Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
4.4.2019
Číslo:
527 /2019/OSK-12858
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
e-mail: Maria.Kokardova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 264
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
zo 7. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 04. 04. 2019
PROGRAM ROKOVANIA:
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 3 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Bod č. 4 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne
podujatia)
Bod č. 5 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
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Bod. č. 7 Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
prevádzku poskytovateľom sociálnej služby a na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Bod č. 8 Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
Bod č. 9 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl
a školských zariadení

Bod. č. 10 Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 - Prevod vlastníctva
majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Bod. č. 11 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora
Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 –
Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v
základnej škole
Bod. č. 12 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.
4.1 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok
2017/2018
5. Informovať priebežne o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Bod č. 13 Rôzne
1. Informácia o výberových konaniach na osadenie funkcie riaditeľa škôl
Bod. č. 14 Záver
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár Privítal
podpredsedu školskej komisie V. Záhorčáka, a zástupcov odboru školstva. Ospravedlnil
neúčasť Mgr. Bačkovského, povereného riadením odboru školstva.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo 17 členov
schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.07/2019
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0

komisie, komisia bola uznášania

Uznesenie č.08/2019
Predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár predstavil program školskej komisie doplnený
o body č. 10, č. 11, č. 4.1 a 13.1 a dal hlasovať o zmene programu školskej komisie.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.09/2019
Prítomní členovia komisie schválili program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Záverečný účet
Košického samosprávneho kraja za rok 2018“.
K bodu č. 3
V. Zahorčák požiadal o informácie týkajúce sa pokračovania v oprave fasády na Gymnázium
Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce, nakoľko oprava fasády školy bola zatiaľ
zrealizovaná len čiastočne.
Ing. Eperješi uviedol, že škola požiadala o dokončenie uvedenej opravy fasády školy na
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce a o realizácii uvedenej požiadavky
rozhodne vedenie KSK.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2019“.
K bodu č. 4
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 12/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Poskytnutie dotácií
nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
(významné spoločenské a kultúrne podujatia)“, tak ako bol odporúčaný príslušným odborom.
K bodu č. 5
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2019:
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“,
tak ako bol odporúčaný príslušným odborom.
K bodu č. 6
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie „Informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“.
Bod č. 7
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Návrh VZN KSK
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na prevádzku poskytovateľom sociálnej
služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“.
Bod č. 8
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 16/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Návrh VZN o zriadení
školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10,
Košice“.
Bod č. 9
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Delegovanie zástupcov
zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení“.
Bod č. 10
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Zmenu uznesenia č.
554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ
GRAND s. r. o.“.
Bod č. 11
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Intenzitu pomoci –
spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného
programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a
prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.
Bod. č.12
V rámci diskusie v bode 12 číslo 4.1 RNDr. Andraško poukázal na problém osemročných
gymnázií a to z pohľadu štatistického zisťovania záujmu o štúdium, ktorý považuje za
nerelevantný a zavádzajúci.
Ing. Kubová informovala členov komisie, že v prípade osemročných gymnázií MŠVVaŠ SR
stanovuje smerné číslo na prerozdelenie žiakov, ktorých je možné prijať. Uvedené smerné
číslo stanovené MŠVVaŠ SR sa nedá prekročiť.

