Monitorovanie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov
a podprogramov k 30. 06. 2014
1.

Program

Samospráva a európske vzťahy

1.1

Podprogram

Zastupiteľstvo KSK

V podprograme Zastupiteľstvo KSK bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške
165 995 €.
Na úseku volených orgánov sa v hodnotenom období uskutočnili tri riadne zasadnutia
zastupiteľstva, tak ako boli plánované Časovým plánom zasadnutí zastupiteľstva na
1. polrok 2014 i Rámcovým a obsahovým zameraním zasadnutí Zastupiteľstva KSK
na 1. polrok 2014 a jedno mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva KSK. Na uvedených štyroch
zasadnutiach zastupiteľstva bolo spolu prijatých 103 uznesení.
V priebehu predchádzajúceho obdobia venoval zvýšenú pozornosť úrad, ale aj
zastupiteľstvo samosprávneho kraja otázkam zabezpečenia a koordinácie hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja vyššieho územného celku na jednotlivých úsekoch
pôsobnosti. Po obsahovej stránke na programe ich rokovaní rezonovala problematika
financovania všeobecne v intenciách schváleného rozpočtu. Schválený bol Záverečný účet
KSK za rok 2013 a to bez výhrad.
Zastupiteľstvo KSK podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zriadilo 13 poradných
orgánov - komisií zložených mimo poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe.
Komisie zastupiteľstva, ako jeho poradné orgány, v priebehu 1. polroka 2014 zasadali spolu
34 krát. V priemere komisie zasadali po 3 krát, 4 krát zasadala zdravotná komisia.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
zasadala 2 krát v súvislosti s odovzdaním Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov novozvolených poslancov Košického samosprávneho kraja v súlade
s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..
Zároveň zasadala v súvislosti s odovzdávaním Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov predsedu KSK, poslancov Zastupiteľstva KSK a poslancov z III.
volebného obdobia, ktorí neboli zvolení do funkcie poslanca Zastupiteľstva KSK pre IV.
volebné obdobie v zmysle ústavného zákona.
Obsahovo boli rokovania komisií orientované predovšetkým na prerokovávanie
a zaujímanie stanovísk k materiálom, ktoré boli predmetom zasadnutí zastupiteľstiev, ale
komisie odvetvového charakteru nad rámec toho prerokovávali aj problematiku v oblasti
školstva a dopravnej infraštruktúry.
Z dôvodu uplynutia štvorročného funkčného obdobia členstva poslancov
zastupiteľstva vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny zastupiteľstvo podľa § 16 ods. 4 vyššie citovaného zákona riešilo voľbou zastúpenie
samosprávneho kraja vo Výbore pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach jedným poslancom a v prípade Výboru pre otázky zamestnanosti pri
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove dvoma poslancami.
Z rovnakého dôvodu zastupiteľstvo riešilo voľbou zastúpenie samosprávneho kraja
v Radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja.
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Z dôvodu uplynutia trojročného funkčného obdobia členstva poslancov zastupiteľstva
v Dozornej a Správnej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
zastupiteľstvo vymenovalo nových členov do orgánov agentúry.
Košický samosprávny kraj sa v spomínanom období pripojil k výzve občianskych
združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata
s použitím kyanidovej technológie.
Pozornosť bola venovaná aj Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Košickom samosprávnom kraji, vyhodnotení zimnej údržby ciest II. a III. triedy
v zimnom období 2013/2014, Štúdii o komplexnom rozvoji Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s., projekt Nemocnica novej generácie Michalovce, Informatívnej
správe o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do
budúcnosti, ale aj Zmenám a doplnkom v územnom pláne veľkého územného celku Košický
kraj. Zároveň sa venovala pozornosť aj Vystúpeniu KSK z Karpatského euroregiónu
Slovensko, Návrhu na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou
Svet zdravia, a. s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku, ako aj
Aktualizácii zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ.
Na piatom zasadnutí Zastupiteľstva KSK Zastupiteľstvo Košického samosprávneho
kraja podľa § 11 ods. 2 písm. l), § 19 ods. 1 a § 19a ods. 5 zákona č. 302/ 2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním
zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra KSK Ing. Ľubomíra Hudáka na funkčné obdobie
6 rokov.
Vychádzajúc z možností Zásad pre udeľovanie verejných ocenení v I. polroku 2014
predseda Košického samosprávneho kraja udelil spolu 2 plakety predsedu Košického
samosprávneho kraja jednotlivcom z oblasti stredného školstva pri príležitosti Dňa učiteľov,
Mgr. art. Jozefovi Adamovičovi, ArtD., in memoriam oceňujúc jeho odborný a ľudský prínos
pri výchove a vzdelávaní mladých hereckých talentov na konzervatóriu Košického
samosprávneho kraja a Ing. Jozefovi Šablatúrovi za prínos pri rozvoji odborného vzdelávania
v hutníckej a strojárenskej oblasti na Strednej odbornej škole Košice - Šaca.

