Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
28.02.2020
Číslo:
1325/2020/OSK-5260
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
maria.kokardova@vucke.sk
055/ 72 68 264

ZÁPISNICA
z 12. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 28. 01. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 310 (2. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania,
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií - Ing. Mgr. Jarmila Hviščová
3. Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií – Ing. Mgr. Jarmila Hviščová
4. Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014 – Mgr. Kožárová,
5 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho
kraja
v
súvislosti
s výzvou
na
predkladanie
žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
v rámci
OPĽZ/PO1/019/1.2.
–
01
s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou – Ing. Kokardová,
6 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú
školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves a Strednú odbornú školu technickú,
Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
Ing. Kokardová,
7. Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení
v pôsobnosti
KSK“
vykonanou
Najvyšším
kontrolným
úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov – Mgr. Gajdošová,
8. Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori
vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach
prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
– RNDr. Juríkova,
9. 2. Etapa protikorupčných opatrení – PhDr. Heribanová, Ing. Šebeňová
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
10. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
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kraja za rok 2019 – Ing. Hudák,
11. Body z plánu úloh na 1. polrok 2020
1. Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK a zaujímať
k nim stanoviská – Mgr. Bačkovský
2. Informovať v aktuálnom čase o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – aktuálne výstupy
z KROVaP – Mgr Bačkovský
3. Informovať o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých
ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o výsledku prejednávania výkonov
žiakov prvých ročníkov školského roka 2019/2020 s MŠVVaŠ SR- Mgr. Bačkovský
4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok – priebežne – Mgr. Bačkovský
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1:
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Predseda školskej komisie predsedníčka komisie po privítaní prítomných členov komisie
a hostí otvoril 13. rokovanie komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie je prítomných 7
členov komisie, čo nie je nadpolovičná väčšina a tým je komisia neuznášania schopná.
Predseda informoval, že návrh programu rokovania komisie bol všetkým členom komisie
zaslaný e-mailom. Poprosil o pripomienky alebo doplnenia ku programu.
Vyjadrenie: Z celkového počtu členov komisie 25 bolo prítomných 7
Diskusia: K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Záver: Predseda komisie skonštatoval, že komisia nie je uznášania schopná.
K bodu č. 2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií.
Vyjadrenie: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií uviedla - Ing. Mgr. Jarmila Hviščová.
Diskusia: K danému bodu sa do diskusie zapojili p. Záhorčák, p. Čižmár a p . Krejza, ktorí
dali podnet na dopracovanie materiálu, tak ako to bolo navrhnuté v zastupiteľstve KSK. P.
Záhorčák zdôraznil, aby v materiály „Štatút dotačnej komisie“ mal odporúčací charakter.
Hlavný kontrolór poukázal na „kreovanie komisií“, aby sa o poskytovaní dotácií rozhodovalo
v Zastupiteľstve KSK a nie na ÚKSK.
P. Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu KSK reagoval na to, že zvážime možnosť zapracovania
pripomienok do návrhu VZN .
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Záver: Z dôvodu nedostatočného počtu členov školskej komisie tj. 9 predseda komisie
skonštatoval, že komisia nie je uznášania schopná.
K bodu č. 3:
Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií.
Vyjadrenie: Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre
poskytovanie dotácií uviedla – Ing. Mgr. Jarmila Hviščová.
Diskusia: P. Záhorčák v diskusii navrhol, aby Dotačná komisia mala odporúčací charakter.
Záver: Z dôvodu nedostatočného počtu členov školskej komisie tj. 10 predseda komisie
skonštatoval, že komisia nie je uznášania schopná.
K bodu č. 4:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014.
Vyjadrenie: Materiál prezentovala Ing. Martina Kožárová.
Diskusia: Do diskusie sa zapojil p. Záhorčák, PhDr. Čižmár, MVDr. Kažimírová a PaedDr.
Švecová.
P. Záhorčák sa dotazoval na pôvod materiálu, či ide o „domácu kuchyňu“. PhDr. Čižmár sa
dotazoval na možnosti viacerých návrhov. PaedDr. Švecová vyzdvihla výchovný charakter, čo
podporil Ing. Krejza a Mgr. Tóth. Ing. Kožárová oboznámila zúčastnených o spolupráci
s odborom kultúry a cestovného ruchu a externým partnerom v danej veci. Logo sa tvorilo
jeden rok a ide o cestu ako priblížiť kraj jednotlivým regiónom.
