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

Dátum a čas rokovania:

22. 8. 2002 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

Úrad ŽSK, ul. J. Kalinčiaka č. 14, Žilina

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Informácia o stave prechodu škôl a školských zariadení z Krajského úradu v Žiline na
samosprávny kraj.
3. Návrh rozpočtu na r. 2003.
4. Havarijné stavy na majetku.
5. Rôzne.
6. Záver.
K bodu č. 1:
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Mgr. Peter Kuľha, ktorý privítal prítomných na
zasadnutí komisie.
Konštatoval, že a rokovaní je prítomných 9 členov komisie, vedúci odboru školstva
a trvalo prizývaný p. Ing. Dušan Krasnec. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili poslanci:
Mgr. František Adamčák a MUDr. Alexander Slafkovský.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania, nik
z prítomných nemal pripomienky k jeho doplneniu, ani k zmenám.
K bodu č. 2:
Vedúci odboru školstva Mgr. Jaňák informoval prítomných o informatívnej správe, ktorá
bola predložená na rokovaní zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len
„samosprávneho kraja“) dňa 21. 8. 2002.
Konštatoval, že do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja prešlo celkom 114
škôl a školských zariadení. K termínu 21. 7. 2002 boli zo strany všetkých riaditeľov škôl
odovzdané delimitačné protokoly, ktoré sú v súčasnosti kontrolované pracovníkmi finančného
a právneho odboru úradu kraja. Hlavný delimitačný protokol bol s Krajským úradom v Žiline
podpísaný dňa 16. 8. 2002. V ďalšom informoval, že na základe rozhodnutia racionalizačnej
komisie pri Ministerstve školstva SR vznikli k 1. 9. 2002 štyri nové združené školy a jedna
zlúčená škola. Vo svojom vystúpení ďalej informoval o personálnych zmenách v riadiacich
funkciách, ktoré vznikli po 1. 7. 2002 z dôvodu obchodu do dôchodku, resp. vzdania sa
funkcie. Na tieto riadiace funkcie boli vypísané výberové konania so záväzným termínom
predloženia prihlášok do 8. 8. 2002, ktoré boli postúpené jednotlivým Radám škôl. Uviedol,
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že k 1. 9. 2002 budú jednotlivým školám vydané nové zriaďovateľské listiny a menovacie
dekréty pre riaditeľov.
Na záver zdôraznil, že začiatok školského roka je po finančnej aj prevádzkovej stránke
zabezpečený.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
b e r i e n a v e d o m i e:
informáciu o stave prechodu škôl a školských zariadení z Krajského úradu v Žiline na
samosprávny kraj.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3:
Členovia komisie za zaoberali návrhom rozpočtu na kalendárny rok 2003, pričom
jednomyseľne konštatovali, že rozpočet je nepostačujúci, pretože je tvorený na úrovni r. 2002
s prihliadnutím na časť inflácie a bez prihliadnutia na nárast cien.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
1. n e s ú h l a s í
s navrhovaným rozpočtom na kalendárny rok 2003,
2. ž i a d a
rozpočet na r. 2003 navýšiť o skutočné potreby na základe delimitačných protokolov
s prihliadnutím na infláciu a nárast cien.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 4:
Členovia komisie sa zhodli na tom, že vedúci odboru školstva v lehote do 26. 8. 2002
pripraví zoznam havárií na majetku, ktoré si vyžiadajú prioritné riešenie. Na riešenie
havarijných stavov bude vytvorená komisia.
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K bodu č. 5:
Na základe údajov, zistených z výkazov odovzdaných zo strany jednotlivých škôl
k termínu 15. 9. 2002, bude na komisii prerokovaná reálna situácia na školách za účelom
prijatia potrebných racionalizačných opatrení.
Ing. Dušan Krasnec v mene Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Žilina ponúkol
poslancom zastupiteľstva služby vo veci prijatia budúcich racionalizačných opatrení. Súčasne
zdôraznil, že prijaté racionalizačné opatrenia musia mať viditeľný efekt.
Člen komisie Mgr. Jozef Pauko navrhuje, aby do procesu prijímania racionalizačných
opatrení bol zainteresovaný aj Krajský úrad práce Žilina, ktorý má spracovanú štatistiku
vyplývajúcu z aktuálnej situácie na trhu práce v Žilinskom kraji. Vhodným procesom pri tejto
činnosti bude spracovaná štruktúra nezamestnaných podľa profesií.
Na záver Ing. Krasnec informoval prítomných, že SOPK Žilina pripravuje na mesiac
november 2002 burzu práce.
K bodu č. 6:
Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26. 9. 2002
o 13.00 hod. na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 3. 9. 2002

........................................................
Mgr. Peter KUĽHA
predseda komisie

Zapísala: Ing. Sylvia Mahútová
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