ZÁPIS
z rokovania komisie školstva zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

20. mája 2002 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

Žilina, Mariánske námestie č. 5

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Komplexná analýza stredného odborného vzdelávania
v Žilinskom samosprávnom kraji.
2. Pomenovanie kritických stavov v SOU a SOŠ v ŽSK.
3. Riešenie finančných problémov.
4. Rôzne.

K bodu č. 1
Na území ŽSK je 34 SOŠ, 31 SOU, 6 stredných združených škôl, 8 stredísk praktického
vyučovania, 10 učilíšť bez právnej subjektivity a 1 konzervatórium.
Veľkým problémom je nezamestnanosť absolventov stredných škôl. K 31. 12. 2002 bola
celková nezamestnanosť 27%, z toho absolventi gymnázií – 9,4%
SOŠ – 30%
SOU – 31%
V rámci racionalizácie je aktuálna otázka vznik združených škôl (4) k 1. 9. 2002.
Výnimkou je Združená stredná škola v Liptovskom Mikuláši, kde rada školy, pedagogický
zbor a riaditelia požiadali o 1 ročný odklad.
Komisia sa zaoberala problémom rušenia DOŠ, 5 ich bolo zrušených, 7 zostalo v rámci
ŽSK.
Žilina
Obchodná akadémia na Veľkej Okružnej – najväčšia SOŠ v Žiline, dosahuje veľmi dobré
výsledky
- ročne sa otvára 6-7 tried prvého ročníka
- nový študijný odboru – bankovníctvo
- je potrebné vybudovať telocvičňu
SPŠ stavebná – ročne otvára 5 tried prvého ročníka
- nové študijné odbory – staviteľstvo a požiarna ochrana, geodézia a kartografia
Stredná poľnohospodárska škola – jedna z najlepších na Slovensku
- školský majetok v Zádubní
- zameriava sa aj na agropodnikanie a potravinárstvo a i.
SPŠ odevná - od 1. 9. 2002 sa zlúči s SOU služieb
- nové študijné odbory – odevníctvo, technológia odevov, návrhárstvo
SPŠ Žilina – Bánová – zameraná na dopravu, colnú deklaráciu, údržbu cestných vozidiel
- každoročne otvára 2 triedy prvého ročníka

Hotelová akadémia Žilina - návrh na zlúčenie s DOŠ neprešiel kvôli ješitnosti rodičov
- každoročne otvára 1. triedu prvého ročníka
- absolventi po ukončení štúdia získavajú výučný list
DOŠ – zameraná na obchod a podnikanie, agroturistiku
Obchodná akadémia Tomáša Akvinského – zriaďovateľom je Biskupský úrad v Nitre
Súkromná obchodná akadémia
- v okrese Bytča nie sú školy stredného odborného vzdelania
SOU stavebné – ročne otvára 7 tried prvého ročníka
- nový odbor – pracovník marketingu zameraný na spotrebný tovar
SOU energetické - k 1. 7. 2002 prechádza pod Stredoslovenskú energetiku
- od 1. 9. 2002 - nový odbor – mechanik počítačových sietí
SOU služieb – od 1. 9. 2002 sa zlúči so SPŠ odevné a vznikne Združená škola odievania
a služieb
- nový odbor – operátor kožušníckej výroby – záujem neprejavil ani jeden žiak 9.
ročníka ZŠ
- najvyhľadávanejšie odbory – kozmetička, kaderníčka
SOU umeleckých remesiel – je potrebné vytvoriť projekt
- študijné odbory – umelecká čipka, rezbárstvo, umelecké spracovanie dreva, umelecká
výšivka
SOU spoločného stravovania – jedno z najlepších SOU na Slovensku
SOU chemické
SOU stavebné v Bytčici, SOU textilné – zamerané na žiakov končiacich vo vyššom ročníku
-

v Žiline sú 3 SOU stavebné – snaha o vytvorenie Združenej strednej školy stavebnej

Kysuce – Kysucké Nové Mesto
Obchodná akadémia – do útlmu
SPŠ strojárska – forma technického lýcea
SOU strojárske – v súčasnosti navštevuje študentov
Čadca
Obchodná akadémia – bilinguálna
Združená stredná škola a SOU strojárske – duplicita študijných odborov
Združená stredná škola drevárska
Krásno na Kysucou
DOŠ – presťahovaná na základnú školu
SPŠ drevárska
Turiec
Situácia stredného odborného vzdelávania je stabilizovaná.
Martin
Stredná priemyselná škola – technické lýceum
- nový študijný odbor mechatronika

