Zápisnica
z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 17. decembra 2018
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
BOD č. 1
Otvorenie
Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené poslankyne,
vážení poslanci, otváram 9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré
bolo zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých vítam. Z dnešného rokovania
sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec Karol Horník, pán poslane Igor Petrik, pán poslanec
Pavol Burdiga, pán poslanec František Farkaš a pán poslanec Rastislav Javorský.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, je prítomných 52,
čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice
z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem pani poslankyňu
Ivetu Fulkovú a pána poslanca Mareka Čižmára. Návrh programu dnešného rokovania bol
pripravený v súlade s § 20 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, materiály vám boli sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne
zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja. Na rokovací stôl vám bol doručený
Orientačný časový plán zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na 1. polrok
roku 2019. Taktiež vás chcem informovať, že v súlade s § 28 ods. 2 rokovacieho poriadku
sťahujem z rokovania zastupiteľstva bod č. 19 - Odvolanie riaditeľa Špecializovaného
zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Lumen, Trebišov a bod č. 20
- Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce a. s. Teraz
prosím vaše pripomienky alebo doplnenia do programu a taktiež poprosím pani poslankyňu
Kovačevičovú, aby ak si môže osvojiť ten návrh, o ktorom sme sa rozprávali a navrhnúť
presunutie bodu Rôzne na bod ..z konca programu na bod 1b, aby v rámci tohto bodu mohli
vystúpiť zástupcovia škôl a aj ďalší poslanci, ktorí požiadali o slovo. Čiže, nech sa páči ešte
vaše pripomienky a doplnenia, poprosím.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Takže vážený pán predseda, tak ako ste spomínali, chcela by
som navrhnúť presunutie bodu Rôzne na začiatok programu, ako 1b, keďže máme tu vážnu
problematiku regulácie počtu študentov na stredných školách. Máme tu početné zastúpenie,
aby sme dali priestor vystúpiť aj poslancom, aj zástupcom študentov, riaditeľom škôl.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak nie sú iné pozmeňujúce návrhy k programu, dávam hlasovať
o tomuto návrhu na zmenu programu. Nech sa páči, hlasujte.“
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Hlasovanie č. 1

o zmene programu – p. Kovačevičová – návrh na presun bodu
č. 22 Rôzne ako bod 1b)

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že bod Rôzne bol presunutý na začiatok. A ešte teraz poprosím
jedno hlasovanie o celkovom programe. Takže nech sa páči, teraz poprosím hlasujte
o celkovom návrhu programu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 2

o programe ako celku

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie.
Pán predseda klubu, pán Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Dobré ráno prajem. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážení hostia.
Dovoľte, aby som do návrhovej komisie za Klub nezávislých a zároveň aj za koaličný
stranícky klub navrhol poslancov: pána poslanca Viktora Dulinu a pána poslanca Jána
Kokardu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Žiadne iné návrhy? Ak nie, tak dávam hlasovať o tomto návrhu.
Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 9. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Dulina, pán poslanec Kokarda.
Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 2. rade.
Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných
poslancov. “
BOD č. 1b)
Rôzne
Predseda: „A teraz môžeme prejsť k bodu 1b) - Rôzne. Ja mám informáciu, že z Obchodnej
akadémie Polárna požiadali dvaja zástupcovia: pán riaditeľ a zástupca študentov. A potom
ešte z Gymnázia z Michaloviec pán riaditeľ. A ešte pán poslanec Národnej rady SR
Mgr. Sopko. Čiže teraz poprosím, najskôr zástupcovia Obchodnej akadémie Polárna, nech sa
páči k mikrofónu môžete pristúpiť a vyjadriť sa. Môžete, nech sa páči.“
PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ Obchodnej akadémie Polárna 1, Košice: „Vážený pán
predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení občania. Keď sme sa z médií
dozvedeli, že Košický samosprávny kraj ako jedinej strednej škole v svojej zriaďovateľskej
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pôsobnosti, nepovolil prijať do 1. ročníka vo všetkých študijných odboroch ani jedného žiaka,
teda pridelil počet žiakov 0, boli sme šokovaní a nerozumeli sme tomuto rozhodnutiu. A to aj
preto, že pri rokovaní v októbri 2018 o počtoch žiakov pre budúci školský rok, odbor školstva
odsúhlasil pre našu školu 50 žiakov vo všetkých študijných odboroch. Toto rozhodnutie nám
ostalo dodnes nevysvetlené. Na naše otázky sme dostali len vágne odpovede. Takže na
základe čoho padlo rozhodnutie neotvorenia 1. ročníka na Obchodnej akadémii Polárna?
Zamestnávatelia, členovia Rady školy, zamestnanci, rodičia, žiaci a verejnosť sa oprávnene
pýtajú: Aký je pravý dôvod tohto kroku? Aké sú zámery zriaďovatelia? Čo bude so žiakmi,
čo s učiteľmi? A čo s budovou školy? Sme presvedčení, že toto rozhodnutie je prvým krokom
smerujúcim k likvidácii školy, pod zásterkou prispôsobovania sa potrebám trhu práce v čase,
keď záujem o štúdium na Obchodnej akadémii Polárna rastie a vďaka spolupráci s T-Systems
a ostatnými spoločnosťami najmä v oblasti IT sú absolventi tejto školy žiadaní na trhu práce;
a teda ako dôvod pre neotvorenie žiadnej triedy v nasledujúcom školskom roku sa nám,
akékoľvek doterajšie zdôvodnenie, javí ako nelogické a účelové. Zastupiteľstvo kraja
na svojom augustovom zasadnutí schválilo Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy
a vzdelávania stredných škôl v kraji, kde práve štúdium na Obchodnej akadémii Polárna
uvádza ako jeden z príkladov dobrej praxe, odbornej prípravy žiakov pre oblasť IT
v Košickom samosprávnom kraji a dokonca v úlohe číslo 3.23 stanovuje úlohu OA Polárnej
pokračovať v overovaní a príprave žiakov v spolupráci s T-Systems. Tak aký plánovaný útlm?
A aký nezáujem žiakov? Zámer neotvorenia 1. ročníka v budúcom školskom roku vnímame
ako likvidačný. Čo sa týka spolupráce so zamestnávateľmi, dôjde k faktickému porušeniu
zmlúv, ktoré má škola uzavreté so zamestnávateľmi. Je to likvidačné z hľadiska záujmu
o školu, prerušenie kontinuity vzdelávania v jednotlivých odboroch. Ťažko vysvetliť žiakom
základných škôl a samozrejme dotknutej verejnosti. A o zrejmých dopadoch na ekonomiku
školy a samozrejme zamestnancov školy netreba ďalej hovoriť. Jednoducho faktický zánik
školy. Navyše neodôvodnený útlm 1. ročníka v čase rastúcich požiadaviek trhu práce
a rastúceho záujmu o štúdium v našej škole považujeme za účelovú, skrytú racionalizáciu
školy bez adekvátneho systémového dohľadu, riadneho prerokovania aj v Zastupiteľstve
Košického samosprávneho kraja a samozrejme samotného prerokovania s dotknutou školou
a jej samosprávnymi orgánmi. Na základe uvedeného sme presvedčení, že Košický
samosprávny kraj pri rozhodovaní o maximálnych počtoch budúcich prvákov v školskom
roku 2019/2020 nevzal do úvahy všetky potrebné kritériá vyplývajúce z príslušných právnych
predpisov a nerešpektoval skutočné potreby občanov kraja, v dôsledku čoho rozhodol
nesprávne a netransparentne. Preto žiadame nášho zriaďovateľa, aby prehodnotil svoje
rozhodnutie o určení maximálneho počtu študentov 1. ročníka v budúcom školskom roku
na našej Obchodnej akadémii tak, aby nedošlo k útlmu a postupnému zániku školy. Rovnako
žiadame nášho zriaďovateľa, aby sprístupnil verejnosti transparentné a konkrétne
vyhodnotenie kritérií, podľa ktorých rozhodol tak, že napokon na Obchodnej akadémii
Polárna neumožnil otvoriť v nasledujúcom školskom roku ani jednu triedu. Ďakujem
za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem. Teraz poprosím zástupcu študentov z Obchodnej akadémie Polárna.
Nech sa páči.“
Dávid Bata, zástupca študentov Obchodnej akadémie Polárna 1, Košice: „Vážený pán
župan, panie poslankyne, páni poslanci a vážená verejnosť. Chcem sa poďakovať za možnosť
vystúpiť a vyjadriť svoj názor. Volám sa Dávid Bata a som predseda Žiackej školskej rady
a taktiež som členom Rady školy pri Obchodnej akadémii Polárna 1 v Košiciach. Som tu
v mene všetkých žiakov mojej školy, ktorí sú tu so mnou a na ktorých mi záleží. Za všetkých
chcem vyjadriť naše pobúrenie a nespokojnosť rozhodnutia Košického samosprávneho kraja
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a to nepovoliť škole prijímať žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020, ktoré
by zákonite viedlo k likvidácii školy. Toto rozhodnutie považujeme za nesprávne a ako žiaci
ho odmietame. Máme širokú podporu verejnosti a pýtame sa: Či je správne rušiť niečo,
čo funguje a má perspektívu? Z vyjadrení zamestnávateľov je jasné, že odbory, ktoré máme
na našej škole sú žiadané na trhu práce a že nám poskytujú perspektívu po ukončení štúdia
zamestnať sa a pracovať doma, tu na Slovensku. Niektoré z nich sú jedinečné a neponúka
ich žiadna iná škola v Košiciach. Záujem o štúdium na škole sa za posledné 2 roky zvýšil
o 40 %. Preto sa pýtam všetkých prítomných, prečo práve teraz má nastať útlm školy,
keď rastú požiadavky trhu práce smerom k Obchodným akadémiám a ekonomickým
odborom, ktoré študujeme? Jedna z našich hlavných otázok znie: Čo bude s nami žiakmi?
Pán predseda Trnka, odpovedali ste nám, že všetci doštudujeme v pokoji na tejto škole. Ale tu
prichádza ďalšia vážna otázka. Ako bude škola fungovať s postupne ubúdajúcimi ročníkmi,
keď neumožníte prijímať nových prvákov? Pri tejto otázke už naša komunikácia žiaľ
skončila. Cítime sa oklamaní a podvedení, pretože o svojich zámeroch ste nás vôbec
neinformovali. Dozvedáme sa o nich sporadicky z médií a sme z nich rozčarovaní. Takýmto
konaním a rozhodnutím ste vniesli nedôveru hlavne medzi nás žiakov a pýtame sa, či a ako
vám záleží na nás mladých ľuďoch, ktorí sa chcú vzdelávať na škole, ktorá nám ponúka
perspektívu a ktorú sme si slobodne vybrali? Chápeme, že v živote dochádza k zmenám,
sme budúci ekonómovia a číslam rozumieme. Ale ak sa niekto odvoláva iba na čísla, tak vám
hovoríme, že my nie sme čísla. Sme občania tejto republiky a chceme si iba uplatniť naše
základné právo na vzdelanie, ktoré chceme zúročiť v našom profesijnom živote. Namiesto
podpory sa odvolávate na pokyny ministerstva, ktoré zase hovoria len o číslach a nie
o potrebách, ktoré tu na východe sú. Odmietame akékoľvek útlmy a spájania, ktoré majú viesť
k zániku našej školy. Preto žiadame Košický samosprávny kraj, aby prehodnotil svoje
rozhodnutie o určení počtu žiakov 1. ročníka na školský rok 2019/2020, nechali našu školu
existovať a podporili jej rozvoj a nie zánik, na ktorý ju svojim rozhodnutím odsúdil. Veríme,
že svoj postoj a rozhodnutie prehodnotíte, uvediete veci na správnu mieru a podporíte nás.
Nie je chybou zmeniť nesprávne rozhodnutie. Chybou je zotrvať v ňom. Ďakujem vám,
že ste si ma vypočuli a verím, že sa postavíte za nás, svojich občanov, budúcich voličov, ktorí
si iba uplatňujú svoje základné právo a chcú sa podieľať a rozhodovať o svojej budúcnosti
a budúcnosti svojho regiónu.“
Predseda: „Ďakujem. Teraz poprosím pani poslankyňa Kovačevičová, asi sa hlásite
do rozpravy.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Áno, hlásim sa do rozpravy.“
Predseda: „Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, ctení
hostia, milí študenti. Musím aj ja vyjadriť veľké znepokojenie v rámci riešenia dotknutej
problematiky a regulácie počtu žiakov na stredných školách v Košickom kraji. Hlavne akým
neštandardným spôsobom sa táto regulácia začala diať, či bez jasných a transparentných
kritérií. Za uplynulých viac než 20 rokov riadne prebehli minimálne 3 vlny racionalizácie
školstva, ale školy boli do systému zmien vtiahnuté ako partner a bolo to prerokované
na rôznych úrovniach. Dnes tu máme študentov, učiteľov, riaditeľov škôl, ktorí prišli bojovať
za svoju školu, lebo sa chcú učiť, vzdelávať a byť prínosom spoločnosti. Práve neistota,
zlé odkomunikovanie - o nás, bez nás - či to má byť pokus – omyl, sú zo strany župy
a Odboru školstva Úradu KSK. Ako štatutárka mestskej časti Košice - Nad jazerom i ako
členka Rady školy sa ma to priamo dotýka. V mestskej časti Košice - Nad jazerom, kde sa
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nachádza jedna zo škôl, ktorá dostala tzv. nuly v rámci školského roka 2019/2020 pri otvorení
prváckych tried. Pritom je to jediná štátna stredná odborná škola v mestskej časti s počtom
obyvateľov takmer 25.000, ktorá vzdeláva žiakov práve v odboroch orientovaných
pre potreby trhu práce, ako obchodná akadémia so zameraním na podnikovo-informačné
technológie, ekonomické lýceum či manažment regionálneho cestovného ruchu. Tvrdenie,
že o tieto profesie či pracovníkov s takýmto vzdelaním nie je záujem, neobstojí. Práve mesto
Košice je známe tým, že je tu veľký priestor a možnosti na trhu práce, práce v rámci IT
segmentu, kde aj takýto absolventi majú uplatnenie. Škola má podpísané zmluvy práve
so spoločnosťami, ktoré v našom meste v tejto oblasti pôsobia. Nulové čísla sú pre 1. ročníky
pravdupovediac každému jasné, že sú likvidačné pre školu, ale aj pre ostatné školy, ktoré
takto dopadli. Pritom v júni 2018 konkrétne Obchodná akadémia Polárna dala požiadavku
na zápis do prváckych tried 60 žiakov do 1. ročníka. Dňa 22. októbra 2018 rokovaním
na odbore školstva bolo odobrených 50 žiakov a následne 14. novembra 2018, bol škole
prezentovaný návrh iný - nulové čísla. Absolútne zmätočné a zavádzajúce konanie. Právom
sú v obave rodičia žiakov, učitelia, samotní žiaci, ale aj ja, ako štatutár mestskej časti,
že čo bude so školou. Keďže na množstvo otázok nedostali odpovede, kde doštudujú.
Do školy sa v súčasnosti investujú značné finančné prostriedky, rekonštruujú sa telocvične,
kuchyňa a škola dostane na ďalší rok nulové čísla. Je to efektívne? Čo bude so školou ako
budovou, žiakmi a učiteľmi, ktorí po takejto reforme možno ostanú na dlažbe? V meste
Košice máme v súčasnosti len dve obchodné akadémie. Týmto postupom ostane len jedna.
Preto Vás žiadam, pán predseda, o prehodnotenie stanoviska k Obchodnej akadémii Polárna
a obrátenie sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo
školstva) s odvolaním. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Dovoľte, ešte niekto ku Obchodnej akadémii Polárna by rád vystúpil? Ak nie,
tak ja v skratke zareagujem a potom poprosím odbor školstva. Ešte pán poslanec a potom
prejdeme ku Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Teraz poprosím s faktickou pána
poslanca Ihnáta a pán poslanec Kravčík, pán poslanec Čižmár. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Vďaka pekne za slovo, pán predseda. Veľmi
krátko, jednou vetou. Verím, že sa tento stav prehodnotí. Dostávam tak isto esemesky,
dostávam správy a aj teraz som dostal ďalšie čerstvé správy. Som poslanec kraja a týmto
problémom sa musím hlboko zaoberať a hlbšie zaoberať. Potrebujem naozaj kompletnú
analýzu, aby som si ujednotil tieto veci pri hlasovaní a poprosím, aby sme prehodnotili veci
ešte raz, aby sme tu nehlasovali dnes o týchto skutočnostiach a jednoducho, aby to malo
určitú ucelenosť. Tiež tak isto poviem jednu vec. Nepáči sa mi, že sa dozvedám veci z médií.
A jednoducho nie som takto spokojný. To hovorím rovno! Takže, poprosím jednu vec,
aby som dostal ucelené veci na stôl, aby som o tom jednoducho vedel. Žiadam, aby sa veci
prehodnotili a potom následne, aby sa hlasovalo a riešilo. Čiže chápem aj týchto ľudí
a chápem aj rodičov, ktorí sa mi ozývajú.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec. Na faktickú jedna minúta. Pán poslanec, ja len dodám,
že toto je prvý rok kedy o tomto nerozhoduje zastupiteľstvo, pretože sa zmenil zákon. A verte
tomu, že žiadny zo županov si túto kompetenciu nepýtal. Čiže, nech sa páči, nasleduje pán
poslanec Kravčík, potom pán poslanec Čižmár.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, milí študenti, žiaci a priatelia
všetkých našich škôl v kraji. Ja som veľmi rád, že ste prišli tu a že skutočne ozaj začne teraz
diskusia, ktorú celý náš Košický kraj potrebuje. Ja som celý včerajší deň, aj predchádzajúce
a aj dnešnú noc som prebdel na analýzach, ktoré sa týkajú finančných nákladov na košické
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školy. A porovnal som ich so všetkými školami v nadväznosti na rozpočet, ktorý ide do
ostatných krajov v rámci pôsobnosti VÚC, do ktorých všetky školy patria. A čuduj sa svete,
dozvedel som sa veľmi zaujímavé čísla. Teraz ja vám ich tu predložím, pretože to, že ste prišli
tu je fajn. Mali by ste tiež aj vedieť to, že náklady na jedného študenta v Košickom kraji
sú 3059 eur ročne. Náklady v Bratislavskom kraji na jedného študenta sú 1165 eur. Najnižšie
náklady na študenta v rámci pôsobnosti samosprávnych krajov sú v Trnavskom kraji,
kde je 2062 eur. Keď som potom porovnal výšku platov, tak som sa dozvedel napríklad
aj také veci, že naši učitelia majú o 1 euro vyššie platy ako v Prešovskom kraji, keď som to
prepočítal na množstvo peňazí, ktoré Košický samosprávny kraj dáva, tak to v roku 2018 bolo
cez 88 mil. eur. V takej Bratislave na 26 895 študentov je to 58 mil eur. Ja sa teda pýtam,
že či vy viete o tom, na čo tieto peniaze, ktoré idú do školstva tečú? Komu tečú? Keď vlastne
máme také nízke platy, ako je v ostatných krajoch, keď som to prepočítal na množstvo peňazí,
ktoré je nadlimitné v porovnaní povedzme s Bratislavským krajom, s ktorým by sme sa mohli
porovnávať. Je to dohromady cez 25 mil. eur. Viete o tom, milí priatelia škôl? Kde idú tieto
peniaze? Komu idú do vreciek? Keď som išiel ďalej a vlastne hrabal som sa v ďalších
informáciách, ktoré sa týkajú. Najväčším dodávateľom služieb je Veolia Energy Comfort a. s.
V pozadí tejto spoločnosti, aby ste vedeli, je Marián Kočner. Viete vy o tom? Tzn., teraz
v tejto chvíli ja tu chcem naplno otvoriť všetky tie súvislosti na to, aby sme začali veľmi
seriózne a vážne debatovať o veciach, ktoré sa týkajú finančných nákladov, povedzme
vzdelávania a ktorým smerom sa budeme uberať. Nebudem teraz ďalšie veci otvárať, ale pre
začiatok to hádam stačí. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Jakubov, potom nasleduje pán
poslanec Čižmár. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni
poslanci, dámy a páni, milí študenti. Pán kolega, myslím si, že týchto žiakov nezaujímajú tieto
náklady. A ak je takýto stav, máme na to Úrad samosprávneho kraja, aby urobil analýzu, aby
to všetko prehodnotil, aby vyhľadal rezervy. Ak sú zlé zmluvy, aby ich vypovedal a aby sa
urobili opatrenia, aby sa znížil tento finančný tok do škôl, ak je enormne vysoký. Ale to,
že niektoré školy dostali v rámci prerozdelenia nulu je skutočnosť, že pokiaľ to bude 2 roky
po sebe, tieto školy sa dostanú do likvidačného procesu. Takže myslím si, že v žiadnom
prípade sa na to nemôžeme pozerať takto, ale musíme sa pozerať, že deti rodičov v Košickom
kraji chcú študovať a majú právo na vzdelanie; pretože Košický a Prešovský kraj patrí
ekonomicky medzi najslabšie v rámci Slovenska. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Jakubov, právo na vzdelanie nikto nikomu neberie. Pán poslanec
Kravčík, myslím, že len chcel naznačiť o tom, že by sme sa mali zaoberaj aj ekonomickou
efektívnosťou jednotlivých škôl. Pán poslanec Kravčík, faktickú nemôžeš mať na faktickú
poznámku. Čiže nasleduje pán poslanec Čižmár, nech sa páči.“
Poslanec Čižmár: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, milí
študenti, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Ja len v krátkosti zareagujem na to,
čo bolo povedané a potom pripojím pár poznámok. K otázke vyjadrovania sa zastupiteľstva
k výkonom v školstve. Len krátko, dňa 30. 11. 2018 ak sa nemýlim, pán predseda to asi môže
potvrdiť, bolo podpísané uznesenie o počte výkonov pre jednotlivé školy, čiže tu rozprávame
o tom čo už reálne platí. Druhá vec a tá podstatná je, že v prípade nových škôl, ak sa tak stalo
- a tu máme konkrétne aj príklad obchodnej akadémie. Bez ilúzií a bez akýchkoľvek nádejí
treba povedať jasne. Nula žiakov v 1. ročníku znamená koniec školy. To nie je o tom, že sa
situácia prehodnotí po roku, po dvoch. Situácia s počtom nula žiakov znamená zníženie
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výkonov aj samotných učiteľov v podobe úväzkov, možnosti výberov voliteľných predmetov
a s tým súvisí atraktivita školy a výber žiakov základných škôl. Čo ma osobne viac zaráža,
keďže zastupujem regionálne školstvo - mimokošické, je to, že zníženie výkonov zasiahlo
aj školy, ktoré sú odborné, keďže sme bazírovali na komisii školstva už niekoľko rokov,
aj sme rozprávali o tom, že dosah týchto zmien by mal byť práve v prospech odborných škôl.
Podľa mne dostupných informácií, aj školy, ktoré mali podpísané a majú podpísané duálne
zmluvy, aj tým boli znižované výkony. Dosť dobre si neviem predstaviť ako bude vyzerať
výkon školy v nasledujúcich rokoch, keď si zmluvne majú plniť podmienky vo vzťahu
k zamestnávateľom? A práve k tomu sme smerovali všetky aktivity aj na komisii školstva.
Práve k tomu boli nabádané školy. Aj počas zastupiteľstiev v predchádzajúcom volebnom
období, aby výber odborov, schvaľovanie odborov bolo v súlade s tým, čo potrebuje región
a trh práce. Čo sa týka útlmu gymnázií, už niekoľkokrát sme na komisiách hovorili o tom,
že útlm gymnázií má súvisieť nie s rozhodnutím od stola, ale tomu má predchádzať nejaká
diskusia. Zo skúsenosti, ktoré máme, ktoré boli potvrdené aj riaditeľmi škôl na komisiách,
je jasné, ak žiak nedostane miesto na periférii, tým mám na mysli Trebišov, Michalovce a má
záujem o gymnáziálne štúdium, presúva sa do Košíc. Presúva sa do Košíc len z dôvodu, že je
bezplatná doprava. My ho nedonútime tým, že znížime výkon v týchto mestách, my ho
nedonútime prehlásiť sa na strednú odbornú školu. Hovorím z vlastnej skúsenosti a už sme to
pripomienkovali niekoľkokrát na komisiách. Ak sa môžem prihovoriť a reagujem vlastne
aj na svojich predrečníkov, tak isto by som bol rád, ak by Košický samosprávny kraj
prehodnotil výkony, ktoré boli prisúdené jednotlivým školám, lebo ináč, pokiaľ mám dobré
informácie, tieto školy budú musieť túto záležitosť riešiť len cez ministerstvo školstva
a prihováram sa za to aj z toho dôvodu, lebo aj vo vzťahu k nám poslancom tohto
zastupiteľstva bol vyvíjaný tlak a hlavne žiadosť o informácie. Pre mňa tiež bolo
nepochopiteľné, ak som mal zastupovať Košický samosprávny kraj na zasadnutí školských
rád a nebola mi dostupná informácia o tom, aký výkon tú príslušnú školu čaká. Tzn.,
aké výkony môžu očakávať v nasledujúcom školskom roku. Samozrejme viem a uvedomujem
si, aké sú procesy, aké sú termíny, aká je vyhláška ministerstva školstva. Len chcem požiadať
aj vedenie Košického samosprávneho kraja, aj oddelenie školstva, koniec koncov sme o tom
hovorili aj s pánom riaditeľom kancelárie. Asi by bolo najvhodnejšie, aby sa jasne nastavili
kritériá, pravidlá, aby školy boli vopred informované aké pravidlá budú platiť pre udelenie
výkonov a čo je podstatné, čo všetko sa bude zohľadňovať. Aby nenastali krízové situácie,
že škola, ktorá má relatívne výborné renomé v rebríčku INECO dostáva znížený výkon.
Naopak, škola, ktorá je dole, tento výkon má zvýšený. A na záver už len pripojím, verím, že
táto odozva, myslím, čo sa týka poslancov bude taká všeobecná, spoločná a preto budeme
pracovať na tom, aby sme naplnili nie len predstavy možno ministerstva, ale aby sme
zohľadnili regionálne špecifiká a hlavne pomohli školám, ktoré túto pomoc si zaslúžia.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Ďurovčík, ako poslanec Národnej rady vystupujete. Tak dobre.
Poprosím aj možno spomenúť prečo Národná rada zobrala kompetenciu zastupiteľstvám
rozhodovať o týchto číslach a dala ich županovi. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík, vystúpenie ako poslanec NR SR: „Vážený pán predseda Košického
samosprávneho kraja, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí mladí priatelia. Dovoľte mi,
aby som vystúpil dnes ako poslanec Národnej rady SR a to z toho titulu, že ako poslanec
Národnej rady SR sa môžem kedykoľvek podľa rokovacieho poriadku prihlásiť do diskusie
a nie je obmedzený môj časový priestor. A druhý dôvod prečo som sa prihlásil ako poslanec
Národnej rady SR je tá skutočnosť, že v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja
pôsobím 17 rokov, čiže som tu od prvého dňa, kedy vznikli samosprávne kraje; som tu od
7