1.2

Podprogram

Cestovný ruch

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané bežné výdavky vo výške
120 200 €.
Úrad KSK podal v marci 2014 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt „Bicyklom aj za hranice“. Jedným z cieľov projektu je aj spracovanie
koncepčného dokumentu pre budovanie cyklotrás v kraji. Projekt bol podaný v rámci
Programu SK08 Cezhraničná spolupráca Nórskeho finančného mechanizmu 2009 -2014
a umožnil KSK získať nových partnerov na Ukrajine. Koordináciu aktivít spojených
s propagáciou a marketingom destinácie realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu
Košický kraj.
Dňa 27. 2. 2014 bol zrealizovaný odborný seminár „Cyklistická infraštruktúra“.
S cieľom prezentácie našich aktivít boli vydané 2 tlačové správy. Informácie o našich
aktivitách sú zverejňované na www.vucke.sk. V rámci spolupráce so strednými školami
a školskými zariadeniami KSK boli na 10 stredných školách zrealizované prezentácie na tému
turistický potenciál Košického kraja a riadenie cestovného ruchu v Slovenskej republike.
Úrad KSK spoluorganizoval súťaž pre žiakov stredných škôl so zameraním na hotelierstvo,
gastronómiu a cestovný ruch pod názvom „Honba za pokladmi regiónu“. Organizátorom
súťaže bola Stredná odborná škola Michalovce a do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. 5. 2014.
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1.3

Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané vo výške 44 504 €.
V televíznom Magazíne KSK bolo vyrobených a odvysielaných 13 častí a boli
vysielané v 7 lokálnych televíziách prostredníctvom internetových a satelitných vysielateľov.
V spolupráci so syndikátom novinárov bolo zabezpečených 9 tlačových besied. Zároveň boli
zabezpečené brífingy v priebehu každého rokovania Zastupiteľstva KSK, ako aj výroba
fotodokumentácie z podujatí KSK pre potreby archivovania a publikovania.

1.5

Podprogram

SO/RO

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme SO/RO predstavuje čiastku 131 503 €.
V 1. polroku 2014 bolo podporených 9 obcí, ktorým boli schválené finančné
prostriedky na obnovu verejných priestranstiev zničených povodňami.
V priebehu 1. polroka 2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
riadiaci orgán uzavrel na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej „NFP“) 23 zmlúv o poskytnutí NFP, čím sa plánovaný ukazovateľ splnil na 100 %.
Zmluvy sa uzavreli najmä na základe vyhlásenej výzvy na Opatrenie 4.1d Neinvestičné
projekty – rozvojové dokumenty, kde prijímateľom je Košický samosprávny kraj, ďalej
s obcami, ktoré boli postihnuté povodňami a jedna zmluva bola uzavretá s KSK s určením
NFP na opravy ciest, ktoré boli rovnako poškodené najmä povodňami.
V 1. polroku 2014 bolo uskutočnených 6 kontrol realizácie projektov priamo na mieste
a 11 kontrol procesu verejného obstarávania. V rámci kontroly žiadostí o platbu bolo
skontrolovaných 16 subjektov. Skutočný počet kontrolovaných projektov činí spolu 33, čo
predstavuje 47,1 % z plánovaného ročného ukazovateľa. Do konca roka by mal byť tento
ukazovateľ splnený.

2.

Program

2.1

Podprogram

Komunikácie
Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

V tomto podprograme boli výdavky vyčerpané vo výške 8 301 529 €, z toho
bežné výdavky vo výške 7 697 946 € a kapitálové výdavky vo výške 603 583 €.
Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol
splnený, pretože zjazdnosť bola zabezpečená na 1917,864 km ciest udržiavaných v zimnom
období a na 1957,997 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby. Pre zabezpečenie
zjazdnosti komunikácií ako výsledkovo orientovaného cieľa v rámci celkovej situácie je nutné
konštatovať, že v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou správcu komunikácií zabezpečiť
zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky.
Vzhľadom na charakter zimy bol realizovaný nižší počet výkonov posypov
a odstraňovania snehu. V súvislosti so znížením týchto zimných výkonov boli v zimnom
období vo zvýšenej miere vykonávané práce súvisiace s odstraňovaním nežiaducich porastov,
údržbou odvodňovacích zariadení a dopravného značenia a dopravných zariadení.
V prvom polroku 2014 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby vyčíslené
v celkovej čiastke 2 157 tis. €.
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Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad
1 125 €/km za 1. polrok 2014.
Napriek miernemu priebehu zimy Správa ciest KSK zabezpečovala monitorovanie
zjazdnosti a realizovanie výkonov súvisiacich s bezpečnosťou a zjazdnosťou ciest.

2.2

Podprogram

Projekty z fondov EÚ

K 30. 6. 2014 bolo v tomto podprograme čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
15 330 €, čo je 0,05 % z rozpočtu.
Ukazovateľ výsledku nie je k 30. 6. 2014 splnený najmä z dôvodu administrácie
kontroly projektov na riadiacom orgáne pre ROP. Ide najmä o schválené projekty Cesty KSK
6 - 10, ktoré sú v súčasnosti rozpracované na 50 - 80%. Zvýšenie čerpania sa predpokladá
v druhom polroku 2014.

3.

Program

3.1

Podprogram

Doprava
Služby vo verejnom záujme

Čerpanie výdavkov v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje výšku
11 112 484 €.
Počet obcí dostupných verejnou dopravou je 440.
Parametre kvality sú stanovené doplnením kritérií do zmlúv o službách vo verejnom
záujme podľa STN EN 13816. Priemerný vek vozidlového parku (6,92) sa zlepší v súlade so
schválením pokračujúcej 10% obnovy vozidlového parku v roku 2014 – 45 autobusov z toho
3 malokapacitné a 4 nízkopodlažné.

