Monitorovanie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov
a podprogramov k 30. 06. 2018
1.

Program

Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.1

Podprogram

Zastupiteľstvo KSK

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje v podprograme Zastupiteľstvo KSK čiastku
175 080 €.
V hodnotenom období sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Zastupiteľstva KSK
a jedno mimoriadne zasadnutie, tak ako boli aj plánované Časovým plánom zasadnutí
zastupiteľstva na 1. polrok 2018. Na uvedených zasadnutiach zastupiteľstva bolo
prerokovaných 42 materiálov.
Po obsahovej stránke na programe ich rokovaní rezonovala problematika financovania
všeobecne v intenciách schváleného rozpočtu. Schválený bol Záverečný účet KSK za rok
2017 a to bez výhrad.
Zastupiteľstvo KSK podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2 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
(s výnimkou zdravotnej komisie), zároveň boli zvolení dvaja podpredsedovia KSK. Komisie
zastupiteľstva, ako jeho poradné orgány, v priebehu I. polroka 2018 zasadali dvakrát,
uskutočnilo sa jedno výjazdové rokovanie. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov zasadala dvakrát. Prvý raz v súvislosti s odovzdaním
Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov
KSK v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z. Druhý raz zasadala v súvislosti s odovzdávaním Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov predsedu KSK, poslancov Zastupiteľstva KSK
a poslancov zo IV. volebného obdobia, ktorí neboli zvolení do funkcie poslanca
Zastupiteľstva KSK pre V. volebné obdobie v zmysle ústavného zákona. Obsahovo rokovania
komisií boli orientované predovšetkým na prerokovávanie a zaujímanie stanovísk
k materiálom, ktoré boli predmetom zasadnutí zastupiteľstiev.
Z dôvodu uplynutia štvorročného funkčného obdobia členstva poslancov zastupiteľstva
vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
zastupiteľstvo podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riešilo voľbou zastúpenie
samosprávneho kraja vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, 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 KSK.
Z dôvodu zániku členstva poslancov a neposlancov zvolených do finančnej komisie
vymenovalo Zastupiteľstvo KSK nových členov do Výboru pre audit KSK.
Zastupiteľstvo KSK schválilo poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle § 5 ods. 11
VZN č. 3/2006 (významné spoločenské a kultúrne podujatia) osemnástim subjektom
a v zmysle § 5 ods. 6 VZN KSK č. 3/2006 siedmim subjektom.
V oblasti školstva zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o zaradenie
elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky;
VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
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zariadeniam v znení neskorších predpisov. Ďalej zastupiteľstvo schválilo nájom telocviční
stredných škôl v Košiciach a v Rožňave a spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie Hodnotiacu správu o stave a úrovni výchovno –
vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017. Zaoberalo sa Zmenami v sieti škôl
a školských zariadení SR pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK a Intenzitou pomoci – predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu SOŠ Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu „MOBI – Moderná prihraničná
infraštruktúra – úspešný karpatský región“.
V oblasti dopravy pozornosť bola venovaná vyhodnoteniu zimnej údržby ciest II. a III.
triedy v zimnom období 2017/2018.
Ďalej zastupiteľstvo zobralo na vedomie a podporilo iniciatívu občanov, v ktorej
žiadajú poslancov NR SR, aby schválili a predložili prezidentovi SR na ratifikáciu
„Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou
na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní
určitých podmienok s osobitným dôrazom na ich výslovné uvedenie a vyznačenie.
Zastupiteľstvo KSK schválilo spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK“.
Vychádzajúc z možností Zásad pre udeľovanie verejných ocenení v I. polroku 2018
predseda KSK udelil spolu 5 plakiet predsedu KSK, z toho trom jednotlivcom z oblasti
stredného školstva, pri príležitosti Dňa učiteľov, za významný odborný a ľudský prínos pri
rozvoji výchovy a vzdelávania v školstve. Predseda KSK udelil plaketu dvom subjektom pri
príležitosti výročia vzniku.

1.2

Podprogram

Cestovný ruch

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané bežné výdavky vo výške
517 500 €, z toho členský príspevok pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región
Turizmus (ďalej len „KRT“) bol vo výške 472 500 €.
Základné koordinačné nástroje, ktoré KSK využíva v oblasti rozvoja cestovného
ruchu sú dva strategické dokumenty, t. j. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji
do roku 2020 a Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Propagácia
ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji je realizovaná predovšetkým z úrovne krajskej
organizácie cestovného ruchu KRT.
Za uvedené obdobie boli vydané propagačné materiály najmä v rámci Programu Terra
Incognita zamerané na prezentáciu TOP podujatí programu (programové letáky
k 5 podujatiam, informačný leták TOP podujatia na rok 2018). Uvedené materiály boli
vydané KRT, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre Program Terra Incognita. V oblasti
podpory rozvoja kultúrneho turizmu bolo v prvom polroku 2018 v rámci programu Terra
Incognita podporených 5 TOP podujatí (27.-28.02.2018 Pankuškové fašiangy, 14.-05.04.2018
Rušňoparáda, 18.-19.05.2018 Vôňa agátu, 22.-23.06.2018 Jánske ohne nad Šíravou, 30.06.01.07.2018 Zemplín Veterán Ralley). V rámci programu bolo zrealizované vyhodnotenie
dvoch výziev na podporu projektov v cestovnom ruchu (TOP výlety a TOP lokality), v rámci
ktorých je podporených spolu 8 projektov v celkovej alokácií 104 648 €.
Na komunikáciu v oblasti cestovného ruchu sú využívané web stránky KSK a KRT,
účasti na veľtrhoch cestovného ruchu (napr. ITF Slovakiatour 2018 Bratislava
26.-29.01.2018), infocesty pre novinárov a touroperátorov organizované Ministerstvom
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dopravy a výstavby SR v spolupráci s KRT (2 infocesty – maďarskí a rakúski novinári)
a printové kampane k výletom.
Osveta a vzdelávanie je realizované prostredníctvom odborných prezentácií
a konzultácií pre študentov a aktérov v cestovnom ruchu a to aktívnym zapojením do blokovej
výučby na Fakulte BERG TUKE a konzultáciou v prípade vyhlásenej výzvy z programu
cezhraničnej spolupráce SK – HU určenej pre podnikateľov v cestovnom ruchu.
V rámci dopravných spojení bola na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v prvom
polroku 2018 podporená letecká linka Košice – Kolín.

1.3

Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli bežné výdavky vyčerpané vo
výške 24 938 €.
V priebehu prvého polroka 2018 bolo vydaných takmer 200 tlačových správ, z toho
zhruba 60 vydal priamo Úrad KSK, zvyšné pripravili zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v spolupráci s Kanceláriou predsedu KSK, ktorá ich sprostredkovala médiám
a verejnosti. Uverejnené sú na webovej stránke KSK www.vucke.sk a zasielané boli médiám
s lokálnou i celoštátnou pôsobnosťou.
Úrad KSK informoval verejnosť o svojich aktivitách a aktivitách zariadení, ktoré má
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, prostredníctvom tlačových konferencií, tlačových
správ, videí zverejnených na sociálnych sieťach KSK a predsedu KSK, odpovedal na
množstvo otázok domácich i zahraničných redaktorov.
Kancelária predsedu KSK ďalej informovala verejnosť o aktuálnom dianí
v regionálnej samospráve prostredníctvom sociálnych sietí (instagram, facebook) a založený
bol aj youtube kanál KSK.

1.4

Podprogram

SO pre IROP

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme SO pre IROP predstavuje čiastku
187 837 €.
Z plánovaného počtu 40 podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP
a RIÚS je k 30. 06. 2018 podporených 25 projektov. Riadiaci orgán pre IROP vydal 25
rozhodnutí o schválení žiadostí o NFP, a to v prioritnej osi 1 pre oblasť dopravy 9 rozhodnutí,
v prioritnej osi 2 pre oblasť školstva 10 rozhodnutí, pre sociálnu oblasť 1 rozhodnutie
a v prioritnej osi 4 pre oblasť zlepšenia kvality života s dôrazom na životné prostredie
(budovanie prvkov zelenej infraštruktúry) 5 rozhodnutí.
Pokiaľ ide o plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu, vzhľadom na
celkový vývoj finančnej implementácie IROP na celoštátnej úrovni v l. polroku 2018 nebola
zo strany prijímateľov podaná ani jedna žiadosť o platbu. Nárast tohto ukazovateľa
očakávame až v budúcom období.
V nadväznosti na túto skutočnosť je nízke plnenie aj ukazovateľa počtu
kontrolovaných projektov. Kontrola bola v priebehu 1. polroka vykonaná iba v oblasti
verejného obstarávania, a to v počte 12 kontrol.
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2.

