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Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času otvorili 

školský rok 2015/2016. K 15. septembru 2015 do 45 tried základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Svidník nastúpilo celkom 977 žiakov, čo je oproti minulému školskému 

roku pokles o 29 žiakov a do 17 tried materských škôl je zapísaných 379 žiakov, čo je oproti 

minulému školskému roku nárast o 17 žiakov. Základnú umeleckú školu bude navštevovať 

859 žiakov, z toho 128 na elokovaných pracoviskách v Krajnej Poľane a v Kružľovej. Na 

elokovaných pracoviskách v Krajnej Poľane a v Kružľovej v predchádzajúcom školskom roku 

bolo celkom 130 žiakov, čo znamená príjmy na originálne kompetencie podľa prognózy v 

roku 2015 vo výške 60 111,00 EUR. Osobné a prevádzkové náklady na týchto pracoviskách 

za prvý polrok 2015 boli vo výške 14 310,00 EUR. Počet žiakov navštevujúcich pravidelné 

aktivity v Centre voľného času bude známy k 23. septembru 2015. Všetky školy a školské 

zariadenia majú právnu subjektivitu a riaditelia, ako štatutárni zástupcovia majú osobnú 

zodpovednosť za stav a riešenie situácií v jednotlivých školách a školských zariadeniach, čo 

je mnohokrát veľmi náročné vzhľadom na požiadavky, potreby a rozpočet škôl a školských 

zariadení. Pre školy a školské zariadenia za január až august 2015 z rozpočtu škôl a školských 

zariadení boli pridelené finančné prostriedky nasledovne: pre ŠK ZŠ Komenského 58% 

z ročného rozpočtu školského zariadenia, pre ŠJ ZŠ Komenského 52% z ročného rozpočtu 

školského zariadenia, pre ŠK ZŠ 8. mája 75% z ročného rozpočtu školského zariadenia, pre 

ŠJ ZŠ 8.mája 62% z ročného rozpočtu školského zariadenia, pre ŠK ZŠ Karpatská 69% 

z ročného rozpočtu školského zariadenia, pre ŠJ ZŠ Karpatská 53% z ročného rozpočtu 

školského zariadenia, pre MŠ Ľ. Štúra 68% z ročného rozpočtu školy, pre MŠ 8. mája 65% 

z ročného rozpočtu školy, pre MŠ Gen. Svobodu 62% z ročného rozpočtu školy, pre ZUŠ 

61% z ročného rozpočtu školy, pre CVČ 50% z ročného rozpočtu školského zariadenia, na 

bazén 53% z ročného rozpočtu školského zariadenia a na prenesené kompetencie ZŠ 

Komenského 58% z ročného rozpočtu školy, ZŠ 8. mája 66% z ročného rozpočtu školy a ZŠ 

Karpatská 57% z ročného rozpočtu školy. Mesto Svidník je školám a školským zariadeniam 

dôstojným partnerom pri realizácii investičných akcií v rámci možností rozpočtu.  
 

Základná škola na Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku (ďalej len „ZŠ Komenského“)  má 

vyhovujúce podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Sú tam moderné a dobre 

vybavené učebne, kabinety zabezpečené učebnými pomôckami pre zdravý rozvoj mladej 

generácie. Pri celkovej rekonštrukcií budovy neboli robené ležaté rozvody, ktoré je potrebné  

priebežne opravovať.  

Rekonštrukciou neprešla ani školská kuchyňa (ďalej len „ŠK“) a školská jedáleň (ďalej len 

„ŠJ“), ktoré sú financované z originálnych kompetencií. Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“)  

je v budove  školy v 3 triedach a 2 herniach. 

V ŠKD, ŠJ a ŠK majú problémy nielen so zabezpečením prevádzkových nákladov, ale aj 

problémy technického charakteru, t.j.: ŠJ – poruchová vzduchotechnika, nefunkčné  kotle, 

chýba konvektomat a elektrická rúra, výdajný pult a podobne. Každoročne je potrebné urobiť 

hygienickú maľbu a bežné opravy.    

V súčasnosti sa realizuje oplotenie školského areálu, hygienická maľba  a čiastočné vybavenie 

ŠK – kotol a ohrevný výdajný pult. 
 

Základná škola na Ulici 8. mája 640/39 vo Svidníku (ďalej len „ZŠ 8. mája“) je 

v prevádzke od 1.9.1981. Je po rekonštrukcii strechy, fasády budovy a výmeny okien. Jej 

interiér nie je v najlepšom stave a preto po 34 rokoch svojej existencie z bezpečnostného 

hľadiska žiakov potrebuje nový šat – vymeniť podlahovú krytinu v triedach a na chodbe, 



doplniť lavice a stoličky do 6 tried, vymeniť svetelné zariadenie, doplniť nový nábytok 

a šatníky. Z originálnych kompetencií a podľa európskych noriem je nevyhnutné vybaviť ŠJ 

(stoly, stoličky, podlaha), zrekonštruovať ŠK a vybaviť ju novými kotlami, chýbajúcimi 

konvektomatmi, elektrickou rúrou a novou predelovou stenou na výdaj stravy. Ukončiť 

rekonštrukciu sociálnych zariadení na hornom poschodí a pri telocvični. 