4.

Program

Kultúra

4.1

Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2014 čerpanie výdavkov vo výške
2 962 459 €, z toho čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 927 429 € a čerpanie kapitálových
výdavkov vo výške 35 030 €.
Prevádzka kultúrnych zariadení je napriek úspornému rozpočtu zabezpečovaná bez
väčších problémov. Prevádzkové náklady sa sústavne zvyšujú aj z dôvodu finančnej
náročnosti údržby pamiatkovo chránených budov. Do budov sa investovalo len v prípade
havarijných stavov alebo z projektov EÚ. V súčasnosti sú vo fáze implementácie 2 investičné
projekty v rámci ROP, a to Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera v Rožňave a Letohrádok
Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea v Spišskej Novej Vsi.
Ďalších 5 projektov podaných v rámci ROP je vo fáze posudzovania. Ide o nasledovné
rekonštrukcie: Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky, Astronomický
areál - rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi –
rekonštrukcia a modernizácia, Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Rekonštrukcia
budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Na základe koncepcie optimalizácie kultúrnych zariadení sa začali práce v spolupráci
s externými odborníkmi na príprave akčného plánu.

8

4.2

Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

V podprograme Kvalita kultúrnych služieb predstavuje čerpanie výdavkov čiastku
255 583 €, z toho čerpanie bežných výdavkov čiastku 234 928 € a kapitálových výdavkov
čiastku 20 655 €.
Ťažiskové podujatia, ktoré boli doteraz uskutočnené, prebehli na štandardnej úrovni
s primeranou návštevnosťou. Aj ďalšie kultúrne služby poskytované kultúrnymi
organizáciami si udržujú svoj štandard s primeranou návštevnosťou.
Z prostriedkov Ministerstva kultúry SR bol zabezpečený nákup kníh, realizácia výstav,
tlač katalógov a akvizícia zbierkových predmetov. Celková suma získaná kultúrnymi
organizáciami z dotácií Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR predstavuje za 1. polrok
2014 v bežných výdavkoch čiastku 123 605 € a v kapitálových výdavkoch čiastku 20 170 €.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 - 2013 implementujú
projekty tieto organizácie: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia – projekt pre inováciu
múzea, Východoslovenské múzeum – projekt na mapovanie veľkých šeliem v Slovenskom
krase, V rámci programu HU-SK-RO-UA implementuje Východoslovenské múzeum projekt
„Karpatská turistická cesta 2“.

4.3

Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Za 1. polrok 2014 bolo v tomto podprograme čerpanie vo výške 2 102 870 €, z toho
čerpanie bežných výdavkov vo výške 14 716 € a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
2 088 154 €.
V podprograme Kultúra je k 30. 6. 2014 ukazovateľ prekročený o 20,57 %, a to
najmä z dôvodu záverečnej fázy implementačného procesu investičných projektov v rámci
EHMK a investičných projektov financovaných z ROP prioritná os 3 - posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónu a rozvoj cestovného ruchu.

4.4

Podprogram

Udržateľnosť výsledkov projektu Košice - EHMK 2013

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje v bežných výdavkoch čiastku
92 983 €.
Organizácie, ktoré spravujú Ostrovy kultúry, primerane napĺňajú tieto investície
aktivitami. Zároveň tieto priestory využívajú aj externé organizácie na svoje aktivity. Program
Terra Incognita spravuje Kultúrne centrum KSK Košice, ktoré napĺňa ciele tohto programu.
Dramaturgicky riadi Top podujatia, sieťuje partnerov a marketingovo podporuje aktivity
kultúrneho cestovného ruchu.
KSK finančne podporilo nasledovné Top podujatia: Mesto Krompachy – Pankuškové
fašiangy – hoduj za euro a Mesto Dobšiná – Poklad sklenenej pani. V rámci Programu
cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 - 2013 implementujú projekty tieto organizácie:
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia – projekt pre inováciu múzea a Východoslovenské
múzeum – projekt na mapovanie veľkých šeliem v Slovenskom krase.
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5.

Program

5.1

Podprogram

Vzdelávanie
Metodika preneseného výkonu štátnej správy

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov za 1. polrok 2014 vo výške
20 913 €.
Ukazovateľ prvotne odovzdaných materiálov riaditeľmi SŠ (štatistické údaje)
v požadovanej kvalite k 30.6.2014 bol splnený na 94 %. Ukazovateľ výsledku bol splnený.
V priebehu polroka 2014 boli vydávané pokyny v oblastiach:
- Pedagogicko-organizačné pokyny KSK pre školský rok 2014/2015,
- pokyny v oblasti zaraďovania odborov do siete škôl a školských zariadení SR
a zaraďovania elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení SR,
- pokyny pre prijímacie konanie a nahlasovanie voľných miest,
- pokyny týkajúce sa podávania projektov v rámci OP Vzdelávanie,
- pokyny k ubytovaniu žiakov na školských internátoch v školskom roku 2014/2015,
- pokyny k výberovému konaniu na miesto riaditeľa SŠ pre predsedu rady školy.
Ukazovateľ výsledku k 30. 6. 2014 bol splnený.
Ukazovateľ výstupu počet vydaných metodických materiálov v oblasti výchovnovzdelávacieho procesu bol splnený (celkom bolo vydaných 6 materiálov vo vyššie uvedených
oblastiach).
Vzhľadom k nedostatku ubytovacích kapacít na školských internátoch stredných škôl
boli vykonané kontroly na 7 školských internátoch týkajúce sa využitia kapacitných možností
internátov. Ukazovateľ výstupu % vykonaných kontrol sa plní.