Program

2.1

Podprogram

Komunikácie
Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

V podprograme Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov boli výdavky vyčerpané
vo výške 8 481 215 €, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 7 802 777 €
a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 678 438 €.
Bežné výdavky boli použité na financovanie základných činností organizácie Správa
ciest KSK v Košiciach.
Kapitálové výdavky pre organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach boli vyčerpané vo
výške 632 238 € na realizáciu nasledovných investícií:
• Odstránenie havarijného stavu mosta 547-020 cez vodnú nádrž
Ružín - rekonštrukcia, jej dofinancovanie
287 895 €
• Rekonštrukcia oporného múra Markušovce
42 499 €
• Zosuv nad priepustom - Nový Salaš
161 083 €
• Most cez bažinu pred obcou Zatín
87 961 €
• Nákup prenosnej vážiacej jednotky
52 800 €
Na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investíciám
financovaným zo zdrojov EIB boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 46 200 € na
investičné akcie nasledovne:
•
Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhoroď - Ruský Hrabovec
9 600 €
•
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište
10 200 €
•
Stavebné úpravy cesty III/3071 Vydrník - Hrabušice
15 360 €
•
Sanácia zosuvu na ceste III/3270 Hrišovce
11 040 €
Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ zjazdnosť bola zabezpečená na 1917 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1956 km
ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku. Pre
zjazdnosti
komunikácií
ako
výsledkovo
orientovaného
cieľa
zabezpečenie
v rámci celkovej situácie je nutné konštatovať, že v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou
správcu komunikácií zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky.
V prvom polroku 2018 boli náklady na činností zimnej údržby v zime udržiavaných
ciest vo výške 1 618 €/km. Zvýšenie nákladov oproti 1. polroku 2017 bolo spôsobené
zimnými klimatickými podmienkami tak, ako je to podrobne uvedené vo vyhodnotení zimnej
údržby ciest 2017/2018.
Zjazdnosť ciest bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom
zimnej údržby ciest a nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam z dôvodu nezabezpečenia
zimnej údržby v zmysle štandardov.
Obnova vodorovného dopravného značenia ciest bola vykonaná v dĺžke 241 km,
kosenie trávnatých plôch cestného telesa na ploche 8 563 tis. m2 a oprava porúch povrchu
vozoviek na 80 065 m2 .

2.2

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 104 640 €, pričom ide
o čerpanie kapitálových výdavkov vynaložených na prípravu projektových dokumentácií pre
rekonštrukcie ciest II. triedy. Čerpanie podstatnej časti kapitálových výdavkov je
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predpokladané v 2. polroku 2018 po začatí implementácie plánovaných projektov
rekonštrukcií ciest II. triedy.
Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
je schválených 10 projektových zámerov na rekonštrukciu ciest II. triedy, vrátane mostov.
V novembri 2016 bola ministerstvom vyhlásená výzva, do ktorej boli podané žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky. Doteraz sú pre 4 projekty podpísané
zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov, z toho 3 projekty (Cesta II/547
hranica okresu KE/KS - Spišské Vlachy I. etapa; Cesta II/I582 Michalovce – Sobrance; Cesta
II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec) sú v procese hodnotenia
spoločného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác spolu s Prešovským,
Trnavským a Trenčianskym samosprávnym krajom. Zostávajúci štvrtý projekt (Cesta II/550
a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice), ktorý bol schválený neskôr, má Riadiacim
orgánom schválené súťažné podmienky verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
a doručenú Správu z kontroly verejného obstarávania bez zistení.
Predmetná výzva je v súčasnosti uzatvorená, predpoklad opätovného vyhlásenia sa
očakáva na jeseň 2018. Žiadosti sa budú podávať postupne ako budú spracované, t.j. budú
k dispozícii kompletné povinné prílohy. O stave rozpracovanosti projektov sú na Riadiaci
orgán pravidelne zasielané správy.

3.

Program

3.1

Podprogram

Doprava
Služby vo verejnom záujme

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 10 505 642 €, z toho
čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 10 405 642 € a čerpanie kapitálových
výdavkov čiastku 100 000 €.
Čerpanie bežných výdavkov na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom
záujme v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje čiastku 9 402 931 €, z toho doplatok
neuhradenej straty za rok 2017 pre dopravcu Eurobus Košice, a.s. predstavuje čiastku
1 000 211 €. Nedoplatok druhého dopravcu, ktorým je ARRIVA Michalovce, a.s. zatiaľ nebol
vyčíslený.
Čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 500 € predstavuje dotácia poskytnutá na
prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice.
Kapitálové výdavky boli v plnej výške vyčerpané na dofinancovanie dotácie pre obec
Margecany, poskytnutej v roku 2017 na vybudovanie parkovacích miest v predstaničnom
priestore s podmienkou zlepšenia kvality pravidelnej autobusovej dopravy, ktorá bola
čiastočne vyčerpaná v roku 2017.
Pravidelná autobusová doprava je v roku 2018 zabezpečená dopravnými službami vo
verejnom záujme pre všetky obce KSK. KSK má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom
záujme s dopravcami Eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a.s. Rozsah dopravných
služieb je prerokovaný zo všetkými zástupcami obcí v KSK, za účasti autobusových
dopravcov a železničného dopravcu. V roku 2018 pokračuje skvalitňovanie dopravných
služieb monitorovaním vozidiel v reálnom čase, zlepšovaním nadväzností na iné druhy
verejnej dopravy a poskytovaním wifi pripojenia cestujúcim v autobusoch. Zároveň je
cestujúcim poskytovaná služba na získavanie on-line informácií v reálnom čase o službách
pravidelnej autobusovej dopravy prostredníctvom stránky www.mojbus.sk a mobilnej
aplikácie Ubian.

9

4.
4.1

Program
Podprogram

Kultúra
Kultúrna identita

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2018 čerpanie výdavkov vo výške
206 113 €.
Kultúrne služby v regióne zabezpečuje KSK prostredníctvom svojich 23 kultúrnych
zariadení (5 knižníc, 3 osvetové centrá, 3 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň, 5 múzeí, 2 galérie, 4
divadlá) a cez spoluprácu s ostatnými aktérmi v regióne.
S cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych zariadeniach sa
v prvom polroku 2018 začali prípravné práce na programe „Kultúrna identita“ v zmysle
implementácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 - 2022.
Činnosť kultúrnych zariadení prebiehala podľa odsúhlasených štandardov, na základe čoho
možno konštatovať plnenie plánu na úrovni 40-50%. Je predpoklad, že do konca roka bude
ukazovateľ minimálne na očakávanej úrovni 85%.
V rámci zapojenia kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu rozšírili kultúrne
zariadenia svoju ponuku o nové aktivity (min. 5) smerujúce k intenzívnejšiemu využitiu
regionálneho kultúrneho dedičstva (workshopy, tvorivé dielne, remeselné dielne, súťaže
a pod.), ktoré vedú nielen k zachovaniu tradícií ale najmä k zhodnocovaniu potenciálu kultúry
pre budúce ekonomické efekty (vrátane rozvoja regionálneho trhu).
Aktivity uskutočnené v sledovanom období vykazovali primeranú návštevnosť
sledovanú v rámci dlhodobého priemeru, finálne vyhodnotenie bude uskutočnené
v hodnotiacej správe.
Ukazovateľ „počet vlastných výstav (múzeá a galérie)“ bol v sledovanom období
napĺňaný aktivitami podľa plánu, ako najvýznamnejšie možno spomenúť: „Expozícia
baníctva a hutníctva Gemera“ (Banícke múzeum v Rožňave), Výstava „Šľachtické rody
trebišovského kaštieľa“ (Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína), v Trebišove,
XIX. – Umenie 19. storočia na východnom Slovensku (Východoslovenská galéria
v Košiciach), Biedermeier C+S - Traditio illusio aeternitatis est, „Tradícia je ilúziou večnosti“
(Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi).
V regionálnych knižniciach bol za prvý polrok 2018 dosiahnutý priemer 15 výpožičiek
na 1 čitateľa.
Zrealizovali sa festivalové aktivity regionálneho významu rôzneho obsahového
zamerania v partnerstvách kultúrnych zariadení, obcí a ďalších subjektov. Z nich
najvýznamnejšie boli: Tokaj v Európe a Dedovizeň (Slovenské Nové Mesto, 01. 05. 2018) festival Slovákov žijúcich v zahraničí; Mulatos Romale (Kráľovský Chlmec, 09. 06. 2018) –
festival na podporu menšinovej rómskej kultúry; Tokajský festival (16. 06. 2018, Borša) medzinárodný multikultúrny festival v rámci témy „Rákóczi v Európe“.
Počet premiér divadiel spolu bol na úrovni 12 (z toho Spišské divadlo 5, Divadlo
Thália Szinház 3, Divadlo Romathan v Košiciach 1, Bábkové divadlo v Košiciach 3), čím sa
stanovený ukazovateľ už teraz splnil až prekročil.
Počet aktivít v partnerstvách je sledovaný na úrovní väčších projektových zámerov
a na úrovni aktivít, ktoré v rôznych formách spolupráce realizujú kultúrne zariadenia. Možno
uviesť nasledovné príklady: Na medzinárodnej úrovni došlo k nadviazaniu spolupráce
s mestom i župou Suecava (Rumunsko), so Západopomoranským vojvodstvom v Poľsku a so
skanzenom Centrum Slovanov a Vikingov Wolin. Výsledkom týchto kontaktov je podanie
medzinárodného projektu Living Museum do Nórskeho finančného mechanizmu
k 30. 06. 2018. V dňoch 07. - 10. 06. 2018 sa už tradične konal Virvar - úspešný
medzinárodný festival, ktorý pripravuje Bábkové divadlo v Košiciach v širokom partnerstve s
ostatnými kultúrnymi zariadeniami a tretím sektorom. V roku 2018 sa na festivale zúčastnili
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divadlá zo 7 krajín. V rámci nadregionálnej spolupráce sa v dňoch 17. - 20. 05. 2018 (Spišská
kapitula) uskutočnil 6. ročník ojedinelého kultúrno-duchovného festivalu v partnerstve KSK
s Prešovským samosprávnym krajom, Mestom Spišské Podhradie, Spišským biskupstvom a
ďalšími subjektmi. Organizátorom bolo Spišské osvetové stredisko.
Ukazovateľ „počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity“ sa
v prvom polroku už naplnil cez mnoho aktivít, ktoré v súvislosti s pripravovaným programom
„Kultúrna identita“ zapracovali kultúrne organizácie do svojej dramaturgie. Knižnice sa viac
venovali prezentácii regionálnej literatúry a autorov (aj v rámci rôznorodých sprievodných
aktivít), uskutočnil sa 1. ročník Festivalu rodín v Košiciach (25. 05. 2018), kde sa
prezentovali všetky subregióny (Abov, Gemer, Spiš, Zemplín) cez bohatstvo tradičnej
ľudovej kultúry, rovnako tak ponuka múzeí a galérií spomenutá vyššie bola viac zameraná na
oblasť histórie a umenia spätého s Košickým krajom. 12. 06. 2018 bol Východoslovenskému
múzeu v Košiciach Ministerstvom kultúry SR udelený titul „Múzeum roka 2017“.
Inovatívne formy propagácie boli realizované kultúrnymi zariadeniami najmä cez
intenzívnejšie využívanie sociálnych sietí (facebook, instagram a pod)., veľkoplošné
multimediálne plochy v obchodných centrách, na parkoviskách, zvažujú sa možnosti na
on - line predaj vstupeniek a pod.