Každoročne je potrebné urobiť hygienickú maľbu a potrebné úpravy. Pre zdravý rozvoj 

mladej generácie škola potrebuje vynovenie telocvične, úpravu školského ihriska 

a vybudovanie nového multifunkčného ihriska. Škola je pomerne dobre vybavená modernými 

učebnými pomôckami ako aj informačno-komunikačnou technológiou. 15 tried potrebuje 

výmenu školských tabúľ. Nevyhnutným predpokladom modernizácie vyučovania je aj 

skvalitnenie materiálno-technického vybavenia. Preto je nevyhnutné prostredníctvom 

zriaďovateľa, MŠ VVaŠ SR a európskych fondov vybaviť školu modernými laboratóriami na 

FYZ, CHE, BIO a ANJ. Pri školskej budove je žiaduce oplotenie a kamerový systém. ŠKD 

potrebuje výmenu lavíc, stoličiek a doplnenie žalúzií. 
 

Základná škola na Ul. Karpatskej 803/11 vo Svidníku (ďalej len „ZŠ Karpatská“) v súlade 

s reformou školstva sa snaží o napĺňanie jej hlavného zámeru vytvoriť modernú výchovno-

vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá vedie k zásadnej premene doterajšieho tradičného vzdelávania 

a pripraviť žiakov na proces celoživotného vzdelávania. Škola má vytvorený Školský 

vzdelávací program, ktorý má koordinovať postupy pri priaznivom dosahovaní inovácie 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Škola si zvolila zamerania jednotlivých tried, ktoré dosiahla zvýšenou dotáciou hodín, čím 

pokračuje vo svojej dlhoročnej tradícii a súčasne sa výrazne profiluje podľa požiadaviek 

doby. V porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom boli  navýšené hodiny cudzieho 

jazyka, telesnej výchovy, geografie, fyziky, biológie,  matematiky a informatiky  a zároveň sa 

anglický jazyk vyučuje už od 1. ročníka. Vyučujúci sa podieľali na záujmovej činnosti,  žiaci 

mali možnosť pestrejšieho výberu podľa svojich záujmov.  

Žiaci školy už dlhodobo dosahujú výborné výsledky vo vedomostných a športových súťažiach 

na úrovni kraja a Slovenska. V roku 2015 podľa hodnotenia úspešnosti základných škôl 

Slovenska inštitútom INEKO bola škola hodnotená na 6. mieste v rámci Slovenska a na 1. 

mieste v rámci Prešovského kraja.  

Priestorové podmienky  školy sú na veľmi dobrej úrovni. Škola má k dispozícií 12 klasických 

tried, odbornú učebňu fyziky a biológie, chemické laboratórium, počítačovú a tabletovú 

učebňu, jazykovú učebňu, učebňu na vyučovanie technickej výchovy a príručnú kuchynku.  

Súčasťou školy je telocvičňa a v areáli školy sú dve viacúčelové ihriska. Napriek tomu, že 

škola disponuje dobrými priestorovými podmienkami  je potrebná modernizácia materiálneho 

vybavenia tried a postupná výmena opotrebovaných vyučovacích pomôcok odborných 

učebni.  

Počas letných prázdnin zrealizovali rekonštrukciu toaliet chlapcov a dievčat na 1. nadzemnom 

podlaží. Táto rekonštrukcia bola financovaná z prostriedkov získaných zo súťaže Domestos 

pre školy.   

Pre ďalšie zníženie energetickej náročnosti budovy je potrebné zateplenie celého objektu 

školy, čím zamedzia úniku tepla z objektu. Rozvody teplej vody v objekte sú vedené 

v kanáloch na prízemí budovy. Vplyvom zvýšenej vlhkosti a v niektorých častiach aj 

nevhodne použitých materiálov (rozvodov), došlo ku korózií potrubí a k ich poškodeniu, čím 

dochádza k úniku teplej vody do  kanálov. Posledná takáto havarijná situácia a únik vody bola 

v novembri 2013.  Na odstránenie týchto nežiaducich stavov je potrebná v budúcnosti celková 

rekonštrukcia rozvodu teplej vody v objekte. 

Pre zvýšenie bezpečnosti žiakov na jednotlivých podlažiach školy je žiaduca  celková výmena 

opotrebovanej podlahovej krytiny. V komunikačných priestoroch školy a odborných 

učebniach je potrebná hygienická maľba.  



Vzhľadom na doteraz neodstránené stavebné závady je potrebné riešiť tie časti budovy školy, 

kde sa vyskytli  statické poruchy.  