Ing. Krejza uviedol, že stanovenie 1 triedy osemročného gymnázia pre Gymnázium Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec je nedostatočné. Klesá záujem o učebné odbory
a narastá záujem o študijne odbory, čo odbor školstva chce riešiť zmenou verejnej mienky
o potrebe odborného školstva. V materiáli hodnotiacej správy uviedol nevyváženosť siete škôl
a nedostatočnú profiláciu škôl, nedostatočný počet žiakov zapojených do duálneho systému
vzdelávania za posledné 3 roky. Zároveň uviedol, že správa neobsahuje jednotlivé
vyhodnotenia, opatrenia, úlohy a krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. Považuje ju za
formálnu nakoľko sa podobá na hodnotiacu správu z minulého roka. Požaduje aj aktualizovať
SWOT analýzu.
PhDr. M. Čižmár reagoval na slová Ing. Krejzu, že to čo popisuje a požaduje vo svojom
vstupe je už koncepcia školstva.
Ing. Kubová uviedla, že odbor školstva každoročne predkladá do Zastupiteľstva KSK
vyhodnotenie prijatej stratégie.
C. Fúrik žiada odbor školstva o vysvetlenie a riešenie osemročného vzdelávania na
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec. Považuje pridelenie 1 triedy
osemročného vzdelávania za nedostatočné, nakoľko ide národnostne zmiešané územie.
Poukázal na 4 % počet žiakov v osemročnom vzdelávaní v KSK a na porovnanie s 10,3 %
počtom žiakov v BSK.
Ing. Kaplan požaduje upustiť od kategorizácie gymnázií vo veci profilácie a žiada vyhnúť sa
uvedenému, nakoľko to nezodpovedá realite. Ak chceme hodnotiť gymnáziá, tak požaduje
vopred stanoviť a odsúhlasiť kritériá na základe ktorých budeme hodnotiť kvalitu škôl.
Zároveň upozornil na vekovú štruktúru zamestnancov škôl.
Ing. Kokardová informovala o predložení dvoch správ do porady predsedu KSK vo veci
predloženia projektu „Efektívna verejná správa“, ktorej predmetom je riešenie kvality škôl
formou ISO a CAF. Plánované školenie pre zamestnancov škôl bude v mesiaci jún 2019
v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiou a skúšobníctvo SR - odbor kvality
projektového riadenia. Kvalita škôl bude zahrnutá v regionálnych kritériách pre plánovaný
počet žiakov a pod..
Ing. Krejza upozornil na neefektívne otváranie tried a skupín počtov žiakov na školách.
Zároveň požiadal o odpoveď na list, ktorý dvakrát adresoval odboru školstva.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 13
Za: 12
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2019:
Školská komisia berie na vedomie informáciu o „Hodnotiacej správe o stave a úrovni
výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2017/2018“.
Ing. Kokardová k bodu 12 číslo 2 informovala členov komisie o výstupoch z KROVaP zo dňa
20.3.2019. Zároveň prikladáme adresu, na ktorej je zverejnený uvedený zápis :
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/krajska-rada-odborne-vzdelavaniepripravu.html
Ing. Kokardová k bodu 12 číslo 3 informovala členov komisie, že 10.4.2019 sa uskutoční
regionálna platforma za účasti zástupcov KSK – Mgr. Bačkovského, Ing. Kutrucza a Ing.
Kokardovej prípadne ďalších poverených zamestnancov. Výstupy s regionálnej platformy
budú predložené na ďalšie rokovanie školskej komisie.
Ing. Kutrucz informoval o procese tvorby plánu výkonov na školský rok 2020/2021.
Regionálna platforma prehodnocuje výkony podľa potrieb trhu práce a zosúlaďuje so

systémom duálneho vzdelávania. Členmi regionálnej platformy sú zástupcovia
zamestnávateľov. Trexima predložila dňa 15.3.2019 očakávanú potrebu trhu práce, ktorá dňa
30.3.2019 bola verifikovaná stavovskými a profesijnými organizáciami.
Bod č. 13 Rôzne
Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2019:
Školská komisia berie na vedomie informáciu o „Výberových konaniach na osadenie funkcie
riaditeľa škôl“.
V rámci rôzneho PaedDr. Švecová požiadala o uvedenie požiadavky v zastúpení riaditeľov
škôl, aby na Deň učiteľov boli pozvaní všetci riaditelia škôl. Uvedené odôvodnila potrebou
morálneho ohodnotenia ich práce od predsedu KSK. Uvedené stanovisko podporil RNDr.
Andraško.
PhDr. M. Čižmár informoval členov komisie na podnet RNDr. Andraška o aktivite JUDr.
Daniely Čorbovej ako zástupkyni petičného výboru za stiahnutie novely zákona o
pedagogických zamestnancoch a prečítal tlačovú správu s názvom „Keď ide o deti, všetci
sme na jednej lodi...Deti nepočkajú!“
Bod č. 14 Záver
Predseda školskej komisie určil dátum nasledujúceho rokovania školskej komisie na
29.5.2019 o 12.30 hod. v zasadačke č. 310.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čižmár rokovanie
komisie ukončil.
V Košiciach 04.04.2019
Zapísal : Ing. M. Eperješi, odbor školstva .............................
Overil : Ing. M. Kokardová, tajomník komisie ............................
Schválil : PhDr. M. Čižmár, predseda komisie ...................................