4.2

Podprogram

Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 4 296 169 €, z toho
čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 4 248 578 € a čerpanie kapitálových
výdavkov čiastku 47 591 €.
Kapitálové výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané na dofinancovanie
vypracovanej projektovej dokumentácie pre II. a III. etapu rekonštrukcie a výstavbu novej
haly depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci, ktorá bude financovaná
z úveru EIB, vo výške 450 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
strechy na Továrenskej ulici vo výške 6 344 €.
Zároveň boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 40 797 € na realizáciu
schválených investícii pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nasledovne :
•
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - elektronický požiarny
systém vo výstavných, kancelárskych a skladových priestoroch
v budovách na Zimnej ulici č. 46 a č. 47 v Spišskej Novej Vsi
29 671 €
•
Banícke múzeum v Rožňave - vyhotovenie diorámy Vizualizácia regiónu
8 397 €
•
Zemplínska knižnica Trebišov - nákup interaktívnej tabule
2 729 €
V prvom polroku sa pokračovalo v internom projekte optimalizácie kultúrnych
zariadení, pričom prioritná pozornosť bola zameraná na dve oblasti: príprava koncepcií
rozvoja vybraných kultúrnych zariadení a systém hodnotenia výkonnosti. V spolupráci
s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „ARR“) sú do procesu tvorby
stratégií zapojené: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Gemerské osvetové stredisko
v Rožňave, Zemplínska knižnica v Trebišove, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi,
Hvezdáreň v Michalovciach a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Novozavedený
systém hodnotenia výkonnosti bol prezentovaný na odbornom sympóziu Národného
osvetového centra „Kultúrna politika – dáta a hodnota“ dňa 25. 05. 2018 v Bratislave.
Funkčný chod 23 kultúrnych zariadení bol v rámci možností zabezpečený. V mesiaci
máj došlo k zatopeniu časti Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, čím bola ohrozená jeho
prevádzka a do budúcna sa ako urgentná javí rekonštrukcia priestorov. Z dôvodu
nevyhovujúceho stavu sídla divadla Romathan na Štefánikovej ulici sa riešili možnosti na
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presťahovanie organizácie do iných priestorov aj v súvislosti s pripravovaným konceptom
Rómskeho domu. Investičné akcie menšieho rozsahu sú sledované priebežne, väčší objem
a intenzita sa očakáva v druhom polroku 2018.
Kultúrne zariadenia si na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom dotácií,
grantov a sponzorov. Sledovanými programami pre účely vyhodnotenia ukazovateľa
výsledku „získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov“ sú: Fond na
podporu umenia; dotačné programy Ministerstva kultúry SR; Fond na podporu národnostných
menšín. Za obdobie prvého polroka bolo schválených spolu viac ako 150 projektov vo výške
viac ako 630 000 €. Celkovo možno konštatovať veľmi aktívny prístup kultúrnych zariadení
v získavaní externých zdrojov a už teraz získanou sumou finančných prostriedkov prevyšujú
dlhodobý priemer.
Začiatkom roka 2018 boli jednotlivo na úsekových poradách prerokované a upravené
štandardy činnosti kultúrnych zariadením, ktoré boli prijaté v roku 2017 a sú vyjadrením
minimálnych požiadaviek zriaďovateľa na ponuku kultúrnych služieb.
Vzdelávacie aktivity boli z dôvodu rozpočtového provizória presunuté na 2. polrok
2018.
4.3

Podprogram

Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kreativita boli bežné výdavky vyčerpané vo
výške 14 000 €.
Pre sprístupnenie kultúrneho dedičstva a podporu tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len
„TĽK“) bol osobitný dôraz kladený na plnenie cieľov predovšetkým v oblasti edukačnej a
v zameraní sa na rôzne prejavy ľudovej kultúry širokej verejnosti s dôrazom na autenticitu. Zo
strany kultúrneho centra s krajskou pôsobnosťou (Kultúrne centrum Údolia Bodvy
a Rudohoria) dominovali aktivity v oblasti tanečného umenia - folkloristiky. Mimoriadne
dôležitý význam pre uchovávanie a šírenie tradičných remesiel v regióne majú aktivity, ktoré
zabezpečuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v Dome tradičnej kultúry Gemera. Ten
je so svojimi špecifickými dielňami (hrnčiarskou, tkáčskou, gastronomickou) jediným svojho
druhu zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Druhú oblasť sprístupňovania kultúrneho dedičstva tvorí nákup zbierok a kníh.
V sledovanom období boli prerozdelené finančné prostriedky aj na nákup kníh, pre 5
regionálnych knižníc (Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického v Michalovciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Spišská knižnica
v Spišskej Novej Vsi, Gemerská knižnica v Rožňave) a 1 knižnicu popri kultúrnej organizácií
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia celkovo vo výške 30 000 €. Rozdelenie
prostriedkov bolo navrhované na základe kategorizácie knižníc: podľa počtu zapísaných
čitateľov, počtu výpožičiek ale najmä podľa veľkosti knižného fondu s cieľom jeho
skvalitnenia.
Zasadnutie akvizičnej komisie pre rozšírenie zbierok v múzeách a galériách je
plánované na druhý polrok 2018.
Vzhľadom na rozpočtové provizórium začiatkom roka 2018 sa metodické kurzy pre
vedúcich folklórnych súborov, pedagógov ľudového tanca, tanečníkov a širokú verejnosť
budú realizovať v druhom polroku 2018. V sledovanom období sa pripravovali tanečné domy
s výučbou tanečných motívov z regiónov KSK s cieľom rozvíjania kultúrneho dedičstva a
podpory TĽK s tematickým zameraním: poveľkonočná tancovačka, májová tancovačka, letná
tancovačka. Zo strany kultúrneho centra s krajskou pôsobnosťou boli zrealizované aj výjazdy
do základných škôl v regióne v rámci projektu „Umenie ťa dobehne“.
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K najvýznamnejším folklórnym festivalom s prezentáciou tradičných remesiel a
gastronomických špecialít nadregionálneho významu, ktoré zabezpečovali v sledovanom
období osvetové a kultúrne centrá KSK možno zaradiť:
Festival rodín
(Košice,
Kasárne/Kulturpark, 25. 05. 2018), Abovské folklórne slávnosti (Rozhanovce, 17. 06. 2018),
Spišské folklórne slávnosti (Spišské Podhradie, Spišský salaš 23. - 24. 06. 2018). Okrem
toho boli realizované krajské súťaže s tematikou TĽK Šaffova ostroha, Zahraj, že mi zahraj a
Nositelia tradícií.
V siedmych otvorených zónach Ostrovov kultúry sa uskutočnilo v mesiacoch január
až máj 2018
celkom 234 aktivít, na ktorých bolo zaregistrovaných
95 115
účastníkov/návštevníkov. V rámci ex-post hodnotenia sa do konca júna 2018 očakáva nárast
približne do 250 aktivít s počtom návštevníkov nad 100 tisíc, čo zodpovedá dlhodobému
priemeru.