dňa, kedy prvýkrát bol uvedený do funkcie predsedu Košického samosprávneho kraja pán
Bauer, tak isto som tu, keď tu bol 3 volebné obdobia pán Trebuľa a tak isto som tu teraz,
keď županom alebo predsedom Košického samosprávneho kraja je pán Trnka. Verte mi,
že všetky tieto 3 funkcie a osoby, ktoré tieto funkcie zastupujú, vždy som sa snažil ich vážiť
a to z toho dôvodu, že obyvatelia tohto okresu dali im dôveru a ich zvolili na toto čelné miesto
nášho Košického samosprávneho kraja. Za to, že som bol 17 rokov poslancom Košického
samosprávneho kraja, v prvom rade je to pre mňa veľká česť, ktorá mi bola daná obyvateľmi
okresu Michalovce, za čo som im veľmi povďačný. Aj preto dnes vystupujem, lebo dali mi
dôveru, aby som obhajoval záujmy obyvateľov okresu Michalovce a tu v konkrétnom prípade
záujem, čo sa týka Gymnázia Ľudovíta Štúra Michalovciach. Prijal som tú funkciu poslanca
Košického samosprávneho kraja s veľkou úctou, vďakou a pokorou voči všetkým voličom,
ktorí v predchádzajúcich štyroch voľbách mi dali svoj hlas. Preto dnešné to moje vystúpenie.
Ja osobne nemôžem súhlasiť s tým, čo sa dnes v našom kraji deje, čo sa deje v našom kraji
v oblasti školstva a hlavne, čo sa deje v oblasti sociálnej. Chcel som vystúpiť neskôr, lebo
teraz hovoríme o problematike školstva, ale chcem, aby mladí ľudia počuli, ako sa riešia
niektoré problémy aj v sociálnej oblasti na Úrade Košického samosprávneho kraja
a v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Pred voľbami
bola sľubovaná zmena, ktorá bola sľubovaná občanom nášho kraja. Bola kritizovaná výstavba
Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Prvý kto bol otvárať túto nemocnicu bol nový
predseda Košického samosprávneho kraja. Bola kritizovaná výstavba mosta cez Ružín, prvý
kto ho bol otvárať bol predseda Košického samosprávneho kraja. Bol kritizovaný program
Terra incognita - Krajina nepoznaná. Veľmi rád sa pán predseda Košického samosprávneho
kraja zúčastňuje a prezentuje, robí si PR na týchto akciách v rámci celého kraja. Boli
tu sľubované Agrokruhy, viem, že je ešte krátky čas, aby sme mohli zhodnotiť ich kvalitu,
význam a prospešnosť v kraji, ale veľmi sa na to teším, keď budeme zhodnocovať efektivitu
a intenzifikáciu poľnohospodárskej výroby pri výrobe zeleniny v našom kraji. To som na to
veľmi zvedavý. Ďalej chcel by som vás poprosiť, krajská futbalová liga, jeden z bodov,
hlavných, pána predsedu Košického samosprávneho kraja. Čakám na 1. kolo tejto Krajskej
futbalovej ligy, kedy bude umožnené klubom v našom kraji, ktoré nemajú finančné zdroje
na to, aby mohli mať zimnú prípravu, aby ten kraj Košický im v tom pomohol. Vážený pán
predseda Košického samosprávneho kraja, prepáčte, že budem trošku osobný, ale v dnešnej
dobe existuje veľmi veľa definícií múdry politik. Ja by som vám doporučil jednu takúto
definíciu: Robte pre iných, pomáhajte iným, a tí iní to budú robiť iným. Buďte taký láskavý.
Verte mi, že kraj bude vyzerať inač, ináč bude vyzerať naše školstvo, inač bude vyzerať naše
sociálne zariadenia, inač bude vyzerať kultúra, inač bude vyzerať životné prostredie. Pozrite
sa sem; na minulom zastupiteľstve tu bola predložená stratégia, čo sa týka životného
prostredia. Opozícia, koalícia, všetci jednotne odhlasovali tento materiál, lebo vedia, že čo sa
deje s našou krajinou, vedia, čo sa deje so svetom a podporili celý tento strategický materiál.
Ale nemôžem ja, ako človek, ktorý 17 rokov som poslancom Košického samosprávneho
kraja, súhlasiť s niektorými praktikami, ktoré sa v súčasnosti dejú a toto je výsledok. Ľavá
strana, pravá strana, mladí ľudia, študenti prišli dneska vám ukázať to, že takýmto spôsobom
sa nerozdeľujú počty do prvých ročníkov. Pán Kravčík tu spomínal pred chvíľou a hovoril
o tom, že začnime diskusiu. Veď tá diskusia mala dávno, dávno predtým prebiehať.
My keď sme v Michalovskom okrese spájali 5 stredných škôl do jednej školy a viete veľmi
dobre, aké je to ťažké, lebo každý z tých piatich chce byť riaditeľom. Viete koľko bolo
stretnutí v Michalovciach? 32 stretnutí! Ale boli to stretnutia združenie rodičov, priateľov
školy, čiže s rodičmi, bolo stretnutie s radou školy, bolo stretnutie s pedagogickými
pracovníkmi, nepedagogickými pracovníkmi a potom prijatý záver - a bez problémov táto
škola ostáva ďalej, ostali učebné odbory, škola funguje bez toho, že by boli nejaké problémy
alebo nejaké trenia medzi vedením Košického samosprávneho kraja a školami a študentmi,
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ktoré sú hlavnou hybnou silou celého školstva v Košickom kraji. A to, čo sa udialo
v poslednom čase v sociálnej oblasti a sociálnej oblasti zameranej na personálnu politiku,
verte mi, že to nemá obdobu. To nemá obdobu! To za 17 rokov, čo tu pôsobím a predtým som
pôsobil roky v miestnej samospráve, som sa s tým v živote nestretol. Predvolávať riaditeľov
sociálnych zariadení a vyhrážkami im dávať podpisovať dohody o skončení pracovného
pomeru a uvoľnenie z funkcie? Máte sa za čo hanbiť. Títo ľudia, ktorí chodia k Vám
a otvárajú tieto dvere, si to určite nezaslúžia. Veľa času venovali ľuďom v kraji, ktorí
sú najzraniteľnejší a ktorí potrebujú ozajstnú pomoc. Môžete povedať, že to nie je pravda.
Môžeme tu teraz si navzájom ping-pongovať, že kto má pravdu; ale ja som dostal veľké
množstvo esemesiek, mailov, ako tie rokovania prebiehali. Keď dovolíte. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, prečítam vám len jednu esemesku jedného pána riaditeľa ako bolo s ním
rokované. Citujem: „Nedali čas na nič. Išli technikou šoku a nechcel som zbytočné kontroly
a nátlak aj pre organizáciu. Nemal som na výber. Aj to naznačili, keď to nepodpíšem, pôjdu
ďalej a verte, že to dosiahneme.“ To bola komunikácia s jedným z pánov riaditeľov. Bol som
v piatok oslovený všetkými zamestnancami Domova sociálnych služieb Anima
v Michalovciach, prišli za mnou do mojej poslaneckej kancelárie a verte mi, že sa nezmestili
ani na chodbu, lebo prišli všetci komplet do nohy, každý jeden zamestnanec, či to boli vedúci
oddelení, či to boli ošetrovatelia, opatrovatelia alebo zamestnanci, ktorí vykonávajú
údržbársku činnosť v rámci tohto zariadenia. Ani jedna zmena nebola urobená v Domove
sociálnych služieb pri nastúpení do funkcie pána Trebuľu a nebola urobená ani počas
12 rokov fungovania vedenia Úradu Košického samosprávneho kraja, pardon jedna zmena
bola urobená a to v Domove sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou, kde došlo k vražde
jedného klienta a pani riaditeľka bola trestne stíhaná; čiže zo zákona nemohla vykonávať
funkciu. Tam bolo jediné výberové konanie na riaditeľa Domova sociálnych služieb.
Ja osobne si vážim všetkých ľudí a verím, že i všetci, čo sme v tejto sále, ktorí pracujú
v sociálnej sfére, riaditeľov, vedúcich oddelení, proste všetkým zamestnancom, ale aj
klientov, ktorí za to nemôžu, čo sa deje. Ale na ktorých plecia toto všetko padne, lebo robiť
zmeny len preto, aby sme zmenu urobili a robiť zmenu preto, lebo ten a ten sa mi nepáči,
alebo robiť zmenu preto, aby som tam mohol dať niekoho zo svojich známych alebo
zo svojich podporovateľov je veľmi zle. Pre Boha, Vás prosím, uvedomte si to vedenie Úradu
Košického samosprávneho kraja, prestaňte s týmito praktikami, lebo najviac ubližujete tým
najzraniteľnejším a to sú obyvatelia Domov sociálnych služieb. Bol som požiadaný
od zamestnancov Anima - Domov sociálnych služieb o prečítanie listu na tomto
zastupiteľstve, ktorý je adresovaný Vám, pán predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý
keď dovolíte a sľúbil som, že toto prednesiem, prečítam pred týmto plénom a Vám ho
aj odovzdám s tým, že sú tu aj podpísaní zamestnanci. Nie sú tu napísané len jednou vetou,
že „zamestnanci Domova sociálnych služieb“, tu sú konkrétne mená, konkrétni ľudia, ktorí
stoja si za pánom riaditeľom. Ešte podotknem, že pán riaditeľ bol vymenovaný do funkcie
za predsedovania Košického samosprávneho kraja pánom Bauerom a je to človek, ktorý málo je takýchto ľudí v rámci celého Slovenska, mladý, zapálený človek, ktorý pomáha,
kresťansky založený, ktorý pracuje v kresťanských rôznych komunitách a ktorý úctivo
a s láskou sa stará o tých ľudí, ktorí využívajú sociálne zariadenie Anima v Michalovciach.
Prejdem k citovaniu: „Vážený pán predseda Košického samosprávneho kraja, vážené
zastupiteľstvo. Sme zamestnancami Anima - Domova sociálnych služieb v Michalovciach.
Sú medzi nami takí, ktorí tu pôsobia od jeho začiatku a potom tí, ktorí sú tu kratšie. Sú medzi
nami staršie i mladšie ročníky, pôsobíme v rôznych pracovných pozíciách, ale všetkých nás
rovnako a hlboko zasiahla informácia o odchode nášho riaditeľa Mgr. Mareka Hrdinského.
V zariadení pracuje už skoro 15 rokov a počas tohto obdobia zaznamenalo naše zariadenie
prosperitu, rast a dobré meno. Zo zamestnancov vytvoril tím ľudí, ktorým zmysel pre
zodpovednosť, oddanosť a lojalita nie sú cudzie. Od svojho pôsobenia pracuje na tom,
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aby metódy sociálnej práce a otvorený priestor zariadenia pomáhal prekonávať ťažké životné
situácie ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pričom sa celý čas snažil
skvalitňovanie ponúkaných služieb tak, aby boli v súlade s možnosťami organizácie,
spokojnosťou a osobným rozvojom klientov. Svojim prístupom v nás denne prehlbuje
a upevňuje snahu o rešpektovanie potrieb klienta, individuálny prístup a aktívne prežívanie
jeho života. Pod vedením nášho riaditeľa pracujeme s vedomím, že sociálne služby v našom
zariadení sú založené na hodnotách demokracie, dodržiavaní ľudských práv a sociálnej
spravodlivosti voči prijímateľom a rodinným príslušníkom. Náš riaditeľ je človek s veľkým
srdcom, záujem o druhých, úprimnosť a ľudskosť majú najvyššie miesto v jeho rebríčku.
Jeho schopnosť ukázať druhým ich hodnotu tvorí základ jeho práce a filozofie. V akejkoľvek,
zdanlivo neriešiteľnej situácii, vie pomôcť dobrým slovom, vie vyčariť úsmev na tvári,
čo ľuďom dodáva silu ísť ďalej a bojovať. Pokojnú atmosféru v zariadení zasiahol odchod
nášho riaditeľa ako blesk z jasného neba. Každým z nás lomcuje nesúhlas, neistota a smútok.
Navzájom sa pýtame, prečo musí náš riaditeľ odísť? A keďže nepoznáme odpoveď,
využívame svoju zákonnú možnosť o slobodnom prístupe k informáciám a obraciame
sa na Vás so žiadosťou o odpoveď, o vysvetlenie dôvodu ukončenia pracovného pomeru
riaditeľa nášho zariadenia dohodou. Týmto listom vyjadrujeme svoju podporu riaditeľovi
zariadenia Mgr. Marekovi Hrdinskému a zároveň náš nesúhlas z jeho odvolaním.“
Chcem vás všetkých poprosiť, zabráňme, aby v našom kraji sa realizovali takéto praktiky
v personálnej oblasti. Je to nedôstojné, nehumánne, ľudské. Nechcem hovoriť o ďalších
veciach, nechcem hovoriť o ďalších osobách, čo sa týka zamestnancov Úradu Košického
samosprávneho kraja, nechcem hovoriť o personálnych otázkach, ako sa riešia v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja. Apelujem na vás všetkých, nedovoľme to.
Žijeme teraz v období adventu a chcem vás všetkých poprosiť, aj poslancov, ktorí sú tu za
Kresťanskodemokratické hnutie a prečítať vám jeden žalm - žalm 27: „Očakávaj
na Hospodina, pevný buď, nech je odvážne tvoje srdce a očakávaj na Hospodina.“ Zamyslite
sa nad týmito slovami a konajte vo svojej činnosti ľudstva alebo obyvateľov nášho kraja tak,
ako hovorí tento žalm. Ešte jedna poznámka, keď mám slovo, pán predseda, veľmi prosím,
pán predseda a pred týmto plénom, lebo som čítal i návrh na odmeňovanie jednotlivých
poslancov a neposlancov, ktorí dnes budeme tu prerokovávať, chcel by som poprosiť
predsedu finančnej komisie, predsedu komisie hospodárenia s majetkom a tajomníkov týchto
komisií, aby zvolávali zasadnutia týchto komisií vždy v pondelok, kedy nezasadá Národná
rada Slovenskej republiky. Bol by som veľmi povďačný. Posledná skúsenosť, finančná
komisia zasadala štvrtok počas rokovania Národnej rady SR, kde sa nemohli traja poslanci
Národnej rady SR tohto rokovania zúčastniť, ale chceme byť nápomocný rozvoju kraja,
pomáhať, zúčastňovať sa jednotlivých komisií, preto by som vás rád poprosil, aby to bolo
vždy v pondelok, lebo v pondelok Národná rada SR nezasadá. Ďakujem vám za pozornosť.
Som veľmi rád, že ste si ma vypočuli, ale verte mi, že nedalo mi, aby som nezaujal k veciam,
čo sa týka školstva a čo sa týka aj sociálnej sféry svoje stanovisko. Inakšie by som nemal
krásne a požehnané Vianoce. Ďakujem vám veľmi pekne.“
Predseda: „Ak dovolíte musím trošku zareagovať, lebo pán poslanec využil bod Rôzne
naozaj „rôzne“. Pán poslanec, viete, najprv mi napadlo, či sa nehanbíte toto rozprávať,
čo tu rozprávate? Riaditelia škôl, teda pardon s riaditeľmi DSS-iek sme sa slušne rozlúčili,
s niektorými. Viete, môžeme riešiť aj to, akým spôsobom boli vedené niektoré DSS-ky.
Že mi tu chodia anonymy na to, ako riaditelia sa dohodnú s dodávateľom mäsa a 50%
denného prídelu nedostávajú a tí, čo to najviac potrebujú, tak im od úst odtrhnú posledné
jedlo, za ktoré štát a teda kraj platia, napr. toto. Nechceli sme to vyťahovať vonku, lebo viete,
čo by sa udialo. Zase by boli len zbytočné cirkusy. Ja nehovorím, že to robil každý riaditeľ
DSS-ky, ale dobre viete, aké je to aj problémové dokázať. Čiže možno aj preto niektorí tak
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rýchlo podpísali dohodu o ukončení pracovného pomeru; už keď sme pri tom. Čo sa týka
odmeňovania. Viete, pozreli ste si ako za tých 17 rokov čo ste tu pôsobili boli napr.
priznávané osobné príplatky? Viete o tom, že kraj platí 20 % osobného príplatku v priemere
na každého zamestnanca, ale tí zamestnanci, ktorí sú v kontakte s klientom, teda čo najviac
odrobia, majú najnižšie osobné príplatky, ale manažment DSS-iek má vždy väčšie, ako je ten
priemer? Na toto ste sa asi nikdy nepozreli. Čiže ten riaditeľ je výborný - áno je výborný,
lebo má najväčšie peniaze aj celý manažment DSS-ky je výborný, ale tí zamestnanci, ktorí
odrobia s tým klientom najviac práce a tú najhoršiu prácu, nikdy neboli odmeňovaní tak,
ako aj kraj platil a ako by mali byť. Teraz prvýkrát v histórii po sedemnástich rokoch
im dávame odmenu, mimoriadnu odmenu 1000 eur v hrubom. Prečo ste to za 17 rokov
neurobili alebo ste sa nezaujímali o to? To sa nehanbíte tu vystúpiť s takýmto niečím?
Že Vám nejaká esemeska príde? Môžeme potom začať kontrolovať všetky DSS-ky aj spätne
a potom vyplávajú aj iné veci na povrch, pán poslanec. A verte mi, že nebudete tu takto
spokojne vyskakovať a zdôvodňovať, že ako sme ukrivdili pánom riaditeľom DSS-iek.
V niektorých prípadoch to bolo až nehorázne, čo si dovoľovali; a ešte odmietnete aj odvolať
riaditeľa trebišovskej DSS-ky, kde boli - nie, že ešte podozrenia z toho všetkého a hovorím
zámerne - podozrenia, pretože dobre viete, aké je to ťažké dokázať, všetko, zo všelijakých
divných zmlúv, ale ešte aj podozrenia z ovplyvňovania volieb. Bolo to aj na Ústavnom súde
a „ltt“ , že ste vysekali pána riaditeľa z toho. A pozrite sa, kto tam vyhrával stále v tej DSS-ke.
Pozrite sa na to, kto vyhrával voľby v DSS-ke, že za koho hlasovali údajne ľudia, ktorí ležali
pomaly v kóme na lehátkach. Takže, pán poslanec, trochu súdnosti majte v sebe. Ešte by som
sa chcel vyjadriť aj ku školám. Viete, stále sa tu dokola točíme okolo niektorých argumentov,
že bolo nejaké odsúhlasené rozhodnutie pred tým, ako bolo zverejnené. Nič nebolo nikomu
garantované. Ja viem, že to je teraz také ľúbivé povedať, že predtým sa hovorilo tak a potom
sme zmenili názor. Jednoducho, 30. novembra 2018 boli zverejnené čísla. Ešte raz
pripomínam, pretože neviem, či všetkým študentom je jasné, že teraz je prvý rok, čo je iný
systém prideľovania počtov študentov, teda výkonov na jednotlivé školy. V minulosti sa dalo
s týmito číslami tak trochu čarovať, pretože boli len odporúčané čísla a počty tried, dokonca
ešte aj v rámci tých tried nebolo nikdy zadefinované, koľko môže byť presne študentov. Čiže
každá škola si viac-menej mohla zobrať toľko študentov koľko, koľko dokázala, alebo by som
povedal, že koľko sa dohodla, alebo prešli cez prijímačky. Čiže nie je to tak, ako tu niekto
prezentuje, že ako to bolo dobré a teraz tu Trnka škrtá a neviem čo. Tu pán poslanec Kravčík
dobre spomenul, že jednoducho väčšina škôl je ekonomicky neefektívnych. Nie je to žiadna
kompetencia, o ktorú som sa pýtal, alebo ktorú by som vykonával s radosťou, že teraz
musíme škrtať jednotlivé odbory. A podotýkam - odbory. Áno, OA Polárna je jedna z mála
škôl, kde dostali 0 na všetky tri odbory. Ale to bolo preto, pretože vieme tieto štúdia nahradiť
aj inde v rámci mesta Košice. A nie je to, verte mi, nie je to žiadna príjemná povinnosť tieto
veci určovať, keď máte zadefinovaný strop, koľko sú čísla na jednotlivé odbory. A čo sa týka
budovy, tak budova sa nikde nejde predávať. Nikto nepovedal, že tam nebude žiadna škola,
nikto nepovedal, že v celej budove budete v 4. ročníku 2 triedy. Toto nikto nikdy nepovedal.
Neviem odkiaľ tiež máte, že vyšší územný celok môže prehodnotiť tieto čísla. My zo zákona
tieto čísla prehodnotiť nemôžeme. Jednoducho je tu nejaký proces, ktorý prebieha
a momentálne jediný, kto môže zmeniť tieto čísla je ministerstvo školstva. Takže opäť
neviem, kto vám čo narozprával, ale to nie je pravda, že vyšší územný celok môže
prehodnotiť tieto čísla. A čo priznávam do vlastných radov áno, je to naša chyba, je
komunikácia. Zlyhali sme v tomto. Za to sa môžem ospravedlniť, ale jednoducho to takto
bohužiaľ vyšlo. Ale nezmenilo by to nič na tom, že tieto čísla by boli také, aké sú. Takže verte
tomu, že to nie je ľahké rozhodovanie, pretože z každej jednej školy v našom kraji prišiel
niekto a pýtal väčšie čísla a chcel viac odborov a väčšie počty na jednotlivé odbory. A každý
mal svoje argumenty, samozrejme, prečo je tá, ktorá škola, alebo ten ktorý odbor lepší ako
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niektorý iný. Avšak už ten „iný“ nikto nepomenoval. Ja od začiatku, keď som s každým
rozprával, som vravel - a povedzte, ktorá škola je podľa vás horšia, ktorá si nezaslúži tieto
čísla alebo by mala mať nižšie. Toto povedať nikto nevie. Ja viem, že to je ľúbivé teraz
tu rozprávať, že 17 rokov sme sa zastávali škôl a teraz tu prišiel Trnka a všetko kosí, seká atď.
Ale 17 rokov školy fungujú neefektívne, resp. každým rokom viac a viac. A ešte tu máme
pozmeňujúce, teda pardon faktické poznámky a potom, keď skončia faktické, poprosím odbor
školstva, aby sa tiež vyjadril ku niektorým skutočnostiam. Nech sa páči. Pán poslanec
Rovinský, potom nasleduje pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, vážené panie
poslankyne, vážený pán poslanec, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky pán Ďurovčík. Využili ste vrchovate právo poslanca vystúpiť
bez časového obmedzenia. Niekto by povedal až tak, že ste to právo zneužili. Hovorili ste
od témy, veľká časť vášho vystúpenia sa vôbec netýkala tej témy, na ktorú odpoveď
by očakávali študenti a zamestnanci škôl, ale na ktorú odpoveď, by sme čakali aj my. Takže
neodpovedali ste na otázku župana. Prečo o počte prijatých a o študijných odboroch
rozhoduje Bratislava.“
Predseda: „Pán poslanec, ďakujem. S faktickou nasleduje pán poslanec Jakubov, potom pán
poslanec Ďurovčík. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda,
viem, že je ťažké viesť takéto zastupiteľstvo, najmä keď je tu verejnosť, ale prosil by som
Vás, mladý muž, pokiaľ neviete prijať kritiku, či už je oprávnená alebo neoprávnená,
sú dve možnosti. Prvá - zoberte si tabletku, druhá, keďže nepotrebujete studenú sprchu,
pretože je chladno, prosím Vás, prejdite sa pred budovou, urobte 5 minútovú prestávku.
A pedagógovia a žiaci škôl, myslím si, že pán predseda Vám dostatočne odpovedal, ako Vás
zhodnotil. Myslím si, že pokiaľ školy mali prísľuby, či už 50 novoprijatých žiakov alebo 60
alebo iné čísla a dostali nulu, to aj priznal pán predseda, komunikácia zlyhala. A myslím si,
že nie školy majú hodnotiť alebo predstavitelia, alebo štatutári škôl, ktorá škola je horšia
alebo lepšia. Toto prislúcha Košickému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi.
Ale myslím si, že v tomto fakt vedenie KSK zlyhalo. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, v predchádzajúcom volebnom období, ste ma viackrát tu viacerí
nabádali, aby som nemal invektívy, hoci som ich nemal. Neviem, čo bolo toto! Ale inak, viete,
nabudúce asi Vás aj vypnem, lebo máte hovoriť ku prerokúvanej téme. A to, že či ja si mám
dať tabletku alebo nie, viete, tak to svedčí aj o Vašej úrovni. Nech sa páči, pán poslanec
Ďurovčík, pán poslanec Puci.“
Poslanenec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, po prvé ja som
tu nevyskakoval; po druhé ja sa nemám za čo hanbiť. A po tretie v úvode svojho vystúpenia
som povedal, že každého jedného predstaviteľa, ktorý zastáva funkciu predseda Košického
samosprávneho kraja si vážim, lebo občania tohto kraja mu dali dôveru a dali mu svoj hlas.
Čiže neprekrúcajte veci a od Vás si vyprosujem taký výraz použiť voči mne, že ja by som
sa mal hanbiť a nevyskakovať na tomto zastupiteľstve. Po prvé som tu 17 rokov; po druhé
som starší od Vás. A po tretie som poslancom Národnej rady SR. A ďalšiu vec Vám chcem
ešte povedať, že prestaneme sa báť hovoriť pravdu. A verte mi, že čím ďalej nás bude viac
a viac. Poprosil by som ešte...“
Predseda: „Pán poslanec Puci, nech sa páči. Nasleduje pán poslanec Kaplan.“
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Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Ušlo mi 10 sekúnd času, ale nevadí. Vážený pán
predseda to, čo tu dnes predvádzate je vrchol arogancie a drzosti z Vašej strany. Chcel by som
Vás upozorniť len na jednu vec z Vášho vystúpenia. Pokiaľ máte vedomosť o tom, že bol
páchaný alebo je páchaný trestný čin, ste povinný to oznámiť. Pokiaľ nie, tak sa automaticky
stávate spolupáchateľom. Keď máte s týmto problém, ja osobne podám trestné oznámenie,
ale bude sa týkať potom Vás. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Kaplan, nasleduje pani poslankyňa Lenártová. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja Vás
doplním a zareagujem na predrečníka, pána poslanca Národnej rady SR Emila Ďurovčíka
a vyjadrím sa k školskej téme. Napriek tomu, pán poslanec, že s Vami v podstate súhlasím,
čo sa týka prerozdelenia počtov, konkrétne u Gymnázia Ľudovíta Štúra, tak je potrebné
povedať, že parlament, ktorého ste členom, schválil novelu zákona, novelu školského zákona,
ktorá tomuto plénu berie v podstate právomoc akýmkoľvek spôsobom do tohto procesu
zasiahnuť. Čiže Vy ste nás v podstate obmedzili v tom, aby sme práve takéto veci ako je,
ako je Obchodná akadémia, ako je Gymnázium Ľudovíta Štúra mohli ešte nejakým spôsobom
zmeniť, Vaším hlasom a predpokladám, že ste hlasoval za; nestihol som si to pozrieť,
ale skúste sa rozpamätať, tak tomuto plénu ste tu legitimitu vzal a v podstate ste prispel k tej
centralizácii ministerstva školstva, ktoré to takýmto spôsobom rieši. Takže skúste sa nad tým
najprv zamyslieť a potom možno ísť s kritikou smerom k Úradu KSK.“
Predseda: „Pani poslankyňa Lenártová. Pán poslanec Ihnát, ty si sa na koho hlásil? Na mňa?
Dobre. Pani poslankyňa Lenártová, potom pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová s faktickou poznámkou: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, žiadam
o slovo pre pána riaditeľa Ivana z Obchodnej akadémie Polárna i pre pána riaditeľa
z gymnázia v Michalovciach, svojim prostredníctvom. Ďakujem.“
Predseda: „Pán riaditeľ sa mal možnosť vyjadriť. Ešte poprosím druhého pána riaditeľa,
a tak potom, keď si dáme druhé kolo. Už ste hovorili. No, a ešte treba o tom hlasovať, takže
nie je to celkom tak. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán
predseda. Ja len sa chcem opýtať naozaj, čiže zákon je prijatý, my sme z toho úplne vonku,
nemôžeme sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať. Chcem sa Vás opýtať jasne ako
predsedu, aby sme hľadali riešenie. Je možné, aby v súčinnosti s KSK Vy, ako predseda ste
rokoval s ministerstvom školstva čiže, aby sa vec pohla aspoň o centimeter vpred. Je takáto
možnosť vôbec? Ako povedzte rovno vlastne, aby sme vedeli na čom sme. Vďaka.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Tak predpokladám, že rokovať sa vždy dá o všetkom. Len
neviem s akým výsledkom. Čiže – áno; odpoveď je áno. Teraz poprosím pána poslanca
Rusnáka, potom poprosím pána riaditeľa. Takže pán riaditeľ, nech sa páči.“
RNDr. Róbert Pirč, zástupca riaditeľky Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach: „Vážený
pán predseda, vážení páni poslanci, milí prítomní. Moje meno je Róbert Pirč, pracujem ako
zástupca riaditeľky školy na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, č. 26, v Michalovciach. Sme
nesmierne pobúrení z rozhodnutia Košického samosprávneho kraja o schválení počtu žiakov
na naše gymnázium v školskom roku 2019/2020 v počte 30. Verejnosť v našom meste vníma
našu školu veľmi pozitívne, dokonca našu školu navštevujú aj žiaci z Vranova nad Topľou,
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Veľkých Kapušian, Sobraniec, Humenného, Strážskeho i Trebišova. Sme toho názoru,
že o tom svedčí aj kladná reputácia našej práce, ktorá presahuje aj hranice okresu. Vieme
o vysokom záujme verejnosti a žiakov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na našej škole,
či už v klasickej alebo v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Preto
nerozumieme dôvodom, ktoré Vás viedli k tak drastickému zníženiu počtu žiakov pre budúci
školský rok. Nerozumieme tiež tomu, že konkurenčné gymnázium v Michalovciach má
schválených 150 žiakov; pričom sme o výsledkoch práce nielen jeho rovnocenným
partnerom, ale už niekoľko rokov ich v ďalších mnohých overiteľných oblastiach
aj predstihujeme. Napr. externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, cudzích
jazykov, olympiády z cudzích jazykoch a iné. Ďalej nerozumieme snahe o likvidáciu
prosperujúceho a vo verejnosti uznávaného gymnázia, pretože školstvo, tak ako všetky iné
odvetvia môže prosperovať iba vtedy, ak existuje aj adekvátna konkurencia. Rovnako je pre
nás nepochopiteľný ten fakt, že mesto Michalovce, ktoré má vyše 40 000 obyvateľov nemôže
disponovať dvomi gymnáziami. Uvedomujeme si, že demografická krivka sa znižuje,
ale nerozumieme dôvodom, že nám bol oproti minulému roku znížený počet žiakov o 50;
čiže na osemročnom gymnáziu o 8, na štvorročnom o 42, kým na konkurenčnom gymnáziu
oproti minulému roku ste znížili počet žiakov dovedna iba o18. Žasneme tiež nad tým, že nám
bola odobrená čiastka na rekonštrukciu budovy školy vo výške 1 465 000 eur. A teraz
to všetko speje k likvidácii školy, čo v očiach verejnosti tiež vyvoláva nemalé otázniky.
Uvedomujeme si s plnou vážnosťou to, že uvedené číslo 30 - pre žiakov v 1. ročníku bude pre
nás likvidačné a dotkne sa to aj nášho pracovného kolektívu. Lebo niektorí z nás budú musieť
toto pracovisko z uvedeného dôvodu nedobrovoľne opustiť, čo sa dotkne aj našich rodín
a v neposlednej miere aj našich žiakov. My, ako zodpovední učitelia vedieme žiakov k tomu,
aby rozvíjali svoje kritické myslenie, vedeli komunikovať, argumentovať a obhájiť svoje
názory. Žiaľ, sami v tejto situácii vidíme, že v praxi to nefunguje a orgány, ktoré sú
zodpovedné za pridelenie žiakov do 1. ročníkov nás len stroho, bez akéhokoľvek vysvetlenia,
argumentácie a možno aj hlbšej znalosti problému postavili pred hotovú vec! Preto je naše
rozhorčenie z danej situácie pochopiteľné a žiadame o vysvetlenie takéhoto riešenia. Naša
škola nie je pre nás len obyčajným pracoviskom, ale miestom, ktoré je súčasťou našich
životov, životov našich rodín a najmä miestom, kde sa snažíme poskytovať všetko to,
čo niekedy škola naučila nás. Preto Vás žiadame o prehodnotenie uvedeného počtu žiakov
pre nasledujúci školský rok. Ďakujem. A ešte by som chcel poprosiť zástupcov študentov,
aby sa vyjadrili k problematike.“
Predseda: „Nech sa páči.“
Barbora Dulinová, zástupca študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach: „Vážený
pán predseda, vážení páni poslanci a panie poslankyne, milí hostia. Moje meno je Barbora
Dulinová a som predsedníčkou Študentskej rady Gymnázia na ulici Ľudovíta Štúra 26
v Michalovciach. Dnes tu stojím ako zástupca študentov nášho gymnázia. Veľmi nás
rozhorčilo a sklamalo, že sa počet žiakov nášho gymnázia na rok 2018/2019 znížil tak
rapídne. Pýtam sa prečo? V Michalovciach máme dve gymnázia; a my sa pýtame, prečo
sa počet žiakov do prvého ročníka znížil v takom nepomere. Keď som pred 4. pred štyrmi
rokmi stála pred výberom strednej školy, vybrala som si toto gymnázium preto, že ho
považujem za kvalitné. Hovoria o tom výsledky našich maturitných skúšok, či výsledky
našich súťaží. Podľa nás je Michalovský okres dostatočne veľký na to, aby v ňom mohli
fungovať dve gymnáziá. Veď aj konkurencia zvyšuje kvalitu škôl. Naša škola ponúka
ako jediná v okrese triedu pre žiakov s intelektovým nadaním a podľa dohovoru o právach
dieťaťa považujeme znemožnenie jej otvorenia za diskrimináciu. Pán predseda, pokúšali sme
sa Vašu kanceláriu viackrát kontaktovať, chceli sme sa s Vami osobne stretnúť. Žiaľ, termín
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stretnutia nám nebol umožnený. Veľmi nás zaujíma, prečo sa naša škola rekonštruuje, ak sa ju
chystáte zavrieť? Škola pre nás nie je len budova. Sú to žiaci, sú to učitelia, sú to upratovačky,
sú to kuchárky, sú to školníci a my sme všetci jeden tím. Všetky tieto transparenty, všetci títo
ľudia, ktorí tu dnes prišli, sem prišli, pretože im na našej škole záleží a preto, že ju máme radi.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Poprosím ešte pána podpredsedu, pretože on sa hlásil už predtým.
Takže zareaguj. A potom s faktickou pôjde pán poslanec Kravčík. Lebo ty na niečo iné
si chcel ešte.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem za slovo. Ja by som vás chcel požiadať, vážené panie
kolegyne poslankyne, páni poslanci, aby sme sa držali skutočne témy. Pokiaľ je mi jasné,
tá téma je - vyhláška k výkonom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre školský rok 2019/2020. To po prvé, pretože niektoré príspevky tu už
skutočne prekročili výrazne túto tému a zasiahli do vecí, ktoré sú skôr politické, nie odborné.
Ja k tomu poviem iba toľko. Skutočne, môžem povedať, že z našej strany, teda zo strany kraja
tá komunikácia bola nedobrá. Áno bola. Ale tak isto musím povedať, že aj tie termíny, ktoré
jednotlivé nasledovali v prijímaní jednotlivých listov a písomnosti z ministerstva, boli tak isto
dosť neskoré. A ten čas bol dosť napätý; a nebolo tam toľko koľko určite na dôkladnú a dobrú
komunikáciu by kraj potreboval. Preto prišlo možno aj k takýmto k takýmto záležitostiam,
aj k tomu, že tu dnes zástupcovia niektorých škôl, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
sú. Chcem vás ubezpečiť, hlavne vás milí žiaci, milí študenti teda, že to nebolo určite našim
úmyslom. A ešte – á propos - k pánu poslancovi Jakubovovi, si myslím, že ak by sme
sa chceli baviť kto komu má naordinovať akú tabletku, tak si myslím, že tu máme
aj v poslaneckých laviciach kolegyne a kolegov, ktorí to vedia lepšie. Ďakujem.“
Predseda: S faktickou pán poslanec Kravčík, nech sa páči.
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,
milí žiaci, študenti a učitelia škôl. Ja ešte raz pripomínam, ak by sa neulievalo cez 25 mil. eur
na iné činnosti, mohli by sme v kraji mať študentov dohromady o 11 000 viacej.
Tak sa zamyslite nad týmto číslom a začnite rozprávať so svojimi študentmi, ako nastaviť,
ako vytvoriť podmienky na to, aby tie peniaze, ktoré idú do školstva, v rámci rozpočtovej
kapitoly, aby boli efektívnejšie, aby tie peniaze sa neulievali niekde inde. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Staško, nejaký procedurálny návrh?“
Poslanec Staško: „Ja som do diskusie prihlásil.“
Predseda: „Aha, dobre. Takže nasleduje pán poslanec Kaplan a potom pán poslanec Staško.
Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja, ako člen Rady školy Gymnázia
Ľudovíta Štúra, mi nedá, aby som sa do tejto diskusie nezapojil. A v tomto ohľade berte moju
kritiku ako vyslovene konštruktívnu a takto som sa snažil k celej téme postaviť. My sme mali
rozsiahlu debatu už na Školskej komisii Zastupiteľstva KSK ohľadom prerozdelenia počtov
do jednotlivých tried; bavili sme sa aj konkrétne o okrese Michalovce a bavili sme sa aj
o gymnáziách. A keď sa pýtal, prečo je tomu tak, prečo sú gymnázia takýmto spôsobom
osekávané, tak mi bolo predostrené vysvetlenie vedúceho odboru školstva, že oni sa snažia
vychádzať z určitej filozofie, ktorá má zabrániť tomu, aby sa v tých okrajových častiach kraja,
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ako sú Sobrance, Veľké Kapušany atď., bol zastavený odliv obyvateľstva, aby nemuseli
zasahovať výrazným spôsobom do týchto škôl; tak sa tie počty osekávali niekde inde. A ja sa
teda pýtam - a sám seba - a možno aj do pléna, či sa táto filozofia netýka mesta Michalovce?
Ako čo si myslíte - Kam odídu tí študenti, ktorí nebudú prijatí alebo sa nezmestia do tých
počtov v Michalovciach na jednotlivých gymnáziách? Odídu do Sobraniec alebo do
Kapušian? No ja pochybujem. Odídu do Košíc. Možno ďalej. Možno do zahraničia. Čiže my
touto filozofiou možno pomáhame Sobranciam, Kapušanom, ak je tomu skutočne tak;
ale určite nie Michalovciam. Ja sa musím skutočne postaviť na stranu Gymnázia Ľudovíta
Štúra, pretože ja si myslím, že tá ich požiadavka a ich rozhorčenie je opodstatnené. Na Vašu
obranu, rozumiem tomu faktu, že Vám, ako županovi, aj ostatným županom bol hodený
do rúk horúci zemiak a to z pozície vlády a parlamentu. Pretože, prečo by nie, veď
okresávanie škôl alebo racionalizácie siete škôl je tak nepopulárna téma, že to hodíme teda
županom! Veď už máme iba jedného zo Smeru. Tak nech si to tí ostatní, prepáčte mi za výraz
- vyžerú. Áno, bohužiaľ je to tak. Ale na druhej strane napriek tomu, tá komunikácia úradu
smerom aj k poslancom, aj ku školám jednoducho zlyhala. Sme toho svedkami.
My, ako Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja nemáme ani zástupcu v Krajskej rade
pre odborné vzdelávanie, aj k tomu sa ešte dnes dostaneme. Čiže tie informácie, ktoré sme
my mali a ktorým sme mohli možno potom pomôcť tým jednotlivým školám, tú možnosť sme
jednoducho nemali. A ešte jedna poznámka k tomu systému, akým spôsobom ste sa rozhodli
okresávať jednotlivé školy. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že sa tu nastavila taktika, nebudeme
teda brutálne rušiť jednotlivé školy, v zmysle racionalizácie siete, pretože je to veľmi
nepríjemná téma, tak podľa môjho názoru, sa tu dospelo k nejakému záveru, že tie školy
sa budú jednoducho okresávať tak, že ich postupne necháme vykrvácať a takýmto spôsobom
zaniknú. A ja sa pýtam: Čo je horšie? Ísť normálnou debatou, otvorenou diskusiou?
A takýmto spôsob riešiť centralizáciu? Hoci aj tým, že sa škola zruší alebo takýmto
spôsobom, podľa môjho názoru až nehumánne nechať tie školy vykrvácať? Ja si myslím,
že tá druhá možnosť je určite nie tá správna. Len toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja sa naozaj teším na tú diskusiu, že ktorým iným gymnáziám
škrtnúť. Pretože, tak ako v Michalovciach, tak boli za mnou z Krompách, z Gelnice,
z Moldavy, zo Sečoviec, z Kapušian, z Chlmca, aj z Dobšinej. Tak, ale verím, že najbližší rok
si to určite lepšie odkomunikujeme. A nemám problém ani s tým, aby do KROV-ky boli daní
zástupcovia zastupiteľstva. Čiže toto je najmenší problém. Teraz poprosím, s faktickou,
pán poslanec Čižmár a potom nasleduje pán poslanec Jakubov, Staško. Nech sa páči.“
Poslanec Čižmár s faktickou poznámkou: „Ďakujem, vážený pán predseda. Kolegyne,
kolegovia. Len krátka poznámka k tomu, čo už tu dvakrát povedal pán poslanec Kravčík.
Pán poslanec, ak vieme o neefektívnom používaní finančných prostriedkov, treba to povedať,
kde jasne a adresne. Druhá podstatná vec. Financovanie školy: normatív - mzdový,
prevádzkový. Ambíciou a snahou každého riaditeľa je vyžiť ekonomicky. Ak sa budeme
pozerať na školu ako na podnikateľský subjekt, garantujem Vám, že do niekoľkých rokov
zrušíme všetky školy mimo Košíc a presunieme žiakov tu, do centra. Jednoducho,
zdravotníctvo a školstvo nie je firma, ktorá prináša zisky. Je to služba obyvateľom. A k tomu
tak treba prihliadať. A opakujem, ak vieme o neefektívnom používaní prostriedkov, treba
to povedať. Ambíciou každého riaditeľa je ekonomicky viesť školu tak, aby prosperovala.
A to za čo sa tu momentálne bojuje, je to, aby sa naplnili počty tried, tak, ako sú deklarované
v záujme študentov. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Otázka je - čo to je záujem študentov? Že či je lepšie to, aby si
mohli vybrať hociktorú školu, ktorú nechcem povedať, že zmyslia, ale ktorú chcú, a budú
chodiť do polovybavených tried alebo trochu možno inde cestovať a mať plne funkčnú
a dobre vybavenú školu. Takže toto je tá diskusia o efektivite a hospodárnosti niektorých škôl.
Ale ja verím, že túto diskusiu absolvujeme v nasledujúcom roku oveľa podrobnejšie ako bola
možnosť teraz. Pán poslanec Jakubov, pán poslanec Staško, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne. Na začiatku chcem len zareagovať na pána
podpredsedu Rusnáka. Pán podpredseda, ako ty, aj ja som sedával na tom mieste, kde sedávaš
teraz Ty. A myslím si, že tak, ako Ty, aj ja som vedel sa zhostiť vedenia takou formou – vieš,
akou formu chcem povedať. Normálne. A reagoval som konštruktívne na všetky pripomienky.
Takže určite to nebolo smerované voči tebe. Ale bohužiaľ, predsedajúci musí vedieť zvládať
aj takéto situácie. Ale nie o tom som chcel hovoriť. Som veľmi rád, že si vedenie
samosprávneho kraja priznalo zlú komunikáciu. Myslím si, že, keď sme vedeli o takomto
probléme, ktorý sa dotkne našich detí, ktorý sa dotkne žiakov, ktorý sa dotkne vzdelávania.
Je to jeden z najväčších problémov, ktorý môžeme riešiť. Možno bolo potrebné komunikáciu
preniesť z úradu aj do poslaneckých lavíc. Veď všetci poslanci, ako tu sedíme, zastupujeme
niektorú oblasť. Asi bolo potrebné tomu venovať podstatne viac pozornosti. Pokiaľ viem,
v žiadnom kraji na Slovensku, okrem Košického, nedochádza k takýmto protestom
a nespokojnosti zo strany pedagógov a zo strany žiakov stredných škôl. Tak bolo by dobré
zvážiť rozhodnutie, ktoré padlo. A myslím si, že žiadne rozhodnutie nie je nemeniteľné,
tak ako povedal pán poslanec Ihnát, ako povedali viacerí . Možno by bolo dobré k tomu
sa vrátiť a prehodnotiť tieto čísla. Aj za cenu toho, že by sme hľadali komunikáciu
s príslušným rezortom, s ministerstvom školstva, aby ak je potrebné prehodnotil tieto čísla,
čo sa týka Košického kraja. Ale ak nezačneme túto komunikáciu, tak nedocielime nič. Takže
myslím si, že nie je to problém, ktorý už je za nami. Tento problém je tu, aj na dnešnom
zastupiteľstve. A je potrebné sa k nemu postaviť čelom. A ak sa niečo odkomunikovalo zle,
je potrebné hľadať formu, ako to zlepšiť. A v konečnom dôsledku, ak padne názor, ktorá škola
je horšia, ktorej budeme krátiť. Viete, tu ani nejde o krátenie tu ide o to, že sa odkomunikovali
nejaké čísla; ja som už tie čísla spomínal, či to bolo 50, 60 alebo iné číslo. A nakoniec výstup
kraja, bez vedomia štatutárov a pedagógov týchto škôl bol 0. Nula je číslo len v matematike.
Nula v skutočnosti je nič. Čiže my sme im nedali nič. Ani jednu triedu, ani jeden odbor.
Ak dvakrát urobíme nič, fakt tieto školy jednoznačne zaniknú .Veď znižovaním počtu žiakov
znižujeme aj počet pedagógov. Pretože dostanú menšie limity na pedagógov, znižujeme
kvalitu týchto škôl my umelo. To je to najhoršie, čo môžeme urobiť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Viete, vyzvali ste ma ku konštruktívnej diskusii. Tak ja sa pokúsim byť
maximálne konštruktívny k tomuto Vášmu vystúpeniu. Vaša vládna strana zoberie túto
kompetenciu zastupiteľstvu a Vy ma tu potom vyzývate, aby som tú diskusiu vrátil sem
do zastupiteľstva. Prosím Vás, urobte si poriadok u seba. Nasleduje faktická pán poslanec
Jakubov, pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Pán predseda, tu riešime problémy
kraja. Viete, opakovane nás vyzývate, urobte si poriadky vo vlastnej strane. Prepáčte, ak pán
zástupca, resp. pán podpredseda Rusnák, sa mu nepáčilo, ako som vystúpil voči Vám,
pán podpredseda, ako mám chápať tieto slová? Ak chceme riešiť konštruktívne, poďme riešiť
to, čo je tu. A poďme riešiť aj už som povedal, aj vo vzťahu k ministerstvu, eventuálne
vo vzťahu k vláde. Ale neprekárajme sa. Riešme. Môžeme si vyhadzovať kadečo na oči,
ale týmto nedosiahneme nič. A ešte by som chcel poprosiť, požiadal o možnosť vystúpiť ešte
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riaditeľ Obchodnej akadémie Polárna. Pokiaľ Vám už to tu odznelo, ak je možné, prosím, aby
ešte dostal raz slovo. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Kravčík. Potom pán poslanec Staško. A tak pán riaditeľ.
Áno? Aby sme uzavreli túto časť. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,
študenti, učiteľský zbor. Ja ešte raz chcem tu podotknúť to, že vláda zobrala kompetencie
VÚC, pretože predchádzajúce vedenia nenapĺňali očakávanie v stredoškolskom vzdelávaní.
A vieme o tom, ako to bolo tento rok na začiatku, keď sa jednotliví vládni činitelia
vyjadrovali, že župy nestíhajú po prehratých voľbách za tú zodpovednosť, ktorú mali
predchádzajúce vedenia. Prečo? Je otázka, prečo v žiadnom kraji neprebiehajú také protesty
študentov, ako v košickom? Je to logické. Pretože tu je vlastne asi zrejme najviacej zažratá
korupcia v školstve, ktorú v predchádzajúcich obdobiach nastavili priatelia, ktorí museli odísť
z politických funkcií. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len malá poznámka. Prebiehajú aj v iných krajoch. Pán
poslanec Staško, nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovi, vážené kolegyne,
kolegovia, milí pedagogickí pracovníci, milí študenti. Bolo tu odznené, že študent - číslo.
Vysoko si vážim, pán Kravčík, Vás, zo stretnutí na komisii životného prostredia, územného
plánu; ale Vy ste len opäť len potvrdili to, že to nie sú mladí ľudia s nádejou do budúcna, sú to
len čísla. Skúsme si vytiahnuť, ako náš kraj stojí vo finančnom vysporiadaní? Koľko investícií
tu prišlo do Košického kraja? A neriešme to politicky. Koľko máme Rómov, koľko máme
iných problémov, koľko sa tu vsádza do kultúry a do všetkého ostatného. Tieto čísla
neobstoja. Možno budem rozprávať proti sebe, a proti okresu, za ktorý mám mandát Sobrance, pretože určite niektorí študenti zo Sobraniec študujú v Michalovciach na gymnáziu;
tak isto možno študujú IT v Košiciach. Jednoducho - žiak, rodič si má právo vyberať. Ja už
som na školskej komisii, kde predsedá pán Čižmár, aj pán Záhorčák, sme upozorňovali je to
úžasne citlivá vec - rušenie škôl. Ani tam sme nenašli správnu odpoveď. Až trochu pán vedúci
odboru, pán Bačkovský nás do toho uviedol; v podstate neviem, či sa dohodli,
či nedohodli, že takého rušenia a takého veci, čo sa týka naplnenosti tried a ostatné, by sme
mali my poslanci vedieť dopredu. Ja som už vtedy povedal, a upozornil na to, že budeme mať
zastupiteľstvá v takomto zložení, kde nás poslancov bude pár a vedľa budú sedieť riaditelia,
učitelia, študenti a väčšinou budú nespokojní. I tu ma dnešné nabodovanie tých núl nepresvedčilo v ničom. Minulé zastupiteľstvo, sa mi zdá, že sme mali úspešnosť absolventov
pri zapojení do praxe. Či študenti z Obchodnej akadémie - IT-čkárov, či 20 % si nájde miesto
alebo 30 %; či absolventi Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach majú uplatnenia
na vysoké školy, či nemajú uplatnenia na vysoké školy? V tomto práve som si všimol niektoré
školy, ktoré umelo držíme, musím povedať, možno aj na úkor toho a na úkor tých normatívov,
alebo tých nákladov, ktoré pán Kravčík tu vystopoval. Kde 40-30 % absolventov si absolútne
nenájde prácu; nemá šancu potom. Potom tu zvážme, či má význam držať niekde strednú
školu alebo nejakú odbornú školu čo má 120, 130 alebo 150 žiakov? Chýba tu to čo, viackrát
sa povedalo, môj názor - zdravá rozumná koncepcia pri narábaní s počtami tried, so školami,
s nákladmi. Týchto mladých ľudí, ktorí neviem aký si odtiaľ odnesú pocit, čo sú to poslanci
a čo je to samosprávny kraj a tieto hádky, ktoré ústia do politických treníc im nepomôže.
Budú mať na nás možno že trochu divný pohľad. A ja som aj povedal: - my nemáme tu byť
zbytoční, máme byť trochu konštruktívni. Ja sa stavím s Vami pán Kaplan, že jeden študent
nepríde z Michaloviec na gymnázium do Sobraniec; a nechcem ho podceňovať. Keď príde,
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za každého máte kartón tibavského alebo orechovského vína. Odo mňa, osobne dostanete!
Všetko skončí niekde inde. A ja, hoci som patriot regionálny, ale som za to, že by mladí
dostávali kvalitnú výchovu, že by cestovali, hoci ďalej, ale že by mali dobrú školu
a dobrý štart do budúcnosti. Mali by sme niečo konštruktívneho. Rozprávame tu okolo hodinu
aj 40 minút a sa tu bijeme do hrudi, naháňame sa a žiadny konštruktívny návrh nie je. A že my
si trochu rozumieme opozícia - koalícia s pánom Ihnátom, je tu šanca. Ja som pochopil,
že vlastne z tejto školy, tie triedy pôjdu niekde inde; keď som dobre počúval, čo sa tu
rozprávalo. Prečo nepovieme týmto mladým ľuďom: Áno, chápeme vás, vy chápte nás.
Je to nejaký diktát. Ale pôjdeme a budeme sa snažiť bojovať za vás. Bojovať za vás. A keď
sa dá a je nejaká cesta, tak dajme trochu taký vianočný darček a povedzme, áno pán predseda,
žiadame Ťa, alebo poprosíme Ťa, alebo už nejakou inou formou. Ty a poslanci Národnej rady
SR, ktorí tu viackrát odzneli, ukážte vy dobrú vôľu, že máte záujem pre túto mladú generáciu
spraviť takúto formu. A to neboli politické, ale citové postoje a rozumné argumenty.
Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kaplan a potom už pán
riaditeľ školy. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan s faktickou poznámkou: „Ja len chcem zareagovať na pána poslanca
Staška, kratučko. Že ďakujem, že mi dal dôvod, aby som si náležitým spôsobom
odkontroloval, koľko Michalovčanov pôjde do tých Sobraniec študovať. Ďakujem.“
Predseda: „Chceš to víno, ja viem. Pán riaditeľ, nech sa páči. Zapnite mikrofón, prosím vás,
pánovi riaditeľovi.“
PaedDr. Peter Ivan, riaditeľ Obchodnej akadémie Polárna 1, Košice: „Ďakujem veľmi
pekne za slovo. Pán predseda, dovoľte, aby som zareagoval na tri skutočnosti, ktoré odzneli
vo Vašom príspevku. Po prvé, určovanie počtu žiakov, my, stredné školy a samozrejme
aj zastupiteľstvo, pozná už od roku 2015. Nie je to pre nás žiadna novinka. Jediná zmena,
ktorá nastala zmenou zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, od septembra je tá, že nie zastupiteľstvo, ale zriaďovateľ
svojim podpisom, po prerokovaní, určuje počet žiakov. Celá procedúra funguje veľmi
jednoducho. Zjednodušene, ak poviem, v apríli: smerné čísla, tzv. z ministerstva; v máji prognóza zriaďovateľa, ktorá bola zverejnená na webovom sídle, kde čítame, že je
pridelených Košickému samosprávnemu kraju 6 468 žiakov. Nasleduje v júni požiadavka
stredných škôl o počet žiakov, z našej strany 60 žiakov. Zvyčajne, až do minulého roka
sa prejednávalo na odbore školstva v prvej polovici septembra. To, že teraz došlo
k prejednaniu až koncom, alebo v poslednom októbrovom týždni, tesne pred jesennými
prázdninami, to už nie je naša starosť na stredných školách. Následne, odsúhlasené čísla
na odbore školstva pre nás znamenali, tak ako každý rok, potvrdenie našej požiadavky:
60 žiakov požiadavka, 50 žiakov odsúhlasených. Nasledoval mediálny výstup. Vec číslo dva,
potreba dofinancovania súvisí s výškou normatívov pre jednotlivé kategórie škôl. Väčšina
stredných škôl, od gymnázií počnúc, až po ostatné školy, väčšina stredných škôl potrebuje
prerozdeliť normatívy z ministerstva. To je každoročný proces, ktorý poznáme už prakticky
takmer 20 rokov. Z tohto pohľadu chcem upozorniť, že všetky obchodné akadémie
sú dofinancovávané nad 100 %. Tretia moja poznámka, ak dovolíte, pán predseda, v zmysle
§ 31 zákona 61/2015 Z. z. odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zriaďovateľ školy môže požiadať o prešetrenie určenia maximálneho počtu žiakov
ministerstvo školstva do 30 dní od zverejnenia. To sú naše výzvy smerom k Vám. Máte
možnosť, ako zriaďovateľ, prehodnotiť určenia počtu žiakov a do Silvestra, do 31. decembra,
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Vy, ako zriaďovateľ požiadať o prešetrenie. Iná zákonná možnosť samozrejme existuje,
prostredníctvom Asociácii zamestnávateľov a združení. Avšak je to aj signál smerom do
vnútra kraja, aj signál smerom do Bratislavy. Takže sú možnosti opraviť tieto výkony.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Jakubov a potom už poprosím odbor
školstva. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne
a páni poslanci, myslím, že pán riaditeľ Obchodnej akadémie Polárna nám tu veľmi
jednoducho v niekoľkých vetách vysvetlil celý proces, ktorý vraj sa deje už od roku 2015.
Takže zbytočne sa tu niekto oháňal straníckymi tričkami, vládou atď. Pravdepodobne si úrad
nesplnil to, čo mal. Tzn., nie v dostatočnom predstihu prerokoval tieto čísla a nebubnoval
na poplach smerom ku ministerstvu. A myslím si, že to čo pán riaditeľ povedal, je jednoduchý
návod, ako sa dá postupovať ďalej. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Zahorčák, faktická na faktickú nie je možná. Ale nehlásili ste sa.
Odbor školstva, poprosím, nech sa páči.
Mgr. Bačkovský, poverený riadením Odboru školstva Úradu KSK: „Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení poslanci. Vypočul som si veľa vášní
a dovoľte, aby som ja hodil nejaké tie čísla do pléna, aby sme sa trochu ukľudnili
a si povedali, že kde sa nachádzame a kde je asi pravda. Takže, poslanci Národnej rady SR
schválili vyhlášku č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho
počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl ku 15. 2. 2018. Ustanovilo kritériá, hlavné
kritériá, a potom čiastočné kritériá, od čoho sa má odvíjať prideľovanie počtu žiakov a ako
máme my pracovať s týmito počtami. Na margo, ja som myslel, že pán poslanec Národnej
rady SR práve vysvetlí ten zákon a postup a kam vlastne ten zákon smeruje, že pozerá
požiadavky trhu práce. Tá situácia sa veľmi zmenila za posledné roky. A preto asi
pravdepodobne, nakoľko nevedelo sa v predchádzajúcich rokoch vo VÚC-kach dohodnúť
na určitých počtoch, preto zobrali kompetencie VÚC a rozhodlo ministerstvo a vláda ako
rozhodla. To treba povedať a podčiarknuť. Čiže ja si myslím, že pán poslanec
aj Vy ste hlasovali za tento zákon, ktorý sa dostal do kompetencií a ktoré musí plniť Košický
samosprávny kraj. A nielen Košický, ale celé Slovensko. Takže to je výsledok. Pýtam sa,
prečo tento zákon neprišiel do platnosti pred dvoma rokmi? Lebo to je horúci a ťažký zemiak,
s ktorým treba pracovať. K veci. Takže. Ďakujem. Ja som Vám neskákal do reči, pán poslanec
ani raz. Takže kritéria, ktoré boli ustanovené ministerstvom, boli nám prvýkrát doručené
15. októbra 2018. Tabuľky ministerstva školstva. V tabuľkách bola chybovosť až 70 %
odborov pre stredné školy a identifikáciou kritérií doplnené na základe na opravu.
Dňa 17. októbra 2018 bola doručená nová tabuľka, kde boli opravené vzorce pôvodnej
tabuľky. Určovanie výkonov boli pre gymnáziá, ktoré boli nepoužiteľné. Krátenie bolo
až o 50 %. Čiže, ak hovoríme o nejakom čase, že sme mali včas komunikovať, tu, z tohto
postupu a tie informácie sme dostali z ministerstva, jednoznačne hovoria o tom, že ten čas
nebol. Zo zákona sme mali prejednať s riaditeľmi škôl tieto výkony a od 22. októbra 2018
do 5. novembra 2018 sme aj to vykonali. Prakticky denne sme mali 15 až 16 škôl, s ktorých
riaditeľmi sme tieto výkony odkonzultovali. Nikdy nepadlo rozhodnutie, že sú to definitívne
čísla. Vždy sme sa bavili o nejakom nástrele, o ktorom sa ešte my budeme, ako vo vnútri
KSK, diskutovať a samozrejme, vyhodnotíme to. Takže teraz s tým, že Polárna tu hovorí,
že boli sľúbené čísla atď. Preto sú kritériá, ktoré hovoria, že musíme brať do úvahy
teritoriálne rozloženie vzdelania a dostupnosti vzdelania, jazykovo zmiešané okresy atď.
20