Spotrebiče v ŠJ, ktoré sa denne používajú vyše 20 rokov, sú technicky opotrebované a 

častokrát aj poruchové. Ak chcú udržať kvalitu poskytovaných služieb, je potrebná postupná 

výmena všetkých používaných spotrebičov, ktoré by mohli byť zároveň energeticky 

úspornejšie a lepšie by vyhovovali moderným požiadavkám na prípravu jedál. Z rozpočtu 

mesta Svidník je plánovaná rekonštrukcia výdajnej časti ŠK. 

Základná škola na Ul. karpatskej, tak ako v minulosti, aj v budúcnosti chce poskytovať 

žiakom komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy. Svojou činnosťou už dlhodobo 

dosahuje výborné výsledky v oblasti vzdelávania a športu, preto škola aj naďalej chce 

vytvárať podnetné prostredie pre deti.  
 

Materská škola na Ul. Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku (ďalej len „MŠ Ľ. Štúra“) je vekom 

zastaraná, ale od svojho vzniku (40 rokov) slúži na predškolskú výchovu a vzdelávanie. 

Priestory tried zodpovedajú počtu zapísaných detí v jednotlivých triedach. Vnútorné 

vybavenie jednotlivých tried sa postupne dopĺňalo a modernizovalo novým vybavením. 

V priebehu roka materská škola podľa finančných možnosti dopĺňala inventár školy 

a realizovala bežnú údržbu v priestoroch materskej školy a v hospodárskej budove bola 

vykonaná oprava prasknutého teplovodného potrubia.  V šk. roku 2014/2015 z finančných 

prostriedkov pre predškolákov  boli zakúpené do  dvoch tried nábytkové zostavy pre deti, 

odkladacie stojany na výtvarnú výchovu a ďalšie učebné pomôcky. Jednotlivé kabinety sú 

vybavené na primeranej úrovni. Edukačné pomôcky na realizáciu jednotlivých organizačných 

foriem sú vybavené pomerne starými učebnými pomôckami, chýbajú digitálne pomôcky. 

V rámci projektu Digipédia získali druhú interaktívnu tabuľu s príslušenstvom. Čo sa týka 

vnútorného vybavenia školy absentuje zastaranosť hygienických priestorov, t.j. staré WC, 

poškodená je dlažba, obklad, takmer v každej triede podlahy z PVC nezodpovedajú 

bezpečnostným požiadavkám. Okná školy sú značne poškodené, drevené rámy na viacerých 

miestach prehnité, čo má veľký vplyv na teplotu v triedach hlavne v zimnom období, 

pretekajú strechy, čím sa ničí maľovka a vytvára sa pleseň, čo nezodpovedá hygienickým 

normám.  

Areál školy je priestorovo vyhovujúci na každodenný pobyt vonku. Tvorí ho školský dvor 

a záhrada, ktoré sú vybavené na primeranej úrovni. Počas roka boli zakúpené a osadené štyri 

pružinové hojdačky a svojpomocne bol zhotovený vláčik a lavička pre deti. 

ŠJ potrebuje modernizáciu, z režijných finančných prostriedkov bolo zakúpené iba 

nevyhnutné vybavenie, hrnčeky a hrnce.    
 

Materská škola na Ul. 8. mája 500/56 vo Svidníku (ďalej len „MŠ 8. mája“) je päťtriedna 

materská škola, ktorá bola daná do užívania v roku 1978. V súčasnej dobe má 17 

zamestnancov, z čoho je 11 pedagogických zamestnancov, 1 vedúca ŠJ na 50 % úväzok, 3 

kuchárky a 2 upratovačky. Na školský rok 2015/2016 je zatiaľ zapísaných 110 detí, z toho  je 

25 predškolákov, 2 deti majú odloženú školskú dochádzku. Na začatie školského roku bola 

zabezpečená potrebná triedna dokumentácia v zmysle platnej legislatívy. Majú vypracovaný  

Plán práce školy na šk. rok 2015/2016, ktorý  bol prerokovaný v pedagogickej rade  

31.8.2015. 

Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2015/2016 

je potrebné, aby boli materskej škole poskytnuté rozpočtované finančné prostriedky v plnej 

výške, aby mohli zabezpečiť základné učebné pomôcky (výkresy, farby,,...), pracovné zošity, 

ktoré slúžia ako pomôcka pre deti na plnenie výkonových štandardov (cieľov), detské 

časopisy, kancelárske potreby, čistiace prostriedky. 

MŠ 8. mája má dostatok hračiek, ktoré sú základom pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Počas 

prerušenia prevádzky materskej školy v súlade so školským poriadkom v mesiaci  júl, boli  



odborne vyčistené koberce a vykonaná hygienická maľba ŠK. Bolo vykonané dôsledné 

upratovanie priestorov a dezinfekcia hračiek. V mesiaci august 2015 bola prevádzka 

materskej školy pre všetky deti z mestských materských škôl. Prihlásených bolo 66 detí. 