4.4

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Za 1. polrok 2018 bolo v tomto podprograme čerpanie vo výške 54 873 €, pričom ide
o čerpanie bežných výdavkov na projekt Cestujúce bábky, ktorý bol začiatkom roka 2018
finančne vysporiadaný, t.j. jednotlivým projektovým partnerom boli zaslané záverečné
transfery z finančných prostriedkov refundovaných Riadiacim orgánom. K implementácii
nových projektov v tomto podprograme počas 1. polroka 2018 neprišlo.
V prvom polroku 2018 sa pre naplnenie cieľov realizovali práce na dvoch projektoch:
1. Projekt „SMART museum“.
Projekt bol podaný k 30. 11. 2017 v rámci programu Interreg ENI - HU SK RO UA.
Hlavným partnerom je Rozvojová agentúra Užhorod XXI. storočie. Partnermi projektu sú
KSK, Herman Ottó múzeum Miskolc, KSK, ARR Košice, Hrad Füzér. Cieľom projektu je
rozvíjať inovatívne kultúrne služby v múzeách. Cieľom KSK je zatraktívniť prostredníctvom
SMART technológií expozície v múzeách Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves.
Rozpočet KSK je 207 843 €. Projekt je v štádiu hodnotenia.
2. Projekt „Living museum“.
Projekt je podávaný do Nórskeho finančného mechanizmu v rámci výzvy na
regionálnu spoluprácu. Projekt je podaný ku dňu 30. 06. 2018. Hlavným partnerom je KSK.
Partnermi projektu sú Museul Bucovinei, Herman Ottó múzeum, Jósa András Múzeum,
Centre of Slavs and Vikings, Vest Agder Museet. Celkový rozpočet projektu je 1,5 mil €.
Rozpočet KSK je 400 tis. €. Hlavným cieľom KSK v projekte je zaviesť nové kultúrne služby
v rámci vybudovanej archeologickej expozície. Hodnotenie projektu bude dvojkolové.

5.

Program

5.1

Podprogram

Vzdelávanie
Metodika preneseného výkonu štátnej správy

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov za 1. polrok 2018 vo výške
21 251 €.
Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia SŠ v oblasti
výchovno-vzdelávacieho procesu sa v 1. polroku 2018 plnil, boli vydávané pokyny,
metodické materiály a usmernenia v oblastiach:
- Zaraďovania / vyraďovania odborov a elokovaných pracovísk do/zo siete škôl
a školských zariadení SR,
- prijímacieho konania na štúdium na strednú školu,
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-

aktuálnych zmien v legislatíve,
technických požiadaviek škôl,
predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2019/20,
duálneho vzdelávania (vznik Dual Pointov, podpisovanie zmlúv),
pokynov k zadávaniu platových inventúr na rok 2018,
vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2017,
prerokovania rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018,
rozpočtovania príjmov a výdavkov od 1. januára 2018.
Ukazovateľ výsledku sa plnil.
Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti
organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sa plnil (cieľ je stanovený na min. 5/za rok,
celkom bolo v sledovanom období 1. polroku 2018 vydaných 10 usmernení vo vyššie
uvedených oblastiach).
Ukazovateľ výstupu – príprava VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK: v prvom polroku 2018 prebiehal zber údajov –
návrhov na plány výkonov škôl na školský rok 2019/2020. Ukazovateľ sa plnil, zmeny
nastane v druhom polroku pri platnosti novely zákona č. 61/2015 Z .z. o odbornom
vzdelávaní a príprave.

5.2

Podprogram

Gymnáziá

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 9 325 203 €, z toho
čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 8 802 604 € a čerpanie kapitálových
výdavkov čiastku 522 599 €.
Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu schválených investícii pre gymnázia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nasledovne :
•
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na rekonštrukciu
347 240 €
a zateplenie fasády telocvične
•
Gymnázium P. Horova Masarykova 1, Michalovce na:
rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych
sietí telocvične
53 750 €
nákup 3 D tlačiarne
2 280 €
•
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves na rekonštrukciu priestorov
odborných učební
119 329 €
Gymnáziá TOP 8 realizujú a napĺňajú ciele svojich školských vzdelávacích programov
na základe svojej profilácie. Údaje za 1. polrok 2018 obsahujú údaje za školský rok
2017/2018 (školský rok nekorešponduje s kalendárnym). Do profilácie boli zapojené:
1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Profilácia v predmetoch školského vzdelávacieho programu: 1. manažment osobných
financií, 2. aplikovaná ekonómia, 3. sieťové technológie, 4. akademická debata; do
profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického
jazyka a predmetov informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).
V školskom roku 2017/2018 bolo profilovaných spolu 100 % žiakov.
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia volia svoju profiláciu v 4-ročnom štúdiu v dvoch oblastiach,
v “Programovacom a interaktívnom prostredí” a v “Sociálnych zručnostiach
a sebaprezentácii” a žiaci 8-ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky
a robotiky. V školskom roku 2017/2018 bolo profilovaných spolu 100 % žiakov.
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3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací
program pre štyri triedy 4-ročného štúdia. Tiež ponúka možnosť voľby vyučovania
rozšírenou výučbou anglického jazyka a vlastnej profilácie predmetov. V školskom
roku 2017/2018 bolo profilovaných spolu 82 % žiakov.
4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium posilňuje od 1. ročníka vyučovanie predmetov informatiky, cudzích
jazykov a telesnej výchovy v každom školskom roku. Taktiež majú žiaci možnosť
od 3. a 4. ročníka vybrať si semináre a bloky vyučovania podľa prípravy na štúdium
na vysokej škole. V školskom roku 2017/2018 bolo profilovaných spolu 35 % žiakov.
5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Gymnázium ponúka 4-ročné všeobecnovzdelávacie štúdium, 8-ročné štúdium so
zameraním na cudzie jazyky a bilingválne štúdium v anglickom jazyku s posilnenou
jazykovou prípravou v 1. ročníku. Od 3. ročníka majú možnosť žiaci výberu zo
4 blokov (jazykovedného, spoločenskovedného, ekonomického a prírodovedného)
kopírujúcich výber ďalšieho štúdia na vysokej škole. V školskom roku 2017/2018
bolo profilovaných spolu 33% žiakov.
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium realizuje školský vzdelávací program prostredníctvom 5 modulov
vzdelávania: všeobecnovzdelávacie štúdium (od 3. ročníka si žiaci volia 1 predmet, od
4. ročníka 2 semináre), blok rozšíreného vyučovania informatiky a technických
predmetov, blok rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy, blok
rozšíreného vyučovania cudzích jazykov a blok s rozšíreným vyučovaním
prírodovedných predmetov. V školskom roku 2017/2018 bolo profilovaných spolu
100 % žiakov.
7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Profilácia je realizovaná od 3. ročníka v dvoch moduloch: prírodovednom
a spoločenskovednom. Od 3. ročníka si žiaci vyberajú z dvoch predmetov, od
4. ročníka výber ďalšieho, 3. predmetu. Na gymnáziu majú možnosť žiaci študovať aj
bilingválnou formou štúdia v anglickom jazyku. V školskom roku 2017/2018 bolo
profilovaných spolu 47 % žiakov.
8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Profilácia je na gymnáziu rozdelená do štyroch blokov: 1. efektívna ekonomika,
2. aplikovaná informatika, 3. úžitková farmaceutika a 4. praktický manažment. Žiaci si
volia blok už od 1. ročníka štúdia. V školskom roku 2017/2018 bolo profilovaných
spolu 100 % žiakov.
Žiaci si na všetkých gymnáziách volia oblasť predmetov z ponuky pre príslušný
školský rok. Ide o zamerania na prírodné, humanitné a technické vedy, prípadne si žiaci volia
vlastnú kombináciu. Voliteľné bloky a semináre sú venované špecializačnej príprave, ktorá
umožňuje kvalitnú prípravu žiaka pre štúdium na konkrétnej univerzite. Profilácia podporuje
prírodovedno-technické, ekonomické, humanitné a jazykové vzdelávanie študentov. V rámci
školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“) sú do predmetov zapracované témy
právneho vedomia, jazykových kompetencií, finančnej gramotnosti, technického myslenia
s využitím informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“). Rozvíjanie
kompetencií žiakov tvorbou profilovaných školských vzdelávacích programov a proces
odborných zameraní gymnázií je splnený. Okrem uvedených TOP 8 gymnázií, je aj na
ostatných gymnáziách uskutočňovaný rozvoj kompetencií žiakov v oblastiach právneho
vedomia, finančnej gramotnosti, jazykovej zručnosti, rozvíjanie kompetencií informačných
technológií (ďalej len „IT“) a technického myslenia. Tieto témy sú zapracované v ŠkVP
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v predmetoch ako prierezové témy vzdelávania. Na školách fungujú cvičné firmy, realizujú sa
programy Junior Achievement, programy ECDL (European Computer Driving Licence),
CISCO.
Na školský rok 2017/18 bolo vypracovaných a prerokovaných 92 % marketingových
plánov stredných škôl zameraných na propagáciu školy alebo školského zariadenia.
Výsledkovo - orientovaný cieľ a ukazovateľ výsledku sa za sledované obdobie plnil (na rok
2018 je stanovený na 100%, jeho splnenie budeme uvádzať spolu s údajmi nasledujúceho
školského roku 2018/2019).
V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami vyvíjajú gymnáziá, spravidla na
obdobie školského roku, svoje aktivity smerom k vysokým školám. Spolupracujú
s Technickou univerzitou v Košiciach (3 gymnáziá mali na školský rok 2017/2018 podpísanú
exkluzívnu zmluvu o partnerstve so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach
v oblasti vzdelávania a prípravy ich žiakov na vysokoškolské štúdiu v oblasti strojníctva),
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitou veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Prešovskou univerzitou, Žilinskou univerzitou, Katolíckou
univerzitou v Ružomberku, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou
Mateja Belu v Banskej Bystrici, Technickou univerzitou vo Zvolene a so zahraničnými
vysokými školami. Trinásť gymnázií sa zapojilo do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre
21. storočie ako partneri Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V školskom roku
2017/2018 naše gymnáziá realizovali spoluprácu s uvedenými vysokými školami, z toho na
báze 49 podpísaných písomných dohôd (na rok 2018 je ceľ stanovený na 10 dohôd, plnenie
budeme uvádzať za nový školský rok 2018/19). V priemere bolo za každé gymnázium
zrealizovaných v prvom polroku 2018 - 5 rôznych aktivít (opakujúcich sa v sledovanom
období): cez blokovú výučbu, prednášky, workshopy, konverzácie, semináre, laboratóriá
a dielne, konferencie, vedomostné pikniky, kurzy a olympiády, súťaže, až po vzdelávanie
učiteľov, dni otvorených dverí, pedagogickú prax a iné (cieľ je stanovený na 6 celkových
aktivít ročne). Cieľ sa plnil.
V oblasti upravených školských vzdelávacích programov (upravujú sa na školský rok)
v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia 19 gymnázií
(90%) má zapracovaných vo svojich ŠkVP zvýšenie časovej dotácie v predmetoch
zameraných na IT a technické smery: v matematike, fyzike a v informatike. V posledných
ročníkoch štúdia majú v ponuke semináre na prípravu na maturitnú skúšku z uvedených
predmetov a prípravy na štúdium v odboroch technického a IT zamerania. Zaviedli sa nové
predmety ako programovanie a multimédiá, počítačové modelovanie, mikropočítačové
systémy, štúdio a fototechnika, databázové systémy, programovanie v informatike, robotika,
počítačová grafika. Gymnáziá poskytujú prípravu na získanie certifikátu ECDL. Cieľ
a ukazovateľ výstupu sa za sledované obdobie v tejto oblasti plní (je stanovený na 60%).