Tie kritériá sú jasne dané. Takže tu nemôžeme hovoriť, že svojvoľne niekto si rozhodol,
že dá tie počty menšie. Ak zoberieme do úvahy, že Žilinský kraj pustil len 22 % gymnázií,
my sme pustili 25. Pritom Okresný úrad nám škrtol 4 osemročné gymnáziá. Nerobíme z toho
žiadnu búrku, nenadávame. Prijali sme to, ako sme to prijali. Pokúsime sa ešte
s ministerstvom jednať. Je tu zákon, ktorý umožňuje odvolať sa. Čiže školy majú právo,
aj zriaďovatelia, aby sa odvolali do konca roka. Pevne verím, že s ministerstvom vstúpime
do jednania, počas januára, ktorý tak isto je v kompetencii ministerstva zo zákona má
povinnosť s nami tieto výkony prekonzultovať. A ja očakávam, či skutočne ministerstvo
dodrží tie čísla, ktoré dalo pre jednotlivé župy, alebo bude s nimi pracovať hore alebo dole.
Najskôr očakávam, že nám dá možnosť presunúť nejaké odbory v rámci Košického
samosprávneho kraja. Ak dovolíte, ešte len poviem zhruba, že záujem škôl umiestniť žiakov
bol vo výške 8 771 žiakov, čo prevyšuje možnosti o 2 303 žiakov. Tzn., že nad číslo, ktoré my
sme dostali prevyšovalo percentuálne 135,6 % žiakov, ktorí mali záujem. Z toho bolo
rozpísaných 6 468 žiakov, tzn. výkony. Z toho 1 580 pre gymnázia, čo činí 25 % a požiadavka
na gymnáziá bola 2 178 žiakov. Ak sme si pozreli záujem a prihlášky na rok 2019/2020
je záujem o 1 590 žiakov, ktorí sa mienia uchádzať o miesto na gymnáziách. Čiže to sú
informácie, ktoré momentálne sú. Ale chceme ešte zdôrazniť a uprieť pozornosť na vývoj
demografický. Ak porovnáme rok 2003 a 2019, tak sme mali v roku 2003 - 42 654 žiakov;
a v roku 2019 máme 24 655. Taký je pokles. Len v tomto školskom roku sme mali pokles
žiakov na našich školách o 1 100. Čiže tiež sme museli krátiť výkony, museli sme
si predvolať riaditeľov, lebo sme povinní vrátiť ministerstvu 1 100 000 eur. Ale zaujímavé je,
že v roku 2004 a 2007, kedy som aj ja bol poslancom, tak sme pristúpili k racionalizácii. Táto
racionalizácia nám priniesla pokles zo 102 škôl na 63. To je výborné. Tak, ako povedal pán
poslanec - a to sa mi veľmi páči, že to povedal, že spájalo sa 4-5 škôl, a každému išlo o to,
kto bude riaditeľ. Tak? A ja mám teraz pocit, že práve Polárna, nie je záujem vyložene,
ale o to, aby pán riaditeľ bol riaditeľom. Lebo tu je alternatíva. Tak ako bola alternatíva
v Michalovciach a nakoniec sa našiel jeden riaditeľ, tak aj tu nájdeme alternatívu.“
Predseda: „Pán vedúci, ja Ťa poprosím bez týchto osobných vecí.“
Mgr. Bačkovský, poverený riadením Odboru školstva Úradu KSK: „Dobre. Idem vecne.
K tej racionalizácii ešte chcem povedať, lebo pán poslanec povedal, že je tu 17 rokov.
Tak keď je 17 rokov, tak chcem povedať. Ak bola racionalizácia, tak sme sa mali držať počtov
škôl a nemuseli sme byť tak rozpínavý, že od roku 2003 súkromné školy narástli z 12 na 19
a cirkevné zo 7 na 11. Prirodzene, nám tí študenti kdesi odišli. A my ich nemáme na tých
školách. Čo je to veľká chyba, že ich nemáme. Mohli na našich školách ostať. Takže k záveru
by som povedal, že smerné číslo bolo nastavené na 1,2 % a Košický samosprávny kraj
rozdelil 6 468, čo sa týka počtu žiakov na jednotlivé školy. Teraz pôjdem k Polárnej,
ak dovolíte a potom k „Ľudovítovi Štúrovi“. Takže poviem ku Gymnáziu Ľudovíta Štúra
v Michalovciach. Áno, došlo tam k menšiemu počtu žiakov. Ale vôbec to ja nevidím tak,
aby sme išli likvidovať Gymnázium Ľudovíta Štúra. Oproti gymnáziám, ktoré sú v okolí tzn.,
že Gymnázium Pavla Horova a Gymnázium v Sobranciach. Sobrance majú 288 žiakov,
Gymnázium Ľudovíta Štúra ma 420 žiakov a Gymnázium Pavla Horova 689. Ja si myslím,
že ten priestor je pre študentov, majú si možnosť vybrať, kde sa chcú uplatniť, na ktoré
gymnázium. Momentálne nevidím to, aby sme išli likvidovať; ale je pravda, že súhlasím
s pánom poslancom z Michaloviec, ktorý povedal, že možno by sme sa mali baviť
o racionalizácii. Lebo situácia je taká, že školstvo je financované od 88 % do 141 %. To je zle.
Ak my máme prideliť výkony na 100 % jednej škole, nemôže byť takýto rozptyl. Tzn.,
že dnes sa nachádzajú školy poloprázdne. Máme v Rožňave 6 alebo 7 škôl, kde kapacitne sú
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využité školy na 33 %. Čiže otázka racionalizácií je pred nami. A rozhodne, že Košický
samosprávny kraj bude musieť k tomu pristúpiť. To je všetko z mojej strany.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Teraz poprosím s faktickými pán poslanec Zahorčák,
pán poslanec Ďurovčík, pán poslanec Jakubov. Pán riaditeľ, už ste dvakrát vystúpili. Pán
vedúci sa ospravedlňuje za tú poznámku. Nech sa páči.“
Poslanec Zahorčák s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem za slovo. Vážený pán
predseda, vážené zastupiteľstvo. Ja som sa chcel len v krátkosti dotknúť skutočnosti,
že naozaj, v živote dochádza aj k takým situáciám, že je potrebné prijímať veľmi ťažké
rozhodnutia. A o to väčšmi by sme pri takýchto vážnych rozhodnutiach mali si nájsť čas,
aby sme o nich diskutovali a podľa možnosti na všetkých fórach. Chcem len pripomenúť,
a už to tu moji predrečníci niektorí spomenuli, že keď sme sa na komisii, tak pán riaditeľ
úradu sa nevdojak preriekol, že sa chystá veľká, alebo teda akási optimalizácia siete; tak sme
sa dožadovali toho, že chceme byť o tom informovaní. Chceme vedieť o všetkých tých
procesoch, napriek tomu, že sme si vedomí, že sa nám tie kompetencie pomenili. Čo ma
prekvapilo, ako dosť vehementne sa tomu príslušní, či riadiaci pracovníci bránili. Chcem teda
využiť aj tento priestor, aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto situáciám, ako je táto.
Aby sme naozaj včas o všetkom boli informovaní, aby sme k tomu mohli zaujímať stanoviská
zo všetkých pozícií, ktoré zastávame. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. O racionalizácii, teda o zlučovaní a rušení škôl, myslím, že musí
rozhodovať zastupiteľstvo. Takže o tomto určite bude diskusia, ak k tomu dôjde. Pán poslanec
Ďurovčík, pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Ja len bol tu taký útok
na poslanca Národnej rady SR. V úvode bolo avizované, že zúčastní sa dnešného zasadnutia
a vystúpi aj poslanec Národnej rady SR pán Mgr. Sopko, ktorý je tieňový minister školstva
za jednu politickú stranu a pán Kaplan je jeho asistentom. Čiže mal by dokonale poznať túto
problematiku. A mali by nám konštruktívne vysvetliť o čo vlastne sa tu jedná. Ja som
nepovedal, že najväčší problém bol ten, že kto bude riaditeľom pri racionalizácii škôl
v Michalovciach, ale že bolo to ťažké rozhodnutie nájsť riešenie. Ale v prvom rade nám išlo
o to, aby boli spokojní žiaci a študenti z jednotlivých piatich škôl, ktorí sa zlučovali do jednej
Strednej odbornej školy technickej. Toľko z mojej strany. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Sopko vystúpi po vašich faktických poznámkach.
Pán poslanec Jakubov, nasleduje pán poslanec Ihnát s faktickou. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán Bačkovský nám tu
uviedol niekoľko skutočností, mimo iného, že čísla, ktoré boli prerokované s jednotlivými
školami boli orientačné a potom sa spresňovali. No, ak sa číslo 60 alebo 50 spresní na nulu,
to nie je spresňovanie. To je to je absolútna ignorácia toho, čo bolo dohodnuté. A minimálne
toto už ani nie je vecou pána predsedu alebo podpredsedov KSK, ale pána Bačkovského,
ako vedúceho školstva, ktorý si mal zavolať jednotlivých štatutárov škôl a to s nimi
prerokovať. Vzhľadom na to, že bol v minulosti aj poslancom a to neurobil, myslím si,
že bude dobré iniciovať v budúcnosti poslaneckú kontrolu na tomto pracovisku a zistiť, či tam
došlo alebo nedošlo k nejakým pochybeniam a pravdepodobne oslovím aj hlavného
kontrolóra, aby tam zrealizoval kontrolu. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
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Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Podľa
môjho názoru, aby sme sa pohli trošku v konštruktívnej diskusii ďalej a riešení tohto
problému, navrhujem a dávam návrh uznesenia: Za a) Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu
KSK o začatie rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky vo veci prehodnotenia prideľovania počtu žiakov na stredných školách. Za b)
informovať poslancov KSK o výsledkoch týchto rokovaní. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, ja len upozorňujem, ešte to môžeme dať preveriť, ale v bode Rôzne
sa nedajú prijímať uznesenia. Takže treba v inom bode. Teraz poprosím pána poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky pána Sopka, nech sa páči, požiadal o vystúpenie.
Nech sa páči.“
Mgr. Sopko, poslanec NR SR: „Ja ďakujem, ale mne to stačí aj z tade. Vážený pán predseda,
ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, najmä páni učitelia a milí študenti.
Možno viac emócii dnes padá pri tejto téme a občas to treba vypustiť von a občas treba
ukázať, čo máme všetci na srdci. Ja veľmi oceňujem takú hojnú účasť študentov konkrétnych
škôl, že prišli tu medzi nás a ukázali, ako má vyzerať občianska náuka v praxi; že naozaj
sa zaujímajú o to, čo sa deje nielen na ich školách, ale čo sa deje aj v spoločnosti. Je zároveň
ale aj pravdou aj to, že pri všetkých týchto veciach, ktoré sa týkajú vzdelávania a tu myslím,
že nájdeme zhodu, že vzdelávanie považujeme všetci za budúcnosť pre túto krajinu a najmä
pre náš región; by v prvom rade mal vždy hrať prím rozum. Zaznelo tu množstvo argumentov,
ktoré som si pozorne vypočul a myslím si, že a to je dosť podstatné, by tu malo ešte zaznieť
čosi, čo už to v náznakoch predstavil z odboru školstva pán Bačkovský, ale ja to ešte
zvýrazním. Stojíme všetci pred vážnou úlohou a musíme si priznať trpký fakt, že slovenské
školstvo potrebuje prejsť nevyhnutným procesom racionalizácie, že sa naozaj musíme pozrieť
na to, aká je teda stanovená ponuka našich škôl, konkrétnych odborov a že by mal v prvom
rade o tom stále rozhodovať konkrétny región, ktorý túto ponuku potrebuje ako soľ. Preto
považujem za vážnu chybu, že v rámci novelizácie zákona o odbornom vzdelaní a prípravy,
čiže to je ten zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, o ktorom tu mnohí už spomínali, z ktorého mnohí tu citovali a spomínali
ho, sa žiaľ stal ten fakt, že vy poslanci, ako zvolení zástupcovia ľudu tohto regiónu máte teraz
dosť obmedzené právomoci, aby ste sa vyjadrili k tejto dôležitej téme. Téme, ktorá je
predovšetkým o tom, akým spôsobom chceme rozvíjať naše školstvo a vy, ako zvolení
zástupcovia, by ste mali mať vždy k tomu, čo povedať a mali by ste mať - a to je moje taká
konštruktívna kritika aj voči vedeniu samosprávneho kraja - aj dostatok informácií.
Sám veľmi dobre vnímam z úrovni centrálnej politiky, aká veľká je často informačná
nerovnosť. A práve informačná nerovnosť, že školy, študenti, učitelia nemajú dostatok
informácií, často spôsobuje to, že môžeme modelovať určité správanie a aktivity takým
spôsobom, ak posúvame dopredu dezinformácie. Preto vždy budem vyzývať a vždy budem
trvať na tom, aby sme mali dostatok informácii pri rozhodovaní sa či na centrálnej alebo
regionálnej úrovni. Myslím si, že je to napokon aj napísané v práci analytikov ministerstva
školstva, v ruke držím jednu z ich analýz, ktorá sa práve venovala, čo s odbormi, konkrétne sa
volala Nepreferované odbory. Táto práca má už vyše roka a zatiaľ som, žiaľ, veľmi málo
zaregistroval, že by sa ministerstvo, či už školstva alebo aj na iných ministerstvách zaoberal
výsledkami práce vlastných analytikov a tie uplatňovala aj v praxi. Konkrétne, ak majú
centrálne inštitúcie o čomsi rozhodovať, tu sa jednoznačne píše, že musí byť zabezpečený
zber informácií, ktoré odbory sú preferované na trhu práce, musí dochádzať k súladu
a zapájaniu jednotlivých databáz a tieto informácie majú byť ponúknuté, majú byť zverejnené,
aby sa nerozhodovalo o čomsi od zeleného stola. A ja sa veľmi obávam, že celý tento stav,
ktorý tu je smeruje, a nebojím sa to povedať, k opätovnému zosilňovaniu centralizácie
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a centrálnych riešení. A to si musíme všetci uvedomiť, že nikto z Bratislavy od zeleného stola
nemôže vedieť viac o konkrétnom školstve, ako sú práve volení zástupcovia, ako je práve
tento orgán, ako je práve celý úrad samosprávneho kraja, v každom jednom kraji. Nikto o tom
nemôže kompetentnejšie rozhodovať. A samozrejme, na druhej strane je dôležité, aby kraj
prijal v čo najbližšom čase jasné, transparentné kritériá, na základe ktorých bude posudzovať,
ktorý áno a ktorý nie, ktoré odbory majú budúcnosť a ktoré, žiaľ, nemajú uplatnenie. Pretože,
ak by sme sa na to veľmi pozorne pozreli, zistíme, že jednoducho zatiaľ tieto informácie
v takej podobe, ako by sme potrebovali, nemáme. A samozrejme treba zapojiť do toho
odborníkov aj v rámci konkrétneho regiónu. Odborníkov na vzdelávanie, ktorí nie sú len
na školách, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách. Otvoriť sa maximálne v rámci komunikácie.
Ináč sa nepohneme nikam. Či chceme teda, či nechceme, k úpravám dôjde, pretože každý
sa môže prikryť len takou perinou, na akú má. A zas na druhej strane, treba oceniť a netreba
brať ako za nejaké divadlo to, že tu niekto príde s transparentmi, aby vyjadril svoj názor,
pretože toto sú občania, ktorí budú v budúcnosti rozhodovať o tomto regióne a celej krajine.
A podľa toho sa k nim treba aj správať. Takže ešte raz oceňujem, že ste prišli. A som rád,
že ste tu. Ale v prvom rade som veľmi rád, že ste počúvali, pozorne počúvali aká diskusia
tu prebiehala! A dobre si ju zapamätajte. Nie na základe toho, kto povedal to, čo sa vám
najviac páčilo, ale posudzujte túto diskusiu na základe toho, ako používal konkrétne
argumenty. Veď aj o tom by malo byť vzdelávanie na školách. Aby sme vedeli žiakov viesť
k tomu, že vedia kriticky myslieť, vedia si vyberať z viacerých možností – tú, pre nich
najvýhodnejšiu, ale zároveň vedia aj posudzovať vplyv svojich rozhodnutí na celok ako taký.
Či je to región, či je to celý štát. Na záver vám dám do pozornosti jeden citát. Niekedy
v 17. storočí ho vyslovil francúzsky dramatik Nicolas Boileau-Despréaux. Poviem ho tu preto,
aby sme si uvedomili, že pred akými vážnymi otázkami stojíme a že najmä využívať len
a používať na to len emócie zhola nestačí. Ten citát znie: „Bojko sa zľakne nebezpečenstva;
zbabelec až keď je v ňom . Ale ten kto je smelý, zľakne sa až vtedy, keď je po
nebezpečenstve.“ Nevnímajte racionalizáciu a úpravy v školstve ako nebezpečenstvo.
Vnímajte to ako v prvom rade príležitosť, ako sa zodpovedne uchopiť a získať. Získať pre
seba, čo najviac. Pretože dnes všetci renomovaní odborníci hovoria, kde a aké školy dokážu
poskytovať pri svojom vybavení a pri svojej záruke kvality, čo najkvalitnejšie vzdelanie
hlavne pre vás, pre mladých. A vždy, opakujem vždy, o to vás tu prosím, posudzujte veci
hlavne z hľadiska rozumu a popritom pridajte trochu aj toho srdca. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodám k pánovi poslancovi, že nám tiež chýbajú niektoré
informácie. To nie je len o tom, že koľko percent absolventov sa zamestná, ale je to skôr
o tom, že koľko percent sa zamestná v danom odbore. A takéto čísla napr. nie sú za všetky
odbory atď. A áno, súhlasím s tým, buďte smelí. Teraz poprosím pána poslanca Ihnáta.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Vieme, že v zmysle rokovacieho
poriadku bol tu problém. Takže vlastne s pánom riaditeľom JUDr. Bilčakom sme sa dohodli,
že v bode č. 11 tohto rokovania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja prednesiem
uznesenie. Aby vedeli všetci ešte raz, ktoré bude uznesenie prednesené aj v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho
kraja o začatie rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky vo veci prehodnotenia prideľovania počtu žiakov v stredných školách.
Za b) informovať poslancov Košického samosprávneho kraja o výsledkoch týchto rokovaní.
V bode č. 11, aj keď tu nebudete, bude toto uznesenie prednesené a bude sa hlasovať o ňom.
To je všetko. Ďakujem pekne.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodávam, pán poslanec, nám to vyplýva aj zo zákona.
Čiže to urobíme tak, či tak a budeme informovať. Teraz, keď sa už nikto nehlási do diskusie,
uzatváram tento bod a vyhlasujem krátku päťminútovú prestávku. Ďakujem pekne že ste prišli
a za váš kultivovaný prejav. Dovidenia.“
Poznámka: Prestávka
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Pokračujeme k bodu číslo 2 - Interpelácie. Otváram diskusiu k tomuto bodu,
nech sa páči, vaše otázky. Pán poslanec Kaplan, nasleduje pán poslanec Rečka, nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi, aby som Vám v zmysle
rokovacieho poriadku adresoval interpeláciu vo veci distribúcie štvrťročníka magazínu
Košický samosprávny kraj. Nakoľko nepoznám osobne plán, spôsob ani náklad distribúcii
daného periodika, doposiaľ ja osobne som nezaregistroval, aby dané periodikum bolo
distribuované v rámci okresu Michalovce. Tak by som sa Vás chcel opýtať tieto otázky:
V akom náklade vychádza štvrťročník Magazínu Košického samosprávneho kraja? Aká časť
jeho nákladu je vyčlenená pre okres Michalovce? A za druhé, akým spôsobom je zabezpečená
distribúcia daného periodika v okrese Michalovce? Pýtam sa to preto, lebo osobne som
zaregistroval, že napr. v okrese Trebišov bol distribuovaný dokonca do všetkých schránok.
A ja si myslím, že by to výrazným spôsobom pomohlo aj k propagácii kraja, k jeho činnosti,
aj úradu, aj Vás konkrétne. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Presne Vám odpovieme, ale ja tiež nie som spokojný s tou
distribúciou, ktorá bola. Preto do budúcna to bude riešené inou formu, hlavne cez poštu
Slovenskej republiky. Nech sa páči, pán poslanec Rečka, nasleduje pani poslankyňa
Lenártová.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem, pán predseda, za slovo. Na 8. zasadnutí zastupiteľstva som
požiadal a interpeloval som Vás ohľadne nákupu strojov na zimnú službu a opravy ciest
III. triedy ktoré mali byť financované z úveru Európskej investičnej banky. Dnes som obdržal,
možno, že niekde bol skrat v pošte, obdržal som odpoveď na moju interpeláciu, kde by som
chcel nejakým spôsobom si nejaké veci upresniť. V interpelácii sa píše: - „je potrebné
zabezpečiť verejné obstarávanie, hovoríme o oprave cesty III. triedy, výber zhotoviteľa
stavebných prác, ktorý zabezpečí dopracovanie projektovej dokumentácie, stavebné
povolenie, resp. ohlásenie a následnú realizáciu stavby. Odpoveď v tejto interpelácii a moja
informácia z dopravnej komisie sa rozchádza, pretože na dopravnej komisii mi bolo
povedané, že už bolo zadanie do verejného obstarávania. Čo v tejto interpelácii tu nie je.
Aj nejaké nóvum je, že realizátor prác vybavuje stavebné povolenie za investora; to sa mi tiež
nejakým spôsobom nezdá. Chcel by som požiadať, pán predseda, či by nebolo možné na tieto
dve veci, na ktoré som interpeloval, dať nejaký harmonogram postupu prác jednotlivých
odborov. Aby sme vedeli, lebo tu je nakoniec povedané, že do niekoľkých týždňov sa urobí
verejné obstarávanie. Niekoľko týždňov môže byť dva, môže byť päť, môže byť desať, môže
byť dvadsať. Takže by som chcel poprosiť, či by bolo možné urobiť nejaký harmonogram
postupu jednotlivých krokov na zabezpečenie čerpania týchto peňazí. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem pekne, pani poslankyňa Lenártová, nasleduje pani poslankyňa
Cibereová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, mám na Vás
3 interpelácie. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva sme vášnivo diskutovali o výsledkoch
kontroly vykonanej hlavným kontrolórom a to predovšetkým ohľadne vyplateného
odstupného. Zo strany úradu a niektorých poslancov tu zaznela argumentácia, že existoval
právny dôvod na vyplatenie tohto odstupného. Rovnako bolo z Vašej strany, pán predseda,
ako aj zo strany pána riaditeľa Ing. Ďorka prezentované, že nárok na vyplatenie odstupného
pre odchádzajúcich zamestnancov vyplýval priamo z kolektívnej zmluvy a že nebyť jej
predĺženia zo strany bývalého vedenia, tak KSK by odstupné vyplatiť nemusel. Na základe
vyššie uvedeného žiadam odpovede na nasledovné otázky. Ak ste presvedčený, že nárok
na odstupné pre uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru vzniká priamo z kolektívnej
zmluvy tak, ako ste to vyjadrili Vy a rovnako pán riaditeľ Ing. Ďorko, prečo došlo
k uzatvoreniu Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve zamestnancov, na základe ktorého ste
výslovne opravili nárok na odstupné pre tých zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer
a základe dohody bez uvedenia dôvodu? Nepovažujete v kontexte obsahu Dodatku č. 4 svoje
predchádzajúce tvrdenia pre médiá o tom, že nárok na vyplatenie odstupného vznikol
na základe kolektívnej zmluvy minimálne za zavádzajúce? A vzhľadom na to, že trvanie
kolektívnej zmluvy v znení Vami podpísaného dodatku je obmedzené do 31. decembra,
aký je skutočný dôvod jeho podpísania? Plánujete ešte do konca tohto roka skončiť pracovný
pomer s niektorými súčasnými zamestnancami KSK? Ďalšia interpelácia. Dňa 8. 11. 2018 ste,
pán predseda, uviedli pre denník Korzár, že elokované pracovisko v Sečovciach mení
priestory, a že v dôsledku toho sa podarilo ušetriť finančné prostriedky v nemalej sume.
Rovnako ste uviedli, že zmluva je neplatná, keďže túto skutočnosť podľa Vášho vyjadrenia
konštatovali viaceré kontroly na škole. Preto Vás v tejto súvislosti žiadam o poskytnutie
odpovede na nasledovné: Plánujete konečne sprístupniť celú správu finančnej kontroly
na mieste, ktorá bola vykonaná organizačným útvarom KSK a ktorá bola zameraná
na kontrolu nájomnej zmluvy? Ktoré kontroly konštatovali neplatnosť nájomnej zmluvy?
Došlo k dnešnému dňu k odstúpeniu od nájomnej zmluvy? Ak nie, tak prečo k odstúpeniu
od tejto nájomnej zmluvy z dôvodu nezapísania prenajímateľa do registra partnera verejného
sektora nedošlo, keďže táto možnosť bola potvrdená Ministerstvom školstva, vedy výskumu
a športu SR, ako aj samotnou Transparency International Slovensko? A interpelácia posledná.
Nakoľko s účinnosťou od 1. januára 2019 budú platiť nové vyššie limity pre zákazky s nízkou
hodnotou a v dôsledku Vami vykonaného opatrenia KSK už nezverejňuje výzvy
na predkladanie ponúk pre takéto zákazky na svojej internetovej stránke Vás žiadam
o odpoveď na tieto otázky: plánuje KSK opätovne zaviesť zverejňovanie výziev na svoje
webovej stránke pre zákazky s nízkou hodnotou alebo sa naďalej budú tieto výzvy zasielať
iba KSK určeným záujemcom? Nepovažujete na základe mediálnej kritiky Vaše rozhodnutie
nezverejňovať výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou za krok späť?
Možno, ak by ste takýto pokyn nedali, tak by sme tu nemuseli hovoriť o päťnásobne
predraženom audite a žiadam Vás o predloženie auditu, ktorý bol vypracovaný spoločnosťou
KPMG Slovensko Advisory, k. s., a ktorý sa týkal implementácie GDPR v podmienkach
KSK. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Cibereová, nasleduje pán poslanec Ihnát, nech
sa páči.“
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Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, aj keď to už vo vystúpení
pána poslanca Ďurovčíka zaznelo, predsa sa Vás chcem opýtať formou interpelácie. Z akého
dôvodu sa končia pracovné pomery riaditeľov vo väčšine sociálnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK? Ako predsedníčke sociálnej komisii sa ku mne dostali
informácie, že na riaditeľov zo strany vedenia Úradu Košického samosprávneho kraja sa robí
nátlak, aby podpisovali dohody o ukončení pracovného pomeru, aj keď samotní riaditelia
na takýto postup nevidia dôvod. Som presvedčená, že toto určite nie je štandardný postup,
zvlášť keď zoberiem do úvahy, že sú to riaditelia s odbornými a osobnostnými schopnosťami
a ich odvolanie podlieha Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja. Myslíte si, pán
predseda, že práve toto je ten správny krok, ktorý rozhýbe náš kraj? Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vrátim sa ku
interpeláciám z minulého rokovania Košického samosprávneho kraja, a zastupiteľstva tohto.
Kysak - Veľká Lodina, čiže Kysak , Veľká a Malá Lodina, urobené, som spokojný. Čiže aj my
sme všetci spokojní. Vďaka. Čiže aj tá 6 cm vrstva išla hore a tým pádom tá cesta je urobená.
Ďalej lom Hradová- katastrofa! Čiže to je katastrofa, ktorá sa tlačí pred nami. Ja jednoducho,
keď sa zamýšľam nad horúcim zemiakom, ktorý si pohadzujú orgány štátnej správy, tak je to
na zamyslenie sa. Máme tu list zo dňa 1. 10. 2018, podnet na prešetrenie znečistenia
životného prostredia lomom Hradová, čiže na Okresný úrad. Ten to odstúpil dňa 8. 10. 2018
na prešetrenie Obvodnému banskému úradu a ten to dňa 18. 10. 2018 Okresnému úradu. Čiže
tento horúci zemiak naozaj je veľmi vážny aj pre firmy, ktoré pracujú v tomto lome.
Ako vidieť, sa pracuje na všetkých póloch, a preto budem tlačiť ešte viac do toho. Zaujíma
ma aj cesta, samozrejme, s mestom Košice spolu, ako Kostolianska cesta, kde sú preplnené
tieto kamióny a štátna polícia tiež by mala prevažovať, povedzme si váhami atď. Mala by
mať záujem na týchto štátnych cestách a mestských cestách. Tiež budem tlačiť do mesta
Košice. Ďalej, chcem sa poďakovať Košickému samosprávnemu kraju za cestu
za železničným mostom k hrádzi Ružín, kde sa aspoň vyspravila táto cesta, na základe mojej
interpelácii. A do roku 2019 mám prísľub, že eventuálne by mala byť aj zrealizovaná súvislá
oprava. Ďalej, čo je veľmi dôležité, som dával podnet na hĺbkovú kontrolu v Strednej
odbornej škole Gemerská 1. Do dnešného dňa, ako som sa rozprával s kompetentnými tohto
úradu, ale jednoducho táto kontrola sa stále akosi presúva. Mňa zaujíma, z akého dôvodu
sa presúva a kedy táto kontrola v tejto Strednej odbornej škole Gemerská 1 začne? Dovoľte,
aby som predniesol interpeláciu. Interpelácia bude znieť: Bude Košický samosprávny kraj
aktívny a súčinný pri rokovaniach o prehodnotení s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky ohľadom naplnenia počtu tried žiakmi stredných škôl? Kedy
takto učiní? Budú o výsledkoch rokovaní informovaní aj poslanci Košického samosprávneho
kraja? Uznesenie potom prednesiem v bode č. 11. Ďakujem pekne, všetko.“
Predseda: „Ďakujem pekne, ja už som sa vyjadroval, že nám to prináleží zo zákona, čiže
môžeme informovať. A pán poslanec, len taká malá poznámka k tej ceste Malá Lodina –
Kysak. Keď si to medializoval, tá vrstva tam ešte nebola, bola to len podkladová vrstva.
Aby sme v tom mali jasno. Čiže to nebolo, že nebolo dorobené, to bolo v procese
rekonštrukcie. No, faktická, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Práve
sme sa o tom bavili vtedy, že bude potrebné v tom čase, táto vrstva; lebo naozaj tam boli
už výtlky v čase, keď som tam bol a som pozeral. Potom bol prísľub, že tá vrstva pôjde;
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a čo som sa bol pozrieť, tak tá vrstva už tam je. Takže vlastne sme sa asi nerozumeli.
To je všetko, ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Keď sa nikto nehlási do tohto bodu, uzatváram rozpravu.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 3 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci predložená informácia predstavuje
prehľad o stave plnenia 9 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení v II. volebnom
období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 8 uznesení
z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV. volebnom období je štatisticky v realizácii
sledovaných spolu 50 uznesení z celkového počtu prijatých 575 uznesení. V piatom
volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 31 uznesení z doteraz prijatých
136 uznesení. K tomuto materiálu otváram rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Pán poslanec.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
 s vyhodnocovaním uznesenia č. 281/2015 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja zo dňa 19. 10. 2015 v ročnom intervale,
 s vypustením zo sledovania uznesenie č. 454/2008 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja zo dňa 23. 06. 2008.
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodám, že sme sa trochu dohodli, že toto sledovanie
prejde trochu väčšou revíziou, aby sme nemali pochybnosti o niektorých uzneseniach či sú
aktívne, či sú pasívne. To len som zabudol dodať. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 4