MŠ 8. mája je zapojená do slovenského programu „ Zelená škola“, ktorý je zapojený do 

svetového hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl v medzikontinentálnom meradle. Je 

držiteľkou medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ a zelenej vlajky EcoSchools. V šk. r. 

2014/2015 získala medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola za prioritnú tému „VODA“, 

ktorý jej bude odovzdaný na slávnostnej certifikácií  8. - 9. októbra 2015 v Piešťanoch. Celý 

program Zelená škola  je zameraný na environmentálnu výchovu, ochranu životného 

prostredia a zdravý životný štýl. Prostredníctvom aktivít buduje u detí pozitívny vzťah 

k prostrediu, v ktorom žijeme a cez deti pôsobiť na rodičov a okolie.  

V  školskom roku 2014/2015 boli pre deti zakúpené nové antialergické vankúše, dokúpili 

nové učebné pomôcky.  Na aktívny pohyb  detí boli zabezpečené  atraktívne hojdačky 

a preliezačky.  

Vybavenie ŠK od roku 1978 nebolo obnovené novým zariadením. ŠK potrebuje celkovú 

rekonštrukciu a modernizáciu. Je preto potrebné, aby zriaďovateľ hľadať finančné prostriedky 

na celkovú modernizáciu ŠK. 
 

Materská škola na Ul. gen. Svobodu 744/33 vo Svidníku (ďalej len „ MŠ Gen. Svobodu“) 

v septembri 2015 oslavuje  25 rokov od otvorenia svojich brán a je to jediná škola na sídlisku 

poskytujúca predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou a 

s dodatočne  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje začlenenie dieťaťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom nemôžu byť obmedzené práva 

ostatných deti, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (po odporúčaní odborníkov a 

aktuálneho stavu). Je to zariadenie s  celodennou výchovno - vzdelávacou činnosťou a s 

možnosťou aj poldenného pobytu podľa záujmu rodičov.  

Materská škola má vlastnú realizáciu výchovy a vzdelávania so zameraním na pohybovú 

aktivitu a zdravý životný štýl. Uskutočňuje sa podľa Štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu „Pohyb, krása, zdravie.“  Pozornosť je 

sústredená na zážitkové učenie hrou smerované k tomu, aby deti prežívali radostné detstvo 

v prostredí materskej školy. Materská škola je držiteľom certifikátu Škola podporujúca 

zdravie a Bezpečná materská škola.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania deti je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. Osvedčenie vydáva riaditeľka školy na tlačivách predpísaných a schválených 

ministerstvom školstva.  

Pedagogická činnosť  materskej školy je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia aj výsledky 

komplexnej kontroly Školskej štátnej inšpekcie. Hygienické previerky Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva uskutočnené v materskej škole boli vyhodnotené ako výborné. Z 

posledných kontrolných previerok  môžeme konštatovať, že dodržiavanie hygienických zásad 

je na vysokej úrovni. V materskej škole bola vykonaná aj finančná kontrola hlavným 

kontrolórom. Po preverení skutočného stavu hospodárenia s majetkom mesta Svidník 

a účtovného stavu neboli zistené žiadne nedostatky. Účtovníctvo sa vedie správne, 

preukázateľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Zápisnice 

z hygienických  previerok v rámci štátneho zdravotného dozoru z RÚVZ, inšpekčnej činnosti 

a finančnej kontroly sú k dispozícii u riaditeľky materskej školy. 

Čo sa týka stavu budovy, tá  si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Aby sa predišlo možnému 

nebezpečenstvu, je potrebné opraviť, resp. zrekonštruovať ešte dve sklenené výplne budovy.  

Sklenená stena má popraskané,  rozbité sklá, konštrukcia je uvoľnená. Tento stav pretrváva a 

zhoršuje sa. Doposiaľ boli zrekonštruované 2 sklenené výplne. 

V tomto roku zabezpečili revíziu plynového zariadenia a odbornú prehliadku a skúšku 

elektrického zariadenia a odbornú prehliadku pred bleskom v budove školy. V júli bola 



v rámci havarijného  stavu zrekonštruovaná druhá sklenená výplň steny na budove. V rámci 

možnosti prebehlo v letných mesiacoch v škole hĺbkové upratovanie priestorov zariadenia, 

dezinfekcia hračiek, úprava a výzdoba tried k slávnostnému otvoreniu školského roka.   

Zabezpečili aj celkovú úpravu areálu: farebný náter školského náradia, betónovej plochy,  

rýľovanie piesku, záhradné skalky, strihanie živého plota, kosenie, svojpomocne si vybavili 

školský dvor novým detským náradím – drevený vláčik, lavičky a pod., zakúpili pružinové 

hojdačky na školský dvor. Previedli hygienickú maľbu ŠK, linoleum v 5 triede, obšitie 

kobercov,  zakúpené boli školské, učebné a didaktické pomôcky do tried, z projektu Digiškola 

sme získali  2 interaktívne tabule, 2x projektor, 2x notebook, 2x farebnú tlačiareň. 

