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

Dátum a čas rokovania:

28. 11. 2002 o 13. 00 hod.

Miesto rokovania:

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania: ( podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie správy o stave školstva Žilinského samosprávneho kraja.
3. Informácia vedúceho odboru školstva Mgr. Ľubomíra Jaňáka o možnej úprave siete
študijných a učebných odborov.
4. Návrh rozpočtu na rok 2003.
5. Návrh úpravy „ Zásad hospodárenia s majetkom Žilinského samosprávneho kraja “.
6. Organizácia predmetových súťaží žiakov stredných škôl.
7. Vyhodnotenie účasti SOPK v systéme odborného vzdelávania.
8. Uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.
9. Záver.

K bodu č. 1

Rokovanie komisie otvoril je predseda Mgr. Peter Kuľha, ktorý privítal prítomných na
zasadnutí komisie.
Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 7 členov komisie a vedúci odboru školstva
Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Ľubomír Jaňák. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili
Mgr. Jozef Vilček, Mgr. Jozef Pauko, Mgr. František Adamčák a Mgr. Jozef Šugár.
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Následne predseda oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol, aby bol bod
programu č. 8 „ Uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce“ zaradený pred
navrhovaný bod č. 2. Číslovanie bodov 2 až 9 sa mení na 3 – 9.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
s ch v a ľ u j e
program rokovania podľa predloženej zmeny.
Výsledky hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2

Predseda komisie Mgr. Peter Kuľha požiadal riaditeľov stredných škôl a učilíšť
v Liptovskom Mikuláši, aby informovali členov komisie o stave škôl v ich regióne.

1. O Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši riaditeľ školy konštatoval, že sa nachádza vo
veľmi dobrom stave a záujem o štúdium na tejto škole je veľký.
2. Združená hotelová a obchodná škola je zameraná na gastronomické a obchodné
odbory. Prax sa vykonáva v okolitých zariadeniach a uplatnenie absolventov školy je
veľmi dobré.
3. Stredné odborné učilište vzniklo zlúčením 3 škôl. Je to učilište široko spektrálne (ako
pekár, kaderník, kozmetička, tkáč, krajčírka, textilný chemik.). Snahou školy je
vytvoriť odbor zvrškár. Uplatnenie absolventov školy je vysoké až 21 %. Predseda
Mgr. Peter Kuľha navrhol, či by pre školu nebolo účelovejšie a efektívnejšie vytvoriť
Združenú školu z trojročných a štvorročných odborov.
4.

Stredná zdravotná škola má 52 - ročnú existenciu. Poskytuje úplné stredné a odborné
vzdelanie – zdravotný asistent. Uplatnenie absolventov je veľmi vysoké. Mnohí
absolventi sa uplatňujú aj v zahraničí. Vedúci odboru školstva Mgr. Jaňák informoval
komisiu o možnom návrhu, že by Stredná zdravotná škola v Liptovskom Mikuláši
a Dolnom Kubíne prešla pod správu Lekárskej fakulty v Liptovskom Mikuláši.
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5. Vo Výpočtovom stredisku sa konajú školenia učiteľov stredných a základných škôl.

6. Elektrotechnická škola v Liptovskom Hrádku je odborne zameraná na elektrotechniku.
Stav prihlásených je väčší ako je voľná kapacita pre školu.
7. Gymnázium v Liptovskom Hrádku má otvorených 8 tried. Z osemročného gymnázia až
97 % študentov pokračuje štúdiom na vysokej škole.

Komisia bola informovaná o stave prihlášok na jednotlivé stredné školy a odborné učilištia.
Členovia sa zhodli, že nie je možné otvárať len študijné odbory, pretože v okrese vzniká
nedostatok učebných odborov.
Komisia navrhuje na budúce zasadanie školstva prizvať riaditeľa Gymnázia v Liptovskom
Mikuláši a Stredného odborného učilišťa v v Liptovskom Mikuláši.