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 3a)
Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 3a – Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania
poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií
zastupiteľstva. Vážené poslankyne, vážení poslanci návrh na vypracovanie dodatku č. 8
vznikol z požiadaviek predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
a predsedov poslaneckých klubov. Snahou navrhovaného doplnenia zásad je zjednotenie
podmienok určenia odmeny neposlancom – členom komisií za mesiace, kedy komisia
nezasadá a nadviazanie odmeny poslanca zastupiteľstva za činnosti súvisiace s výkonom ich
poslaneckej funkcie na výšku minimálnej mzdy a jej každoročnú valorizáciu. Všetky potrebné
informácie sú uvedené v dôvodovej správe materiálu. Požiadavka na zmenu v odmeňovaní
bola prednesená na rokovaní predsedov komisií v júni tohto roku. Po dohode poslaneckých
klubov je predložený na rokovanie návrh, ktorý bol prerokovaný vo všetkých komisiách.
Komisie navrhované zmeny odmeňovania odsúhlasili. Finančná komisia odporúča
zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať, schváliť a zároveň vydať úplné znenie zásad
s účinnosťou od 1. 1. 2019. Otváram k danému bodu rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. m) a písm. n) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva, ktorý mení Zásady odmeňovania
poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií
zastupiteľstva,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja vydať úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
vrátane dodatkov 1 – 8 s účinnosťou od 1. 1. 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií
zastupiteľstva

