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

Dátum a čas rokovania:

3. 4. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Aktuálne informácie o činnosti oddelenia školstva Úradu Žilinského samosprávneho
kraja.
4. Financovanie školstva.
5. Investičná výstavba a havarijné stavy.
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, vedúca oddelenia samosprávnych činnosti, PhDr. Nadežda Šugrová, vedúca
odboru finančného Ing. Marta Mangová a Ing. Roman Osika vedúci oddelenia vonkajších
vzťahov Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil člen
komisie MUDr. Alexander Slafkovský.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol aby
bol program doplnený o bod programu č. 6 Školský majetok a bod programu č. 7 Školy
v prírode. Číslovanie bodov 6 až 7 sa mení na 8 -9. Následovne dal o návrhu hlasovať.
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Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
schvaľuje
program rokovania podľa predložených zmien.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2

Prizvaný Ing. Dušan Krasnec informoval o ponúkanej možnosti, v spolupráci, so zväzom
automobilových predajcov, výučby študentov stredných škôl a učilíšť v odboroch pre
automobilový priemysel. Financovanie tohto vzdelávania bude kryté mimo zdrojov školy.
S tým, že združenie bude robiť výber škôl na základe svojich požiadaviek.
PaedDr. Zlatica Huľová informovala o výsledku šetrenia sťažnosti výsledkov výberových
konaní na Združenej strednej škole odievania a služieb Žilina – Hlinská a Združenej strednej
škole Žilina – Bánová útvarom hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra po prešetrení
sťažností konštatoval, že nebol porušený zákon, považuje sťažnosť za neopodstatnenú
a navrhuje výsledok výberového konania potvrdiť. Na žiadosť členov komisie prečítala
PaedDr. Zlatica Huľová stanovisko kontroly a doložené stanovisko od nezávislého právnika
JUDr. Müllera za Žiliny. Po týchto informáciách predseda navrhol opätovné predloženie
výsledkov na schválenie zastupiteľstvu, pretože vypísanie výberového konania by bolo
porušením zákona. Členovia komisie s týmto návrhom nesúhlasili.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
a) n e o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť výsledok výberového konania na Združenej strednej škole Žilina – Bánová.
b) ž i a d a
vedúceho odboru školstva Mgr. Ľubomíra Jaňáka,
aby bolo vyhlásené nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Združenej strednej
škole Žilina – Bánová.
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Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: 4 hlasy.

Uznesenie č. 3
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
a) n e o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť výsledok výberového konania na Združenej strednej škole odievania a služieb Žilina
– Hlinská.

b) ž i a d a
vedúceho odboru školstva Mgr. Ľubomíra Jaňáka,
aby bolo vyhlásené nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Združenej strednej
školy odievania a služieb Žilina – Hlinská.

Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: 4 hlasy.

K bodu č. 3

PaedDr. Zlatica Huľová podala najaktuálnejšie informácie o činnosti oddelenia správy
a metodiky. Informovala o konštituovaní Územnej školskej rady, ktorá na ustanovujúcom
zasadnutí tajným hlasovaním za predsedu zvolila Ing. Dušana Krasneca. Delegovaným
členom za Žilinský samosprávny kraj je poslanec Mgr. Jozef Pauko. Ďalej oboznámila členov
komisie o spolupráci s odborom regionálneho rozvoja a zapracovanie rozvojových aktivít do
ROP. Na základe toho sa po vstupe do EÚ budú môcť čerpať finančné prostriedky zo
štrukturálnych fondov. V tejto súvislosti sa plánuje vytvoriť skupina pre vzdelávaciu politiku
– tím odborníkov, ktorý sa bude podieľať na riešení aktuálnych otázok školskej politiky :






tvorba analýz
vypracovanie rozvojových aktivít
príprava na vypracovanie projektov
pripomienkovanie školského zákona
spolupráca pri plnení racionalizačných návrhov vyplývajúcich z „ Koncepcie rozvoja
školstva v Žilinskom samosprávnom kraji
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V súčasnosti je najaktuálnejšia príprava účasti Žilinských stredných škôl na Staromestské
slávnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5., 6., 7. júna 2003.