5.2

Podprogram

Gymnáziá

V podprograme Gymnáziá bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 7 186 664 €.
V prvom polroku 2014 pokračuje v realizácií stanovenej profilácie (TOP 8) spolu
8 gymnázií:
1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Profilácia v predmetoch školského vzdelávacieho programu - manažment osobných
financií, aplikovaná ekonómia, sieťové technológie, konverzácia v NEJ/FRJ,
akademická debata a športové hry. Do profilácie sú zapojení žiaci v triedach
bilingválneho štúdia gymnázia s rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT
predmetov.
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia majú možnosť voľby profilácie v 4-ročnom štúdiu v dvoch oblastiach,
v “Programovacom a interaktívnom prostredí” a “Sociálnych zručnostiach a seba
prezentácii” a žiaci 8-ročného štúdia v jednom zameraní s rozšíreným vyučovaním
matematiky a robotiky.
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací
program pre štyri triedy 4-ročného štúdia s mnohými úspechmi svojich žiakov na
rôznych súťažiach a olympiádach.
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4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium otvára v každom školskom roku jednu triedu so zameraním na telesnú
výchovu (basketbal, volejbal, futbal, hokej) s možnosťou získať po 3. ročníku štúdia
trénerskú licenciu a rozhodcovskú kvalifikáciu. Taktiež je na gymnáziu
v 3. a 4. ročníku posilnené vyučovanie cudzích jazykov s možnosťou získať po
3. ročníku jazykový certifikát, tiež posilnené štúdium matematiky, fyziky
a informatiky.
5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Orientácia školy na anglický jazyk a informatiku už od 1. ročníka, v 3. ročníku majú
žiaci možnosť voľby zo štyroch blokov a to spoločensko-vedný, technickoprírodovedecký, ekonomický a jazykový. Od nového školského roka pribudne trieda
bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Školský vzdelávací program s názvom „SAPERE AUDE“ škola realizuje
prostredníctvom 5 modulov vzdelávania - všeobecné štúdium, rozšírené vyučovanie
informatiky, rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, rozšírené vyučovanie
cudzích jazykov a rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov.
Žiaci majú možnosť v rámci zvyšovania počítačových zručností využiť lokálnu
CISCO - sieťovú akadémiu a možnosť získať certifikát ECDL. V rámci rozvoja
jazykových kompetencií a zručností majú žiaci možnosť získať certifikáty
v anglickom, nemeckom aj francúzskom jazyku. Zvyšovať podnikateľskú,
ekonomickú a finančnú gramotnosť môžu žiaci prostredníctvom nepovinných
predmetov aplikovanej ekonómie a ekonomiky. Na gymnáziu prebieha rozšírené
vyučovanie prírodovedných predmetov s využitím metódy CLIL.
7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Gymnázium ponúka profiláciu na jazyky s možnosťou získať certifikáty: ÖSD
a City & Guilds; profiláciu na informatické zručnosti prostredníctvom voliteľných
predmetoch informatika a grafika od 3. ročníka. Na gymnáziu majú možnosť žiaci
študovať aj bilingválnou formou štúdia v anglickom jazyku.
8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Profilácia na gymnáziu je rozdelená do štyroch blokov, a to na efektívnu ekonomiku,
aplikovanú informatiku, úžitková farmaceutika a praktický manažment. Voľba bloku
je od 1. ročníka štúdia.
Školské vzdelávacie programy na ostatných gymnáziách umožňujú žiakom možnosť
výberu voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku podľa záujmu žiakov. Profilácia podporuje
prírodovedno-technické, ekonomické a jazykové vzdelávanie študentov na stredných školách.
Z celkového počtu 19 gymnázií je profilovaných 8, t.j. 42 %. Cieľ bol stanovený na 15 %,
ukazovateľ procesu odborných zameraní gymnázií k 30. 6. 2014 bol splnený.
Na školách boli vypracované komplexné marketingové plány s cieľom rozvíjať
marketingové aktivity na propagáciu školských vzdelávacích programov v kontexte napĺňania
stratégie vzdelávania v KSK. Ukazovateľ % kvalitne spracovaných a prerokovaných
marketingových plánov sa priebežne plní.
V rámci operačného programu Vzdelávanie sa na gymnáziách realizujú projektové
aktivity s cieľom využívania nových výučbových metód na aktivizáciu žiakov s využívaním
modernej IKT. Projekty sa realizujú na 8 gymnáziách a do ich aktivít je zapojených viac ako
25 % pedagógov týchto škôl. Výstupy z týchto aktivít zasahujú do výchovno-vzdelávacieho
procesu všetkých jej pedagógov. V rámci týchto projektov sa prostredníctvom finančných
prostriedkov ESF modernizujú učebne cudzích jazykov, informatiky aj prírodno-vedných
predmetov. Výstupovo orientované ciele sa priebežne plnia.
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5.3