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
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BOD č. 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019. Prosím pána Hudáka,
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, aby uviedol tento materiál. Nech sa
páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na pokročilý čas, len v krátkosti. Návrh plánu
kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle zákona na obdobie jedného polroka.
Je predkladaný v štruktúre podľa platných pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK,
schválenej zastupiteľstvom. Rozsah zohľadňuje aj kontroly, ktoré boli schválené
zastupiteľstvom na základe poslaneckých návrhov. Jedná sa o 3 uznesenia. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu. Otváram
k danému materiálu rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto k danému bodu nehlási. Faktickú
na koho, pán poslanec? Normálne do rozpravy sa chceš prihlásiť? Tak pán poslanec Kaplan;
a pán poslanec Kravčík si rozmyslí, či chce normálne do rozpravy.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem len pána hlavného kontrolóra
v rámci jeho plánu kontrol informatívne spýtať na uznesenie, ktoré bolo prijaté
zastupiteľstvom pod č. 121/2018 o kontrole hospodárenia s verejnými finančnými
prostriedkami, ktoré sa týkalo verejných obstarávaní pri projektoch IROP; v konkrétnych
príkladoch, ktoré boli v ako súčasťou prílohy. Že v akom časovom horizonte vidíte možnosť
ukončenia danej kontroly, prípadne aj následného predloženia správy o tejto kontrole?
Ďakujem.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Aby som odpovedal na otázku. Tieto
kontroly, keďže v tej tabuľkovej časti bolo tam 10 subjektov s tým, že bolo tak neurčito
určené aj v prípade, ak tie obchodné spoločnosti, ktoré dodávali služby boli aj v iných
školách, my sme identifikovali ďalšie 4, čo je dokopy 14 škôl. Kontrola sa vykonáva v tých
štrnástich školách postupne. Zatiaľ, čo mám informácie, asi v šiestich školách sme vykonali
tie kontroly. Robia sa čiastkové správy, potom bude zhrnutie za vlastne všetkých tých 14 škôl.
Predpokladám, že v 1. polroku 2019 budú ukončené. Takže - neviem povedať, či na
februárové, ale myslím tak odhad na aprílové zastupiteľstvo určite bude predložená správa.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Dobrý deň. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán hlavný kontrolór,
ja by som doplnil do plánu činnosti práve tú tému, ktorú sme v tom bode Rôznom
rozdiskutovali. To, že poverujeme hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
urobiť dôslednú analýzu nákladov na všetkých školách v pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Aby sa vlastne predložili komplexné analýzy ako je to s financiami,
ktoré my spravujeme, a ktoré investujeme do všeobecného vzdelávania na všetkých
stredných školách. Ďakujem.“
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Predseda: „Pán poslanec, máš to aj písomne? Ale no neviem, pán hlavný kontrolór, nech sa
páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo, len aby sme vyjasnili
situáciu. Hovoríte o analýze, čiže prideľovania finančných prostriedkov všetkým školám,
cca nejakým 70, ktoré máme. Tzn., kontrola bude vykonávaná na Úrade KSK vo forme
zistenia ako sú prideľované finančné prostriedky pre naše školy? Takto? Áno? Lebo musíme
identifikovať kontrolovaný subjekt. Nepredpokladám, že chcete mi povedať, že mám ísť
kontrolovať komplexne 70 škôl. Pretože to je nereálne vôbec za rok to urobiť. Takže len tak,
že či to správne chápem, kontrola na úrade spôsob financovania. Alebo chcete analýzu alebo
kontrolu? Lebo toto neviem. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec, nech sa páči, zareaguj.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Urobiť dôslednú analýzu. Tzn., že očakávam
od Vás, že budete vlastne maximálne súčinný a efektívny z hľadiska kontroly, že ktoré
položky, akým spôsobom sú čerpané, ako efektívne sú využívané atď. Aby sme mohli potom
porovnať s ostatnými krajmi. Stredných škôl, áno.“
Predseda: „Pán poslanec Jakubov, faktickú na koho máte? Lebo pán poslanec Kravčík mal
tiež faktickú.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Pôjdem faktickou na pána kontrolóra. Pán
hlavný kontrolór, pokiaľ sa nemýlim, v náplni Vašej činnosti nie je robiť analýzy, ale kontroly.
Čiže ak by sa mala robiť nejaká analýza, tá by mala byť zadaná úradu, resp. pracovisku
školstva. Pretože hlavný kontrolór realizuje zo zákona kontroly. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Keď sa nikto nehlási do rozpravy, pán hlavný kontrolór,
nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Myslím, že trefná poznámka pána
poslanca Jakubova. Preto som sa pýtal, či hovoríme o analýze alebo kontrole. Nebránim
sa poslaneckým návrhom. Čiže pán poslanec Kravčík, ako nie je problém. A do budúcnosti
možno by bolo naozaj dobre a hovorím, bol tu aj ten bod Rôzne o nejakej komunikácii. Príďte
za mnou, ak máte niečo, vieme si sadnúť, rozoberieme veci, nájdeme. Ja to nadefinujem tak,
aby to bolo, ak je záujem o nejakú kontrolu, aby sme tu neriešili. Lebo skutočne potrebujem
vedieť kontrolovaný subjekt, čo, za čo kontrola, analýza, nevieme čo. Takže, do budúcna
naozaj by som odporúčal stretnúť a dohodnúť sa. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie k bodu č. 4. Bol nám doručený
písomný návrh pána poslanca Kravčíka, tak by som ho prečítal najskôr. Doplňujúci návrh:
Návrh uznesenia do plánu činnosti hlavného kontrolóra: Poverujeme hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja urobiť dôslednú analýzu nákladov na všetkých školách
v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Termín: do 30. 6. 2019. Michal Kravčík.“
Predseda: „Ďakujem pekne. O návrhu sa musí dať hlasovať. Takže poprosím, teraz hlasujte
o tomto návrhu. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 6

