Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice
05. 08. 2020
Číslo:
1325/2020/OSK
Vybavuje: Ing. Mária Kokardová
maria.kokardova@vucke.sk
telefón: 055/72 68 264

ZÁPISNICA
zo 16. rokovania Školskej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 05. 08. 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. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
5. 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
6. 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
7. Majetkové veci
a) Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK – SOŠ technická
Michalovce
b ) Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce
8. Preskúmanie platného Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj –
oznámenie a žiadosť o stanovisko.
9.Body z plánu úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2020
9.1 Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK a zaujímať
k nim stanoviská - Mgr. Bačkovský
9.2 Informovať v aktuálnom čase o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – aktuálne výstupy
z KROV a P - Ing. Kutrucz
9.3 Informovať o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých
ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o harmonograme procesov plánovania
výkonov žiakov prvých ročníkov školského roka 2021/2022 - Ing. Kutrucz
9.4 Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok 2020/21 – priebežne - Mgr. Bačkovský
10. Návrhy, podnety a požiadavky
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11. Rôzne
12.Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie:
Predseda komisie po privítaní prítomných členov komisie a hostí otvoril 16. rokovanie
komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na začiatku rokovania prítomných
9 členov komisie, čo nie je nadpolovičná väčšina a komisia nebola uznášaniaschopná.
Predseda informoval, že zo 16. rokovania komisie sa vyhotovuje zvukový záznam.
Návrh
programu
rokovania
komisie
bol
zaslaný
e-mailom.
Požiadal
prítomných
členov
o pripomienky
alebo
doplnenia
ku programu.
Ospravedlnil z neúčasti na komisii p. Bečarika, p. Haneszovú, p. Záhorčáka, p. Volného, p.
Fúrika, p. Švecovú, p. Rica.
Diskusia:
Predseda školskej komisie informoval, že 16. Rokovanie komisie bude prebiehať
prostredníctvom aplikácie DZ (on-line), zároveň odovzdal slovo vedúcej oddelenia
organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov PhDr. A. Heribanovej, ktorá vysvetlila
postup pri hlasovaní on-line. Vzhľadom na to, že komisia nebola uznášaniaschopná nebolo
možné aplikáciu spustiť v praxi, rokovanie prebiehalo v štandardnom režime.
Predseda komisie odporučil, aby na nasledujúcej školskej komisii si opätovne odskúšali
systém prostredníctvom aplikácie DZ on-line rokovania v spolupráci s oddelením
organizačným, protokolu a zahraničných vzťahov.
Záver:
Doplňujúce návrhy na doplnenie programu rokovania k celkového programu neboli.
Predseda školskej komisie PhDr. Čižmár konštatoval, že program 16. rokovania školskej
komisie bol prítomnými členmi odsúhlasený.
Komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie:
Predseda školskej komisie
PhDr. Čižmár informoval, o plnení prijatých uznesení
a požiadaviek z 15. rokovania školskej komisie, ktoré sa uskutočnilo 10.6.2020. Oboznámil
členov komisie s požiadavkami.
Diskusia:
Diskutovali Ing. Krejza, PhDr. Čižmár, Ing. Kaplán.
Diskusia prebiehala k téme dochádzky členov komisie. Ing. Krejza poukázal na opätovnú
neúčasť členov komisie, zároveň požiadal, aby v spolupráci poslancov a poslaneckých
klubov bola zabezpečená účasť členov školskej komisie. Predmetnú požiadavku navrhuje
adresovať na poslancov, predsedom poslaneckých klubov a požiadať o prehodnotenie
nominovaných členov vo vzťahu k dochádzke.
Ing. Kaplan informoval, že
v poslaneckom klube bude potrebné riešiť náhradu
za p. poslanca Sopka.
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Záver:
Predseda komisie podporil v diskusii Ing. Krejzu ohľadom dochádzky členov komisie.
Vzniesol požiadavku na predsedov poslaneckých klubov, aby sa zaoberala účasťou
poslancov na školskej komisii.
Prítomní členovia školskej komisie zobrali na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek
z komisie bez pripomienok.
Komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 3:
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
Vyjadrenie:
Dipl.-Kfm.Ing. Demo, vedúci odboru financií informoval o Plnení rozpočtu Košického
samosprávneho kraja za 1.polrok 2020.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Krejza, PhDr. Čižmár
Na otázky odpovedali:
Dipl.-Kfm.Ing. Demo, Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu.
Predmetom diskusie boli témy:
Projekty a ich priebežné čerpanie výdavkov za jednotlivé odbory, kapitálové výdavky,
procesy verejného obstarávania.
Ing. Lipovská uviedla, že projekty sú naštartované, čerpá sa priebežne, ale procesy verejného
obstarávania a iné procesy projektového riadenia, pandémia bránia priebežnému čerpaniu
finančných prostriedkov.
Záver:
K bodu č. 3 neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 4:
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Vyjadrenie:
Bod uviedol, Dipl.- Kfm. Ing. Demo, vedúci odboru financií.
Diskusia:
K úprave rozpočtu sa neuskutočnila žiadna diskusia.
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy ani výhrady.
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
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K bodu č. 5:
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.
Vyjadrenie:
Bod uviedol Dipl.- Kfm. Ing. Demo, vedúci odboru financií.
Diskusia:
K bodu sa neuskutočnila žiadna diskusia.
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 6:
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
Vyjadrenie:
Bod uviedol Dipl.- Kfm. Ing. Demo, vedúci odboru financií.
Diskusia:
K bodu sa neuskutočnila žiadna diskusia.
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy ani výhrady
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 7:
Majetkové veci:
a) Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK – SOŠ technická
Michalovce
Vyjadrenie:
Bod uviedol poverený riadením odboru školstva Mgr. Bačkovský.
Diskusia:
K danému bodu doplnil informácie p. poslanec Ing. Kaplan o SOŠT v Michalovciach.
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
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b) Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce
Vyjadrenie:
Bod uviedol poverený vedúci odboru školstva Mgr. Bačkovský.
Diskusia:
K bodu sa neuskutočnila žiadna diskusia.
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 8:
Preskúmanie platného Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj –
oznámenie a žiadosť o stanovisko.
Vyjadrenie:
Materiál uviedol Ing. Lizák, vedúci referátu územného plánovania, oboznámil členov komisie
so začatím procesu preskúmania platného Územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja,
ktorý sa vykonáva v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.
Informoval o tom, že boli oslovené relevantné odbory Úradu KSK a komisie Zastupiteľstva
KSK so žiadosťou o zaujatie stanoviska. V polovici augusta tohto roku bude oznámenie o
začatí procesu preskúmania zaslané ústredným orgánom štátnej správy, vrátane ministerstiev,
všetkým mestám a obciam kraja, dotknutým organizáciám, susedným krajom, susednej župe
(MR) a oblasti ( UA)- spolu asi 500 adries so žiadosťou o zaslanie stanoviska a poskytnutie
informácií a podkladov do konca septembra 2020.
Na záver Ing. Lizák požiadal o stanovisko školskú komisiu o aktualizáciu údajov z pohľadu
plánovanej koncepcie rozvoja školstva na území KSK za účelom aktualizácie
územnoplánovacej dokumentácie kraja (prípadné zmeny, doplnky).
Diskusia:
K bodu sa neuskutočnila žiadna diskusia
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
9.Body z plánu úloh komisií
na II. polrok 2020

