ZÁPIS
z rokovania komisie školstva, mládeže a vzdelávania zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

11. 4. 2002 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

Úrad ŽSK, Mariánske nám. č. 5, 011 09 Žilina

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Predseda komisie Mgr. Peter Kuľha (ďalej len „predseda“) navrhol nasledovný program
rokovania.
1. Otvorenie.
2. Plán práce komisie.
3. Záver.
K bodu č. 1
Predseda privítal prítomných členov komisie a nasledovalo vzájomné zoznámenie sa
všetkých členov.
Bolo dohodnuté, že na rokovania komisie bude prizývaný pracovník SOPK – Regionálnej
komory Žilina p. Ing. Dušan Krasnec.
K bodu č. 2:
Predseda zdôraznil, že je potrebné pripraviť správu – analýzu existujúcich škôl
a školských zariadení nachádzajúcich sa v Žilinskom kraji, ktorá bude predložená na rokovaní
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „kraj“), a to ešte pred termínom
prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávny kraj, t. j. pred 1. 7. 2002.
Predseda uviedol, že má k dispozícií pripravený zoznam škôl a školských zariadení, ktoré
sú v pôsobnosti Krajského úradu v Žiline, avšak do dnešného dňa nie je jednoznačné, ktoré
školy a školské zariadenia prechádzajú do zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a ktoré zostávajú
v štátnej správe.
Komisia sa zhodla na tom, že analýza by mala byť spracovaná podľa druhu školy (aké majú
zameranie, koľko majú tried, žiakov a pod.) a neskôr podľa regiónov (aké druhy škôl sú v tom
ktorom regióne) v následnej náväznosti na zistenie, aké percento nezamestnaných absolventov
produkujú. Je potrebné stanoviť prognózu a zámery, rozvoja ktorých škôl sa bude podporovať
a naopak, do ktorých škôl nie je ekonomické investovať. Pri tomto rozhodovaní je nutné
rešpektovať stav, daný rozvoj hospodárstva a ekonomiky (perspektívne firmy). Rovnaká
analýza by sa mala spracovať aj pre zariadenia pre voľný čas a šport. Veľmi dôležité pri
všetkých krokoch analýzy je brať do úvahy demografický vývoj v kraji.

Bolo poznamenané, že celý budúci školský rok 2003/04 je nemenný a rozpočet schválený
na tento rok vychádza z nákladov r. 2000, t. j. bez navýšenia, aj napriek tomu, že nárast cien
je výrazný. Z uvedeného dôvodu sa komisia zhodla na tom, že problematika financovania
a taktiež problematika investičných činností v oblasti školstva bude predmetom samostatných
rokovaní komisie.
Členovia komisie prišiel pozdraviť aj predseda kraja PaedDr. Jozef Tarčák, ktorý
požiadal, aby si komisia určila systém svojej práce, aby sa zaoberala spôsobom, ako sa bude
nakladať s majetkom a finančnými prostriedkami určenými pre školstvo a v konečnom
dôsledku, aby vykonala reštrukturalizáciu stredných škôl s prispôsobením k záujmom žiakov,
potrebám a vývojovým trendom na trhu práce.
Nasledovala diskusia, na záver ktorej bolo dohodnuté, že najbližšie zasadnutie komisie sa
bude konať dňa 2. mája 2002 o 13.00 hod. a predmetom rokovania bude analýza gymnázií
(prognózy, existujúci stav – priestorová kapacita, využiteľnosť danej kapacity, počet tried)
s tým, že budú prejednané aj oblasti financovania a investičnej činnosti. Na rokovanie budú
prizvaní aj zástupcovia odboru školstva Krajského úradu v Žiline.
Nasledovné zasadnutia komisií: 23. 5. 2003, 20. 6. 2002.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 12. 4. 2002

Zapísala: Ing. Mahútová

