
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie školstva MZ v Čadci, konaného dňa 19. 01. 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 

       1. Otvorenie. 
        2. Rokovací poriadok komisií pri MZ Čadca. 
        3. Písomné vyhlásenie členov komisie o právach a povinnostiach  
            vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. 
         4. Príprava všeobecne záväzného nariadenia k školskému stravovaniu a 
             finančným pásmam na nákup potravín. 
         5. Zimné hry o pohár primátora. 
         6. Rôzne. 
         7. Záver. 

K bodu 1/ 
         Zasadnutie komisie školstva otvorila predsedníčka komisie Mgr. Viera Strýčková. Privítala 
prítomných členov a dala schváliť program jednania. Prebehla voľba podpredsedu komisie, 
zvolená bola Ing. Stanislava Ďurišová Latková.  

K bodu 2/ 
Mgr. Viera Strýčková oboznámila členov komisie s rokovacím poriadkom platným 

pre komisie pri Mestskom zastupiteľstve Čadca. 

K bodu 3/ 
PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca 

oboznámil prítomných členov o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane 
osobných údajov. Členovia komisie dali písomné vyhlásenie, ktoré je priložené k zápisnici 
komisie. 

K bodu 4/ 
 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023  k školskému stravovaniu a 
finančným pásmam na nákup potravín odporučili schváliť v mestskej rade a v mestskom 
zastupiteľstve na februárovom zasadnutí. 

K bodu 5/ 
 PaedDr. Ján Polák informoval členov komisie o príprave VII. ročníka zimných hier o 
pohár primátora Mesta Čadca. Zimné hry sa uskutočnia v mesiaci marci v Športcentre Gajuz  
v Oščadnici, ak budú priaznivé podmienky na lyžovanie. Ďalej informoval prítomných o 
príprave osláv Dňa učiteľov. 

K bodu 6/ 
 Mgr. Dagmar Šamajová, riaditeľka ZUŠ II  so sídlom na Ul. M. R. Štefánika v Čadci, 
informovala členov komisie o pripravovanom koncerte ČADCA POP 2023, ktorý sa uskutoční  
v dňoch 3. - 4. mája 2023. 



 Ing. Štefan Holeščák, člen komisie, zdôraznil potrebu venovať viac pozornosti príprave 
žiakov na budúce povolanie, konštatoval absenciu povolaní v učňovskom školstve. 
 PaedDr. Ján Polák informoval prítomných o príprave rozpočtu na rok 2023 a o aktuálnom 
stave žiakov a zamestnancov jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 
Upozornil na nepriaznivú situáciu v oblasti energií a to na vysoké nedoplatky na každej škole.  
K uvedenému problému bude zvolaná pracovná porada riaditeľov škôl dňa 27. 01. 2023. 
 Mgr. Vladimír Jurga navrhol návštevu škôl za účelom zistenia stavu údržby a potreby 
škôl. 

apísal: PaedDr. Ján Polák, sekretár komisie 

Mgr. Viera Strýčková   
  predsedníčka komisie 
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