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Trenčín, 18. december 2018 
Žilina hostila posledné tohtoročné zasadnutie SK8  

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sa v pondelok 17. decembra 2018 v rámci Združenia samosprávnych 

krajov SK8 stretli predstavitelia vyšších územných celkov poslednýkrát v tomto roku. 

V predvianočnom období mali šéfovia krajských samospráv na programe prerokovanie 15 bodov. Hneď prvým z 

nich bola problematika určovania najvyššieho počtu žiakov v prvých triedach stredných škôl. Prípravou 

stanovísk za SK8 v oblasti stredného školstva bola v rámci Združenia samosprávnych krajov SK8 poverená 

Trenčianska župa. „Prvýkrát v histórii samosprávnych krajov si výkony pre 1. ročníky župných stredných škôl 

určovali samosprávne kraje bez ich zastupiteľstiev. Toto stanovenie počtov žiakov v jednotlivých triedach 

upravuje nová Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá však v praxi priniesla pre 

rozhodovanie županov určité problémy. Možné zmeny vo vyhláške chceme preto prebrať nielen so zástupcami 

ministerstva, ale v prvom rade najmä za účasti vedúcich jednotlivých odborov školstva vyšších územných celkov 

či zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl,“ uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a národný ambasádor pre odborné vzdelávanie a prípravu Jaroslav Baška. 

Po školstve bola druhou, pomerne vážne diskutovanou témou, oblasť dopravy. Samosprávne kraje dlhodobo 

apelujú na rezort dopravy s požiadavkou väčšieho objemu finančných prostriedkov na rekonštrukcie ciest II. a 

III. triedy. K trom odborným sekciám, a to dopravnej, finančnej a sekcii sociálnych služieb pribudlo na 

poslednom tohtoročnom rokovaní ďalších päť. SK8 bude mať po novom aj sekciu školstva, zdravotníctva, 

kultúry, regionálneho rozvoja a energetickú sekciu. Okrem toho odsúhlasili samosprávne kraje spolu s návrhom 

rozpočtu združenia na budúci rok aj výšku svojich členských príspevkov. Súčasťou rokovacieho programu 

bola tiež otázka auditu odborných zručností v kultúrnych inštitúciách, participácia miest na financovaní činnosti 

regionálnych knižníc, zdravotná starostlivosť či návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore 

ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.         

K štyrom bodom rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8 boli prizvaní aj hostia. Víziu a stratégiu 

rozvoja SR do roku 2030 cez užšiu spoluprácu s vyššími územnými celkami predstavil zástupca Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kvetoslav Kmec. S projektom protidrogového vlaku 

oboznámil prítomných jeho autor Pavel Tuma, ktorý županom zároveň ponúkol možnosť uskutočnenia tohto 

interaktívneho zážitkového programu v budúcom roku v 5 mestách každého samosprávneho kraja. Župani sa 

dozvedeli viac aj o novej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Inteligentný 

a lepší samosprávny kraj v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Na poslednom zasadnutí 

Združenia samosprávnych krajov SK8 v roku 2018 prišlo ku kompromisu v oblasti úpravy výpočtu finančného 

príspevku na prevádzku medzi vyššími územnými celkami a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.  
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