
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie školstva MZ v Čadci, 
konaného dňa 26. 02. 2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 
1/ Otvorenie. 
2/ Predstavenie členov komisie. 
3/ Voľba podpredsedu komisie školstva. 
4/ Rokovací poriadok komisií pri MZ Mesta Čadca. 
5/ Organizácia školského roku 2018/2019. 
6/ Programový rozpočet na rok 2019 – informatívna správa. 
7/ Rôzne. 
8/ Záver. 

K bodu 1/ 
         Zasadnutie školskej komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Xénia Šurhaňáková. 
Privítala prítomných členov na prvom zasadnutí a zároveň dala hlasovať za schválenie 
programu, ktorý členovia komisie jednomyseľne schválili. 

K bodu 2/ 
Predsedníčka komisie vyzvala členov komisie, aby sa predstavili z dôvodu 

vzájomného sa spoznania. Každý člen v krátkosti povedal o svojej osobe a o svojom 
doterajšom pracovnom pôsobení. 

K bodu 3/ 
V zmysle rokovacieho poriadku členovia komisie jednomyseľne zvolili za 

podpredsedu komisie školstva Máriu Badurovú, poslankyňu MZ. 

K bodu 4/ 
 Mgr. Xénia Šurhaňáková, predsedníčka komisie, oboznámila členov komisie   
s rokovacím poriadkom komisií pri MZ v Čadci, ktorý je záväzný pre všetkých členov.  V 
zmysle rokovacieho poriadku podpísali členovia komisie písomné vyhlásenie o právach a 
povinnostiach vyplývajúcich zo zákona na ochranu osobných údajov, o  mlčanlivosti a o 
zodpovednosti za ich porušenie. 

K bodu 5/ 
 Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr. Ján Polák informoval 
prítomných o organizácii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Čadca na rok 2018/2019. Podrobné informácie o jednotlivých školách sú zverejnené na 
webovej stránke každej školy. 

K bodu 6/ 



 Vedúci OŠKMaŠ informoval prítomných členov o príprave rozpočtu Mesta Čadca, 
ktorého súčasťou bude aj školstvo. Nakoľko rozpočet je vo fáze úprav, jeho zverejnenie bude 
až po schválení v MZ. 

K bodu 7/ 
 V rôznom sa Ing. Milan Liščák informoval o výške kreditov na žiaka v základných 
školách. 
 Mgr. Martin Klimek hovoril o probléme nosenia úboru žiakmi ZŠ na Ul. M. R. 
Štefánika v Čadci. Navrhuje problém riešiť zakúpením skriniek aspoň pre žiakov 1. - 4. 
ročníka. Vedúci OŠKMaŠ prejedná možnosti riešenia s riaditeľkou školy Mgr. Vierou 
Kubicovou. 
 Mgr. Slávka Zelníková odpovedala Mgr. Klimekovi, že tento problém na škole už 
riešili, ale momentálne nemajú na to priestor. 

K bodu 8/ 
  Mgr. Xénia Šurhaňáková poďakovala prítomným za účasť a  zasadnutie komisie 
ukončila. 

Zapísal: PaedDr. Ján Polák 

Mgr. Xénia Šurhaňáková 
  predsedníčka komisie 


