Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
24.9.2019
Číslo:
527/2019/OSK-35597
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
e-mail: Maria.Kokardova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 264
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 10. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 24. 09. 2019
PROGRAM ROKOVANIA:
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 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
Bod č. 3 Dodatok č. 5 - Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na
stredných školách v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 4 Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Bod č. 5 Majetkové veci
a) Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach
Bod. č. 6 Plán úloh na II. 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. 7 Rôzne
Bod. č. 8 Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie PhDr. M. Čižmár privítal
zástupcov odboru školstva a Mgr. Bačkovského, povereného riadením odboru školstva.
Zároveň ospravedlnil neúčasť MVDr. Dagmar Kažimírovej, Juraja Nagya, Ing. Angeliky
Haneszovej a p. V. Záhorčáka na školskej komisii.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo prítomných 12 členov komisie, komisia nebola
uznášania schopná.
Predseda školskej komisie dal hlasovať o programe rokovania aj napriek tomu, že komisia
nebola uznášania schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Školská komisia nebola uznášania schopná.
K bodu č. 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 - Dipl. – Kfm. Ing. M. Demo.
K bodu č. 2 sa nehlasovalo, aj keď bol predstavený vedúcim Odboru financií, keďže Školská
komisia nebola uznášaniaschopná.
K bodu č. 3
Dodatok č. 5 - Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v
Košickom samosprávnom kraji
Ing. Peter Kutrucz informoval o aktualizácii regionálnej stratégie 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 31. októbra. V súčasnosti platná Stratégia rozvoja
výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014 2019 bola schválená na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28. apríla 2014. Každoročne
v súlade s legislatívou je uvedená stratégia doplnená o nové strategické úlohy, ktoré
vyplývajú z rozvoja EÚ, Slovenska a Košického kraja. Dodatok č. 5 predkladáme na
rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Vo svojej prvej časti analyzujeme
stav vývoja počtu žiakov v kraji a vývoj počtu všetkých stredných škôl zriaďovateľov na
území KSK, ďalej sa zaoberáme stavom vzdelávania v kraji, nezamestnanosťou absolventov
a udávame aj prehľad škôl a zamestnávateľov, ktorí prejavili záujem o systém duálneho
vzdelávania v Košickom kraji. Zaoberáme sa aj vyhodnotením významných úloh stanovených
v predchádzajúcom dodatku č. 4. V druhej časti uvedeného materiálu prezentujeme úlohy,
ktoré je potrebné v školskom roku 2019/2020 realizovať, aby celkové ciele stratégie do roku
2020 bolo možné naplniť. Odbor školstva si pre školský rok 2019/2020 stanovil niekoľko
priorít. Jednou z najdôležitejších je stabilizácia siete škôl a školských zariadení. Nielen čo sa
týka ich počtu, ale najmä zamerania v zmysle ich špecializácie.

Hlasovanie č.2:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
„Dodatok č. 5 - Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v
Košickom samosprávnom kraji“.
K bodu č. 4
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
PhDr. Jana Knežová, PhD informovala o obsahu koncepcie a forme. Koncepcia prináša
kolektívnu víziu a vyzdvihuje funkcie kultúry vo vzťahu k zvyšovaniu kvality života
a budovania kultúrnej identity obyvateľstva a imidžu regiónu. Definuje možnosti riešenia
niektorých problémov regiónu (odliv mladých ľudí z kraja, nízke povedomie o úlohe
regionálnej samosprávy, nedostatočné pracovné príležitosti a pod.) s aktívnym prispením
kultúry. Kultúra je definovaná ako významný rozvojový faktor, ktorý nemožno vnímať
izolovane, ale v presahu aj do iných oblastí ako je vzdelávanie, regionálna ekonomika a pod.
so zámerom dosahovania synergických efektov. Predložený dokument nie je určený len pre
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (aj keď dominantne sa bude implementovať
najmä prostredníctvom ich činností), ale čiastočne prináša návrh opatrení pre rozvoj ponuky
kultúrnych služieb poskytovaných aj inými operátormi. Podstatu tvoria 3 programy:
Regionálna kultúrna identita, Kultúrny cestovný ruch, Kreatívny priemysel a 2 procesy:
Optimalizácia správy a prevádzky kultúrnych organizácií a Investície od obnovy kultúrneho
dedičstva a kultúrnej infraštruktúry. Metodologicky je tak koncepcia postavená pružne na
tematických prioritách, ktoré je možné rozpracovať podrobnejšie pre jednotlivé územné celky
na báze prirodzených historických subregiónov.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
„Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)“.