Podprogram

Stredné odborné školy

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 21 693 930 €, z toho
v bežných výdavkoch čiastku 21 610 668 € a v kapitálových výdavkoch čiastku 83 262 €.
V školskom roku 2013/2014 sa ukončilo vzdelávanie podľa školských vzdelávacích
programov na 43 stredných odborných školách. Pri SOŠ sa v druhom polroku šk. roka
pohybovalo percento spolupráce so zamestnávateľmi na úrovni 38 % pri školských
vzdelávacích programoch všetkých odborov vzdelávaných na SOŠ. Na SOŠ prebehli
rozhovory s ďalšou skupinou zamestnávateľov pri otváraní nových odborov na SŠ v školskom
roku 2014/2015. Táto spolupráca sa bude realizovať v druhom polroku roka 2014.
Ukazovateľ výsledku sa plní.
Ukazovateľ výsledku vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi
pri zaraďovaní odborov do siete škôl sa naďalej sleduje v rámci práce Krajskej rady pre
odborné vzdelávanie a prípravu, kde boli nastavené kritéria pre predkladanie a posudzovanie
navrhnutých odborov. Nové odbory sú zaraďované do siete na základe spolupráce so
zamestnávateľmi, ktorí poskytujú odbornú garanciu pre tieto odbory. Ukazovateľ sa priebežne
plní.
Pri hodnotení koncepcie rozvoja odborného vzdelávania v KSK boli zozbierané údaje
týkajúce sa činnosti 10 centier odborného vzdelávania a prípravy za obdobie od ich vzniku.
Tieto spracované informácie sú obsahom materiálu predloženého na rokovanie zastupiteľstva
KSK. Všetky COVaP sú zriadené v súlade so zákonom č. 184/2009 Z.z. (prešli schvaľovacím
procesom a sú zverejnené na stránke Rady vlády pre OVaP). V školskom roku 2013/2014 sa
celkom do činnosti COVaP zapojilo cca 4500 žiakov do pravidelne sa opakujúcich aktivít
a cca 2500 žiakov navštevovalo COV v rámci jednorazových aktivít. Ukazovateľ výstupu sa
plní.
Ukazovateľ výstupu % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných triedach
zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nebol
vyhodnotený. Školský rok sa končí 31.8.2014, kedy budú výsledky spracované (v auguste
2014 sa na školách konajú opravné skúšky a skúšky v náhradnom termíne).
Ukazovateľ výstupu - počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak
základnej školy a verejnosť na úrovni KSK - sa priebežne plní. Údaje budú spracované po
predložení správ o výchovno-vzdelávacom procese v druhom polroku 2014.

5.4

Podprogram

Konzervatóriá

V podprograme Konzervatóriá je čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 850 106 €.
V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú dve konzervatóriá, obe na území mesta Košice.
Na Konzervatóriu na Exnárovej 8 v Košiciach majú možnosť nadaní žiaci vzdelávať sa
v odboroch hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Konzervatórium na Timonovej
2 v Košiciach vzdeláva žiakov v odboroch hudobno-dramatické umenie, spev a hudba.
Školské vzdelávacie programy oboch konzervatórií sú nastavené na nadaných
a talentovaných žiakov. O kvalite svedčí takmer 70 % úspešných žiakov oboch konzervatórií
na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.
Školy spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach (opera aj činohra) a so Štátnou
filharmóniu Košice. Konzervatórium na Exnárovej v Košiciach je v procese jednania
o spolupráci s Divadlom Romathan od septembra 2014.
Konzervatória pre žiakov základných, stredných škôl a pre verejnosť organizujú
koncerty, v prvom polroku ich bolo 20 na rôzne témy: komornej, ľudovej hudby, koncerty
dychového aj speváckeho oddelenia.
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Koncerty sa konali v koncertných sálach samotných škôl, v Dome umenia
v Košiciach, na ZUŠ v Levoči, Veritase aj košickom nákupnom centre Aupark. Výstupové aj
výsledkovo orientované ciele sa priebežne plnia.

5.5

Podprogram

Školské internáty

V podprograme Školské internáty je čerpanie bežných výdavkov vo výške
2 087 071 €.
Na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb ubytovaným žiakom sa podieľali
jednotlivé školské internáty v rôznej miere aktívnym získavaním mimorozpočtových zdrojov
a ich použitím na obnovu materiálno-technického vybavenia internátov. Získané finančné
prostriedky boli investované hlavne na obnovu vybavenia izieb, kuchyniek a študovní výmena nábytku v izbách, podláh a kobercov, zmodernizovanie vybavenia študovní,
multifunkčných miestností - zakúpením nových stolov, zlepšenie Wifi pripojenia na internet
a pod.
V rámci voľnočasových aktivít sa ubytovaní žiaci podieľali na estetizácii vonkajšieho
a vnútorného prostredia internátov - sezónnou výsadbou kvetín, úpravou záhonov a kríkov,
maľovaním lavičiek a brány internátu. Ďalej sa podieľali na estetizácii vestibulov
a jednotlivých poschodí na rôzne témy a príležitosti, umeleckej maľby na steny, výrobe
nástenných panelov s prezentáciou vlastnej umeleckej tvorby žiakov a množstve iných aktivít.
Hygienické maľby a opravy rozsiahlejšieho charakteru sú plánované počas letných prázdnin.
Z dôvodu zvýšeného záujmu o ubytovanie žiakov I. ročníkov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako aj zo strany iných zriaďovateľov a žiakov
nadstavbového štúdia, boli usmernením zriaďovateľa stanovené podmienky pre prijímacie
konanie v stredoškolských internátoch. Ukazovatele sa priebežne plnia.