Zastupiteľstva Košického

samosprávneho

kraja

9.1 Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK a zaujímať
k nim stanoviská - Mgr. Bačkovský
Vyjadrenie:
Mgr. Bačkovský - informoval členov komisie, že pokiaľ sa predkladajú materiály do
zastupiteľstva, poskytne informácie.
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Diskusia:
K bodu sa neuskutočnila žiadna diskusia
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
9.2

Informovať v aktuálnom čase o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
aktuálne výstupy z KROV a P - Ing. Kutrucz

Vyjadrenie:
Bod uviedla RNDr. Partillová
Ostatné individuálne zasadnutie KROVaP sa uskutočnilo v dňoch 28.5. 2020 a 29.5. 2020
Hlasovaním „per rollam“ boli prijaté uznesenia č. 9/ 2020 a č. 10/ 2020, v ktorých KROVaP
hlasovaním „per rollam“ vyjadrila súhlasné stanovisko k žiadosti o zaradenie do siete škôl
a školských zariadení SR učebných odboroch 6468 F – pomocník v kuchyni a 2956 H –
mäsiar, kuchár pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice.
Žiadosti o zmenu v sieti v súvislosti so zaradením odborov do siete škôl a školských zariadení
SR boli odoslané na MŠVVaŠ SR.
Diskusia:
K bodu nebola diskusia.
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy.
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
9.3

Informovať o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých
ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o harmonograme procesov
plánovania výkonov žiakov prvých ročníkov školského roka 2021/2022 Ing. Kutrucz

