
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie školstva MZ v Čadci, 
konaného dňa 15. 05. 2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 
1/ Otvorenie. 
2/ Doplnky VZN – poplatky v MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a v ŠJ. 
3/ Návrh – finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií  
     stravníkov … pre materské a základné školy s účinnosťou od 01. 09. 2019. 
4/ Príprava Dňa športu a kultúry detí a mládeže mesta Čadca 2019. 
5/ Diskusia. 
6/ Záver. 

K bodu 1/ 
         Zasadnutie školskej komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Xénia Šurhaňáková. 
Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom, ktorý bol členmi komisie 
schválený bez pripomienok. 

K bodu 2/ 
Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák oboznámil členov komisie s dôvodom zmeny 

poplatkov, predložil návrh doplnkov k jednotlivým VZN pre MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ. 
Členovia komisie jednomyseľne navrhujú poslancom MR a MZ návrh poplatkov schváliť bez 
zmien. Doplnky VZN tvoria prílohu zápisnice. Návrh výšky poplatkov do školskej komisie 
predložili riaditelia škôl a školského zariadenia. 

K bodu 3/ 
Návrh na určenie finančného pásma predložili riaditelia škôl a vedúci ŠJ v zmysle 

Metodiského pokynu MŠVVaŠ SR „Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019“. Školy a školské 
zariadenie navrhujú 3. pásmo. Členovia školskej komisie doporučujú MR a MZ tento návrh – 
3. pásmo schváliť. Tento bod predložil vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák. 

K bodu 4/ 
 Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák informoval členov komisie o Dni športu a kultúry 
detí a mládeže mesta Čadca 2019, ktorý sa uskutoční dňa 31. mája 2019. Do uvedenej akcie 
sú zapojené všetky ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ. 

K bodu 5/ 
 Mária Badurová, členka komisie, informovala prítomných o výške poplatku v ŠKD v 
Žiline a porovnala ho s poplatkom, ktorý sa navrhuje v Čadci. Výška poplatku je ovplyvnená 
počtom žiakov v jednotlivých kluboch a prísunom financií z podielových daní na originálne 
kompetencie. 



 Ing. Milan Liščák, člen komisie, konštatoval, že výška normatívu na žiaka nepostačuje 
na financovanie základných a  stredných škôl. 
 Mgr. Jozef Rucek, člen komisie, sa pýtal, aká je možnosť zabezpečiť asistentov 
učiteľov na školách a kto žiada počty asistentov na školy? 
 PaedDr. Ján Polák, vedúci OŠKMaŠ, poznamenal, že asistentov učiteľov žiadajú 
riaditelia škôl podľa potreby, schválenie počtu podlieha kvótam z MŠ SR. Ďalšou možnosťou 
je požiadať ÚPSVaR formou absolventskej praxe. Tiež záleží na tom, koľko finančných 
prostriedkov je pridelených na túto činnosť. Tento proces si zabezpečujú riaditelia škôl ako 
štatutári právnych subjektov. 
 Mgr. Dana Jašurková, členka komisie, sa opýtala, prečo majú začať záujmové krúžky 
pracovať už od septembra do júna. Ťažko sa zabezpečujú žiaci do krúžkov, počas prázdnin je 
dosť veľká zmena v prihlasovaní. 
 PaedDr. Ján Polák, vedúci OŠKMaŠ, poznamenal, že činnosť krúžkov a financovanie 
pedagógov je určené na 10 mesiacov. Je nutné prehodnotiť nábor do krúžkov, ako aj ich 
naplnenosť. 

K bodu 6/ 
  Mgr. Xénia Šurhaňáková poďakovala prítomným za účasť diskusiu k daným témam. 

Zapísal: PaedDr. Ján Polák 

Mgr. Xénia Šurhaňáková 
  predsedníčka komisie 