5.6

Podprogram

Zariadenia školského stravovania

V tomto podprograme bolo na bežné výdavky vyčerpaných 1 338 071 €.
Každoročným poklesom počtu žiakov škôl sú následne negatívne dotknuté aj školské
jedálne, ktoré sa v dobe iných ponúk a nezáujmu o pravidelné stravovanie môžu presadiť len
kvalitou podávanej stravy za výhodnú cenu. Školské jedálne poskytujú nutrične a energeticky
vyváženú stravu pripravovanú z čerstvých surovín, realizujú množstvo aktivít na prezentáciu
školského stravovania (propagácia zdravých potravín spojených s ochutnávkou pri príležitosti
Dňa zdravia, Dňa mlieka, Dňa vody, Dňa otvorených dverí a pod.). Napriek tomu počet
stravníkov (žiakov) naďalej klesá.
Niektoré školské jedálne si z príspevkov na režijné náklady od žiakov môžu
zrealizovať nákupy bežného vybavenia a obnovy spotrebného materiálu (taniere, príbory,
stoly, stoličky do jedální, pracovné stoly do kuchýň a pod.). Ojedinele si z vlastných príjmov
a zisku z podnikateľskej činnosti nakumulujú väčšiu čiastku finančných prostriedkov, ktorou
sa podieľajú na zakúpení strojového zariadenia.
V rámci obnovy strojového vybavenia školských jedální bol schválený návrh na nákup
trojrúrovej pece pre ŠJ pri Gymnáziu v Krompachoch, nákup konvektomatu pre internátnu
školskú jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, nákup umývačky riadu pre školskú
jedáleň pri Školskom internáte na Medickej 2 v Košiciach.
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5.7

Podprogram

Záujmová činnosť

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 225 673 €.
V roku 2014 sa uskutočnené aktivity určené pre mládež organizovali v súlade
s akčným plánom rozvoja práce s mládežou KSK. Aktivity sa realizovali prostredníctvom
stredných škôl a Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže pri KSK. Tieto aktivity
boli realizované aj z úrovne odboru školstva Úradu KSK. Nastaveniu týchto aktivít
predchádzal zber údajov od samotných mladých ľudí o ich záujmoch na využívanie voľného
času. Tento zber potvrdil, že dnešná mladá generácia rada športuje, číta, no veľa času trávi aj
surfovaním po internete a hraním rôznych hier - zameranie aktivít je nastavené správne.
Ukazovateľ realizácie akčného plánu a zriadenia aktivít pre mládež na základe ich podnetu sa
priebežne plnia.
Podľa plánu sa v hodnotiacom období realizoval program dlhodobých športových
súťaží. Vyvrcholil 6. ročník uvedených súťaží na ktorých sa zúčastnilo spolu 745 družstiev v
jednotlivých druhoch športov, čo celkovo predstavovalo 6398 zúčastnených žiakov zo škôl
v územnej pôsobnosti KSK. Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží
bol splnený za školský rok 2013/2014.
CVČ – RCM sa v rámci svojich aktivít zameralo na podporu rozvoja práce s mládežou
prostredníctvom neformálneho vzdelávania pre mládež, mládežníckych lídrov a pracovníkov
s mládežou, organizáciu školiacich aktivít, konferencií, seminárov pre mládež a pracovníkov
s mládežou v rôznych oblastiach a témach týkajúcich sa ich života a osobného rastu.
Realizované aktivity boli prednostne zamerané nasledovne:
- vzdelávacie a školiace aktivity zamerané na získavanie životných zručností, rozvoj
osobnosti,
- vzdelávanie k ľudským právam a európskemu občianstvu,
- podporu mládežníckej participácie a aktívneho občianstva,
- informačné a propagačné podujatia pre deti a mládež,
- rozvoj vedomostí o situácii mladých ľudí a ich využitie pri plánovaní politiky
mládeže,
- podporu dobrovoľníckej činnosti mládeže,
- podporu medzinárodnej mobility v rámci programu Mládež v akcii.
Ukazovateľ výstupu bol stanovený na 2 aktivity, ktoré CVČ aj zrealizovalo.
5.8

Podprogram

Školy v prírode

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Školy v prírode je vo výške 88 743 €.
Škola v prírode neeviduje oficiálne sťažností na kvalitu ubytovania.