5.3

Podprogram

Stredné odborné školy

V podprograme Stredné odborné školy bolo čerpanie výdavkov vo výške
25 699 042 €, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 24 880 971 € a čerpanie
kapitálových výdavkov čiastku 818 071 €.
Kapitálové výdavky boli pre stredné odborné školy vyčerpané nasledovne:
• Stredná odborná škola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec:
- komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy A
450 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy školy 29 400 €
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•
•
•
•
•
•
•

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice - rekonštrukcia cvičebného
priestoru
28 750 €
SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy
137 498 €
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
- rekonštrukcia cvičebného priestoru
34 375 €
SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
8 750 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru
- rekonštrukcia multifunkčného ihriska
49 738 €
SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves - rekonštrukcia strechy telocvične
46 250 €
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce rekonštrukcia prekrytého tenisového
kurtu
10 630 €
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník nákup úžitkového motorového vozidla
22 680 €

Sledované obdobie 1. polroka 2018 korešponduje s údajmi školského roka 2017/2018,
na ktorý sa dohody o duálnom vzdelávaní medzi strednými odbornými školami
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zamestnávateľmi, ktorí získali osvedčenie o spôsobilosti
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, podpisujú.
Spolu 9 stredných odborných škôl (ďalej len „SOŠ“) podpísalo zmluvy s 29 zamestnávateľmi,
z toho na 6 stredných odborných školách bolo duálne vzdelávanie poskytované 186 žiakom
na základe podpísaných učebných zmlúv. Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na
SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania sa v sledovanom období plnil.
V oblasti vytvárania aktívnej spolupráce škola versus zamestnávateľ, táto je viditeľná
aj pri podpore (a tvorbe školských vzdelávacích programov) pre novozaraďované odbory do
siete odborov SŠ. V 1. polroku 2018 predložilo 10 stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK 14 návrhov na zaradenie nových študijných a učebných odborov vzdelávania
do siete týchto škôl, na schválenie Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK.
Všetky
návrhy
boli
podložené
podpornými
stanoviskami
zamestnávateľov
a stavovskej/profesijnej organizácie. Ukazovateľ výsledku sa plní. Normatív materiálnotechnického zabezpečenia zavádzaných nových odborov do sietí škôl dosahuje úroveň
v rozpätí 95 - 100 %.
Ukazovateľ rozvoja digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových
technológií do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov je naviazaný na úpravy
(aktualizáciu v zmysle potrieb) ŠkVP začiatkom každého školského roka.
K ukazovateľu prestavby a modernizácie existujúcich stredných škôl v rámci podpory
najmenej rozvinutých regiónov uvádzame, že do výzvy na zvýšenie počtu žiakov na
praktickom vyučovaní Integrovaného regionálneho operačného programu sa zapojili aj
stredné školy z menej rozvinutých regiónov. Dve stredné školy z týchto regiónov boli
úspešné: SOŠ v Kráľovskom Chlmci a SOŠ v Pribeníku. Obe školy budú modernizovať svoje
materiálno-technické vybavenie podľa najmodernejších technológií s cieľom zvýšenia
atraktivity vzdelávania a zvyšovania uplatniteľnosti ich absolventov na trhu práce v týchto
regiónoch. Ostatné stredné školy z menej rozvinutých regiónov sa budú na základe vládou
schválených „Akčných plánov rozvoja okresov“ uchádzať o finančné prostriedky v rámci
jednotlivých opatrení z regionálnych príspevkov na vybudovanie tréningových centier
a centier prípravy na povolanie.
Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách
zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v 1.
polroku 2018 plnil. Údaje uvádzame za školský rok 2017/2018, v tomto ukončilo úspešne až
86,9 % žiakov (ukazovateľ je 60 %).
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5.4

Podprogram

Konzervatóriá

V podprograme Konzervatóriá bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške
1 829 877 €.
Vzdelávanie v umeleckých odboroch prebieha v KSK na 4 konzervatóriách
v Košiciach, z toho na dvoch v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: na ulici Timonovej
a Exnárovej. Obe naše konzervatóriá spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach v smere
opera, opereta, činohra a balet, so Štátnou filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok. Prebieha spolupráca
s divadlom Thália pri organizácii vyučovania moderného tanca. Pre žiakov základných
a stredných škôl a pre verejnosť sa organizujú predstavenia, pravidelné vystúpenia a koncerty,
napr. počas Dní mesta Košice.
Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, v 1. polroku 2018 sa na oboch konzervatóriách
uskutočnili koncerty a vystúpenia na rôzne témy - klasickej hudby, ľudovej hudby, dychovej
hudby, ale aj tanečného a speváckeho oddelenia, v priemere na školu 51, cieľ bol stanovený
na 20 (Konzervatórium, Timonova, Košice – 22 a Konzervatórium Jozefa Adamoviča,
Exnárova, Košice – 81 ). Vystúpenia boli uskutočnené v Dome umenia v Košiciach,
v Tabačke Kulturfabrik, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, v Divadle Thália,
v Štátnom divadle v Košiciach, v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v kostoloch,
v kultúrnych domoch, v domovoch dôchodcov, v knižniciach, v parkoch kultúry a oddychu,
v Konkatedrále v Prešove, v literárnych a katedrálnych kaviarňach, v jazzových kluboch,
v koncertných sálach škôl, v Artscénach, v Kulturparku, v štúdiu Slovenského rozhlasu,
v Blue Bell, v Cathedral Caffe. Výchovné koncerty a vystúpenia študentov boli uskutočnené
nielen v meste Košice, ale aj v iných mestách.
Výstupové aj výsledkovo-orientované ciele sa plnia (aktívna prezentácia – áno; počet
koncertov/aktivít spolu za obe školy vyše 100).