Záver: Z dôvodu nedostatočného počtu členov školskej komisie tj. 11 predseda komisie
skonštatoval, že komisia nie je uznášania schopná.
K bodu č. 5:
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
v rámci
OPĽZ/PO1/019/1.2.
–
01
s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
Vyjadrenie: Materiál uviedol poverený riadením odboru školstva Mgr. Bačkovský. Materiál
nadväzuje na predošlý už schválený materiál z decembrového Zastupiteľstva KSK. Zároveň
v tomto materiály sú navrhnuté ďalšie 3 školy na spolufinancovanie vo výške 5% projektu.
Diskusia: Bez príspevku.
Záver: Z dôvodu nedostatočného počtu členov školskej komisie tj. 11 predseda komisie
skonštatoval, že komisia nie je uznášania schopná.
K bodu č. 6:
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú
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školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves a Strednú odbornú školu technickú,
Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál uviedla Ing. Kokardová. Zdôvodnila potrebu vzniku 2 elokovaných
pracovísk. Všetky podklady potrebné k žiadosti o zaradenie boli doručené školami na odbor
školstva. Zároveň tento materiál bude prerokovaný v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie
a prípravu a v skrátenom legislatívnom konaní bude podaný na MŠVVaŠ SR po odsúhlasení
Zastupiteľstvom KSK.
Diskusia: Bez príspevku.
Záver: Materiál bol schválený.
Uznesenie č. 01/2020
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Zaradenie elokovaného
pracoviska pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23 a Strednú odbornú školu,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky“.
Hlasovanie č. 01
Prítomní: 13
Za: 13
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7:
Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení
v pôsobnosti
KSK“
vykonanou
Najvyšším
kontrolným
úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov.
Vyjadrenie: Mgr. Gajdošová informovala o výsledkoch kontroly NKÚ – Tepelné hospodárstvo
škôl a školských zariadení Košického samosprávneho kraja nasledovne:
kontrola tepelného hospodárstva bola realizovaná v ôsmich školách a školských
zariadeniach. KSK po ukončení kontroly vypracoval harmonogram plnenia opatrení ku
kontrolným zisteniam. Plnenie opatrení bude predložené NKÚ do 31.8.2020.
Výsledkom kontroly je zistenie NKÚ, že Rámcova zmluva uzavretá s poskytovateľom služieb
je pre zákazníka - KSK nevýhodná a je potrebné vstúpiť do zmluvy a upraviť podmienky tak,
aby boli výhodné pre obidve strany. Dňa 24.1.2020 vyzval KSK listom Poskytovateľa na
rokovanie o zmene zmluvných podmienok Rámcovej zmluvy.
Diskusia: MUDr. Hojstrič vyzdvihol ochotu komunikácie zo strany poskytovateľa služby.
RNDr. Andraško a PaedDr. Švecová poukázali na potrebu sprehľadniť uvedený systém. Mgr.
Bačkovský konštatoval, že uvedený proces nie je ukončený a čakajú na závery nezávislého
auditu, ktoré tiež budú dôležité.
Záver: Materiál bol schválený.
Uznesenie č. 02/2020
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie „Informáciu o výsledku kontroly
Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK vykonanou Najvyšším
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kontrolným
úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov“.
Hlasovanie č. 02
Prítomní: 14
Za: 13
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 8:
Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori
vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov.
Vyjadrenie: NKÚ SR vykonal v čase od 19.02.2019 do 10.10.2019 kontrolu tvorby, realizácie
a plnenia vybraných verejných politík Košického samosprávneho kraja (školstvo
a zdravotníctvo). Účelom kontroly bolo preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných
verejných politík, ich dodržiavanie a vyhodnocovanie. Ku kontrole boli predložené
strategické dokumenty a ich hodnotenia. Zistenia v oblasti školstva sa týkali : dodržiavania
chronologickej nadväznosti, zredukovania počtu dokumentov v ktorých je stratégia
vzdelávania, upravenia ukazovateľov, ktoré prekračujú 100%, v rokoch 2014 - 2018 nebola
realizovaná racionalizácia siete. KSK predložil prijaté opatrenia v termíne. Splnenie opatrení
do 31.10.2020. Ostatné informácie sú zverejnené.
Diskusia: Ku predmetnému bodu nebola diskusia.