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019 –
doplňujúci návrh p. Kravčík

Za 19 poslancov, proti 3 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie neprešiel. Teraz poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie pôvodne predloženého návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 5
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 5 – Návrh rozpočtu Košického samosprávneho
kraja na roky 2019 – 2021. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 5 vám
predkladám Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021. Návrh
rozpočtu je zostavený na tri rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu podľa
rozpočtových pravidiel verejnej správy sa stávajú iba rozpočtové príjmy a rozpočtované
výdavky príslušného rozpočtového roka, t.j. roka 2019. Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný,
návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom
schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka
a úverovými zdrojmi. Návrh rozpočtu KSK na roky 2019 - 2021 je spracovaný v súlade
so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia
KSK v súlade s platnou ekonomickou klasifikáciou. V programovej štruktúre je oproti roku
2018 navrhnutá zmena v programe Komunikácie, kde sa navrhuje nový podprogram
Cyklistická mobilita. V programe Šport sú navrhnuté ciele pre päť nových projektov.
V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky vyplývajúce z novely zákona, ktorou sa mení
a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní. Investície na rozvoj kraja
sú plánované najmä z finančných prostriedkov z Európskej únie a štátneho rozpočtu, z úveru
na spolufinancovanie a prefinancovanie projektov z fondov Európskej únie a Štátneho
rozpočtu, z úverov z Európskej investičnej banky, z daňových príjmov KSK a v minimálnom
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rozsahu z predaja majetku KSK. Rozpis rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov
je uvedený aj v tabuľkových prehľadoch. V prílohách je taktiež uvedený vývoj dlhovej služby
kraja. Príjmová časť rozpočtu samosprávneho kraja je tvorená daňovými príjmami – daňou
z príjmov fyzických osôb vo výške 121 265 467 eur, ktorá je v súlade s prognózou výnosu
tejto dane v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021. Ďalej sú to nedaňové
príjmy, granty a transfery v rámci verejnej správy. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej
tabuli Košického samosprávneho kraja a internetovej stránke dňa 30. 11. 2018 a k materiálu
je doručené aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktorým návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021 odporúča schváliť. Návrh rozpočtu prešiel
rokovaním desiatich komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť.
Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Puci.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som
k návrhu rozpočtu vystúpil, aj keď sme schválili rozpočet na rok 2018 a vystupujem aj teraz.
Je to aj z toho dôvodu, že som sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť zasadnutia
komisie finančnej, kde som chcel tieto veci prediskutovať. A keďže ma niekto iný názor na to,
kedy sa majú komisie zvolávať, tak sa pridávam aj ku pánovi kolegovi Ďurovčíkovi
a poprosím, aby do budúcna sa tieto komisie zvolávali v pondelky, ako to bolo starým dobrým
zvykom, keď sa mohli aj my, ktorí sme v Bratislave, mohli týchto zasadnutí zúčastniť.
Moje vystúpenie sa bude týkať podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou, tak to bolo
aj pred rokom. Je rovnako v roku 2018 navrhovaný enormný nárast výdavkov. Keď v roku
2017 bol návrh na úrovni 108 000 eur, skutočne bolo čerpaných 86 000 eur. Tak na rok 2018
bol návrh na 159 000 eur a na rok 2019 je návrh na 251 000 eur, čo predstavuje oproti návrhu
na rok 2018 navýšenie o 58%, oproti roku 2017 až o 292 %. Už pri schvaľovaní rozpočtu
na rok 2018 bol schválený pozmeňujúci návrh o presun sumy 50 000 eur do centrálnej rezervy
do doby, kým nebude dostatočne odôvodnený nárast výdavkov na propagáciu aj s uvedením
predpokladaných výdavkov. Tu chcem povedať, že keďže sa nakoniec hlasovalo o tom
pôvodnom návrhu rozpočtu, tak tento presun nebol zrealizovaný. Všeobecne nie sme proti
zvyšovaniu výdavkov na propagáciu, ale medziročný nárast o cca 100 000 eur musí byť
transparentne a dostatočne zdôvodnený. V návrhu, v rozpočte programu roku 2018
rozpracované ukazovatele výsledku a výstupovo orientované ciele, ale bez bližšej alokácie
finančných prostriedkov. Taktiež nie je jasné, prečo výdavky na nové web stránky kultúrnych
zariadení sú navrhované cez tento program a nie cez výdavky rozpočtu konkrétnych
kultúrnych zariadení. Preto navrhujem presun finančných prostriedkov v sume 100 000 eur
z podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou, do centrálnej rezervy rozpočtovanej
v podprograme Podporná činnosť, správa kraja, až do doby, pokiaľ nebude požiadavka
navýšenia a riadne zdôvodnená. Samotný návrh uznesenia potom prednesie pani kolegyňa
Lenártová. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pani poslankyňa Lenártová, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem. Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor, ja mám
výhrady k programu Tovary a služby na Úrade KSK, pretože, keď sme schvaľovali v apríli
rozpočet, rovnako sme poukazovali, že v roku 2018 bolo poukázané na nárast výdavkov
na Úrade KSK v položke Materiál, no najmä v položke Služby. Aby som to skrátila, opäť
tu chýba nejaký konkrétnejší rozbor, na čo vlastne tieto výdavky pôjdu. Máme tu predražené
audity; rozoberali sme 5-násobne predraženú cenu, ktorú KSK vyplatil za GDPR. A preto
navrhujem z tohto programu 900 000 eur v podprograme Podporná činnosť, správa kraja
presunúť do centrálnej rezervy. Ak budú tieto výdavky riadne zdôvodnené, tak sa pri úpravách
rozpočtu k nim môžeme vrátiť. A zároveň predkladám návrh na zmenu uznesenia. Návrh
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rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021: Uznesenie Zastupiteľstva
KSK, podľa príslušných predpisov - po a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
KSK k návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021. Po b) schvaľuje
návrh rozpočtu KSK na roky 2019 - 2021 a rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok
2019 podľa návrhu predloženého predsedom Košického samosprávneho kraja, v zmene
v týchto pozmeňujúcich návrhov: - Presun prostriedkov z podprogramu Propagácia a vzťahy
s verejnosťou v sume 100 000 eur do centrálnej rezervy. A po 2.) presun prostriedkov
v podprograme Podporná činnosť a správa kraja rozpočtovaných v položke 630 - Tovary
a služby v sume 900 000 eur do centrálnej rezervy. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, vážení páni
podpredsedovia, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja len jednu pripomienku. Pred
chvíľou tu bolo vytýkané, že kraj málo komunikuje. Čiže každá komunikácia aj niečo bude
stáť, pokiaľ má byť urobená dobre, tak zadarmo to asi nepôjde, to nebudú robiť dobrovoľníci.
Takže nerozumiem tej snahe oklieštiť práve v tomto, v tejto oblasti financie na komunikáciu
Košického samosprávneho kraja.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu k tomuto
bodu. Poprosím návrhovú komisiu, aby najskôr prečítala návrhy, teda tie pozmeňujúce návrhy
a potom celkový návrh, nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: Dobrý deň. Čiže bol nám doručený jeden pozmeňujúci
návrh pani poslankyne Lenártovej. Uznesenie k bodu číslo 5:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa §11, ods. 2, písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021;
B) schvaľuje
1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021
2. Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2019 podľa návrhu predloženého
predsedom Košického samosprávneho kraja
v znení týchto pozmeňujúcich návrhov:
1. presun prostriedkov z podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou v sume
100 000 eur do centrálnej rezervy
2. presun prostriedkov v podprograme Podporná činnosť, správa kraja rozpočtovaný
v položke 630 - Tovary a služby v sume 900 000 eur do centrálnej rezervy
Predseda: Prosím, hlasujte. Nech sa páči.
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Hlasovanie č. 8

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 –
2021 - pozmeňujúci návrh p. Lenártová

Za 22 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Návrh neprešiel. Poprosím teda prečítať pôvodný návrh. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021
B) schvaľuje
1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021
2. Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2019 takto:
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2019
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

212 369 729 €
197 073 671 €

b) Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2019
kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

10 595 083 €
46 888 403 €

c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2019
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške

31 922 375 €
10 925 113 €

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 9

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 2021

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 13 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teda rozpočet Košického
samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021 bol schválený. Ďakujem pekne.
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BOD č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 6 – Informácia o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, ide o informáciu o poskytnutí dotácií do výšky 3 300 eur
z celkovej sumy 150 000 eur vyčlenenej v rozpočte Košického samosprávneho kraja na rok
2018 boli od začiatku roka k 6. 12. 2018 poskytnuté dotácie na základe rozhodnutia predsedu
KSK vo výške 150 000 eur. Prehľad žiadateľov a poskytnutá výška dotácie je uvedená
v tabuľkovom prehľade. Zároveň v materiáli je uvedený aj prehľad zamietnutých žiadostí
vrátane zdôvodnenia. Materiál prerokovalo desať komisií, ktoré materiál odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech
sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem teda, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 7 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov. Vážené poslankyne, vážení poslanci
pod bodom č. 7 vám predkladám návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012
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o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov. Zmena VZN
spočívajúca v aktualizácii výšky dotácie na rok 2019 je zohľadnená v návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja, odvetvia školstva na rok 2019. Dotácia na mzdy
a prevádzku základnej umeleckej školy, školského zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a strediska odbornej praxe na rok 2019 je navýšená o 10 % oproti roku 2018
z dôvodu navýšenia platových taríf pedagogických, odborných a nepedagogických
zamestnancov od 1. 1. 2019 v súvislosti so zmenou zákona č. 553/2003 Z. z., ktorú schválila
vláda SR dňa 22. 8. 2018. Priemerná suma na mzdy a prevádzku jazykovej školy, centra
voľného času, školského internátu a školy v prírode, ktoré sú zriadené Košickým
samosprávnym krajom, vychádza zo zberu počtu žiakov, poslucháčov a detí k 15. 9. 2018
a celkových výdavkov na rok 2019 za príslušnú kategóriu vrátane už spomínaného navýšenia
miezd. Tento návrh VZN pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol
zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 14. 11. 2018 na úradnej tabuli úradu
a webovej stránke kraja. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním desiatich
komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej
lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky.
Pripomínam len, že na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov, teda najmenej 35. Otváram k danému bodu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu k danému bodu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie pôvodne predloženého návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v znení neskorších predpisov