Vzdelanie získané v materskej škole je bohatstvom, na ktorom stavajú ďalšie vzdelávacie 

inštitúcie. Jej dôležité postavenie bolo uznané aj zaradením materských škôl do siete škôl. 

Materská škola už dávno nie je iba „o hraní“ , ale deťom, ktoré ju navštevujú, je poskytovaná 

predprimárna výchova a vzdelávanie cieľavedome a na odbornej úrovni a práve preto si 

zaslúži Vašu pozornosť. 
 

Základná umelecká škola na Ul. Komenského 807/27 vo Svidníku (ďalej len „ZUŠ“) 

v školskom roku 2014/2015 pokračovala vo výchovno-vzdelávacom procese vo všetkých 

odboroch (hudobný - HO, tanečný - TO, výtvarný VO  a literárno-dramatický LDO). Naďalej 

inovovali vyučovací proces, ktorý zabezpečovali z finančných prostriedkov získanými 

z prímov rodičov, ale aj z prenájmu priestorov ZUŠ.   

HO je v ZUŠ najpočetnejší. Žiaci navštevujú hru v individuálnom vyučovaní  

a v rámci nástroja majú povinnosť zúčastňovať sa v skupinovom vyučovaní  v predmete 

hudobná náuka. Koncerty, rôzne súťaže, či už mestské alebo mimomestské, pri ktorých pod  

scenáre a dramaturgiu sa podpísali žiaci a učitelia školy, vyzdvihli úroveň ZUŠ v oblasti 

výchovno-vzdelávacej. Tento odbor obohatili zakúpením rôznych hudobných nástrojov. 

Veľkým prínosom pre ďalšie napredovanie vo vyučovacom procese je počítačový program 

Sibelius, ktorý umožní nielen žiakom, ale aj pedagógom tvoriť v oblasti rozvoja IKT - písanie 

nôt.  

V školskom roku 2014/2015 obohatili TO vznikom DFS Komanička. Zakúpením krojov pre 

tanečnú a hudobnú zložku súboru, čižiem a všetkých potrebných doplnkov pre autentickosť 

folklóru prezentovali na tanečných súťažiach, festivaloch  

či sústredeniach - tvorivých dielňach v teréne. V priestoroch ZUŠ vytvorili miestnosť, tzv. 

krojáreň, ktorá slúži pre účely skladovania. Taktiež zriadili práčovňu s automatickou práčkou 

na údržbu krojov. 

Trieda LDO prešla v školskom roku 2014/2015 modernizáciou, ktorej cieľom bolo nielen 

spríjemniť žiakom vyučovací proces, navodiť atmosféru, ktorá vedie k rozvoju tvorivosti, 

emócii, komunikácii, ale aj vybaviť žiakov materiálnymi pomôckami, ktoré pomáhajú 

dosiahnuť stanovené ciele vyučovacieho procesu. 

Trieda LDO je vybavená novým, farebným nábytkom. Boli vymenené staré lavice a stoličky 

za moderné školské stoly, stoličky. Interiér bol doplnený sedacími vakmi, ktoré slúžia na 

relaxačné cvičenia, pri práci s textom, taktiež ako rekvizity na divadelné predstavenia.  

V triede bolo potrebné taktiež doplniť knižný fond, kostýmový a rekvizitárny fond a žiakom 

zakúpili aj hry, ktoré pomáhajú pri tvorbe vzťahov, rozvoji slovnej zásoby, vnímania 

a fantázie. LDO naštudovalo a úspešne viedlo divadelnú hru v rusínskom jazyku Wi-fintená 

princezná. 

Výchovno-vzdelávací proces vo VO v školskom roku obohatili v rámci zapojenia sa do 

projektu, čím zefektívnili výchovno-vzdelávací proces, a to využívaním novej interaktívnej 

tabule. Počas školského roka sa žiaci postupne zapájali do modelovania s keramickou hlinou a 

s použitím keramickej pece vyrobili tovar na vianočne trhy. Žiaci boli zapájaní do 

medziodborových vzťahov a to výrobou kulís pre LDO kde bola vo veľkej miere využitá 

interaktívna tabula internet a rôzny výtvarný materiál (napr. akrylové farby, maliarske štetce, 



nože...). Počas prípravy a následnej tvorby prác na medzinárodné a celoslovenské súťaže žiaci 

používali vo veľkej miere aj špeciálny materiál ako je fixatív akryl pre umelcov. V školskom 

roku 2015/2016 budú pokračovať v aktivitách, podporovať realizáciu projektov ktoré vedú 

k zviditeľneniu a propagácií školy. 
 