Zdužená stredná škola dopravná – študijné predmety – doprava, elektro v doprave, železničná
doprava
Obchodná akadémia – nový študijný odbor – cestovný ruch
DOŠ –do útlmu
ZSŠ Martin – Priekopa – pod PHARE
- treba riešiť duplicitu v študijných odboroch na SOU strojárske a SOU služieb
Turčianske Teplice
Obchodná akadémia – do útlmu
Pedagogická a sociálna akadémia - veľmi kvalitná
SPŠ drevárska v Turanoch – predpoklady vznik ZSŠ drevárskej
Mošovce
SOU rybárske – stabilizované
Orava
Námestovo
SPŠ odevné – tohto roku otvorili tri triedy prvého ročníka
DOŠ Slanická Osada – zaniká, vznik Obchodnej akadémie
SOU strojárske – presun jednoduchých odborov z Dolného Kubína
- odbory strojárstvo a stavebníctvo

Tvrdošín
SPŠ strojárska – zameraná na elektrotechniku
SPŠ dopravná - zameraná na ceste vozidla
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
DOŠ – do útlmu
SOU lesnícke – enormný záujem zo strany žiakov
- rozostavané
SOU elektrotechnické Nižná – každoročne otvára 5-6 tried 1. ročníka
- možnosť napojenia na priemyselný park
SOU Kňažia a SOU Istebné – dochádza k duplicite študijných odborov
SOU Kňažia – v súčasnosti navštevuje 310 žiakov
- študijný odbor strojárstvo
SOU Istebné – v súčasnosti navštevuje 350 žiakov
- študijný odbor elektrotechnická a výroba konfekcie
Dolný Kubín
Kapacita stredných odborných škôl nie je naplnená
Hotelová akadémia – špecializované pomaturitné štúdium
DOŠ – do útlmu

Liptov
Liptovský Mikuláš
SPŠ stavebná – zameraná na zariadenia budov
SPŠ elektrotechnická – študijné odbory – elektrotechnická, oznamovacia technika, počítačové
systémy
- perspektívna škola, ak sa v regióne bude rozvíjať priemysel
DOŠ – zmena na SOŠ s novým študijným odborom – zasielateľstvo
Obchodná akadémia – veľmi kvalitná
Združená stredná škola poľnohospodárska – vznikne združením Strednej poľnohospodárskej
školy a SOU poľnohospodárske
Zdužená hotelová a obchodná škola – forma hotelovej akadémie
Liptovský Hrádok
SOU drevárske – vyprofilovaná škola drevospracujúceho priemyslu a umeleckopriemyselného opracovania dreva
Stredná lesnícka škola – ročne otvára 2 triedy 1. ročníkov
Ružomberok
Komisia navrhuje vypracovať orientačnú štúdiu zamerania jednotlivých regiónov
a k tomu prispôsobiť študijné zameranie stredných odborných škôl s ohľadom na požiadavky
trhu práce v regióne.
K bodu č. 2
Krajský úrad odovzdal zoznam stavieb a rozostavaných budov na úrad Žilinského
samosprávneho kraja. Na výstavbu bolo vyčlenených 270 000 000,– Sk ročne, dôraz sa kládol
najmä na dobudovanie stredných odborných škôl, rekonštrukciu, prístavby a nadstavby.
-

rekonštrukcia konzervatória v Žiline je pred dokončením
dostavba Obchodnej akadémie v Čadci, predpokladané dokončenie v roku 2003
budova SOU služieb v Čadci – pred dokončením v jej priestoroch budú ubytovaní
študenti a lektori Gymnázia V4
plynofikácia SOU textilné v Čadci
rekonštrukcia vykurovania, vodovodného potrubia a oprava striech v SPŠ Martin
rekonštrukcia interiérov, elektroinštalácie a oprava striech na Združenej strednej škole
v Ružomberku
nadstavba dielní SOU strojárske v Námestove a i.

Komisia sa zhodla, že je potrebné vytvoriť pasport škôl a stredného odborného
vzdelávania, ktorý by zahŕňal revízie, dlhy a opravy daných škôl.
Komisia upozornila na fakt, že do dnešného dňa nebolo presne vymedzené, ktoré školy
v rámci presunu kompetencií prechádzajú pod Žilinský samosprávny kraj.

K bodu č. 3
Schválený štátny rozpočet pre SOŠ na rok 2002 je 390 867 000,– Sk, pričom na
vyriešenie havarijného stavu je potrebná suma 300 000 000,– Sk.
Ing. Dušan Krasnec (SOPK) oboznámil členov komisie o snahe podnikateľov vstupovať
do vzdelania. Situáciu komplikuje, že zákon o SOPK nie je schválený.
Budúci termín rokovania komisie školstva, mládeže a vzdelávania bude 22. 8. 2002
o 13.00 hod. v zasadačke Žilinského samosprávneho kraja.

V Žiline dňa 23. 5. 2002
Zapísala: Ing. Katarína Trunkvalterová