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že tento návrh na uznesenie bol schválený potrebnou
trojpätinovou väčšinu všetkých poslancov.“
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BOD č. 8
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 8 – Optimalizácia siete sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
7. etapa. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 8 vám predkladám 7. etapu
optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. S účinnosťou od 1. 1. 2009 vstúpil do platnosti
nový zákon o sociálnych službách číslo 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý
zmenil poskytovanie sociálnych služieb a rozsah kompetencií vyšších územných celkov.
V súlade s uvedeným KSK postupne realizoval zmeny v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tak, aby bol schopný plniť úlohy v oblasti sociálnych
služieb vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Od uvedeného obdobia bolo postupne
realizovaných už 6 etáp optimalizácie. Zámery v poradí siedmej etapy optimalizácie sú
uvedené v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu materiálu. Materiál prešiel rokovaním
finančnej a sociálnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie JASANIMA – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Špitálska 7, Rožňava, IČO: 00697184, o službu včasnej intervencie
s miestom výkonu Košická 29, Rožňava, s účinnosťou od 01. 03. 2019,
2) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického
1, Trebišov, IČO: 00035777, a to: krízového strediska s miestom výkonu Jesenského 83,
Trebišov k 31. 12. 2018,
3) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického
1, Trebišov, IČO: 00035777, a to: domova sociálnych služieb pre deti ambulantnou
formou s miestom výkonu Jesenského 83, Trebišov k 31. 12. 2018,
4) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického
1, Trebišov, IČO: 00035777, o útulok s miestom výkonu Jesenského 83, Trebišov,
s účinnosťou od 01. 04. 2019,
5) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického
1, Trebišov, IČO: 00035777, a to: nocľaháreň s miestom výkonu M. R. Štefánika 66/5,
Trebišov k 31. 12. 2018,
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6) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického
1, Trebišov, IČO: 00035777, o zariadenie podporovaného bývania s miesto
výkonu M. R. Štefánika 66/5, Trebišov, s účinnosťou od 01. 04. 2019,
7) zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie IDEA – Domov sociálnych služieb,
so sídlom Breziny 264, Prakovce, IČO: 00691933, a to: domova sociálnych
služieb – týždenná pobytová forma s miestom výkonu Háj 35, Prakovce k 31. 12. 2018,
8) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych
služieb, so sídlom A. Kmeťa 2, Michalovce, IČO: 31954723, a to: krízového strediska
s miestom výkonu A. Kmeťa 2, Michalovce k 31. 12. 2018,
9) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych
služieb, so sídlom A. Kmeťa 2, Michalovce, IČO: 31954723, o útulok s miestom výkonu
A. Kmeťa 2, Michalovce s účinnosťou od 01. 01. 2019,
10) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie REGINA – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Kráľovce 195, IČO: 35557168, a to: krízového strediska s miestom
výkonu Adlerova 4, Košice k 31. 12. 2018,
11) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie REGINA – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Kráľovce 195, IČO : 35557168, a to: krízového strediska s miestom
výkonu Osloboditeľov 174, Čaňa k 31. 12. 2018,
12) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie DOMKO – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Park mládeže 3, Košice, IČO: 696986, o špecializované zariadenie –
ambulantná forma s miestom výkonu Park mládeže 3, Košice s účinnosťou
od 01. 01. 2019,
13) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie DOMKO – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Park mládeže 3, Košice, IČO: 696986, o zariadenie podporovaného
bývania s miestom výkonu Osloboditeľov 174, Čaňa s účinnosťou od 01. 05. 2019,
14) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, so sídlom Andraščíkova 2, Košice, IČO : 00696854,
o špecializované zariadenie – ambulantná forma s miestom výkonu Andraščíkova 2,
Košice s účinnosťou od 01. 03. 2019,
15) zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie HARMONIA – Domov sociálnych
služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, so sídlom Nám. A.
Dubčeka 270, Strážske, IČO: 00692034, a to: zariadenia podporovaného bývania
s miestom výkonu Nám. A. Dubčeka 270, Strážske k 31. 03. 2019,
16) zmena názvu rozpočtovej organizácie HARMONIA – Domov sociálnych služieb,
zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, so sídlom Nám. A.
Dubčeka 270, Strážske, IČO: 00692034, na HARMONIA – Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov, so sídlom Nám. A. Dubčeka 270, Strážske s účinnosťou
od 01. 04. 2019.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o prednesenom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

Optimalizácia siete sociálnych
zariadeniami
v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja – 7. etapa.

služieb poskytovaných
pôsobnosti
Košického

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 9
Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9 – Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 - 2020. Vážené poslankyne vážení poslanci pod bodom č. 9 vám predkladám Schválenie
realizácie a spolufinancovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Dňa 17. 10. 2018 bola vyhlásená výzva
na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja. Cieľom
tejto výzvy je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti. V rámci tejto výzvy sa môže Košický samosprávny kraj uchádzať
o vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v 4 objektoch navrhovaných
polikliník, konkrétne Polikliniky Juh, Polikliniky Sever, Polikliniky Nad Jazerom
a Polikliniky Východ. Projektové zámery sa predkladajú do konca roka 2018. Predloženie
projektového zámeru je podmienené schválením zámeru Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja. Hlavným cieľom všetkých projektov centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti a zároveň nevyhnutnou pridanou hodnotou každého úspešného projektového
zámeru je zabezpečenie koncentrácie poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti do konkrétneho objektu, tzv. zdravotného strediska. Znamená to, že musíme
okrem iného zabezpečiť motiváciu jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
aby presťahovali svoje prevádzky do voľných priestorov rekonštruovaných objektov.
Očakávaný počet poskytovateľov najmä všeobecných lekárov musí byť v rámci každého
projektu vyšší ako bol východiskový počet. Stručný opis projektov je uvedený v dôvodovej
správe materiálu. Materiál prerokovala finančná komisia a komisia k hospodáreniu
s majetkom, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Nech sa páči, otváram
rozpravu k danému bodu. Pani poslankyňa Kovačevičová a potom nasleduje pán poslanec
Ihnát. Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Moja otázka smeruje tu na kolegu, ktorý má na starosti tento
projekt. Mňa by zaujímalo, keďže je dnes 17-teho; do konca roka ostáva ešte zopár dní,
v akej fáze je momentálne? Bolo tam nejaké verejné obstarávanie. Či je dokončené?
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec, ty máš tiež otázku? Alebo dáme odpovedať?
Dobre, tak potom odpoveď.“
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Poslanec Ihnát: „Ja len sa chcem pripojiť v jednej veci. Blahoželám, naozaj Furči,
blahoželám Jazeru; a my, ako Sídlisko Ťahanovce a Sídlisko KVP, jednoducho sme pod
mestom. Tam je možnosť čerpania 900 000 eur. A jednoducho, aj bývalé vedenie to trošku
zanedbalo. Poviem pravdu - mesta. Opakujem - mesta. Škoda, že nie sme pod krajom. To je
všetko, čo som chcel povedať.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodám, že eurofondy sú stále najlacnejší zdroj
financovania investícií. Čiže teraz poprosím kolegu Harčarika, aby odpovedal na otázku.
Nech sa páči.“
Ing. Harčarik, poverený riadením Odboru projektov a investícií Úradu KSK: „Ďakujem
pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, projektový zámer máme
schválený, resp. vypracovaný. Povinnou prílohou je schválenie spolufinancovania. Čiže
na to čakáme, aby sme túto povinnú prílohu priložili k projektovému zámeru. Pán predseda
to podpíše a do 31. 12. 2018 to odíde na ministerstvo.“
Predseda: „A spolufinancovanie je zohľadnené v rozpočte, ktorý bol schválený. Ďakujem
pekne. Pani poslankyňa ? Ďakujem. Uzatváram rozpravu k danému bodu. Poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu s názvom Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti - JUH, realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10, ktorého ciele sú v súlade s modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu,
- formu a druh poskytovaných povinných služieb v rámci centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v nasledovnom minimálnom rozsahu: všeobecná ambulantná zdravotná
starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a
dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške
52 942 eur,
- formu zabezpečenia partnerstva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zmluva
o partnerstve,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 13

Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej
zdravotnej
starostlivosti
z Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 - 2020

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
Predseda: „Konštatujem teda, že návrh bol schválený. Teraz poprosím ešte predniesť ďalšie
tri. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu s názvom Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti - SEVER, realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10, ktorého ciele sú v súlade s modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu,
- formu a druh poskytovaných povinných služieb v rámci centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v nasledovnom minimálnom rozsahu: všeobecná ambulantná zdravotná
starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a
dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške
52 942 eur,
- formu zabezpečenia partnerstva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zmluva
o partnerstve,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 14

Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej
zdravotnej
starostlivosti
z Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 - 2020

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem. A teraz poprosím ďalší návrh, teda ďalšiu polikliniku. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
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- predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu s názvom Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti - VÝCHOD, realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10, ktorého ciele sú v súlade s modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu,
- formu a druh poskytovaných povinných služieb v rámci centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v nasledovnom minimálnom rozsahu: všeobecná ambulantná zdravotná
starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a
dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške
52 942 eur,
- formu zabezpečenia partnerstva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zmluva
o partnerstve,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 15

Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej
zdravotnej
starostlivosti
z Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 - 2020

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Prosím návrh na štvrtú polikliniku. Nech
sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu s názvom Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti - NAD JAZEROM, realizovaného v rámci výzvy
s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10, ktorého ciele sú v súlade s modernizáciou
zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu,
- formu a druh poskytovaných povinných služieb v rámci centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v nasledovnom minimálnom rozsahu: všeobecná ambulantná zdravotná
starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a
dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške
52 942 eur,
- formu zabezpečenia partnerstva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zmluva
o partnerstve,
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- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte aj o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej
zdravotnej
starostlivosti
z Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 - 2020

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 10
Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské
centrum pre EŠIF na KSK - 2. fáza
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 10 – Spolufinancovanie projektu Informačno –
poradenského centra pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji – 2. fáza. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť podklad
pre schválenie pokračovania činnosti Informačno - poradenského centra (IPC) na Úrade KSK
na obdobie rokov 2019 - 2021. Základom pre pokračovanie činnosti IPC je schválenie účasti
a spolufinancovania projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských
centier", zo strany Zastupiteľstva KSK. Činnosť IPC pre EŠIF je podporovaná do konca roka
2018 v rámci projektu z operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020. O ďalšej
podpore činnosti IPC má rozhodnúť riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc
aj na základe vyhodnotenia tohto prieskumu spokojnosti. Výsledky prieskumu boli predložené
spolu s ďalšími dokladmi o činnosti IPC riadiacemu orgánu pre Operačný program Technická
pomoc, ktorý na ich základe vydal kladné posúdenie činnosti IPC. Na základe tohto posúdenia
Centrálny koordinačný orgán pripravuje plynulé pokračovanie projektu na podporu činnosti
IPC do konca roku 2021. Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že IPC na KSK svojimi
výsledkami v období 2016 - 2018 vytvorilo dobrý základ, na ktorom môže rozvíjať svoju
činnosť aj v období 2019 - 2021. Plánovaný rozpočet pre projekt „Prevádzkovanie
integrovanej siete informačno-poradenských centier", je 330 000 eur s mierou
spolufinancovania 4,83 %, čo činí 15 939 eur. Materiál prešiel rokovaním štyroch komisií,
ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o prenesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a)

Zmluvu o partnerstve medzi Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu, hlavný partner, prijímateľ a Košickým samosprávnym
krajom, partner, za účelom realizácie projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete
informačno-poradenských centier",
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 4,83 % t.j. 15 939 eur,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 17

Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum
pre EŠIF na KSK – 2. fáza

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel a uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 11
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
pre SOŠ v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 11 – Zmena v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predloženým materiálom
sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
na vyradenie elokovaného pracoviska ako súčasti SOŠ Prakovce zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky k 31. 12. 2018 a jeho následné zrušenie. Dôvody tohto kroku
sú uvedené v dôvodovej správe materiálu. Materiál prešiel rokovaním školskej komisie, ktorá
ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech
sa páči. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ako som povedal už na začiatku,
keď tu bola problematika tých žiakov a prideľovanie počtu žiakov, tak by som v tomto bode
predniesol návrh uznesenia práve v tejto problematike. Dovoľte, aby som ho predniesol.
Návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu
Košického samosprávneho kraja o začatie rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vo veci prehodnotenia a prideľovania počtu žiakov v stredných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. b) - V spolupráci
s Odborom školstva Úradu KSK a Školskou komisiou pri Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja, prehodnotiť prideľovanie počtu žiakov pre jednotlivé školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. A za c) -Informovať poslancov Košického
samosprávneho kraja o výsledkoch rokovaní prehodnotenia všetkých kritérií v danej
problematike. To je všetko. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie najskôr poslaneckého návrhu a potom o prednesenie
pôvodne navrhnutého návrhu.“
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Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Čiže doplňujúce uznesenie k bodu číslo 11. Za a) Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu KSK o kraja o začatie rokovaní s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prehodnotenia a prideľovania počtu
žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Za b) - V spolupráci
s Odborom školstva Úradu KSK a Školskou komisiou pri Zastupiteľstve KSK prehodnotiť
prideľovanie počtu žiakov pre jednotlivé školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. A za c) -Informovať poslancov KSK o výsledkoch rokovaní a prehodnotení všetkých
kritérií v danej problematike.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 18

Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
pre SOŠ v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK –
doplňujúci návrh p. Inhát

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. A teraz poprosím o pôvodne
predložený návrh. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §
16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 8 a § 19 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstvea školskej samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o vyradenie elokovaného pracoviska zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
k 31. 12. 2018 a jeho následné zrušenie:
Elokované pracovisko ako súčasť Strednej odbornej školy Prakovce 289, Prakovce.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 19

Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
pre SOŠ v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 12
Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 12 – Informatívna správa o činnosti
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
predloženým materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu vymenovať Mgr. Emíliu Revajovú
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Bujňákovú, poverenú riadením Odboru sociálnych vecí Úradu KSK do Predsedníctva
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a zároveň schváliť pre Dobrovoľnícke centrum
Košického kraja členský príspevok na rok 2019 vo výške 49 000 eur. Rozpočet
Dobrovoľníckeho centra na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 3, prehľad plánovaných aktivít
na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 4 materiálu. Materiál prešiel rokovaním štyroch komisií,
ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať, zobrať na vedomie informatívnu správu,
schváliť návrh zástupcu KSK do predsedníctva Dobrovoľníckeho centra a členský príspevok
pre centrum na rok 2019 podľa predloženého návrhu. Ja len dodám, že k tomuto návrhu prišlo
po tom, ako bolo viacero výhrad na tento rok k činnosti, resp. ku financovaniu tohto
Dobrovoľníckeho centra. My sme sa snažili v maximálnej možnej miere obmedziť výdavky,
ktoré nemuseli byť a zároveň získať kontrolu, ktorú by sme mali mať, keď financujeme túto
organizáciu. Čiže k týmto zmenám došlo aj po zmene stanov Dobrovoľníckeho centra a preto
sme si dovolili predložiť tento bod do rokovania zastupiteľstva. Takže nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Poslanec, normálny diskusný príspevok? Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pán predseda za slovo. Ja len formálnu pripomienku, poprosím
do budúcna, keď budeme dávať nejaké správy, pri ktorých prijímame uznesenia, nemali by
to byť "informatívne správy". Pretože informatívna správa je de facto informácia, ktorá môže
byť písomne alebo ústne. Ale nebol problém vypustiť slovo "informatívna" a nazvať
to normálne "Správa o činnosti dobrovoľníckeho centra". Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Dáme si pozor do budúcna na to. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.
Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018,
B) navrhuje
Mgr. Emíliu Revajovú Bujňákovú, poverenú riadením Odboru sociálnych vecí Úradu
Košického samosprávneho kraja, za kandidátku do Predsedníctva Dobrovoľníckeho centra
Košického kraja,
C) schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov
pre Dobrovoľnícke centrum Košického kraja členský príspevok na rok 2019 vo výške 49 000
eur.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 20

Informatívna správa o činnosti
Košického Kraja za rok 2018

Dobrovoľníckeho

centra

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 13
Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 13 - Informatívna správa o plnení cieľov
vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji. Vážené poslankyne, vážení poslanci, cieľom predkladaného materiálu
je podať informáciu o priebežnom hodnotení cieľov strategického dokumentu za obdobie
september 2017 až september 2018 a naznačiť ďalšie smerovanie s ohľadom na možnosti
a potreby rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji. Materiál prešiel
rokovaním troch komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie.
Ja len by som rád dodal k tomuto bodu, že Košický samosprávny kraj doteraz vystupoval
ako cyklo - koordinátor v rámci celého Košického kraja. Tzn., že majetkovo-právne
vysporiadanie, projektová dokumentácia, realizácia aj financovanie cyklotrás, následne boli
v kompetencii alebo na pleciach obcí a miest. Po novom Košický samosprávny kraj sa plánuje
vo väčšej miere angažovať v tejto otázke a vo väčšej miere zobrať na seba mierou
zodpovednosti za budovanie a realizáciu cyklotrás v rámci Košického kraja. Aj preto
v rozpočte bolo vyčlenených 100 000 eur na projektové dokumentácie jednotlivých úsekov
cyklotrás a v rezervnom fonde vás chcem informovať, že je pripravených 1 000 000 eur
na financovanie týchto cyklotrás. Taktiež sme začali komunikáciu o spolupráci s Holandskom.
Mali by prísť dvaja experti, ktorí by nám mali aj poradiť alternatívne riešenia realizácie
jednotlivých cyklotrás, ktoré by mali v konečnom dôsledku znamenať zrýchlenie a zlacnenie
tejto výstavby. Čiže z tohto dôvodu, že kapitálové výdavky, teda to budovanie cyklotrás,
by malo byť uvedené konkrétne ktorý úsek a v akej výške. Ešte zatiaľ nemáme jasno, keďže
najskôr musíme zrealizovať projektové dokumentácie a potom bude predložený konkrétny
návrh na konkrétne úseky v rámci celého kraja, ktoré úseky by sa mali realizovať, resp.
by mal realizovať Košický samosprávny kraj. Takže toľko k tomu. Nech sa páči, otváram
rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem pekne za slovo pán predseda. Na dopravnej komisii,
na komisii regionálneho rozvoja, ktorej som členom sme túto problematiku s pani Šebešovou
otvorili a sme diskutovali otvorene. Aj o problematike napr. potreby realizácie lávky
cez Hornád v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom, kde nám ľudia prechádzajú
cez železničný most v 100 kilometrovej rýchlosti vlaku. A ja som presvedčený, že ak by sa
tam stal smrteľný úraz, tak by sme boli sme to riešili na druhý deň. Zatiaľ som dostal
odpoveď, že plánuje sa takáto lávka, v tomto území, ale cez projekt EuroVelo 11. EuroVelo
11 je fajn, ako zámer a projekt, lenže ten bude trvať niekoľko rokov. A ten problém, ktorý tam
je teraz - dnes, tak je dnešný problém, terajší problém a v tejto sekunde problém! Takže ja by
som naozaj, keď už sa bavíme o tom, že aj KSK už do toho bude mať, čo povedať, aby sme
sa začali bližšie baviť o tom, ako túto lávku napr., hovorím to je jedna z tých lávok. Takú
jednoduchú nejakú lávku pre peších a pre cyklistov urobiť, aby sa dostali na druhú stranu
tohto Hornádu. Nie je možné, aby sme sa dívali na to, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia.
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V prvom rade sme tu od toho, aby sme zabránili takému niečomu. To je všetko, čo som chcel
k tomu povedať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. To je ten úsek čo do skaly treba vysekať? Nie? Dobre, poprosím
kolegyňu, nech sa páči, aby sa vyjadrila k tomuto bodu alebo k tejto otázke. Prosím, zapnúť
mikrofón.“
Ing. Šebešová, vedúca Referátu cestovného ruchu Úradu KSK: „Vážený pán predseda,
vážení poslanci. Ako už bolo spomínané na komisii, aj na regionálnom rozvoji, aj na
dopravnej komisii, úsek EuroVelo 11 bude riešiť prepojenie smerom cez kataster Družstevnej
pri Hornáde, kde sa v podstate zrealizuje aj napojenie na Kostoľany. Ako som povedala
na dopravnej komisii alebo na regionálnom rozvoji , možnosť vybudovania lávky pre peších
a cyklistov budeme komunikovať smerom aj na Kostoľany nad Hornádom. Ale obávam sa,
že ten proces bude presne taký istý, keďže v katastri Družstevná pri Hornáde je už vydané
platné územné rozhodnutie na vybudovanie tohto premostenia. Ja by som navrhovala ďalej
intenzívnejšie sa venovať tomuto prepojeniu, ktoré umožní využívať cyklistom aj napojenie
na Kostoľany.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási ďalší do rozpravy, uzatváram rozpravu . Ešte
pán poslanec Anna.“
Poslanec Anna: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Ja len zopakujem svoju
poznámku, ktorú som predniesol na komisii cestovného ruchu ohľadom budovania cyklotrás.
Som veľmi rád, že sa vyčlenili nejaké peniaze do budúcnosti. Ale bol by som rád, keby sme
sa aktívne mohli potom zúčastniť aj my poslanci a vytvorili si nejaké komisie v danom
regióne, a tie komisie by v podstate ešte pred vyčlenením tých financií sa mohli nejakým
spôsobom vyjadriť k tým zámerom.“
Ing. Šebešová, vedúca Referátu cestovného ruchu Úradu KSK: „Ak dovolíte, pán
predseda, ja len doplním, že na všetkých komisiách v podstate boli členovia informovaní,
že od januára začnú prebiehať intenzívne rokovania v regióne, na to, aby sa nadefinovali
prioritné úseky cyklotrás, s tým, že budú na nich pozvaní všetci zástupcovia a poslanci
na tieto stretnutia.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
k danému bodu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech
sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
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Hlasovanie č. 21

Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 14
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 14 – Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
pod bodom č. 14 je vám predložená Rámcová obsahová náplň zasadnutím zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2019. Ide o otvorený materiál vytvárajúci rámec
na obsahové zameranie jednotlivých rokovaní zastupiteľstva a aktuálne úlohy v nadväznosti,
predovšetkým na základné priority stanovené pre toto volebné obdobie, jednotlivých
oblastiach pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Materiál prešiel rokovaním desiatich
komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu.
Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 22

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2019

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 15
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 15 – Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na 1. polrok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prípade tohto
materiálu Úrad KSK bol len koordinátorom pri jeho príprave, obsahové zameranie bolo
formulované na úrovni predsedov komisií. Z týchto plánov činnosti, resp. plánov úloh
je zrejmé zameranie komisií prierezových, ale aj zameranie činnosti komisií odvetvových.
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Schválením materiálu plníme aj povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 11 ods. 2 písm. k)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto
bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 23