5.5

Podprogram

Školské internáty

V tomto podprograme bolo vyčerpaných 2 729 840 €, z toho v bežných výdavkoch
2 710 840 € a v kapitálových výdavkoch 19 000 € na nákup osobného motorového vozidla pre
Školský internát, Považská 7, Košice.
Finančné provizórium v 1. polroku 2018 sa prejavilo aj na finančných možnostiach
školských internátov a ich aktivitách. V tomto období boli zrealizované opravy menšieho
rozsahu, ktoré mohli školské internáty aj finančne vykryť (výmeny kľučiek, žiaroviek,
tesnení, svojpomocné maľovanie niektorých priestorov a pod.). Aj nákupy boli obmedzené na
materiál potrebný na údržbu školských internátov. V mesiacoch február až marec boli
z odboru školstva realizované návštevy školských internátov kvôli zisteniu aktuálneho
technického stavu internátov v rámci mesta Košice a tiež odstránenia nedostatkov zistených
kontrolou RÚVZ Košice pre splnenie podmienok vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č. 210/2016 na predloženie nových prevádzkových poriadkov. V tejto súvislosti boli aj na
odbor školstva zaslané žiadosti o finančné prostriedky na nákup vybavenia kuchyniek,
priestorov na pranie osobnej bielizne, pračiek a pod..
V priebehu leta sa plánuje hlavne maľovanie priestorov internátov, doplňovanie
inventáru v kuchynkách a práčovniach, výmena dverí, ďalšie opravy tak, aby po 31. 08. 2018
RÚVZ mohol schváliť školským internátom, hlavne v Košiciach, nové prevádzkové poriadky.
Plánované sú aj nákupy interiérového vybavenia (skrine, postele, stoličky a pod.) v závislosti
aj od výšky finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti.
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Školské internáty sa pravidelne venujú skrášľovaniu vnútorného a vonkajšieho
prostredia školských internátov množstvom rôznych aktivít od súťaží „o najčistejšiu izbu“,
aktualizáciou násteniek v spoločenských miestnostiach a na chodbách školského internátu,
starostlivosťou o kvetinovú výzdobu interiéru, výstavky prác zhotovených žiakmi na rôzne
témy, výzdoba pri rôznych príležitostiach – Valentínska výzdoba, fašiangová výzdoba
veľkonočná výzdoba. Súčasťou starostlivosti sú aj vonkajšie priestory školských internátov,
na ktorých sa aktívne podieľajú ubytovaní žiaci – sezónne brigády v areáli (hrabanie suchej
trávy, lístia, nákup kvetináčov a výsadba letničiek, kosenie a strihanie ozdobných kríkov).
Školské internáty vytvárajú priaznivé multikultúrne prostredie na odstránenie
xenofóbie, rasizmu a diskriminácie. V rámci výchovných skupín bolo realizovaných
množstvo akcií: Európsky deň za práva migrantov - Nezatvárajme si oči, Nelson Mandela –
bojovník proti apartheidu, Každý iní - všetci rovní, Stop šikanovaniu, Multikultúrna
spoločnosť a ja, Netolerujem, neznášam, Príčiny a dôsledky nášho konania. Aktivity na
prevenciu – besedy s príslušníkmi polície o obchodovaní s ľuďmi – Obchod s bielym mäsom,
beseda s kňazom o exorcizme, besedy s psychológmi na rôzne témy napr. duševné zdravie
a pod.).
Sledované ukazovatele výsledku a výstupu sa za 1. polrok 2018 priebežne plnia.

5.6

Podprogram

Zariadenia školského stravovania

V tomto podprograme bolo vyčerpaných 3 079 171 € v bežných výdavkoch.
Vzhľadom k finančnému provizórium mohli školské jedálne v sledovanom období
realizovať v prevádzke len nevyhnutné opravy strojového vybavenia (riešenie havarijných
stavov, nevyhnutné servisné prehliadky, ciachovanie váh, čistenie kanalizácie, dezinsekcia a
dezinfekcia a pod.). Podľa finančných možností si doplnili drobný inventár v podobe
príborov, pohárov, tanierov a obrusov do školskej jedálne. Aj z toho dôvodu väčšina
školských jedální plánuje riešiť ostatné aktivity v letnom období. Ide hlavne o hygienickú
maľbu priestorov školských jedální vrátane chodieb a skladov, výmenu pracovných stolov
a iného bežného zariadenia, ktoré už nezodpovedá hygienickým normám. Niektoré zariadenia
budú odstraňovať nedostatky zistené odbornými prehliadkami pri revíziách elektrických
zariadení a opravy podláh.
Školské jedálne neustále vylepšujú a skvalitňujú podmienky pre stravovanie žiakov
v rôznych formách, ako je úprava interiéru jedálne, zavedenie čipového systému na
prihlasovanie a odhlasovanie z obedov tam, kde týmto zariadením nedisponovali, zakúpením
nápojových automatov pre pitný režim žiakov, podávaním čerstvých zeleninových šalátov,
zavádzaním nových jedál podľa nových materiálno-spotrebných noriem. Niektoré školské
jedálne ponúkajú aj možnosť výberu z dvoch druhov hlavného jedla, pripravujú diéty pre
žiakov so zdravotným postihnutím a sú zapojení do školského mliečneho programu. Spolu so
školami alebo aj samostatne sa zúčastňujú mnohých aktivít, ktorými propagujú vlastné
školské jedálne a zdravý spôsob stravovania mladých ľudí ako napr. Deň zdravia, spojený
s besedou s lekárom, prezentáciou šalátov, nátierok a nápojov. Organizujú semináre pre
žiakov školy na tému zdravej výživy spojené s prípravou a ochutnávkou navrhnutých jedál.
Organizujú akcie pri príležitosti Svetového dňa mlieka v mesiaci máj spojené s ochutnávkou
mliečnych výrobkov.
V priebehu 1. polroka 2018 bolo z jednotlivých škôl doručených celkovo 18 žiadostí
o pridelenie finančných prostriedkov na nákup nových strojov a zariadení. Po celkovom
posúdení bolo z úrovne odboru školstva odsúhlasených 12 požiadaviek v hodnote 102 233 €
na nákup nových strojov do školských jedální.
Sledované ukazovatele výsledku a výstupu za 1. polrok 2018 sa priebežne plnia.
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5.7

Podprogram

Záujmová činnosť

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 346 254 €.
Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK sa
v roku 2018 plnil v súlade s Koncepciou práce s mládežou KSK.
Podľa plánu sa v roku 2018 realizovali dlhodobé športové súťaže (ďalej len „DŠS“).
V 2. polroku školského roku 2017/2018 sa od 1. februára do 31. mája 2018 uskutočnili
základné kolá, okresné kolá, semifinále a regionálne finále DŠS stredných škôl KSK
v športoch: basketbal dievčatá, basketbal chlapci, futsal dievčatá, futsal chlapci, hádzaná
dievčatá, hádzaná chlapci, volejbal dievčatá, volejbal chlapci. V 1. polroku 2018 sa do DŠS
zapojilo spolu 372 družstiev s počtom 3 720 súťažiacich žiakov a odohralo sa 104 turnajov.
V júni 2018 sa uskutočnila Krajská športová olympiáda 2018. Krajskej športovej
olympiády 2018 sa zúčastnilo 75 družstiev s 524 súťažiacimi žiakmi a odohralo sa 15
turnajov. V júni 2018 prebehlo vyhodnotenie DŠS a odovzdávanie Putovného pohára
predsedu KSK víťazným školám za rok 2017/2018 pod záštitou predsedu KSK. Zároveň boli
odovzdané ďakovné listy najaktívnejším školám pri príležitosti 10. výročia DŠS KSK s
osobnou účasťou predsedu KSK.
Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží je za sledované
obdobie splnený.
V oblasti počtu aktivít viazaných na Akčný plán práce s mládežou sa angažuje hlavne
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len „CVČ–RCM“) a to
podporou talentovanej mládeže: prostredníctvom vedenia krúžkovej činnosti, v podpore a
zapájaní mládeže do rôznych aktivít CVČ-RCM a tiež aktivít v spolupráci
s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pravidelne
organizuje rôzne podporné aktivity pre žiakov k jednotlivým predmetovým olympiádam.
V prvom polroku 2018 bolo realizovaných 17 podporných aktivít, konzultácií pre riešiteľov
olympiád, spolu pre 130 účastníkov.
Prebiehala spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v rámci
Národného projektu ochrany práv dieťaťa, vytvorenie pexesa na tému práv dieťaťa s deťmi z
výtvarného krúžku.
Za účelom prezentovať význam a možnosti neformálneho vzdelávania CVČ-RCM
realizovalo 3 školenia „Shorties“ zamerané na neformálne vzdelávanie. Spolu sa týchto aktivít
v 1. polroku 2018 zúčastnilo 38 mladých ľudí.
CVČ-RCM sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti. Zrealizovalo 11
worshopov finančnej gramotnosti na tému „Splň si svoje sny“ pre žiakov stredných škôl za
účelom získania základných informácií z finančnej gramotnosti a o prístupe vlastného
rozhodovania a nakladania s finančnými prostriedkami. Informácie z finančnej gramotnosti sú
zamerané na využívanie poznatkov, zručností a skúseností na efektívne riadenie vlastných
finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny.
Počet zúčastnených účastníkov bol 229 žiakov.
CVČ-RCM je zapojené do projektu „Viac ako peniaze“, ktorej pridanou hodnotou je
umožniť žiakom KSK získať Certifikát z finančnej gramotnosti. Zapojení študenti digitálnou
metódou E-learning postupne plnia úlohy a testy s cieľom získania certifikátu. Pri nástupe
do zamestnania vo vybratých firmách a inštitúciách, ako napr. IBM, J&T Real Estate, a.s.,
T – Systems, AT&T, Hewlett Packard môžu byť so získaným certifikátom uprednostnení.
CVČ-RCM sa priebežne venuje podpore činnosti žiackych školských rád
prostredníctvom školení. Za sledované obdobie boli zrealizované 2 školenia, ktorých sa spolu
zúčastnilo 32 členov žiackych školských rád. Pokračuje aj podpora činnosti Krajskej rady
žiackych školských rád (ďalej len „KRŽŠR“). V mesiacoch január až jún 2018 sa uskutočnili
3 pracovné stretnutia členov KRŽŠR s 25 účastníkmi. KRŽŠR zorganizovala pre členov ŽŠR
20

