Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
29.5.2019
Číslo:
527 /2019/OSK-20672
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
e-mail: Maria.Kokardova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 264
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 8. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 29. 05. 2019
PROGRAM ROKOVANIA:
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva
zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018
Bod č. 3 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Bod č. 4 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 € v zmysle § 5 ods. 5
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 5 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 6 Zmena v sieti škôl a školských zariadení SR pre Obchodnú akadémiu
Polárna 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Bod č.7 Aktualizácia uznesení Zastupiteľstva KSK č. 174/2019, 94/2018 a 483/2017
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie SŠ 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. 8 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2019
Bod č. 9 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2019
Bod. č. 10 Plán úloh na I. polrok 2019 – úlohy odsúhlasené členmi školskej komisie
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 hľadísk 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. 11 Rôzne
Bod. č. 12 Záver
K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár privítal
zástupcov odboru školstva. Ospravedlnil neúčasť Mgr. Bačkovského, povereného riadením
odboru školstva, Ing. Kutrucza vedúceho oddelenia rozvoja škôl. Ospravedlnil neúčasť
PaedDr. Švecovej, Ing. Kažimírovej.
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.22/2019
Komisia bola uznášania schopná
Predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár predstavil program školskej komisie z ktorej bol
vypustený bod č.3 č.4, ktoré nie sú predmetom rokovania, zároveň bol doplnený bod č. 6 a)
„Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Obchodnú akadémiu,
Polárna 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ a bod č. 6
b) „Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky“, bod č. 8 „Nájom telocvične Strednej školy
v Košiciach“ a dal hlasovať o zmene programu školskej komisie.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.23/2019
Prítomní členovia komisie schválili program rokovania školskej komisie.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.24/2019

K bodu č. 2
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2019
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať materiál „Správa o výsledkoch
kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018.
Bod č. 3 a bod č. 4 - vypustený
K bodu č. 5
Informácie k návrhu VZN predniesla členom komisie MVDr. Katarína Franková z odboru
školstva Úradu KSK. Dôvodom predloženého návrhu na zmenu a doplnenie platného VZN,
bola reakcia na požiadavky jazykových škôl a školských zariadení na úpravu maximálnej
výšky úhrady nákladov, ktoré sa budú realizovať zvýšením príspevkov od nového šk. roku
2019/2020 a návrh nových finančných pásiem pre nákup potravín určených MŠVVaŠ SR pre
školský rok 2019/2020 a zverejnený na webovej stránke ministerstva pre školské stravovacie
zariadenia.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Návrh VZN KSK,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach“.
K bodu č. 6 a)
Hlasovanie č.6:
Informácie k návrhu žiadosti na zmenu sieti spočívajúcu v zmene adresy Obchodnej
akadémie, Polárna 1 v Košiciach na adresu Watsonova 59 v Košiciach a vyradenie Školskej
jedálne ako súčasti Obchodnej akadémie, Polárna 1 v Košiciach predniesla RNDr. Viera
Juríková z odboru školstva. Uviedla, že predmetný návrh je výsledkom dlhodobého poklesu
žiakov študujúcich na tejto strednej škole (z 393 v šk. roku 2012/2013 na cca 191 žiakov
v školskom roku 2018/2019), čo znamenalo nárast vo financovaní zo 102,4 % na 135,0% (pri
prideľovaní finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa o 35% nad určený rozpočet
100% zo strany MŠVVaŠ SR). Uviedla, že OA Polárna je jednou zo stredných škôl, ktoré
v budúcom období čaká racionalizácia, ktorá prispeje k rozvoju veľkých a stabilných škôl
a efektívnemu využitiu finančných prostriedkov vo vzdelávaní. Prvým krokom je navrhované
presťahovanie z ulice Polárna 1 na ulicu Wattsonova 59 a následne v budúcom školskom
roku dôjde k splynutiu oboch škôl s rovnakým zameraním do jednej silnej organizácii.
Obsahom predmetného materiálu – dôvodovej správy je analýza všetkých faktorov
a skutočností, ktoré navrhovanú zmenu odôvodňujú.