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2019

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 16
Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 16 – Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu vymenovať Ing. Jozefa Raucha do funkcie riaditeľa Správy ciest Košického
samosprávneho kraja s účinnosťou od 1. 1. 2019. Dňa 31. 1. 2018 sa Ing. Zoltán Bartoš vzdal
funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Do výberového konania
sa v stanovenom termíne, teda do 7. 9. 2018 prihlásili šiesti uchádzači. Výberovým konaním
sa overovali odborné znalosti uchádzačov, všeobecný prehľad, tvorivé a analytické myslenie,
verbálny prejav a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej
časti, na ktorej bol prezentovaný zámer smerovania Správy ciest KSK. Výberová komisia
zhodnotila výsledky výberového konania a odporučila pána Raucha. Pán Jozef Rauch spĺňa
v plnom rozsahu kvalifikačné, odborné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
Správy ciest KSK. Zároveň dodávam, že výberového konania sa zúčastnil aj predseda
dopravnej komisie. A teraz poprosím navrhovaného kandidáta Ing. Jozefa Raucha,
aby v krátkosti predstavil svoju koncepciu smerovania Správy ciest Košického
samosprávneho kraja. Nech sa páči, pán Rauch, máte tri minúty. Mikrofón, poprosím zapnúť.“
Ing. Rauch, poverený vedením organizácie Správy ciest KSK: „Vážený pán predseda,
vážení podpredsedovia, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia. Volám sa Jozef
Rauch. Vyštudoval Vysokú školu technickú v Bratislave, strojnícku fakultu. Počas mojej
pracovnej praxe som pôsobil v rôznych manažérskych funkciách. Medzi iným v roku 2003
až 2007 na Správe ciest Košického samosprávneho kraja ako riaditeľ správy a údržby
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Michalovce. V rokoch 2010 až do roku 2012 som pracoval na Úrade práce v Michalovciach
ako riaditeľ odboru služieb zamestnanosti. Od februára roku 2018 som bol poverený
riadením Správou ciest Košického samosprávneho kraja. Správa ciest Košického
samosprávneho kraja od svojho založenia 1. 1. 2004 prešla svojím vývojom a zakrátko bude
oslavovať 15-té výročie. Od 1. 1. 2011 sa Správa ciest Košického samosprávneho kraja
zmenila na príspevkovú organizáciu. Ďalšie smerovanie Správy ciest Košického kraja by som
videl asi v dvoch rovinách. Je to samotný rozvoj cestnej siete v správe Košického
samosprávneho kraja. A za druhé ako rozvoj organizácie Správy ciest Košického
samosprávneho kraja, ako firmy. Tohto roku sa nám podarilo obnoviť 54 km ciest súvislými
opravami. Toto sa nám podarilo aj vďaka tomu, že sme využívali novú technológiu tzv.
náterov jednovrstvových, dvojvrstvových a penetračný makadam. Týmto spôsobom sa nám
darí šetriť až 50 % nákladov na opravu ciest, oproti klasickým kobercovým úpravám. Ďalšou
našou snahou je vytvoriť živičnú čatu, ktorá by v našej vlastnej réžii tieto vysprávky a súvislé
opravy realizovala. Tým chcem povedať, že chceme využívať v maximálnej možnej miere
naše kapacity, jednak vybavenia a jednak aj zázemia technického, ktoré máme. Veľmi
významnou súčasťou našej práce je zimná údržba ciest. Zimná údržba ciest má nesmierny
veľký hospodársky význam pre chod kraja. Pretože prejazdnosť a zjazdnosť ciest je
mimoriadne dôležitá. Zimná údržba ciest sa riadi operačným plánom zimnej údržby, ktorý
schvaľuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR a je pre nás záväzný. Okrem ciest, ktoré máme
v správe - II. a III. triedy, vykonávame zimnú údržbu aj na cestách I. triedy. Máme na to
zmluvu so Slovenskou správou ciest. Charakter našej práce je služba pre občanov a pre
motoristickú verejnosť. Táto služba závisí od technického vybavenia, ktoré je veľmi dôležité
systematicky obmieňať. Naše stroje, ktoré máme, už majú nejaký vek. A preto je veľmi
dôležitá údržba týchto strojov, ktorú sa snažíme robiť vo vlastnej réžii, pretože
dodávateľským spôsobom, podľa charakteristiky a vekovej štruktúry vozidiel to je veľmi
nákladné. Pri samotnom vzniku Správy ciest Košického samosprávneho kraja bolo
dohodnuté, že oblasť Košice – okolie, severná časť bude spravovaná dodávateľsky Národnou
diaľničnou spoločnosťou. Ja len doplním, že Národná diaľničná spoločnosť už dnes
má vyťaženie pre svojich pracovníkov a z toho dôvodu je to pre nás výzva - a budeme musieť
tohto roku, resp. budúci rok postaviť jedno nové cestmajsterstvo.“
Predseda: „Ďakujem. Pán Rauch, keď môžem, už naozaj len takú poslednú vec.“
Ing. Rauch, poverený vedením organizácie Správy ciest KSK: „Poslednú vec, chcem
záverom podotknúť a vyzdvihnúť význam spolupráce so samosprávou našej organizácie.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a nech sa páči, vážení poslanci, dvere na Správe
ciest máte otvorené. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne pánovi Rauchovi a otváram teraz k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán Rauch, ja som
si pozorne vypočul Váš prednes a oboznámenie sa s problematikou, ktorá Vás čaká
a vlastne nás čaká. Ja len tak veľmi rýchlo by som sa chcel opýtať, hovoril ste o operatívnom
pláne zimnej údržby, že ho schvaľuje ministerstvo a je záväzný. Poprosil by som aj poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky, pána Ďurovčíka, aby keď je záväzný a má vplyv aj na
vládu, stretáva sa aj s ministrami a s poslancami Národnej rady SR, aby bol naozaj záväzný,
ale potom aby sa aj otvoril! A riešila sa napr. aj cesta Herľany –Vranov, aj v rámci zimnej
údržby. Katastrofálny stav! Ja som tam bol. Ak sa tam šmykne auto dole do tej rokliny, tak sa
tam zabijú ľudia. Poprosil by som, tieto anomálie, tu v celom kraji, povedzme, aby sa riešili.
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Pán Rauch, ja zdvihnem za Vás ruku, nie je problém. Ale jednoducho, žiadam Vás, otvorme
aj otázku týchto vecí. A samozrejme, požiadajte aj poslanca Národnej rady SR, pána
Ďurovčíka aj ďalších poslancov Národnej rady SR v Košiciach a v Košickom kraji, aby sa
touto problematikou zaoberali. Hovorím to vpred, aby to nebolo "po". Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
vymenúva
Ing. Jozefa Raucha do funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja,
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO 35555777 s účinnosťou
od 01. 01. 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 24

Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického
samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem teda, že tento návrh bol schválený. Poverený riaditeľ pán Rauch bol
teda vymenovaný za riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Gratulujem.“
BOD č. 17
Návrh na vymenovanie riaditeľa VIA LUX – Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17 a to je ďalší personálny návrh – Návrh na
vymenovanie riaditeľa Via Lux - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu zobrať na vedomie
vzdanie sa Ing. Nadeždy Mudrákovej funkcie riaditeľky zariadenia VIA LUX – Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov so sídlom v Košiciach k 31. 8. 2018
a vymenovať JUDr. Vojtecha Hintoša do funkcie riaditeľa tohto zariadenia od 1. 1. 2019.
Do výberového konania sa prihlásili siedmi uchádzači, ktorí po kontrole doručených žiadostí
splnili stanovené kritéria a boli pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie pozostávalo
z ústnej časti, a to z osobnej prezentácie kandidáta, prezentácie vypracovaného projektu
smerovania zariadenia a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia
určila troch kandidátov z odporúčaných, teda z prihlásených kandidátov, ktorí sa umiestnili
na prvých troch miestach; a bol vybraný pán JUDr.Vojtech Hintoš. Pričom aj ostatným dvom
odporúčaným uchádzačom bolo ponúknuté ďalšie pracovné uplatnenie na vedúcich pozíciách
v tomto zariadení. Menovaný pán JUDr. Vojtech Hintoš v plnom rozsahu spĺňa kvalifikačné
a osobnostné predpoklady pre výkon funkcie riaditeľa zariadenia VIA LUX. Pán Hintoš
má právnické vzdelanie 2. stupňa a je skúsený manažér s viac ako dvadsaťročnou riadiacou
praxou. Teraz by som poprosil navrhovaného kandidáta JUDr. Vojtecha Hintoša,
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aby v krátkosti predstavil svoju koncepciu smerovania zariadenia VIA LUX. Nech sa páči,
máte tri minúty. Poprosím dodržať.“
JUDr. Hintoš: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne,
páni poslanci. Volám sa Vojtech Hintoš. Mám 61 rokov, som ženatý, bývam
a žijem malej dedinke pri Košiciach - v Košických Olšanoch. V roku 1981 som ukončil
právnické vzdelanie na Právnickej fakulte v Košiciach a po absolvovaní základnej vojenskej
služby slovom začal pracovať na vtedajších Inžinierskych stavbách, na právnom oddelení.
Tu som pôsobil necelé 2 roky. Potom som odišiel na Slovenskú poštu, kde som na Okresnej
správe spojov pracoval na pozícii vedúceho personálneho a mzdového oddelenia. V roku
1998 som prešiel do súkromnej sféry a 20 rokov som pôsobil na funkcii konateľa spoločnosti.
Práca s ľuďmi a pre ľudí je to, čo ma napĺňal, to, čo ma baví a to čo robím už takmer 36
rokov. Uchádzam sa o vašu podporu. A v prípade, že mi bude daná, chcem využiť svoje
dlhodobé manažérske, riadiace a organizačné schopnosti k tomu, aby som pozdvihol celkovú
úroveň daného zariadenia. V prípade, že budem ustanovený do navrhovanej funkcie, svoju
prácu, úsilie zameriam na naplnenie troch podstatných cieľov a úloh. V prvom rade je to
spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovanými
službami. Ďalej je to transparentné, hospodárne a efektívne využívanie prostriedkom
určených na chod zariadenia. A tretia, nemenej dôležitá úloha je vytvorenie vhodných
pracovných a finančných podmienok pre kolektív pracovníkov uvedeného zariadenia
s cieľom, znova opakujem, zvýšiť úroveň daného zariadenia. To je v krátkosti moja vízia.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne pánovi JUDr. Hintošovi. A teraz otváram k tomuto bodu
rozpravu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Kovačevičová a potom nasleduje pani poslankyňa
Cibereová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Vážený pán predseda, spomínali ste, že boli vybratí traja
kandidáti. Úspešní. Jeden bol vlastne víťaz a ďalší dvaja, že budú menovaní do pozície
zástupcu, alebo nejakého vedúceho. Či vieme mená tých ďalších dvoch? Spomínali ste,
že boli siedmi, ktorí vlastne sa prihlásili do výberového konania a v tom úzkom výbere boli
traja. Jeden bol víťaz a dvaja ďalší idú na zástupcu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ja poprosím pani Revajovú Bujňákovú. Nech sa páči.“
Mgr. Revajová Bujňáková, poverená riadením Odboru sociálnych vecí Úrad KSK:
„Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, panie poslankyne, ďalšie dve
uchádzačky boli PhDr. Kristína Cibríková i pani Mgr. Milistenferová.“
Predseda: „Ďakujem. Stačí toľko? Pani poslankyňa Cibereová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo.
Moja otázka smeruje práve k samotnému výberovému konaniu, ktorého som sa ako členka
zúčastnila. A vlastne z toho, že z tohto výberového konania vzišlo určité poradie uchádzačov,
myslím tým úspešnosti poradia a bolo zaznamenané aj v zápisnici. Podľa tohto nesúhlasím
s Vašim navrhovaným kandidátom. Tak sa spýtam, ak mi viete odpovedať: - Prečo sa to
poradie menilo? Pretože dotyčný pán určite neskončil na 1. mieste. A si myslím,
že ani nemal toľko skúseností v tej sociálnej oblasti, vo vedení sociálneho zariadenia.
Ďakujem veľmi pekne.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Čakal som túto otázku. My sme sa nakoniec rozhodli pre takýto
postup. Keďže ide o zariadenie zložené z troch iných zariadení a neviem, či nejde o najväčšie
naše zariadenie. A tým pádom sme sa priklonili viac ku kandidátovi, ktorý má viac
manažérskych schopností, ako by som povedal, skúsenosti zo sociálnej oblasti. A keďže
ďalšie dve kandidátky mali naozaj skúsenosti zo sociálnej oblasti, tak my sme nechceli prísť
o všetkých týchto dobrých ľudí. Takže preto sme sa rozhodli, že všetkých troch by sme chceli,
aby viedli toto zariadenie. Takže to na vysvetlenie k tomu. Faktická pán poslanec Puci, nech
sa páči.“
Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka je na
Vás. Čiže takto Vy si predstavujete transparentné výberové konania na pozície v rámci
Košického samosprávneho kraja? Že je vybraná určitá komisia, ktorá odporučí, podľa poradia
ľudí, ktorí, podľa nich majú na to požadované schopnosti a vedomosti a vy, neviem kto vy?! sa rozhodnete, že si to poradie zmeníte a určíte si tak, ako vám to vyhovuje. Čiže toto je to
transparentné o čom ste hovorili a hovoríte doteraz?!“
Predseda: „Pán poslanec Puci, ja som Vám vysvetlil, prečo sme zvolili tento postup. Môžete
sa vyjadriť hlasovaním. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie tohto návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
vzdanie sa Ing. Nadeždy Mudrákovej funkcie riaditeľky zariadenia VIA LUX – Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov so sídlom v Košiciach, Andraščíkova 2
k 31. 08. 2018,
B) vymenúva
JUDr. Vojtecha Hintoša do funkcie riaditeľa zariadenia VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov so sídlom v Košiciach, Andraščíkova 2 od 01. januára 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 25

Návrh na vymenovanie riaditeľa VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov

Za 27 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Gratulujem novému riaditeľovi DSS
VIA LUX.“
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BOD č. 18
Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 18 - Personálne zmeny členov správnej rady
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu zobrať na vedomie odstúpenie členov správnej rady
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a schváliť vymenovanie nových
členov. V zmysle štatútu agentúry Zastupiteľstvo KSK volí členov správnej rady Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné.
Správna rada agentúry vo funkčnom období 2017 - 2020 bola vymenovaná na 23. zasadnutí
Zastupiteľstva KSK, konaného dňa 12. júna 2017 v Košiciach. Od 13. 11. 2018 správna rada
nie je uznášania schopná. Zostali len traja členovia z počtu sedem. A z toho dôvodu
je nevyhnutné doplniť štyroch členov. Otváram k materiálu rozpravu a poprosím pána
podpredsedu, aby predniesol návrh členov, ktorý bol odkonzultovaný. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem. Ja si dovolím predniesť, vážený pán predseda, vážené
panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si predniesť návrh na doplnenie členov Správnej
rady Agentúry regionálneho rozvoja, n. o. Navrhujem schváliť členov správnej rady týchto
pánov poslancov: pána poslanca Želinského, pána poslanca Dulinu a pána poslanca Kokardu
a takisto pána Ing. Harčarika. Čiže to je návrh na vymenovanie členov Správnej rady
Agentúry regionálneho rozvoja, n. o. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
tak uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Nech
sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
odstúpenie členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
1. Ing. Ondrej Bernát
2. Mgr. Jana Mondiková
3. Ing. Kamil Münnich, PhD.
4. Ing. István Zachariaš
B) schvaľuje
vymenovanie členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
v zložení
1. Ing. Jozef Želinský
2. Ing. Viktor Dulina
3. Ing. Ján Kokarda
4. Ing. Peter Harčarik
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Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 26

Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený a teda členovia Správnej rady ARR-ky
boli doplnení.“
BOD č. 21 a)
Nájom telocvične strednej školy v Košiciach
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 21, keďže 19 a 20 bol stiahnutý. To sú majetkové
veci. Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť nájom telocvične o výmere 550 m2
v budove nachádzajúcej sa na ulici Trieda SNP 104 v Košiciach pre Atletický klub Slávia
Technická univerzita Košice, o. z. za nájomné vo výške 2,00 €/rok, na neurčitú dobu nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu. Materiál prešiel
rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom a školskej komisie, ktoré ho odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Na schválenie tohto nájmu je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu k danému bodu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 7 ods.
14 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
nájom telocvične o výmere 550 m2 v budove so súpisným číslom 399, nachádzajúcej sa na
ulici Trieda SNP 104 v Košiciach, na parcele registra C KN parc. č. 1466/5 a na parcele
registra C KN parc. č. 1466/6, ktorá je evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálny
odbor na liste vlastníctva č. 7085, pre kat. územie: TERASA, obec: Košice - Západ, okres:
Košice II pre Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, o. z. so sídlom Watsonova
4/A, Košice – Sever, IČO: 42 097 631 za účelom tréningov mládežníckej atletiky, za nájomné
vo výške 2,00 €/rok, na neurčitú dobu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je nepeňažná podpora športu.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 27

Nájom telocvične strednej školy v Košiciach

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
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BOD č. 21 b)
Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam prenajatým mestu Moldava nad Bodvou
Predseda: „A teraz prejdeme k bodu č. 21 b) – Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam
prenajatým mestu Moldava nad Bodvou. Po skončení nájmu plánuje KSK predmetné
nehnuteľnosti využiť na sociálne účely a to vytvorenie špecializovaného zariadenia pre ľudí
s demenciou, Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou. Nedostatok takýchto zariadení
v Košickom kraji konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pri poslednej
kontrole, ktorej predmetom bola okrem iného aj dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov.
V rámci opatrení sa Košický samosprávny kraj zaviazal vykonať analýzu voľných objektov
vo vlastníctve KSK, v ktorých bude možné vytvoriť špecializované zariadenie, ktorého
zriaďovateľom bude Košický samosprávny kraj. Materiál prešiel rokovaním komisie
k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Na schválenie tohto nájmu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Moldava
nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie, vedeným Okresným úradom
Košice – okolie v liste vlastníctva číslo 3600, a to:
a) budove súpisné číslo 692 na pozemku registra C KN parcelné číslo 1157/2,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 1157/1 o výmere 2127 m2, zastavaná plocha
a nádvorie ( pôvodne pozemok parcelné číslo 1157 o výmere 2764 m2, zastavané plochy
a nádvoria),
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 1157/2 o výmere 663 m2, zastavaná plocha
a nádvorie ( pôvodne pozemok parcelné číslo 1157 o výmere 2764 m2, zastavané plochy
a nádvoria),
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 1158 o výmere 659 m2, ostatná plocha
s tým, že nájom skončí výpoveďou Košického samosprávneho kraja mestu Moldava nad
Bodvou z dôvodu uvedeného v Čl. VI Skončenie nájmu bod 2 písmeno h) Nájomnej zmluvy
č. 3/2009/NZ zo dňa 17. 03. 2009 a to, že nájomca do 5 rokov od podpisu zmluvy nezačal
s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 28

Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam
Moldava nad Bodvou

prenajatým

mestu

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie prešiel. Bol schválený.“
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BOD č. 21 c)
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou
na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 21 c) – Spôsob prevodu vlastníctva pozemku
v Rakovce nad Ondavou na základe obchodnej verejnej súťaže. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu zrušiť uznesenia č. 450/2012 a 635/2013,
ktorými zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu pozemku priamym predajom. V roku 2012
bola navrhnutá minimálna kúpna cena vo výške 2 400 eur, ktorá sa následne v roku 2013
uznesením č. 635/2013 znížila na sumu 1 800 eur. Nakoľko sa neosvedčil spôsob predaja
formou priameho predaja navrhuje sa zmeniť spôsob prevodu formou obchodnej verejnej
súťaže a predaj realizovať bez spolupráce s obcou Rakovec nad Ondavou, ktorá má na svojom
pozemku nevysporiadané užívacie vzťahy. Odôvodnenie rozhodnutia zmeniť formu spôsobu
predaja ako aj hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom sú uvedené v dôvodovej
správe materiálu. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá
ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. O schválení prevodu vlastníctva majetku
vyššieho územného celku týmto spôsobom rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b)a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) zrušuje
Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 450/2012 zo dňa 25. júna 2012,
ktorým sa rozhodlo o spôsobe prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou
priamym predajom a Uznesenie č. 635/2013 zo dňa 21. októbra 2013, ktorým sa zmenilo
Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 450/2012 zo dňa 25. júna 2012,
B) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 36/12 o výmere 520 m2, zastavaná
plocha a nádvorie v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou, obec Rakovec nad Ondavou,
okres Michalovce, vedený Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 155,
C) schvaľuje
1. spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 36/12 o výmere 520
m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou, obec
Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce
v liste vlastníctva číslo 155 na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. minimálnu kúpnu cenu vo výške 900 €.
2.2. finančnú zábezpeku vo výške 90 €, ktorá musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa
súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
súťažných návrhov.
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2.3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže. Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo do podateľne
vyhlasovateľa súťaže.
2.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.5. Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
a ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak kupujúci
v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
ak kupujúci nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej zmluve,
alebo ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
z dôvodu na strane kupujúceho.
2.6. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
2.7. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, nebudú návrhy tohto navrhovateľa do súťaže zahrnuté. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska
požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh
z obchodnej verejnej súťaže.
2.8. Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisia menovaná
predsedom Košického samosprávneho kraja.
2.9. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne bezodkladne, najneskôr do
30 dní po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisiou menovanou
predsedom Košického samosprávneho kraja.
2.10. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s navrhovateľom, ktorého návrh posúdila
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
resp. komisia menovaná predsedom Košického samosprávneho kraja ako
najvhodnejší, z dôvodu na strane navrhovateľa, vyhlasovateľ súťaže si ponechá
finančnú zábezpeku a môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
2.11. Práva uvedené v bodoch 2.5, 2.7 a 2.10 patria do kompetencie štatutárneho orgánu
vyhlasovateľa.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 29

Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na
základe obchodnej verejnej súťaže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
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BOD č. 23
Záver
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 23 – Záver. Bod Rôzne sme už mali.
Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 9. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Prajem
vám, aby ste blížiace sa vianočné sviatky prežili v príjemnej a sviatočnej atmosfére v kruhu
blízkych a do Nového roku 2019 vám želám šťastné vykročenie. Končím dnešné zasadnutie.
Na ďalšom riadnom 10. zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme 25. februára 2019. Zároveň
si vás dovoľujem srdečne pozvať na v úvode už spomínané slávnostné ukončenie roka
spojené s malým občerstvením. Nech sa páči, stretneme sa vo foyer pred rokovacou sálou.
Ďakujem pekne.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

MUDr. Iveta Fulková
overovateľka zápisnice

PhDr. Marek Čižmár
overovateľ zápisnice

Podpísala dňa: 25. 01. 2019

Podpísal dňa: 28. 01. 2019

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Zápisnica vyhotovená dňa 18. 01. 2019
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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