zo škôl KSK workshopové turné naprieč krajom, spolu 7 workshopov za účelom zberu
informácií o tom, čo žiakom na stredných školách najviac chýba, aké najväčšie problémy ich
trápia a ako by si predstavovali ich riešenie.
CVČ-RCM v rámci partnerstiev v projektoch Erasmus+ vysiela v období jún až august
2018 štyri skupiny mladých na medzinárodné mládežnícke výmeny do Nemecka,
Luxembourgu a Talianska a 2 skupiny na medzinárodné školenia do Fínska a Holandska,
spolu 31 mladých ľudí.
V rámci projektu Asociácie centier voľného času na Slovensku „Centrum mládeže“
z programu Priority mládežníckej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
sa vo februári 2018 konal 2. workshop pod názvom „Moje centrum mládeže“. Zúčastnilo sa
ho 14 mladých ľudí.
V rámci prevencie bol v júni 2018 v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice
realizovaný Workshop „Mužské & ženské záležitosti“, ktorého sa zúčastnilo 84 žiakov.
Workshop bol zameraný na témy mužského a ženského zdravia, sexuálnej prevencie
a intímnych otázok, na ktoré sa mladí ľudia nemajú koho opýtať. Systém workshopu funguje
na základe rozdelenia žiakov na dievčenskú a chlapčenskú skupinu, pričom každá pracuje
samostatne a vedie ju vždy člen SMMK, študent všeobecného lekárstva (dievčatá – žena,
chlapci – muž).
CVČ – RCM zrealizovali v máji 2018 školenie z oblasti ľudských práv „Rôzni ≠ iní II“,
ktorého sa zúčastnilo 12 účastníkov. Školenie bolo realizované v spolupráci so Spolkom
medikov mesta Košice a zamerané na tému rodovej a sexuálnej rôznorodosti v spoločnosti,
práv sexuálnych menšín a ľudských práv a prevenciu pred sexuálne prenosnými chorobami.
CVČ-RCM realizovalo aj enviromentálne workshopy zamerané na environmentálnu
problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia. Ich cieľom je zvýšiť
povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, vychovávať žiakov pre životné prostredie
a aplikovať získané zručnosti v každodennom živote. Uskutočnilo sa 7 workshopov,
s počtom účastníkov 92. Spolu CVČ- RCM zrealizovalo za sledované obdobie 52 aktivít,
ktorých sa zúčastnilo spolu 687 účastníkov.
Ukazovateľ počtu aktivít viazaných na akčný plán práce s mládežou realizovaných na
úrovni CVČ- RCM sa plnil.

5.8

Podprogram

Školy v prírode

Čerpanie výdavkov v podprograme Školy v prírode je vo výške 97 096 €, z toho
v bežných výdavkoch 82 296 € a v kapitálových výdavkoch 14 800 € na nákup osobného
motorového vozidla pre Školu v prírode Kysak.
Proces skvalitňovania poskytovaných služieb žiakom a študentom bol realizovaný
prípravou prestrešenia hlavného vchodu do ubytovacej časti školy v prírode. Školská jedáleň
bola vybavená vzduchotechnikou, čím sa zlepšili pracovné podmienky zamestnancov
kuchyne a následne vzrástla kvalita poskytovaných služieb. Výmenou nevyhovujúceho
osvetlenia dolnej triedy sa zlepšili svetelné podmienky pri vyučovaní. Pokračuje sa
v revitalizácii interiérového vybavenia vrátane možností na voľnočasové aktivity. V tomto
polroku bol úspešne ukončený schvaľovací legislatívny proces povolenia na prevádzku
čističky odpadových vôd. Prebieha pravidelná údržba 6 ha pozemku vrátane parkovej zelene,
prípravné práce pri obnove basketbalového ihriska a revitalizácia vonkajšieho altánku.
V sledovanom období sa zrealizovalo 5 aktivít. Škola v prírode plánuje pokračovať vo
výmene osvetlenia v ďalšej triede a v rozšírení pokrytia vonkajšieho osvetlenia areálu
v záujme zabezpečenia bezpečného pohybu žiakov, študentov a návštevníkov školského
zariadenia.
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Ukazovateľ výstupu na estetizáciu vnútorných a vonkajších priestorov sa priebežne
plní.

5.9

Podprogram

Jazykové školy

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku 272 569 €.
V rámci realizácie programu propagácie získania štátnej jazykovej skúšky žiakom na
stredných školách v mestách Košice a Spišská Nová Ves uskutočnili jazykové školy
nasledujúce aktivity:
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom billboardov - veľkoplošných panelov,
- dlhodobá spolupráca s bilingválnymi školami v regióne,
- propagácia jazykovej skúšky v rámci zápisu prostredníctvom osobných rozhovorov
s potenciálnymi záujemcami a žiakmi škôl,
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom distribúcie letákov na školy,
- propagácia prostredníctvom web stránky,
- propagácia v miestnych tlačovinách (mesačníkoch),
- propagácia prostredníctvom rozhlasu
Ukazovateľ výstupu - počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol
stanovený na 4/1 jazykovú školu, sa plnil (jazykové školy zrealizovali v priemere 5 typov
aktivít).

5.10 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 70 832 €. Z toho
suma vo výške 60 832 € predstavuje refundácie výdavkov v rámci projektov programu
Erasmus+ a programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko. Finančné prostriedky
vo výške 10 000 € boli poskytnuté Strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci na nákup
materiálu na úpravu pracoviska, ktorú je potrebné urobiť pred implementáciou schváleného
projektu z IROP s názvom Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym
požiadavkám trhu práce.
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa zapojili do výzvy z roku 2017 na
predkladanie projektových zámerov a následne žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Prioritná os: 2 –
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Školám boli v hodnotiacom
kole vydané prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu pre IROP kladné hodnotiace
správy, následne sa školy zapojili do 1.kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok. Rozhodnutiami riadiaceho orgánu obdržalo 12 (z 18) stredných škôl,
ktoré sa zapojili do 1. kola tejto výzvy, oznámenia o ich schválení. V prípade SPŠ strojníckej
v Košiciach, v poradí 13. školy, táto sa zapája svojou žiadosťou o nenávratných finančný
príspevok do 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorou
sa aktualizovala výška alokovaných finančných zdrojov pre školy z mestských funkčných
oblastí.
Stredné školy (spolu 9) predložili svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku aj v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 –
Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.
Všetkých 9 stredných škôl bolo úspešných a v roku 2018 začína s implementáciou svojich
projektov.
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Stredná odborná škola v Moldave nad Bodvou sa ako partner zapojila do výzvy na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie
udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg
V-A Slovenská republika – Maďarsko. Projektový zámer je úspešným a škola začína
s implementáciou projektu.
V prípade Gymnázia na Opatovskej ceste 7 v Košiciach, ktoré sa zapojilo do výzvy:
Kvalita životného prostredia (projekt prešiel formálnou kontrolou), bolo Riadiacim orgánom
konanie v predmetnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zastavené;
pripravuje sa podnet na preskúmanie rozhodnutia o zastavení konania.
Ukazovateľ výsledku zapojenia sa do aktuálnych výziev sa plní. Školy sa aktívne
zapájajú do aktuálnych výziev, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi.