Po uvedení predmetného materiálu k vyššie uvedenému bodu sa zahájila diskusia.
Diskutujúcí:
Ing. František Krejza – je to vážny zásah, ktorý nepodporí.
RNDr. Dušan Andraško – uviedol, že sú tu isté pochybnosti či navrhované riešenie je
efektívne, teraz je to sťahovanie o rok vyradenie školy zo siete . Z dôvodu, že sa jedná o zásah
do fungovania školy, pýtal sa či je to prerokované s rodičmi, zástupcami žiakov, sú priestory
na novej adrese vyhovujúce, nepýta sa to z dôvodu, či bude zabezpečené vyučovanie, ale či
priestory budú vyhovovať napr. právnym predpisom o BOZP, požiarnym a iným., či budú
dostatočne vybavené odborné učebne, či budú zabezpečené kmeňové triedy. Uviedol, že je
veľa nedostatočne zodpovedaných otázok, sami predkladatelia materiálu v dôvodovej správe
uvádzajú, že pre mnoho procesných krokov a časové hľadisko nestihne ministerstvo
rozhodnúť o vyradení školy do nasledujúceho rokovania Zastupiteľstva KSK, ktoré by
rozhodlo o zrušení školy a jej súčastí. T. č. sa navrhuje presťahovanie školy, bude to úsporné
riešenie? Priestory, ktoré sa ponúkajú na ul. Wattsonova sa nemusia prerábať, budú
vyhovovať stavebne? Myslí si, že je veľmi vysoký dátum na riešenie tejto záležitosti, blíži sa
koniec školského roka.
PhDr. Marek Čižmár – poukázal na to, že riaditeľ Úradu KSK na jednom z ostatných
rokovaní školskej komisie pri položení otázky, či návrh 0 tried v pláne výkonov na prijímacie
konanie šk. roku 2018/2019 nesmeruje k zániku školy, povedal že nie. Ocenil by, aby sa pri
otázkach zrušovania škôl, zabezpečila včasná informovanosť členov školskej komisie. Aby
sa prijali veľmi zodpovedne závery k riešeniu problematiky, aby sa predišlo zbytočnej
medializácii iniciovanej zo strany nespokojných rodičov.
Ing. František Krejza- upozornil, že ak tento návrh členovia teraz odsúhlasia, bude to
precedens do budúcnosti, nebude včas riešený problém, utrpí kvalita vzdelávania, netreba
čiastkovo realizovať problémy, uviedol, že ak treba, tak pristúpme od 1. 9. 2019
k racionalizácii škôl.
Mgr. Milan Kaplan – vníma problémy žiakov, budov, majetku ale tieto problémy boli a budú.
Od začiatku volebného obdobia sa bavíme o optimalizácii siete. V tomto prípade, má za to, že
Úrad pristúpil ku konzervatívnemu riešeniu, nevnímal by som to negatívne, Príprava školy,
rodičov a žiakov na taký krok je dôležitá, časové hľadisko pri príprave je dôležité.To, že tento
krok je precedensom do budúcna, tak nevníma. Optimalizácia siete škôl je podľa jeho názoru
nevyhnutným krokom. Nie je správny indikátor, potreba trhu práce, finančné náklady sú
dôvodom na optimalizáciu siete, hlavne u existujúcich gymnázií.
Mgr. Miroslav Tóth - nie je správne, keď sa škola na poslednú chvíľu dozvie, že má plán
výkonov nastavený na O žiakov. Treba dlhšie časové hľadisko, aby sa oboznámila aj široká
verejnosť.
Mgr. Csaba Furik- poukázal na to, že sa hovorí o racionalizácii škôly v meste, ale
racionalizácia vidieku, je vôbec efektívna? Poukázal na to, že menšie regiony sa nevedia
bránť, KSK školám na vidieku nedovoľuje luxus,. Zdôraznil, že ak odíde z mikroregiónu
inteligencia študujúca na gymnáziach, zničíme ho. Navrhol, aby sa realizovali kroky, aby
školy ktoré sú na vidieku dostali šancu. Položil otázku: „Kto je vinný za to, že nemáme deti?“.
Mgr. Miroslav Sopko - čísla ukazujú, že dopyt po žiakoch obchodných akadémii je malý,