K bodu č. 5
Majetkové veci
a) Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach
Ing. Peter Zubek informoval o možnosti prenájmu telocvične Hotelovej akadémie, Južná
trieda 10, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Ide o veľkú
telocvičňu o výmere 508,30 m2 nachádzajúcu sa v katastrálnom území Južné Mesto na Južnej
triede 10, Košice.

Na základe oznámenia sa prihlásil o nájom telocvične jeden záujemca KDS – šport, o. z. so
sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, ktorý vykonáva športovú činnosť s mládežou (70 členov)
nie staršou ako 18 rokov, má sídlo v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
vykonáva pravidelnú činnosť najmenej tri roky a dosahuje výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto
aj Košický kraj v regionálnom význame. Z dôvodu, že preukázateľne spĺňa všetky
podmienky uvedené v dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja vlastníkovi predložil návrh zmluvy o nájme telocvične za podmienok
uvedených nižšie v texte dôvodovej správy.
V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (ustanovenie 9a
ods. 9) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 14 Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 navrhujeme uzavrieť so záujemcom zmluvu
o nájme.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2019:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
„Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach“.
Bod. č. 6
Plán úloh na II. polrok 2019 – úlohy odsúhlasené členmi školskej komisie
1. Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
a zaujímať k nim stanoviská.
Ing. P. Kutrucz informoval o prebiehajúcich procesoch vo veci plánovania výkonov
počtu žiakov na školský rok 2020/21. Informoval ich o vyhláške, ktorá v najbližších
dňoch nadobudne účinnosť.
Zároveň Mgr. P. Bačkovský informoval členov komisie o pripravovaných stretnutiach
v jednotlivých regiónoch KSK za účasti poslancov KSK, primátorov miest a starostov
obcí. Tiež hovoril o stretnutiach na pôde škôl KSK za prítomnosti výchovných
poradcov a zamestnávateľov za účelom profilácie škôl uplatnenia absolventov na trhu
práce.
2. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení, podľa
potreby spolupracovať so školami, školskými radami.
Ing. M. Kokardová informovala o odboroch a experimentoch pre oblasť IT za rok
2018/2019 a 2019/2020. Zároveň informovala o rozšírení projektu experimentálneho
overovania žiakov MENT A pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce a SOŠ, Hlavná
54, Moldava nad Bodvou od 1.9.2019 ako partnerov projektu, ktorého autorom je SOŠ
technická, Kukučínova 23, Košice.
3. Informovať o výstupoch z regionálnej platformy o potrebách žiakov prvých ročníkov
pre školský rok 2020/21 z hľadiska potrieb trhu práce – momentálne nie je aktuálne.
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. 7 Rôzne
Ing. F. Krejza opätovne požiadal odbor školstva o zaslanie odpovede na list o sprístupnení
informácií zo dňa 20.3.2019.
Bod. č. 8 Záver
Predseda školskej komisie prečítal požiadavky komisií pred členmi školskej komisie.
Zároveň predseda školskej komisie určil dátum nasledujúceho rokovania školskej komisie na
20.11.2019 o 12.30 hod. v zasadačke č. 310.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie PhDr. M. Čižmár rokovanie
komisie ukončil.
V Košiciach 24.9.2019
Zapísala : Ing. M. Kokardová, tajomník komisie ............................
Schválil : PhDr. M. Čižmár, predseda komisie ...................................