Predseda komisie Mgr. Peter Kuľha vyjadril nespokojnosť s obsahom Smernice- 1/2002
vydanej riaditeľom Úradu Žilinského samosprávneho kraja o úprave dispozičných
oprávnení správcov majetku Žilinského samosprávneho kraja v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti pri nakladaní s týmto majetkom.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odpor úča
riaditeľovi úradu kraja
zabezpečiť úpravu Smernice č. 1/2002 v zmysle požiadaviek.

Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3

Vedúci odboru školstva Mgr. Ľubomír Jaňák oboznámil členov komisie o obsahu
správy a stave školstva Žilinského samosprávneho kraja. Správa bola pripravená podľa
dohodnutých požiadaviek komisie z posledného zasadnutia. Sú v nej uvedené všetky
podstatné údaje potrebné pre školstvo . Správa je otvorená a bude sa podľa požiadaviek
dopĺňať. Materiál k tomuto bodu bol členom komisie zaslaný a je priložený k zápisnici.
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Uznesenie č. 3

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja
doplniť do správy o stave školstva Žilinského samosprávneho kraja informácie o Strednom
odbornom učilišti strojárskom v Martine a následne ich predložiť na budúcom zasadnutí
komisie školstva.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 4

Mgr. Ľubomír Jaňák informoval komisiu o návrhu možnej úprave siete študijných
a učebných odborov. Zdôraznil, že by nedošlo k likvidácii škôl, ale k ich účelovosti
a efektívnosti. Najmä všetky Dievčenské odborné školy by sa mali transformovať na
Združené školy. Ing. Štefan Holeščák vyjadril veľmi dobrú skúsenosť s týmto postupom.
Hotelovej akadémie a Stredného odborného učilišťa v Čadci. Tento krok považoval ako
veľmi kladný a zdôraznil, že spojením trojročných a štvorročných odborov sa zvýšil
záujem o školu. Materiál k tomuto bodu bude dodatočne členom komisie zaslaný.

K bodu č. 5

Uznesenie č. 4
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

1. k o n š t a t u j e,
že navrhovaný rozpočet na rok 2003 je hlboko poddimenzovaný.

2.

žiada

o navýšenie rozpočtu pre školstvo na rok 2003.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,
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K bodu č. 6

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

a,
Ing. Štefan Holeščák, bytom ul. Okružná č. 780, 022 01 Čadca, predložil na prerokovanie
svoju žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. KN 754/5, orná pôda o výmere 3 363 m²
v katastrálnom území Čadca, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3313 – vlastníkom je
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu v Čadci za účelom jeho majetkovo –
právneho vysporiadania. Uvedený pozemok odkúpil do svojho vlastníctva jeho starý otec,
avšak v roku 1948 došlo k jeho znárodneniu, bol pridelený OÚNZ Čadca pre výstavbu
nemocnice a následne v roku 1965 bol bezplatným prevodom pridelený Strednému odbornému
učilišťu v Čadci. K pozemku nie je možný prístup vozidlom, na liste vlastníctva je vedený ako
orná pôda a ako orná pôda, je tento pozemok z jeho strany využívaný. Na záver uviedol, že
pozemok sa zo strany školy nevyužíva dodnes. K pozemku nie je možný prístup vozidlom.
Riaditeľ Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu v Čadci vydal písomné
potvrdenie, že uvedenú parcelu škola nevyužívala, nevyužíva a vzhľadom aj na budúcnosť jej
využívanie neprichádza zo strany školy do úvahy. Rada školy pri ZSŠHSaO v Čadci na svojom
zasadnutí konanom dňa 27. 11. 2002 súhlasila s odpredajom tohto pozemku žiadateľovi.

Uznesenie č. 5
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
1. ž i a d a
Ing. Štefan Holeščáka
aby k svojej žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. KN 754/5, orná pôda o výmere 3 363 m²
v k. ú. Čadca doložil výpis z pozemkovej knihy, ktorým preukáže pôvodné vlastníctvo svojho
starého otca k predmetnému pozemku

2. d o p o r u č u j e
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
v prípade doloženia tohto dokladu schváliť odpredaj pozemku.

Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

5
b,
Vedúci odboru školstva Mgr. Jaňák informoval členov komisie o požiadavke zastup.
riaditeľky PhDr. Viery Brhelovej, ktorá žiadala o súhlas s uzatvorením kúpenej zmluvy
medzi predávajúcim Mestom Turčianské Teplice a kupujúcim Domovom mládeže
v Turčianskych Tepliciach, predmetom ktorej bude odkúpenie pozemkov, ktoré sú zastavané

objektom Domova mládeže v Turčianskych Tepliciach, a to pozemku par. č. KN 1383/167,
zast. plocha (dvor) o výmere 965 m² podľa geometrického plánu č. 27/2002 zo dňa 17. 6.2002 ,
parc. č. KN 1383/7, zast. plocha o výmere 381 m² , parc. č. KN 1383/11, zast. plocha o výmere
2 108 m² a parc. č. KN 1383/12, zast. plocha o výmere 468 m² v k. ú. Turčianske Teplice za
kúpnu cenu 100,-- Sk/m², t. j. celkom vo výške 392 200,- Sk.
Po krátkej diskusii dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 6
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
doporučuje
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť odpredaj nehnuteľnosti zastavaných objektom Domova mládeže v Turčianskych
Tepliciach, a to pozemku par. č. KN 1383/167, zast. plocha (dvor) o výmere 965 m² podľa
geometrického plánu č. 27/2002 zo dňa 17. 6.2002 , parc. č. KN 1383/7, zast. plocha o výmere
381 m² , parc. č. KN 1383/11, zast. plocha o výmere 2 108 m² a parc. č. KN 1383/12, zast.
plocha o výmere 468 m² v k. ú. Turčianske Teplice za kúpnu cenu 100,-- Sk/m², t. j. celkom vo
výške
392 200,Sk
za
účelom
ich
majetkovo
právneho
vysporiadania od vlastníka Mesta Turčianske Teplice.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

c,
Vedúci odboru školstva Mgr. Jaňák informoval členov komisie o požiadavke Denisi
Morgošovej, Č. Armáda 1029, 038 53 Turany, o odkúpenie pozemku par. č. 2138/6, zast.
plocha (dvor) o výmere 4 911 m² v k. ú. Turany, za kupnú cenu 70,-- Sk/m² ktorého
vlastníkom je Stredné odborné učilište drevárske, 038 53 Turany.
d,
Vedúci odboru ďalej informoval členov komisie o požiadavke Firmy MARLEX, p.
Vladimír Marčiš, Rudina 29, 023 31 Rudina, o odkúpenie pozemku par. č. KN 1478/5
o výmere 573 m² a časti KN č. 1478/10 o výmere 2 106 m² v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorého vlastníkom je Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste. Riaditeľ strednej
priemyselnej školy nesúhlasí s odpredajom tohto pozemku.
Po diskusii prijali členovia komisie nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 7

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

1. n e s ú h l a s í

a, s odpredajom pozemku par. č. 2138/6, zast. plocha (dvor) o výmere 4 911 m² v k. ú.
Turany, za kupnú cenu 70,-- Sk/m² ktorého vlastníkom je Stredné odborné učilište drevárske,
038 53 Turany.
b, s odpredajom pozemku par. č. KN 1478/5 o výmere 573 m² a časti KN č. 1478/10
o výmere 2106 m² v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorého vlastníkom je Stredná priemyselná
škola v Kysuckom Novom Meste.
2. k o n š t a t u j e,
že s odpredajom uvedených nehnuteľnosti sa komisia bude zaoberať až po úprave Smernice č.
1/2002.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 7

Na organizáciu predmetových súťaží žiakov stredných škôl zatiaľ nie sú vyčlenené
finančné prostriedky. Predseda komisie požiadal členov , aby zistené informácie
o voľnočasových aktivitách a športu boli zaslané na odbor školstva Úradu Žilinského
samosprávneho kraja.

