
ZÁPISNICA č. 10/2012 

 

z mimoriadneho  zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 14. novembra 2012 

 

Dňa 14. novembra 2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline mimoriadne 

zasadnutie  komisie, ktoré  otvoril a viedol Mgr. Ladislav Čellár,  predseda komisie ţivotného 

prostredia. 

Na zasadnutí boli prítomní 6 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda  uznášania 

schopná. 2 členovia:  Ing. Marián Janušek, MUDr. Ľubomír Baţík – ospravedlnení. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie ţivotného 

prostredia.  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Analýza súčasného stavu a návrh opatrení k efektívnejšiemu financovaniu škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina. 

3. Záver 

 

 

K bodu 1 

Predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár privítal členov komisie a ostatných zúčastnených 

a navrhol na schválenie program rokovania.  Program rokovania komisie bol schválený. 
 

Výsledok hlasovania:   Za: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 2 

 

Uznesenie č. 32/2012 

- Analýza súčasného stavu a návrh opatrení k efektívnejšiemu 

financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žilina. 

 

Materiál odprezentovala vedúca odboru školstva PeadDr. Adriana Jurišová, ktorá 

 informovala o materiáli a  zvolených kritériách pri posudzovaní jednotlivých škôl a to : 

- energetická náročnosť, 

- počet ţiakov v školách, 

- počet ţiakov na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

- čerpanie miezd. 

Materiál vypracovaný pracovnou skupinou je prvý, ktorý sa zaoberá komplexnou analýzou 

jednotlivých škôl. V ďalšom spracovaní pri posudzovaní racionalizácie bude vypracovaná 

prehľadná sumarizačná tabuľka. Súčasná finančná situácia je váţna a je nutné posudzovať 

problém komplexne a nájsť najvhodnejšie riešenie. 

 

Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Ţiline racionalizáciu siete škôl a  racionalizáciu siete školských zariadení. 

 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 5  hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 1 hlas 
 

 



Pripomienky k materiálu : 

- Ing. Arch. Maňák – pri určení kritérií hodnotenia v ďalšom spracovanom materiáli doplniť 

o vybavenosť škôl ( ŠJ, ŠK, telocvičňa) , spádovosť a dostupnosť. Pri rozhodovaní bude 

kaţdá komisia hodnotiť podľa svojich kritérií.     

- Ing. Marček – nesúhlas s tým, ţe smerodajným ukazovateľom ekonomiky školy sú jej 

mzdové náklady. Treba  porovnanie nákladov na opravy a údrţbu a aţ potom porovnávať 

celkovú ekonomiku školy. 

- naplnenosť ţiakov v triedach – prepočet maximálneho počtu v niektorých školách na 

kmeňové aj odborné triedy – nie je to spravodlivé, 

- energetické náklady – rozlišovať priame náklady školy a náklady, ktoré nevznikajú priamo 

vyučovacím procesom - prenájmom priestorov – napr. telocvične. 

 

PeadDr. Jurišová a PhDr. Mgr.Brezovská vysvetlili, ţe uvedené návrhy budú riešené v ďalšom 

materiáli, ktorý bude spracovaný do polovice decembra a bude pripomienkovaný všetkými 

poslancami. 

  

 K bodu 3 

 

Na záver zasadnutia p. predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár poďakoval všetkým 

zúčastneným za účasť a zasadnutie Komisie ţivotného prostredia pri MZ v Ţiline ukončil. 

 

 

V Ţiline dňa: 14.11.2012 

 

 

 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 

 

 