5.12 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku 832 529 €.
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 za 1. polrok 2018 vyčerpaných 10 298 788 €, z toho na
bežné výdavky čiastka 10 234 952 € a na kapitálové výdavky čiastka 63 836 €.
Kapitálové výdavky boli vyčerpané na realizáciu investícií pre zariadenia sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nasledovne:
• DOMKO Košice na prestavbu a dostavbu terasy na miestnosť pre
prijímateľov sociálnej služby v zariadení
39 560 €
• SUBSIDIUM Rožňava – dofinancovanie:
- rekonštrukcia nákladného, osobného a skladového výťahu
4 500 €
- nákup technologického zariadenia do kuchyne
3 456 €
• VIA LUX Košice - Barca nákup veľkokapacitnej pračky
13 920 €
• vypracovanie rozpočtov na projekty z EIB pre zariadenia
REGINA Kráľovce, JASANIMA Rožňava, SUBSIDIUM Rožňava,
HARMONIA Strážske, LIDWINA Strážske, ANIMA Michalovce - Útulok
Baškovce a IDEA Prakovce
2 400 €
V 1. polroku 2018 nedošlo v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK k zrušeniu viacposteľových izieb. Procesné riadenie bolo zavedené
v 2 zariadeniach sociálnych služieb, a to LIDWINA – DSS, Strážske a SUBSIDIUM - ŠZ,
ZPS a DSS, Rožňava. Dňa 01. 01. 2018 vznikla jedna sociálna služba komunitného
charakteru v zariadení ANIMA - DSS, Michalovce, a to služba včasnej intervencie.
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7.2

Podprogram

Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Sociálne služby poskytované inými
subjektmi predstavuje čiastku 2 383 266 €.
K 30. 06. 2018 KSK evidoval 359 žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby.
Z uvedeného počtu bola sociálna služba zabezpečená celkovo 352 žiadateľom, t.j. 98,05%
občanom. Žiadosti boli vybavované priebežne, podľa poradia a bez zbytočných prieťahov
umiestnením na voľné miesto alebo zaradením do evidencie čakateľov na voľné miesto.
Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ako aj stav ich vybavenia, sú vedené
v evidencii, ktorá je verejne prístupná na web stránke KSK. Rešpektujúc občanov vlastný
výber poskytovateľa sociálnej služby, evidoval KSK k 30. 06. 2018 v evidenciách čakateľov
na voľné miesta v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb celkovo 393 žiadostí
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (z toho 265 žiadostí u verejných
poskytovateľov a 128 žiadostí u neverejných poskytovateľov). Prijatiu žiadostí
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predchádzal informovaný výber poskytovateľa
sociálnej služby. Ide o realizáciu práva výberu poskytovateľa sociálnej služby na základe
poskytnutých informácií o mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za
sociálnu službu, o cieľovej skupine, o voľných miestach a počte čakateľov na voľné miesto.
V roku 2018 bolo oproti roku 2017 zazmluvnených viac miest v zariadeniach
sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o 96 miest. V 1. polroku 2018 bolo
vykonaných celkovo 20 kontrol, z toho 5 u verejných poskytovateľov, 4 u neverejných
poskytovateľov a 11 kontrol denných stacionárov.

7.3

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 1 688 € a ide
o výdavky projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené
násilie v partnerských vzťahoch v KSK. Projekt bol v roku 2017 vecne ukončený a začiatkom
roka 2018 došlo k jeho finančnému vysporiadaniu voči projektovým partnerom.
Úrad KSK v súčasnosti neimplementuje žiaden nový projekt financovaný z fondov
EÚ.

8.

Program

8.1

Podprogram

Podporné činnosti programov KSK
Prevádzka Úradu KSK

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Prevádzka Úradu KSK predstavuje
čiastku 262 428 €.
V 1. polroku 2018 bol zabezpečený chod úradu energiami, službami, materiálno technickým vybavením, telekomunikačnou technikou a všetkými prevádzkovými
a špeciálnymi strojmi. Bola zabezpečená bežná údržba historickej budovy a interiérového
vybavenia, auto prevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel.
Prevádzka divíznej budovy KSK bola v 1. polroku plne funkčná. Maximálna doba
vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy
bola zabezpečená na 100 %. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečované priebežne
podľa potreby.
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8.2

Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané
bežné výdavky vo výške 548 472 €.
Vytýčený cieľ sa dosahuje zabezpečením aplikovania bezpečnostných opatrení pri
prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva
financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou
KSK.
Prebieha implementácia virtualizácie a centralizácie správy diskových polí, za týmto
účelom prebieha migrácia dát medzi diskovými úložiskami, následne prebehne implementácia
centralizácie. Prebiehajú prípravné práce potrebné pre vykonanie upgrade systémov SAP R3.
Nasadenie a správa IKT prebieha štandardne v nepretržitom režime. Na prevádzkovaných
zariadeniach prebieha nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov.
Sprístupnenie elektronických služieb (ďalej len „ES“) sa realizovalo v rámci projektu
ES VÚC KSK (OPIS). V súčasnej dobe je realizovaných 73 hlavných elektronických služieb
a 72 podporných služieb do produkčného prostredia. Spolu je evidovaných 145
elektronických služieb. Portál ES je sprístupnený pre informačné a transakčné služby za
použitia eID karty (G2C – 57 služieb). Prebieha produkčná prevádzka s implementáciou
požadovaných zmien používateľov.

8.3

Podprogram

Správa majetku

V podprograme Správa majetku boli výdavky vyčerpané vo výške 1 792 398 €, z toho
bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 1 591 110 € a kapitálové výdavky vo výške
201 288 €.
Bežné výdavky na činnosť organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané vo
výške 1 374 338 € a na Úrade KSK vo výške 216 772 €.
Kapitálové výdavky boli na činnosť organizácie Správa majetku KSK Košice
vyčerpané na zateplenie strechy v Zdravotníckom zariadení JAZERO v Košiciach vo výške
156 310 € a na rekonštrukciu strechy kotolne vrátane osadenia nových zvodov a snehových
zábran na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach vo výške 44 978 €.
Ukazovateľ výsledku - % dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov bol splnený na
50,05 %. Príjmy z prenájmu a služieb v organizácii Správa majetku KSK Košice boli na rok
2018 rozpočtované vo výške 2 485 000 €, z toho príjmy z prenájmu vo výške 1 309 800 €
a ich plnenie je k 30. 06. 2018 vo výške 655 523 €.

8.4

Podprogram

Podporná činnosť – správa kraja

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja
predstavuje čiastku 2 781 629 €.
Čerpanie výdavkov na mzdy predstavuje čiastku 1 549 862 € a čerpanie výdavkov
na odvody do poistných fondov čiastku 614 988 €.
V oblasti tovarov a služieb boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 188 843 €. Ich
čerpanie bolo najmä na audit účtovnej závierky na rok 2017, notárske služby, zabezpečenie
prevádzky modulu SAP HR podporujúceho personálnu oblasť, školenie a vzdelávanie
zamestnancov KSK, výkon podpornej energetickej služby v rámci organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pod.. V tomto podprograme boli vyčerpané i zákonné
výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.
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V bežných transferoch boli finančné prostriedky vyčerpané vo výške 427 935 €,
najmä na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku, odstupné, na
poskytnutie dotácie pre mesto Sobrance na zabezpečenie spolupráce pri organizovaní Dňa
priateľstva 2018 na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod a finančné príspevky
pre Európske združenie územnej samosprávy Via Carpatia (ďalej len „EZÚS“) a Agentúru na
podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, n. o.

8.5

Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Výdavky v rámci tohto podprogramu boli v 1. polroku 2018 vyčerpané na splatenie
úrokov úverov z EIB a Slovenskej sporiteľne vo výške 197 535 €.

8.6

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 54 915 €, pričom ide
o bežné výdavky, z ktorých boli financované činnosti najmä v rámci projektu Informačno –
poradenského centra KSK pre IROP, projektu informačného centra Europe Direct Košice
a projekt uTechnickej asistencie programu Interreg HU-SK.
Jednotlivé projekty tohto podprogramu sú v nasledovnom štádiu pripravenosti:
1. Kreatívne centrum Košického kraja – bude podané v rámci výzvy IROP Prioritná os 3:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, predpokladané náklady cca. 9 mil. €
Bola vypracovaná architektonická štúdia projektu, rozpracovaná štúdia
uskutočniteľnosti, boli navrhnuté programy Kreatívneho centra. Problémom ostáva, že
výzva ešte stále nebola vyhlásená (Ministerstvo kultúry SR ju pôvodne plánovalo
vyhlásiť v júni 2016 a odvtedy to priebežne posúva) a k dispozícii nie sú jednoznačné
a oficiálne informácie o podmienkach výzvy, ktoré sa často menia. Bez toho je
problematické pripravovať stavebný projekt a iné povinné podklady k žiadosti o NFP
a zvoliť vhodnú právnu formu Kreatívneho centra. Ministerstvo kultúry SR pracuje na
novom nastavení výzvy aj na základe pripomienok potenciálnych žiadateľov
z jednotlivých samosprávnych krajov.
2. DECIBEL – projekt v rámci programu Interreg Central Europe je v procese
schválenia.
3. ELISE (Interreg Europe) – projekt je schválený a implementuje sa. Je zameraný na
zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Bolo spracovaných a vyhodnotených
20 najlepších skúseností zo 6 participujúcich regiónov Európy (oblasti inovácií,
startupov, financovania). Klastrová mapa – vyhodnotenie.
4. MOBI - „Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región” – projekt je
v procese schvaľovania a bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020.

26

