala o koncepčných materiáloch pripravovaných OŠ ÚKSK.
V súčasnosti sa spracováva hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho
procesu za školský rok 2018/2019. Táto bude predložená aj na rokovanie školskej komisie.
Následne bude spracovaný materiál analýza stredných škôl, ktorý bude podkladom ku
koncepcii rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Túto koncepciu je povinný zo zákona
KSK každoročne predložiť na rokovanie zastupiteľstva.
5. Informovať priebežne o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Ing. Kokardová reagovala ,
že bod bude aktuálny po výstupoch z KROV a P, ktorá sa bude konať v marci 2019.
Bod č. 8 Rôzne
V rámci bodu rôzne boli odprezentované odpovede ku vzneseným požiadavkám :

5) Komisia odporúča predsedovi KSK doplniť člena v Štatúte KROVaP o predsedu Školskej
komisie PhDr. M. Čižmára.
Ing. Kokardová uviedla, že dňa 6.2.2019 predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár si
prevzal osobne menovanie za člena KROV pri KSK odsúhlasené predsedom KSK.
6) Mgr. M. Tóth požiadal o prehodnotenie výkonov, ktoré boli pridelené Súkromnej strednej
odbornej škole DSA v Trebišove v študijnom odbore učiteľstvo. Košické tri školy boli
uspokojené na 100 % v danom odbore a redukcia prebehla len v SSOŠ DSA Trebišov.
Redukcia sa týka aj odboru biotechnológia a farmakológia z počtu 12 žiakov na 7 a odboru
technik, vodár, vodohospodár. Z uvedeného vyjadril rozpor v argumentoch o nevyľudňovaní
regiónu kraja z pohľadu plánu výkonov školského roka 2019/2020. Ing. F. Krejza považuje
za potrebné spracovať analýzu danej problematiky k uplatneniu absolventov stredných škôl na
trhu práce daného regiónu kraja. MUDr. M. Hojstrič zaveroval danú problematiku počtov škôl
a plánovania výkonov žiakov ako koncepčnú úlohu Košického samosprávneho kraja. Vidí
paralelu procesov v odvetví školstva a zdravotníctva, a to kde a čo sa bude učiť/kde a čo sa
bude liečiť.
Ing. Kokardová informovala že dňa 21.1.2019 na MŠVVaŠ SR za účasti zástupcov
ministerstva školstva, zástupcov samosprávneho kraja a zástupcov zriaďovateľov bola
vznesená požiadavka zástupcov stavovských a profesijných organizácií o úpravu počtov pre
Súkromnú strednú odbornú školu DSA v Trebišove pre odbory biotechnológia a farmakológia
z pôvodných 7 na 17 žiakov, technik, vodár, vodohospodár z pôvodných 18 na 24 žiakov
a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo z pôvodných 24 na 48. Plánovaný počet
žiakov sa upravil zo 49 na 89 pre školský rok 2019/2020.
RNDr. Juríková reagovala, že KSK aj naďalej bude podporovať dostupnosť vzdelania vo
všetkých okresoch kraja a nemá záujem centralizovať vzdelávanie len do Košíc. K tomu
smerovali aj kritéria pre určovanie počtov žiakov pre prijímacie konanie v šk. roku
2019/2020. Zásahom MŠVVaŠ SR a rozpísaním ďalšieho počtu žiakov (570 žiakov) pre SŠ
dochádza opäť k tomu, že počet žiakov v kraji prichádzajúcich zo ZŠ (cca 5500 z 9 ročníka
a cca 400 z 8 ročníka) je cca o 1000 nižší ako počet rozpísaných miest, čo môže opäť
prehĺbiť krízu v odbornom vzdelávaní. Všetky SŠ, ktoré mali určených nula žiakov majú zo
strany ministerstva počty upravené. OŠ bude mapovať záujem žiakov o SŠ, informácie
predloží aj na rokovanie školskej komisie.
Bod č. 9 Záver
Predseda školskej komisie určil dátum nasledujúceho rokovania školskej komisie na
4.4.2019 o 12.30 hod. v zasadačke č. 310.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čižmár rokovanie
komisie ukončil.
V Košiciach 06.02.2019
Zapísal : Ing. M. Eperješi, odbor školstva .............................
Overil : Ing. M. Kokardová, tajomník komisie ............................
Schválil : PhDr. M. Čižmár, predseda komisie ...................................