Záver: počet prítomných členov bolo 12 z 25 t.j. predseda komisie skonštatoval, že komisia
nie je uznášania schopná.
K bodu č. 9/2020:
Etapa protikorupčných opatrení :
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: PhDr. Heribanová prezentovala body a), b) a c) prezentovala Ing. Šebeňová.
Diskusia: Z diskusie vyplynula požiadavka o priblíženie hodnotenia bodov od a) po d)
a potreba vylepšenia rokovacieho poriadku, zlepšenie komunikácie medzi Zastupiteľstvom
KSK a jednotlivými komisiami. Priblížiť rokovania regiónom (rokovania mimo sídla kraja).
Komisia predsedov komisií navrhuje upraviť názov na „Radu predsedov komisií“. Navrhnúť
rokovanie „Per rollam“.
PhDr. Čižmár požiadal o skoršie zverejňovanie termínov zasadnutí Rady predsedov komisií.
PhDr. Heribanová odpovedala, že uvedené je zverejňované.
Ing. Krejza povedal, ak sa nezúčastnia tri krát, aby prijali opatrenia a výraz „neposlanci“ nie
je vhodný – žiada o prehodnotenie nakoľko to je nespisovné.
Ing. Hudák žiada o opravu a doplnenie nasledovných § :
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§ 22 ods.3 – prílohy predmetného materiálu, § 22 ods. 6 – v materiály bude logo
Zastupiteľstva KSK, § 28 ods. 22, § 40 ods. 4, § 42 (prihlasovanie do rozpravy.
Ing. Heribanová odpovedala, že učiní kroky k prehodnoteniu vyššie uvedeného.
Staško sa dožadoval informácie, ako sa bude zabezpečovať rokovanie mimo sídla kraja.
K písmenu c) uvedeného materiálu Ing. Hudák žiadal vysvetlenie k § 8 k výpožičke. Ing.
Šebeňová informovala, že zásady sú štandardné a KSK bol vyhodnotený na úrovni písmena
„B“.
Záver: počet prítomných členov bolo 9 z 25 t.j. predseda komisie skonštatoval, že komisia
nie je uznášania schopná.
K bodu č. 10:
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2019.
Vyjadrenie: Ing. Hudák informoval členov komisie o predloženej správe. Zároveň informoval
o podaní žaloby na Ústavný súd SR vo veci kontroly Úradu KSK.
Diskusia: Ing. Krejza poukázal na systémové a racionálne riešenia v oblasti komunikácie
medzi poslancami, hlavným kontrolórom a Úradom KSK, čo podporil svojím stanoviskom
PhDr. Čižmár.
Záver: počet prítomných členov bolo 9 z 25 t.j. predseda komisie skonštatoval, že komisia
nie je uznášania schopná.
K bodu č. 11
12. Body z plánu úloh na 1. polrok 2020
1.

Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
a zaujímať k nim stanoviská – Mgr. Bačkovský
2. Informovať v aktuálnom čase o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – aktuálne výstupy
z KROVaP – Ing. Bačkovský
3. Informovať o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých
ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o výsledku prejednávania výkonov
žiakov prvých ročníkov školského roka 2019/2020 s MŠVVaŠ SR- Ing. Bačkovský
4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok – priebežne – Mgr. Bačkovský
Mgr. Bačkovský prezentoval plnenia k jednotlivým bodom. Informoval o účasti na MŠVVaŠ
SR a prerokovaní výkonov počtov žiakov prvých ročníkov školský rok 2020/2021. MŠVVaŠ
SR navýšilo plánovaný stav žiakov o 214, primárne na školách neštátnych zriaďovateľov a na
stredných zdravotných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ďalej informoval o podaní
rozkladu vo veci nezaradenia odborov a elokovaného pracoviska na troch školách k 1.9.2019
zo strany MŠVVaŠ SR.
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K bodu č. 12:
Rôzne
Bez príspevku.
K bodu č. 13:
Záver
Predseda komisie PhDr. Čižmár konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným.
Termín nasledujúcej Školskej komisie je naplánovaný na 1. apríl 2020 ( vo štvrtok) od 9.00
hod. v zasadačke č. 310
Termíny ďalších rokovaní Školskej komisie budú plánované na druhý týždeň v stredu o 13.00
hod. v zasadačke č. 310

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

......................................................
PhDr. Marek Čižmár
predseda komisie
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