predmetná škola má nálepku. Je však nutné, ak chceme racionalizáciu, treba dať dopredu
vedieť informácie. Veci je nutné robiť na základe konkrétnej analýzy. Je nevyhnutné urobiť
kvalitnú stratégiu a potom realizovať následné kroky. Položil otázku: „ V akom stave je
príprava opatrení KSK a stratégia v oblasti školstva.
Vedúca ref . pre správu škôl RNDr. Juríková na uvedenú diskusiu reagovala: Odbor školstva
spracoval k predmetnej veci správu do porady predsedu KSK s niekoľkými alternatívnymi
riešeniami súvisiacimi s Obchodnou akadémiou, Polárna 1, Košice. Nové oddelenie odboru
školstva zamerané na rozvoj školstva sa t. č. kreuje. V jeho náplni bude vypracovávať
stratégie a akčné plány k nim a návrh na realizáciu konkrétnych krokov na optimalizáciu siete
Š aŠZ.
Momentálne odbor školstva disponuje zozbieranými údajmi o žiakoch, o školách zo strany
škôl, iné údaje ako je potreba trhu práce pre výhľadové obdobie, efektívnosť využitia
školských budov, či vývoj populácie, mapovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a pod. t. č. spracované nemá, lebo konkrétnymi údajmi nedisponuje. Zdôraznila, že
už zaznamenávame prepad celkového počtu žiakov v Košickom kraji oproti minulému
šk.roku. Sme v období , keď sa analýzy pre určenie počtu žiakov iba spracúvajú, tieto však nie
sú prepájané. Úlohou KROV bude pri zaraďovaní odborov dbať na to, aby sa stredným
odborným školám vyšpecifikovala skupina odborov podľa ovplyvňujúcich faktorov.
Zdôraznila aj tú skutočnosť, že výsledky v testovaní žiakov Monitor za Košice – mesto
a hlavne Košice - okolie dopadlo veľmi zle a je hodnotené ako nedostatočné vo všetkých
predmetoch. Tento údaj ovplyvňuje marginalizovaná rómska populácia v osadách, ale aj títo
žiaci sú potenciálom na vzdelávanie v elokovaných pracoviskách, kde sa realizuje
vzdelávanie v 2 ročných učebných odboroch.
Hudák, hlavný kontrolór – je nevyhnutné prijať nejaké kritéria a spôsob, ako budeme
hodnotiť školy a následne tie, ktoré dopadnú najhoršie budú riešené pri optimalizácii siete Š
a ŠZ. Najspravodlivejšie je hodnotené vo vzťahu ku všetkým školám a po zohľadnení
optimálneho časového hladiska – teda ako sa vytvoril priestor na zoznámenie
a odkonzultovanie zámeru o vyradení danej školy zo strany učiteľov, rodičov , žiakov, členov
rady školy.
A až takto odkomunikované zámery predložiť do školskej komisie a následne poslancom
Zastupiteľstva KSK. Pýta sa, že prečo sa rieši ad hoc tento jeden prípad Obchodnej
akadémie, Polárna 1 v Košiciach, keď je potreba riešiť optimalizáciu (racionalizáciu škôl)
systémovo a až po dôkladnej analýze s vyčíslením úspor. Položil otázku: či v tomto prípade,
bude lacnejšie školu presťahovať? „Veď viem“, uviedol: „že škola zaviedla nový IT odbor
v rámci duálneho vzdelávania, následne na to, sa vybudobvala infraštruktúra, v rámci
projektov sa zariadili odborné učebne. Bude zachované štúdium IT odboru na inej adrese po
presťahovaní, na tej istej úrovni a čo s IT technikou a vybavením odborných učební, budú sa
sťahovať aj zariadenia a iné vybavenie. Čo s budovou, veď ak nebude plne obsadená po
vysťahovaní , bude ju musieť KSK temperovať, čiže až takú úsporu a efektívnosť nakladania
s majetkom nevidím.“ V diskusii sa opýtal, na konkrétnu predstavu odboru školstva KSK.
Ďalej upozornil na to, že sa po prijímacom konaní zapísal počet žiakov v smernom čísle, či
presťahovanie nespôsobí, že budú prestupovať na iné školy alebo či sa otvoria ďalšie triedy?
Na uvedené reagovala RNDr. Juríková z odboru školstva, že t. č. je zapísaných spolu 12
žiakov.
Zdôraznila, že 2/3 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ide nad rozpočet 100%. Málo
žiakov a veľa škôl, znamená nedostatok financií pre školy, ktoré by sa mohli kvalitatívne
rozvíjať. Pri školách, kde je zvýšený rozpočet sa málo dáva nielen na rozvoj učiteľov
a žiakov, ale sa hradia výlučne vysoké faktúry za prevádzku školských budov, takto sa