Centrum voľného času na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku (ďalej len „CVČ“), jeho 

základnou úlohou je vytvárať podmienky a organizovať záujmovú výchovnovzdelávaciu 

činnosť, voľno časové aktivity rôzneho zamerania pre deti a mládež. CVČ sa podieľa aj na 

vytváraní podmienok pre rozvoj talentu, tvorivosti deti a mládeže v meste Svidník.  Činnosť 

CVČ je zameraná aj na podporu a spoluprácu s občianskymi organizáciami pri činnostiach 

s deťmi a mládežou. CVČ je v okrese Svidník z poverenia Okresného úradu, Odboru školstva 

Prešov, organizátorom okresných kôl školských súťaží vyhlasovaných Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších školských súťaži a prehliadok organizovaných 

orgánmi samosprávy, štátnej správy a  zriaďovateľmi škôl. CVČ počas školského roka 

2014/2015 a teda tretieho  roka existencie realizovalo aktivity v 33 skupinách záujmových 

útvarov. Na dohody o pracovnej činnosti pracovalo pri zabezpečovaní aktivít Centra voľného 

času 24  zamestnancov. Spolu sa na pravidelných aktivitách zúčastňovalo počas školského 

roka 2014/2015 podľa zápisu k 15.9.2014 682 detí v tom 385 detí vo veku do 15 rokov 

s trvalým pobytom v meste Svidník. 132 detí vo veku do 15 r. bolo s trvalým pobytom mimo 

mesta Svidník. CVČ zaregistrovalo 480 vzdelávacích poukazov. Najväčší záujem pretrvával o 

tradičné aktivity ako sú ľudové tance, volejbal, futbal a angličtina pre deti predškolského 

veku.  

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie uhrádzajú obce pri deťoch s trvalým pobytom 

v príslušnej obci.  Záujmové aktivity navštevovali deti z 36 obcí. Celkový príjem z obcí na 

základe zmlúv bol je rok 2015 plánovaný vo výške 8206,00 EUR. Do 24.8.2015 uhradili 

príspevok 19 obcí čo je 3461,00 EUR. 17 obciam bude zaslaná opätovná výzva na zaplatenie. 

Najväčším dlžníkom je obec Ladomírová, ktorá neuhradila príspevok ani za rok 2014. 

Osobitná pozornosť sa venovala aj nepravidelným aktivitám, ktorých počas školského roka 

bolo zorganizovaných 29 aktivít a podujatí a 8 okresných kôl v predmetových súťažiach 

a olympiádach. Veľmi pozitívne sú vnímané denné tábory počas prázdnin.    

Centrum voľného času ma prepočítaný stav 3,37 zamestnancov.  
 

2. Rozbor príčin nedostatkov 
 

Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení 

analyzuje požiadavky riaditeľov. Za prioritné považujeme havarijné stavy budov, ktoré 

riešime prednostne. V tomto roku za finančnej pomoci mesta boli zrealizované alebo práve 

prebiehajú rekonštrukcia sklenenej steny v MŠ Gen. Svobodu, výmena časti okien v ZUŠ, 

zakúpenie časti vybavenia v ŠK v ZŠ Komenského,  ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská, oplotenie ZŠ 

Komenského. 
 

ZŠ Komenského 

Financovanie ŠK, ŠJ a ŠKD nepostačuje na pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov. 

V spolupráci so zriaďovateľom priebežne a postupne odstraňujú najvážnejšie nedostatky 

a snažia sa riešiť vzniknuté problémy. 
 

ZŠ 8. mája  

Riaditeľstvo školy analyzovalo požiadavky žiakov, pedagógov a v spolupráci s radou školy, 

rodičovskou radou a zápismi z RÚVZ (havarijný stav) apeluje na zriaďovateľa a poslancov 

MsZ. Za prioritné považujú ŠK, ŠJ, výmenu podláh a svetiel na chodbách a v triedach, 

sociálne zariadenia, telocvičňu, ihrisko, oplotenie školy a kamerový systém.  



To, že škola nemá odborné učebne pre jednotlivé predmety bolo spôsobené tým, že v 

minulosti bolo potrebné pre veľký počet žiakov zvýšiť počet klasických učební na úkor 

odborných učební. Poklesom počtu žiakov sa prejavil aj nedostatok finančných prostriedkov, 

ktoré by škola potrebovala na odstránenie uvedených nedostatkov. Nízkym počtom žiakov, 

najmä na I. stupni a vekovo starším kolektívom, ako aj delením žiakov na skupiny na 

vyučovaní cudzích jazykov, sa prejavuje aj nedostatok finančných prostriedkov na osobné 

náklady.  
 

