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

Dátum a čas rokovania:

16. júna 2003 o 12.00 hod.

Miesto rokovania:

Úrad ŽSK, J. Kalinčiaka 14, Žilina

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Stanovisko komisie k uskutočneným výberovým konaniam.
Stanovisko komisie k návrhu na menovanie riaditeľov škôl do funkcií.
Rôzne.
Záver.

K bodu č. 1

Rokovanie komisie otvoril jej predseda Mgr. Peter Kuľha, ktorý privítal prítomných na
zasadnutí komisie. Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 5 členov komisie, vedúca
oddelenia správy a metodiky PaedDr. Zaltica Huľová a vedúca oddelenia samosprávnych
činnosti PhDr. Nadežda Šugrová.

K bodu č. 2 a č. 3

Predseda komisie požiadal vedúcu oddelenia správy a metodiky Úradu ŽSK PaedDr.
Zlaticu Huľovú, aby informovala komisiu o výberových konaniach. PaedDr. Zlatica Huľová
oboznámila členov komisie o výberových konaniach, ktoré sa konali v termínoch 11. 6. 2003,
12. 6. 2003, 16. 6. 2003 na 5 stredných školách v pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja.
Následne oboznámila prítomných s výsledkami výberových konaní.

a) na funkciu riaditeľky Strednej zdravotníckej školy v Žiline bola zvolená PhDr. Jana
Lepiešová, PhD
b) funkciu riaditeľa Gymnázia v Ružomberku bol zvolený RNDr. Miroslav Nociar
c) na funkciu riaditeľky Strednej zdravotníckej školy v Martine bola zvolená PhDr. Jana
Nemcová
d) na funkciu riaditeľky Obchodnej akadémie v Martine bola zvolená Ing. Elena
Siráňová
e) na funkciu riaditeľa Stredného odborného učilišťa elektrotechnického v Nižnej bol
zvolený Ing. Peter Smolár.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
berie na vedomie
výsledky výberových konaní na 5 stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávnom
kraji.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť výsledky výberových konaní a menovať riaditeľov do funkcií.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3

Členovia komisie sa zaoberali problematikou financovania škôl.
Prizývaný Ing. Dušan Krasnec informoval, že 8. júla 2003 v budove SOPK v Žiline sa
uskutoční diskusia k pripomienkovaní nového školského zákona.

Vedúca oddelenia PhDr. Nadežda Šugrová predložila návrh na kúpu Športovej haly č. p.
524/7 a pozemku pod uvedenou halou, v katastrálnom území Istebné, v rámci verejného
ponukového konania Oravských ferozliatinárskych závodov, a. s. v konkurze, Istebné do
vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja a následne do správy Stredného odborného
učilišťa v Istebnom pre potreby výuky telesnej výchovy za cenu 1 100 000,- Sk za ŠH
a 200 000,- Sk za pozemok /cena zo znaleckého posudku č. 9/2001 zo dňa 11. 1. 2001
vypracovaného Ing. Pavlom Rosívalom vo výške 2 273 700,- Sk/.

Uznesenie č. 3
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
predsedovi kraja a zastupiteľstvu ŽSK
pozvať na rokovanie ministra školstva SR a ministra financií SR z dôvodu vysvetlenia
krátenia rozpočtu miezd a odvodov škôl a školských zariadení v Žilinskom samosprávnom
kraji pre rok 2003.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 4
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť kúpu Športovej haly č. p. 524/7 a pozemku pod uvedenou halou, v katastrálnom
území Istebné, v rámci verejného ponukového konania Oravských ferozliatinárskych
závodov, a. s. v konkurze, Istebné do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja a následne
do správy Stredného odborného učilišťa v Istebnom pre potreby výuky telesnej výchovy za
cenu 1 100 000,- Sk za ŠH a 200 000,- Sk za pozemok /cena zo znaleckého posudku č. 9/2001
zo dňa 11. 1. 2001 vypracovaného Ing. Pavlom Rosívalom vo výške 2 273 700,- Sk/.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 30. júna 2003

Peter KUĽHA, predseda komisie

........................................................

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

........................................................