Vyjadrenie:
Bod uviedla RNDr. Partillová
K 30.4.2020 zverejnilo MŠVVaŠ SR smerné číslo pre samosprávne kraje SR na určovanie
najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ pre prijímacie konanie v šk. r. 2021/2022. Pre
KSK smerné číslo je 6210 čo znamená o 382 menej ako pre šk.r.2020/2021 pri nižšom
násobku predpokladaného počtu žiakov 1,16. Pre školský rok 2021/2022 bude percento
gymnázií na úrovni 25 % z 6210 žiakov, tzn. 1553 žiakov v odboroch J a pre skupiny
odborov H, K, M a Q sa bude prerozdeľovať 4657 žiakov.
K 31.5.2020 bol zverejnený rozpis rámcovej prognózy očakávaného počtu žiakov
na šk. r. 2021/2022 do odborov vzdelávania a ich zameraní na webovom sídle VUC KSK.
K 15.6.2020 riaditelia stredných škôl v zmysle § 64 ods.2 zákona č. 245/2008 školský zákon
predložili samosprávnemu kraju návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé
učebné odbory. Do 30.6.2020 predložili zriaďovatelia stredných škôl v územnej pôsobnosti
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KSK návrhy na najvyšší počet žiakov prvých ročníkov stredných škôl pre prijímacie konanie
na šk. r. 2021/2022. Celkový návrh riaditeľov stredných škôl na najvyšší počet žiakov prvého
ročníka spolu v územnej pôsobnosti KSK predstavuje 8300 žiakov.
V polovici mesiaca október, v priebehu dvoch týždňov, prebehne dohodovacie konanie pre
určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl, následne
do 15. novembra 2020 bude materiál prerokovaný v KROVaP a do 30. novembra 2020 bude
predložený na podpis predsedovi KSK.
Diskusia:
K bodu nebola diskusia
Záver:
K bodu neboli doplňujúce návrhy
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
9.4 Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva
Úradu KSK pre školský rok 2020/21 – priebežne - Mgr. Bačkovský
Vyjadrenie:
Bod uviedol Mgr. Bačkovský, poverený riadením odboru školstva.
Informoval o materiály s názvom „Informatívna správa vývoja siete škôl a školských
zariadení KSK“, ktorý bol poslaný členom Školskej komisie 24.7.2020. Informoval
o aktuálnom stave školstva, s dôrazom na roky 2018- 2020, počas fungovania vo funkcii
povereného riadením odboru školstva. Poukázal na úsporné opatrenia, ktoré prebehli na
školách počas dohodovacieho konania so školami.
Dotkol sa tém :
- Kapacita škôl
- Optimalizácie siete škôl a školských zariadení
- Regionálne školstvo
- Štandardizovanie škôl
- Veolia - náklady na energiu na školách
Diskusia:
Diskutovali:
PhDr M. Čižmár na témy:
regionálne školy – odliv do mestských škôl, koncepcia športu v Maďarsku (systém podpory).
Odporučil, aby sa spojili samosprávy, kde je problém s riešením rómskej problematiky –
navrhuje riešiť problémy priamo v osadách.
MUDr. Hojstrič na témy:
pomoc poslancov pri riešení optimalizácie v mikroregiónoch, riešenie koncepcie rómskej
populácie s poukázaním na alarmujúce čísla v demografii, koncepcia športu.
RNDr. Andraško na témy:
hodnotenie škôl – otázka INECO podpory hodnotenia škôl dotazníkom zo základných škôl,
územné a percentuálne zastúpenie gymnázií, „Akademická púšť“ v mikroregiónoch,
Mgr. Kaplán na tému:
problematika prideľovania výkonov pre gymnáziá, aby sa prideľovali podľa záujmu o školu,
s cieľom podporiť najlepšie gymnáziá - riešiť aj kvalitu gymnázií.
Ing. Krejza na témy:
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naplnenosť tried, aby plánovanie tried bolo rentabilné, aby sa predložila koncepcia
stredoškolského vzdelávania.
Ing. Hudák – hlavný kontrolór reagoval na tému: kontroly na školách.
Mgr. Bačkovský reagoval že sa jednalo o kontroly metodické, ktoré neboli v minulosti
uskutočňované.
Záver:
Doplňujúce návrhy odzneli v diskusii.
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 10:
Návrhy, podnety a požiadavky
Predseda p. Čižmár vyzval prítomných, že v tomto bode je možné podávať návrhy, podnety
a požiadavky, o ktorých sa má hlasovať.
K tomuto bodu neboli vznesené žiadne návrhy.
K bodu č. 11:
Rôzne
Predseda p. Čižmár otvoril všeobecnú rozpravu.
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Krejza, ktorý 3.8. 2020 poslal e mailom list adresovaný
predsedovi Školskej komisie, ktorého predmetom boli otázky adresované na Predsedu KSK.
Predseda Školskej komisie požiadal tajomníčku komisie, aby posunula list na Kanceláriu
predsedu (list v prílohe zápisnice).
Zároveň Ing. Krejza požiadal, aby bol vytvorený tlak na dochádzku, čo bolo riešené už
v diskusii v bode č.2 .
Školská komisia nebola uznášaniaschopná
K bodu č. 12:
Záver
Predseda komisie PhDr. Čižmár konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie rokovanie komisie sa uskutoční v mesiaci
september, pravdepodobne stredu v druhom sept. týždni.
Presný dátum tajomníčka komisie oznámi akonáhle to bude zverejnené na web. stránke úradu
Košického samosprávneho kraja.

....................................................
Ing. Mária Kokardová
tajomník komisie
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.....................................................
.
PhDr. Marek Čižmár
predseda komisie