ZŠ Karpatská 
Po dvadsiatich dvoch rokoch prevádzky školy je potrebná postupná výmena školského 

zariadenia v triedach (lavice, stoličky), podlahových krytín v priestoroch,  kde doposiaľ 

nebola táto výmena zrealizovaná. V ŠK je potrebná celková rekonštrukcia s výmenou 

opotrebovaných spotrebičov za spotrebiče energeticky menej náročné.  

    Finančný rozpočet školy, ktorý záleží od počtu žiakov školy, v porovnaní s minulými rokmi je 

priaznivejší. Nerovnomerné zastúpenie žiakov v jednotlivých triedach a s tým spojené delenie 

na skupiny podľa vyhlášky o základnej škole zvyšujú finančné prostriedky na osobné náklady. 
 

MŠ Ľ. Štúra 

Vzhľadom na to, že budova materskej školy je zastaraná, majú nedostatok finančných 

prostriedkov na odstránenie nedostatkov, ktoré sa vyskytujú už dlhodobo (pretekanie strechy, 

únik tepla z dôvodu starých okien, vchodových dverí, stará maľba ), ale aj zvyšovaním 

výdavkov na prevádzku. 
 

MŠ 8. mája 

Materská škola má vysokú energetickú náročnosť hlavne v zimných mesiacoch. Dôvodom je 

vek  a opotrebovanie budovy a zariadenia. Škola potrebuje celkovú rekonštrukciu. Finančné  

prostriedky rozpočtu materskej školy, ktoré sa odvíjajú od počtu detí, nie od potrieb školy, 

pokryjú mzdové náklady a prevádzku školy. Finančné prostriedky z príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov získané od rodičov sú zväčša použité na učebné pomôcky, hračky, čistiace 

prostriedky a čiastočne aj na úhradu prevádzkových nákladov školy (voda, plyn, elektrina..) 
 

MŠ Gen. Svobodu 

Budova je typizovaná, s výbornými prírodnými podmienkami a svojimi priestormi zodpovedá 

európskym normám,  je v meste najnovšia, ale je v pôvodnom stave, pretrváva nepriaznivý 

stav vonkajšej fasády budovy, potreba výmeny okien, vonkajšej fasády, oprava strechy a 

s tým súvisí aj neestetický vzhľad  zvonku.  
 

ZUŠ Komenského 

Finančné prostriedky pridelené škole postupne napomáhajú k zlepšeniu nielen estetického 

hľadiska, ale v ďalšom období napomôžu šetreniu tepelnej energie. Počas letných prázdnin 

bola v škole zrealizovaná výmena okien, ktorá niesla so sebou značné problémy. Pri výmene 

okien nastali nepredvídateľné skutočnosti, ktoré museli okamžite riešiť. Staré obklady 

okenných stien sa postupne oddeľovali a nakoľko v týchto triedach prebieha počas školského 

roka vyučovací proces, bola nutná okamžitá úprava. Tieto postupné úpravy napomôžu 

šetreniu tepelnej energie a samozrejme zlepšili estetický vzhľad budovy. Rovnako dôležitá je 

rekonštrukcia vnútorných priestorov školy, ktorú postupne realizujú.     
 

CVČ 

CVČ vo Svidníku za najväčší problém považuje financovanie záujmových aktivít zo strany 

obcí správcov financií podľa detí s trvalým pobytom. CVČ Svidník je pripravené plniť úlohy, 

avšak spomínané skutočnosti vo vzťahu k členom z obcí sú obmedzujúcimi faktormi pri 

príprave zámerov a činnosti školského zariadenia. Ukazuje sa  problematické organizovanie 

viacdenných  pobytových aktivít  počas veľkých prázdnin a samozrejme v období mimo 



hlavných  prázdnin. Pobytové aktivity – tábory boli ponúkané v päťdňových režimoch za 

poplatok od 99,00 EUR – 120,00 EUR vrátane dopravy, avšak záujem nedosiahol požadovaný 

počet 12 detí pre efektívne naplnenie. Podľa vyjadrení  mnohých rodičov za podstatný faktor 

limitujúci počet deti v pobytových aktivitách bol ekonomický faktor a to, že v vzhľadom na 

socioekonomickú situáciu regiónu a z pomerne vysokej nezamestnanosti, rodičia deti nemajú 

problém so starostlivosťou o deti aj počas voľných školských dní.   