K bodu č. 4

Vedúca odboru financií Ing. Marta Mangová informovala o financovaní na úseku
školstva. Zdôraznila, že sa vychádza z materiálu „Metodika rozpisu finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia na rok 2003“. V súčasnosti je nedostatok
finančných prostriedkov pre rozpočtové aj príspevkové organizácie. Tento nedostatok
finančných prostriedkov bol rozporovaný na Ministerstve školstva SR u Ing. Chynoradského
a následne u Ing. Sládečkovej, ktorá bolo menovaná na jeho funkciu. Na základe
poskytnutých informáciách sa členovia komisie zhodli, že financovanie školstva je
protiústavné. Následne predložili členovia komisie svoje otázky Ing. Mangovej ohľadom
financovania jednotlivých škôl.

Uznesenie č. 4
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
žiada
zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja,
aby poveril Úrad Žilinského samosprávneho kraja vypracovať podnet na ústavný súd
o protiústavnosti financovania školstva.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Vedúci oddelenia vonkajších vzťahov Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Roman
Osika informoval členov komisie, že pre investičnú výstavbu sa vyčlenilo zhruba 50 %
z požadovanej sumy na rok 2003. Zdôraznil, že z poskytnutej sumy je problém finančne
pokryť všetky havarijné stavy a z dôvodu nízkeho rozpočtu budú zastavené niektoré
rozostavené stavby. Zároveň informoval o presunu finančných prostriedkov určených na
financovanie kultúrny inštitúcii na školské zariadenia.
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K bodu č. 6

Vedúci odboru školstva Mgr. Jaňák informoval o útlme odbornej praxe prostredníctvom
škôl lesného závodu vo Svaríne s tým, že odbornú prax vykonáva škola na základe zmluvy so
štátnymi lesmi. Ďalej bude potrebné riešiť školský majetok Zádubnie a Demänová, na ich
financovanie v tomto roku neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vedúci odboru
školstva navrhol obidva školské majetky dať do prenájmu. Zároveň požiadal členov komisie,
aby sa podieľali pri riešení problému so školským majetkom a zaujali svoje stanovisko.

Uznesenie č. 5
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
úradu Žilinského samosprávneho kraja,
aby školské majetky Zádubnie a Demänová boli podľa potrebných predpisov ponúknuté na
prenájom.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 7

Zároveň bola komisia oboznámená o situácii na školách v prírode. V našej
zriaďovateľskej pôsobnosti sú uvedené 4 zariadenia. Je dôležité rozhodnúť, či sa všetky školy
v prírode sa ponúknu na prenájom, alebo jedna škola ostane pre potrebu Úradu Žilinského
samosprávneho kraja na reprezentačné účely. Prevádzka týchto zariadení je financovaná z
ich vlastných príjmov pričom finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov sú hradené
prostredníctvom Krajského úrad. Na základe požiadavky členov komisie budú riaditelia
týchto zariadení prizvaní na budúce zasadnutie komisie školstva.

Uznesenie č. 6
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
odporúča
odboru školstva Úradu Žilinského samosprávneho kraja
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spracovať analýzu a perspektívy pre ďalší postup v riešení škôl v prírode a pripravený
materiál predložiť na budúce zasadnutie komisie školstva, mládeže a vzdelávania.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 8

a) PhDr. Nadežda Šugrová informovala členov komisie o žiadosti o presun správy
nehnuteľnosti Stredného odborného učilišťa Istebné. Ide o presun správy nehnuteľnosti – tzv.
rehabilitačného strediska, ktoré sa nachádza v areáli SOU Istebné sup. č. 241 na parc. č.
525/14, do správy SOU v Istebnom. Ako dôvod sa uvádza nasledovné: Rehabilitačné
stredisko bolo majetkom Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. NsP Dolný Kubín,
uvedené stredisko už viac rokov nepoužíva a z nehnuteľnosti demotovala všetky svoje
zariadenia. Stredisko je postavené na pozemku v správe SOU a energiami zásobované cez
zariadenia SOU. O presune vedenie školy rokovalo s vedením NsP Dolný Kubín so
súhlasným stanoviskom.