5.9

Podprogram

Jazykové školy

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku 263 009 €.
Na aprílovom zasadnutí Zastupiteľstva KSK bolo schválené VZN č.4/2014, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach. Navrhované zmeny pomôžu riešiť aktuálne potreby jazykových škôl,
zvýšiť kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb, čím sa dosiahne schopnosť konkurencie voči
neštátnym zariadeniam podobného typu a uspokoja sa potreby a nároky súčasnej klientely. Na
poradách riaditeľov stredných škôl sa propaguje získanie štátnej jazykovej skúšky. Aktivity na
získanie záujemcov sa realizujú v období jún až september 2014, ukazovatele sa priebežne plnia,
vyhodnotené budú koncom septembra 2014.
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5.11 Podprogram

Projekty z fondov EÚ

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2014 na bežné výdavky vyčerpaných
4 126 619 €.
V roku 2014 realizujú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK projektové
aktivity v rámci schválených projektových zámerov operačného programu vzdelávanie
vyhlásených Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy (ďalej len ASFEU).
V roku 2014 nebola vypísaná nová výzva na čerpanie finančných prostriedkov z OPV,
no cieľ - maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ - sa plní. V súčasnosti máme aktívnych na
školách až 44 projektov financovaných z fondov EÚ.
Výstupovo orientovaný cieľ, vytvárať podmienky na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK pre tvorbu projektov, sa priebežne plní.
Úspešnosť schválenia z podaných žiadostí je 69,40 %. Cieľ bol stanovený na 20 %,
takže bol splnený.

5.12 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku 457 146 €.
Výdavky boli použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

7.

Program

7.1

Podprogram

Sociálne služby
Sociálne
služby
poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

organizáciami

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2014 vyčerpaných 7 825 648 €, z toho bežné
výdavky vo výške 7 814 179 € a kapitálové výdavky vo výške 11 469 €.
Hodnotenie štandardov kvality Úrad KSK nevykonával z dôvodu, že ide
o kompetenciu spadajúcu priamo pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Kontrolná činnosť bola zameraná na sledovanie kvality poskytovaných služieb
prostredníctvom dodržiavania jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách.
V roku 2014 splnilo všetkých 13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov. Celkovo došlo
k zníženiu počtu lôžok o 60 miest (40 miest v zariadení VIA LUX Košice- Barca, 20 miest
v zariadení LÚČ Šemša). Ošetrovateľský proces bol zavedený v 11 zariadeniach sociálnych
služieb. V 2 zariadeniach ošetrovateľskú starostlivosť neposkytujú a to DOMKO Košice
a ANIMA Michalovce z dôvodu, že poskytujú ambulantné služby.

7.2

Podprogram

Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje výšku 2 678 880 €.
Hodnotenie štandardov kvality Úrad KSK nevykonával z dôvodu, že ide
o kompetenciu spadajúcu priamo pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Kontrolná činnosť bola zmeraná na sledovanie kvality poskytovaných služieb
prostredníctvom dodržiavania jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách.
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V sledovanom období sa na Úrade KSK uskutočnili nasledovné pracovné stretnutia:
1 pracovné stretnutie so špecializovanými poradcami, zameranými na riešenie
konkrétnych prípadov v praxi,
- 1 pracovné stretnutie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich
ambulantné sociálne služby týkajúcich sa zmeny vedenia mesačnej evidencie
a zmeny financovania sociálnych služieb neverejných poskytovateľov (novela
zákona),
- 1 pracovné stretnutie zariadení poskytujúcich sociálnu službu – zariadenia
núdzového bývania a útulky (novela zákona),
- 1 pracovné stretnutie týkajúce sa problematiky identifikácie osoby v ohrození.
Oproti r. 2013 došlo k zvýšeniu zazmluvnenej kapacity spolu o 126 miest v členení:
v zariadení podporovaného bývania o 11 miest, v rehabilitačnom stredisku o 1 miesto,
v domove sociálnych služieb o 5 miest, v špecializovanom zariadení o 13 miest, v útulku
o 159 miest, v domove na pol ceste sa počet miest nezvýšil, v zariadení núdzového bývania
došlo k zníženiu počtu miest o 63.
Kontroly boli vykonané u 5 neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne
služby. Predmetom kontroly u neverejných poskytovateľov bola kontrola úrovne
poskytovaných sociálnych služieb. Kontrola bola zameraná najmä na rozsah poskytovania
sociálnych služieb, individuálne plány, organizačné štruktúry zariadenia, vnútorné predpisy,
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Najčastejšie nedostatky boli zistené pri spracovávaní individuálnych plánov
s prijímateľmi sociálnych služieb tak, aby spĺňali podmienky merateľnosti, špecifickosti
a časového vymedzenia cieľa, v predložených organizačných štruktúrach, ktoré
v zaradeniach, kde sa poskytovalo viac druhov sociálnych služieb, neboli spracované podľa
poskytovaných druhov sociálnej služby - rozdelenie pracovníkov, smernici o úhradách za
sociálne služby (neboli predložené alebo chýbali), v zmluvách o poskytovaní sociálnych
služieb uzatvorených medzi poskytovateľom a prijímateľom (chýbajúci výpočtový list, kde je
určená denná výška úhrady pre rôzny počet dní v mesiaci (23, 22, 21, 20,19), výška úhrady
prepočítaná podľa stupňa odkázanosti, za aké služby bola stanovená mesačná úhrada, napr.
bývanie, stravovanie a pod., spôsob platenia úhrady.
Hodnotenie štandardov kvality Úrad KSK nevykonával z dôvodu, že ide
o kompetenciu spadajúcu priamo pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Kontrolná činnosť Úradu KSK bola (ako je vyššie uvedené) zameraná na sledovanie kvality
poskytovaných služieb prostredníctvom dodržiavania jednotlivých ustanovení zákona
o sociálnych službách.
-

7.3

Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 1 956 322 €, z toho
čerpanie bežných výdavkov je vo výške 35 335 € a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
1 920 987 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov bol splnený vo výške 15,89 %, a to najmä z dôvodu
predĺženia procesu administrácie zmenových konaní investičných projektov v sociálnej
oblasti z ROP. Predpoklad zvýšeného čerpania a splnenia cieľa je v druhom polroku 2014.
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8.