K bodu č. 8

Predseda komisie navrhol, aby bol bod programu č. 8 „ Vyhodnotenie účasti činnosti
SOPK v systéme odborného vzdelávania“. odložený na budúce zasadanie komisie školstva,
mládeže a vzdelávania.
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K bodu č. 9

Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa
februára 2003.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda poďakoval prítomným za účasť.

V Žiline 3. decembra 2002

Mgr. Peter Kuľha, predseda komisie

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

Miroslava Staňová, zapisovateľka

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

19.

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

Dátum a čas rokovania:

20. 2. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Informácia o stave a príprave realizácie schválenej „Koncepcie rozvoja stredného
školstva v Žilinskom samosprávnom kraji.“
3. Informácia o príprave úpravy „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja a „Smernice č.1/2002 Úradu Žilinského samosprávneho kraja
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku Žilinského samosprávneho kraja
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní s týmto majetkom.“
4. Informácia o stave a návrh na metodiku rozpisu rozpočtu stredného školstva
v Žilinskom samosprávnom kraji.
5. Informácia o výberových konaniach na riaditeľov stredných škôl a školských zariadení
Žilinského samosprávneho kraja.
6. Rôzne.
7. Záver.

K bodu č. 1

Rokovanie komisie otvoril jej predseda Mgr. Peter Kuľha, ktorý privítal prítomných na
dnešnom zasadnutí komisie Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 8 členov komisie,
vedúci odboru školstva Mgr. Ľubomír Jaňák, vedúca oddelenia správy a metodiky PaedDr.
Zlatica Huľová a vedúca oddelenia samospráv činností PhDr. Nadežda Šugrová. Svoju neúčasť
na rokovaní ospravedlnil člen komisie Mgr. Jozef Vilček a Zdeno Kozák.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol
zmenu poradia bodov programu tak, že bod č. 5 sa prerokuje ako bod č. 2, bod č. 4 ako bod č.
3, bod č. 3 ako bod č. 4 a bod č. 2 ako bod č. 5.
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Následovne dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
schvaľuje
program rokovania podľa preložených zmien.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2

PaedDr. Zlatica Huľová informovala členov komisie o výberových konaniach, ktoré sa
konali v termínoch 6. 2. 2003, 10. 2. 2003 a 12. 2. 2003 na 7 stredných školách v našom kraji.
Pričom 2 výberové konania sú v riešení, 1 sporné.
Následne oboznámila s výsledkami výberových konaní.
a) Na strednej priemyselnej škole a obchodnej akadémii v Kysuckom Novom Meste bol
zvolený Ing. Alexander Orliský.
b) Na združenej strednej škole odevnej v Námestove bola zvolená Ing. Erika Šušková.
c) Na združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši Mgr. Štefan Meľucha.
d) Na združenej strednej škole poľnohospodárskej v Liptovskom Mikuláši bol zvolený
Ing. Drahomír Krčmárek.
e) Na združená strednej škole odievania a služieb Žilina – Hlinská bola zvolená Mgr.
Štefánia Hmírová.
f) Na strednom odbornom učilišti v Ružomberku bol zvolený Mgr. Vladimír Pančík.
Po nasledujúcich informáciách členka komisie Ing. Svrčková vyjadrila svoj názor, že na
Združenej strednej škole odievania a služieb Žilina – Hlinská bolo výberové konanie
zmanipulované. K tomuto tvrdeniu sa pridalo i viacero členov komisie. Vedúca oddelenia
metodiky informovala komisiu o podrobnostiach týkajúcich sa tohto výberového konania.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
žiada
vedúceho odboru školstva Mgr. Ľubomíra Jaňáka,
aby sa vykonal prieskum a bolo prešetrené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na
Združenej strednej škole odievania a služieb Žilina – Hlinská.
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Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

zdržal sa: 4 hlasy,

proti: nikto.