Uznesenie č. 7
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
doporučuje
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť presun nehnuteľností – tzv. rehabilitačného strediska, ktoré sa nachádza v areáli SOU
Istebné, do správy SOU v Istebnom sup. číslo 241 na parc. č. 525/14.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

b) Ďalšia požiadavka je od firmy TERRA 2000 s. r. o., Pribinová 25, 819 02 Bratislava,
prevádzka Martin, Ambra Pietra 33. Ide o výmenu časti pozemku nachádzajúceho sa na
katastrálnom území Priekopa, parcela č. 1156/1, ktorý je vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja a v správe ZSŠ dopravnej Martin-Priekopa. Majú záujem vymeniť
pozemok o výmer 815 m² z parcely č. 1156/1 za pozemok z parcely č. 1140/2, ktorý je toho
času v správe Slovenského pozemkového fondu.
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Uznesenie č. 8
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
doporučuje
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť výmenu pozemku parc. č. 1156/1 o výmere 815 m² v k. ú. Priekopa, ktorý je v správe
Združenej strednej školy dopravnej Matrin – Priekopa za pozemok parc. č. 1140/2, ktorý je
toho času v správe Slovenského pozemkového fondu a má oň záujem firma TERRA 200 s. r.
o., Pribinová 25, 819 02 Bratislava, prevádzka Martin.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

c, Ďalšia žiadosť je od p. JUDr. Gerharda Hunčagu, Vyšnokubínska 232/150, 027 01 Vyšný
Kubín o odkúpenie priestorov, kde prenajímateľom je Žilinský samosprávny kraj, správca
Stredná zdravotnícka škola M. Hattalu 2149 Dolný Kubína. Jedná sa o odpredaj priestorov
budovy Domova mládeže SZŠ Nemocničná ul. súp. č. 2068, Dolný Kubín zapísanej na liste
vlastníctva č. 4643, k. ú. Dolný Kubín, na KN prac. 883/123 o rozlohe 200 m².

Uznesenie č. 9
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
doporučuje
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť odpredaj časti budovy Domova mládeže SZŠ Nemocničná ul. súp. č. 2068, Dolný
Kubín zapísanej na liste vlastníctva č. 4643, v k. ú. Dolný Kubín, na KN parc. 883/123
o rozlohe 200 m² žiadateľovi JUDr. Gerhardovi Hunčagovi, Vyšnokubínska 232/150,
027 01 Vyšný Kubín, na základe súhlasného stanoviska poslancov za Dolný Kubín na
odpredaj priestorov.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

d,
PhDr. Šugrová ďalej informovala členov komisie o požiadavke Firmy MARLEX, p.
Vladimír Marčiš, Rudina 29, 023 31 Rudina o odkúpenie pozemku par. č. KN 1478/5
zastavanej plochy 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.
Vedenie školy s odpredajom súhlasí, s tým, že p. Marčiš sa zaviazal odpredať teplo
z generačných jednotiek, ktoré vybuduje, v potrebnom množstve a parametroch za cenu, ktorá
bude predstavovať maximálne 50 % ceny v porovnaní so súčasným dodávateľom tepla ako
i inštalovať plynový kotol, ktorý by mal slúžiť na vykurovanie objektov školy v prípade
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poruchy generačných jednotiek. Vzhľadom na to, že na parcele 1478/5 sa nachádzajú revízne
šachty teplovodného potrubia vedúceho do areálu školy, je potrebné v kúpnopredajnej zmluve
zaviazať kupujúceho, aby zodpovedným zamestnancom školy umožnil trvalý prístup k týmto
šachtám.

Uznesenie č. 9
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
doporučuje
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť odpredaj pozemku firme MARLEX, p. Vladimír Marčiš, Rudina 29, 023 31 Rudina
par. č. KN 1478/5 zastavanej plochy 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 v prípade dodržania predložených podmienok.

Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 9

Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 5. 6. 2003
o 13.00 hod.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 11. 4. 2003

Mgr. Peter Kuľhla, predseda komisie

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

Miroslava Staňová, zapisovateľka

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