školstvo rozvíjať nikdy nebude.Ak by sa vykonala cielená racionalizácia, mnoho škôl by sa
dovybavilo a vyučovanie by bolo v moderných budovách, s moderne vybavenými
učebňami.Aj v tomto prípade, je našim zámerom v prvom kroku presťahovať školu a následne
ju spojiť a vytvoriť z nej modernú a silnú obchodnú akadémiu v Košiciach.
Návrh na uznesenie :
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Zmenu v sieti škôl
a školských zariadení SR pre Obchodnú akadémiu Polárna 1, Košice v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK“.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 16
Za: 7
Proti:2
Zdržal sa: 7
Návrh neprešiel.
K bodu č. 6 b)
Informácie k predmetnému podala Ing. Mária Kokardová, tajomníčka ŠK. Uviedla, že
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice je jedinou strednou školou
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá realizuje experimentálne overovanie v 2 ročných
učebných odboroch určených pre zdravotne znevýhodnených žiakov s mentálnym postihom
Men A. Z uvedeného dôvodu, sa pre túto skupinu žiakov zriaďuje elokované pracovisko
v obci Turňa nad Bodvou.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 27/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Zaradenie
elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky“.
K bodu č. 7
Aktualizáciu uznesení Zastupiteľstva KSK č.174/2019, 94/2018 a 483/2017 predniesla
členom školskej komisie Ing. Henrieta Kubová, z odboru školstva, ktoré odôvodnila:
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu
pre IROP nebola schválená žiadosť Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach,
z tohto dôvodu je táto vyňatá zo skupiny schváleného spolufinancovania. V prípade
Obchodnej akadémie v Rožňave bola upravená výška celkových oprávnených výdavkov
naproti predloženej žiadosti a Zastupiteľstvom už schváleného spolufinancovania.
Doplniť bod k mat:
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019
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: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Ing. Kubová informovala o zmenách, ktoré vzišli z usmernenia č. 2 vydaného Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v marci 2019; týmto nastala zmena výzvy týkajúca
sa optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. Vzhľadom na otvorenú výzvu sa usmernením upravili termíny uzavretia
jednotlivých hodnotiacich kôl, stanovili sa ďalšie termíny hodnotiacich kôl. Z tohto dôvodu sa
do výzvy plánujú zapojiť ďalšie 2 školy: Stredná športová škola, Tr. SNP 104 v Košiciach
a Gymnázium, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Aktualizácia uznesení
Zastupiteľstva KSK č.174/2019, 94/2018 a 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie SŠ 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
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Aktualizácia uznesení
Zastupiteľstva KSK č. 173

K bodu č. 8
Na základe oznámenie Športového gymnázia v Košiciach teraz Strednej športovej školy
o voľných hodinách užívania telocvične z dôvodu hodného osobitného zreteľa bola
predložená na schválenie žiadosť občianskeho združenia Atletika Košice, Dúhová 26, Košice.
Jedná sa o nájomcu, ktorý spĺňa podmienky osobitného žiadateľa podľa Dodatku č. 1 Zásad
hospodárenia s majetkom KSK. Predmetný nájom musí podľa zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku VÚC z dôvodu hodného osobitného zreteľa chváliť 3/5 väčšina všetkých
poslancov. Podmienky konkrétneho nájmu sú obsiahnuté v predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Nájom telocvične
strednej školy v Košiciach“.

Bod č. 9
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie „Rámcová obsahová náplň
zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019“.
Bod č. 10
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 32/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Plán úloh komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Bod č. 11
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2019:
Školská komisia prerokovala všetky úlohy prijaté v rámci bodu „Plán úloh na I. polrok 2019“.
Bod č. 12 Rôzne
Školská komisia v bode rôznom sa vyjadrila k novej organizácii a spôsobe Výberových
konaní na funkciu riaditeľov škôl a školských zariadení Mgr. Gajdošová, s odboru školstva,
ktorá ozrejmila dôvody transparentnosti realizácie výberových konaní a upozornila na fakt,
v rámci prijatia opatrení, ktoré zaviedol KSK po protikorupčnom audite sa zaviedol pilotný
projekt výberového konania na funkciu riaditeľa, ktorý zavádza písomnú časť výberového
konania zameranú na overenie odborných znalostí súvisicich s legislatívou okrem
kvalifikačných predpokladov. Testovanie uchádzačov v predchádzajúcich kolách malo pre
Radu školy, resp. výberovú komisiu len informatívny charakter. Odbor školstva toho času
spracúva metodiku výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy.
Andraško prečítal list rád škôl, ktoré sa na neho obrátili, ako na člena školskej komisie.
Poukázali na údajný rozpor písomnej časti VK s príslušnými ust. zákona č. 569/2003 Z. z.,
ktorý je nadradený zákonu č. 552/2003 Z. z.

Bod č. 13 Záver
Termín nasledujúcej školskej komisie
sa určí akonáhle bude zverejnený
organizačným oddelením
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čižmár rokovanie
komisie ukončil.
V Košiciach 30.5.2019
Zapísal : Mgr. Jana Jarušinská, odbor školstva .............................
Overil : Ing. M. Kokardová, tajomník komisie ............................
Schválil : PhDr. M. Čižmár, predseda komisie ...................................