Program

8.1

Podprogram

Podporné činnosti programov KSK
Prevádzka Úradu KSK

V podprograme Prevádzka Úradu KSK boli výdavky vyčerpané vo výške
220 573 €, z toho bežné výdavky vo výške 212 121 € a kapitálové výdavky vo výške 8 452 €.
V 1. polroku 2014 boli v rámci prevádzky Úradu KSK zabezpečené všetky
nevyhnutné potreby, ako pravidelné servisné prehliadky klimatizačných zariadení, pitných
automatov, výťahov, automobilov a rozmnožovacích zariadení. Taktiež bola zabezpečená
údržba historickej budovy a interiérového vybavenia. Maximálna doba vybavenia požiadaviek
chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky nebola prekročená.

8.2

Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných
technológií predstavuje čiastku 304 570 €.
Vytýčený cieľ je dosahovaný zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry.
Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave. V prvom polroku sa uskutočnili
práce na konsolidácii virtuálnej infraštruktúry a Citrixovej farmy. Vyššie investičné
požiadavky sú v súčasnosti realizované zaobstaraním HW a príslušných licencií pre
zabezpečenie požadovanej dostupnosti informačného systému (ďalej „IS“) KSK.
V súčasnosti prebieha audit IS verejnej správy v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a vyhlášky 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii
bezpečnostných opatrení a povinný audit bezpečnosti podľa Výnosu MFSR č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pre organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK a Úrad KSK. Výsledkom týchto činností bude aj aktualizácia príslušných
bezpečnostných smerníc.
Sprístupnenie elektronických služieb (ďalej „ES“) sa realizuje v rámci projektu
Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja (ES VÚC KSK - OPIS).
V súčasnej etape sú ES implementované do testovacieho prostredia, v ktorom prebieha
testovanie ES. Predpokladá sa nasadenie informačných ES koncom roku 2014.
Integrácia elektronických služieb KSK sa realizuje v rámci projektu ES VUC KSK
(OPIS), v ktorom sa elektronické služby KSK integrujú na základné registre eGovernmentu:
ES katastra nehnuteľností, register fyzických osôb, register adries, register právnických osôb,
register priestorových informácií, ES spoločných modulov ÚPVS, ES Generálnej prokuratúry,
ES Štatistického úradu a ES katastra nehnuteľností ZB GIS. V súčasnosti prebieha proces
schvaľovanie a podpisovania Integračných zámerov s dotknutými organizáciami.

8.3

Podprogram

Správa majetku

V podprograme Správa majetku boli výdavky vyčerpané vo výške 1 362 242 €, z toho
bežné výdavky vo výške 1 362 241 € a kapitálové výdavky vo výške 1 €.
Plánovaný príjem Správy majetku KSK z prenájmu na rok 2014 je v sume
1 454 500 €, z toho plnenie z prenájmu k 30. 6. 2014 je v sume 650 000 €, t. j. 44,7%.
Výpadok vo výške 5,3 % v plnení plánovaných príjmov z prenájmu k 30. 06. 2014 je
spôsobený nízkym dopytom o prenájom nehnuteľností ( prevažne nebytových priestorov) vo
vlastníctve KSK.
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Výška
príjmov
z prenájmu
zodpovedá
úrovni
nehnuteľností
(poskytovaných priestorov) a bez investovania do nehnuteľností nemožno očakávať nárast
príjmov v ďalšom období.

8.4

Podprogram

Podporná činnosť – správa kraja

Čerpanie výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja predstavuje
čiastku 2 102 855 €, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 2 086 860 € a kapitálové
výdavky vo výške 15 995 €.
Čerpanie výdavkov na mzdy predstavuje čiastku 1 251 584 € a čerpanie výdavkov
na odvody do poistných fondov vo výške 471 419 €.
V oblasti tovarov a služieb je čerpanie bežných výdavkov vo výške 161 482 €.
V tomto podprograme boli zrealizované najmä výdavky za audit účtovnej uzávierky za rok
2013, zabezpečenie prevádzky modulu SAP HR podporujúceho personálnu oblasť, ďalšie
vzdelávanie pracovníkov kraja v oblasti informačných technológií a iných školení. V plnej
výške boli vyčerpané i zákonné výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho
fondu.
V bežných transferoch je čerpanie vo výške 202 375 €. V tejto kategórii sú finančné
prostriedky vyčerpané predovšetkým na dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, príspevok Agentúre na podporu
regionálneho rozvoja v Košiciach, n. o. a na členské príspevky.

8.5

Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

V 1. polroku 2014 boli realizované výdavky na úroky vo výške 368 564 €, z toho pre
Európsku investičnú banku 272 562 € a pre Slovenskú sporiteľňu 96 002 €.

8.6

Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 582 757 €, z toho bežné
výdavky vo výške 43 543 € a kapitálové výdavky vo výške 539 214 €. Rozpočet kapitálových
výdavkov bol splnený na 36,31 % z rozpočtu najmä z dôvodu implementácie projektu
Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS.
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