Uznesenie č. 3
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
žiada
vedúceho odboru školstva Mgr. Ľubomíra Jaňáka,
aby bolo prešetrené výberové konanie na funkciu riaditeľa Združenej strednej škole Žilina –
Bánová a následne bolo vyhlásené nové výberové konanie.

Výsledok hlasovania.:

Za: 6 hlasov,

proti: 1hlas,

zdržal sa: 2 hlasy.

Uznesenie č. 4
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja,
aby schválilo výsledky výberových konaní okrem okrem Združenej strednej školy Žilina
Bánová a Združenej strednej školy odievania a služieb Žilina – Hlinská.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3

Na základe materiálu: „Metodika rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre školy a školské zariadenia na rok 2003“ boli pracovníčkou finančného odboru Martou
Sedláčkovou objasnené pravidlá delenia finančných prostriedkov na jednotlivé školy.
Zdôraznila, že finančných prostriedkov je nedostatok. Čo sa týka informácii o rozpise
rozpočtu pre školstvo mali byť spracované začiatkom marca, ale tento termín nie je záväzný.
Členovia komisie vyjadrili názor, aby bol rozpočet pre všetky školy rovnaký a všetky školy by
mali byť rovnako financované. Podrobnejšie sa bude o tomto bode rokovať na budúcom
zasadaní, keď budú známe podrobnosti o rozpise rozpočtu.
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Uznesenie č. 5
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

1. b e r i e n a v e d o m i e
predloženú „Metodiku rozpisu rozpočtu stredného školstva v Žilinskom samosprávnom
kraji.“
2. o d p o r ú č a
riaditeľovi úradu Žilinského samosprávneho kraja,
aby žiadal Ministerstvo školstva SR o upresnenie rozpisu metodiky školstva a aby boli
zohľadnené skutočné výdavky škôl.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 6
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja,
aby žiadalo Ministerstvo školstva SR o navýšenie rozpisu rozpočtu v opačnom prípade nebude
zabezpečená prevádzka na školách.

K bodu č. 4

Vedúci odboru Mgr. Ľubomír Jaňák informoval, že „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“ boli predložené s tým, že boli akceptované
všetky pripomienky. Pričom budú prerokované vo všetkých komisiách.

Uznesenie č. 7
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
1. b e r i e n a v e d o m i e

úpravu „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.“
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2. n a v r h u j e,
aby v „Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
v Čl. 7 odst. 3 o prebytočnom a neupotrebiteľnom majetku bol doplnený člen komisie na
potvrdenie nemožnosti využitia prebytočného resp. neupotrebiteľného majetku z rady
poslancov z príslušného volebného okresu, v ktorom sa majetok nachádza.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Predseda komisie informoval o stave a príprave realizácie schválenej „Koncepcie rozvoja
stredného školstva v Žilinskom samosprávnom kraji.“ Informoval, že koncepcia je ešte
otvorená, ale k zásadným zmenám nedôjde. Tento návrh neprešiel ešte racionalizačnou
komisiou. Zdôraznil, že všetky pripomienky budú akceptované len v písomnej forme. Na
budúcom zasadnutí bude tento bod definitívne uzavretý.

K bodu č. 6

Vedúci odboru školstva Mgr. Ľubomír Jaňák informoval komisiu, že 19. 2. 2003 sa konala
voľba do Územnej školskej rady, kde by mal byť delegovaný aj zástupca za Žilinský
samosprávny kraj. Predseda komisie navrhol ako delegáta Mgr. Jozefa Vilčeka a následne dal
o tomto návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 7

Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13. 3. 2003
o 13.00 hod. v zasadačke na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda poďakoval prítomným za účasť.

V Žiline 24. 2. 2003

Mgr. Peter Kuľha, predseda komisie

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

Miroslava Staňová, zapisovateľka

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