Niekoľko obcí neuhradilo príspevok na spolufinancovanie. Najväčším dlžníkom je obec 

Ladomírová, ktorá neuhradila príspevok ani za rok 2014 vo výške 2200,00 EUR a v roku 

2015 1105,00 EUR.  V roku 2015 patria medzi ďalších väčších dlžníkov ďalších 6 obcí. K 

týmto obciam je evidovaná pohľadávka a bude im zaslaná opätovná výzva.  Obce, ktoré 

neuhradia príspevok po zaslaní výzvy plánujú zverejniť v regionálnych týždenníkoch 

v priebehu mesiaca september.  Pri zápise na aktivity v začiatku školského roka 2015/2016 pri 

obciach, ktoré neuhradili príspevok by mali pristúpiť aj k tomu, že príspevok budú vyžadovať 

od zákonných zástupcov. Tento stav je však dlhodobo neakceptovateľný a poškodzuje detí 

a rozvoj ich aktivít.  
 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 
 

Tok finančných prostriedkov do rozpočtu mesta pre prenesené, ale aj originálne kompetencie 

závisí od počtu detí a žiakov navštevujúcich školy a školské zariadenia. Školy sa musia 

v konkurenčnom prostredí iných škôl širokou ponukou aktivít uchádzať o každého žiaka. 

Informatívne správy riaditeľov škôl a školských zariadení hovoria o problémoch, s ktorými sa 

musia pasovať, ale čo je hlavné, aj o množstve úspechov žiakov i pedagógov vo výchove 

a vzdelávaní v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V meste Svidník máme 

kvalitných pedagógov, ktorí dokážu spojiť skúsenosti s reformnými krokmi a sme 

presvedčení, že týmto smerom sa budú uberať aj v nasledujúcom školskom roku. 
 

ZŠ Komenského 

Pre zlepšenie nepriaznivého stavu v školských zariadeniach pravidelne sledujú spotrebu vody 

a elektrickej energie (spotreba sa nedá znížiť na minimum, lebo musia byť v týchto 

zariadeniach dodržiavané prísne hygienické normy), uskutočnili združenie elektromerov, a 

prípojku pre zníženie MRK, znížili počet pracovníčok v ŠK o jednu pracovnú silu a realizujú 

namontovanie nového kotla v ŠK a ohrevný výdajný pult. 
 

ZŠ 8. mája 

Pre zlepšenie nepriaznivého stavu v školských zariadeniach pravidelne sledujú spotrebu vody, 

elektrickej energie a regulujú teplo s dôrazom na dodržiavanie prísnych hygienických noriem,  

znížili úväzok jednej vychovávateľky v ŠKD na 50%, došlo k zníženiu osobných nákladov 

pedagogických zamestnancov, delia triedy do skupín v najnutnejších prípadoch, zapájajú sa 

do projektov. 
 

ZŠ Karpatská 

Na odstránenie uvedených nedostatkov za účelom zníženia spotreby tepla v priestoroch, v 

ktorých neprebieha pravidelné vyučovanie regulujú vykurovanie termostatickými ventilmi, 

pravidelnou kontrolou a reguláciou spotreby tepla znížili náklady na teplo, pravidelne sledujú 

odber teplej a studenej vody, na zlepšenie stavu školského zariadenia budú hľadať možnosti 

čerpania  finančných prostriedkov z rozpočtu školy a projektov, delia triedy na skupiny len v 

najnutnejších prípadoch. 
 

MŠ Ľ. Štúra 

Materská škola sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite mesta, o čom svedčí aj veľký záujem 

rodičov o umiestnenie detí do tejto MŠ. Sú najstaršia (40 rokov) a kapacitne najväčšia 



materská škola vo Svidníku, a preto je nutná rozsiahla rekonštrukcia exteriéru a interiéru 

materskej školy, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia detí a zamestnancov a k narušeniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu z vyššie uvedených príčin. 
 

MŠ 8. mája 

Všetky vyššie uvedené nedostatky v materskej škole sú z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov, ktoré štát poskytuje zriaďovateľom na financovanie originálnych kompetencií. 

Materská škola je v prevádzke 36 rokov. Je to materská škola ktorá má vysoký kredit a do ktorej 

rodičia majú záujem umiestniť svoje dieťa. Je veľmi potrebné, aby mesto Svidník, ktoré je 

zriaďovateľom tejto materskej školy, hľadalo finančné prostriedky na jej celkovú rekonštrukciu, 

aby mohli deťom zabezpečiť zdravý a hlavne bezpečný pobyt v materskej škole. Hoci sa 

materská škola borí s mnohými problémami a nedostatkami, 1. septembra otvorili svoje brány pre 

všetky deti a poskytujú im kvalitnú starostlivosť, veľa zaujímavých hier a aktivít. Veria, že s ich 

deťmi a ich rodičmi prežijú v školskom roku 2015/2016 mnohé pekné chvíle. 
 

ZUŠ Komenského 

Plniť stanovené úlohy a ciele je povinnosťou každej školy. Napredovanie je potrebné 

a zaväzujúce k realizácií s platným ŠVP a ŠkVP, nakoľko obsahové zmeny sa zavádzajú 

postupne. Snahou ZUŠ Komenského je naďalej pokračovať v rekonštrukciách budovy, odstránení 

nedostatkov v jednotlivých triedach - výmena podlahových krytín, opadané omietky atď., 

a rekonštrukcii átria.  
 

CVČ 

CVČ je pripravené pre činnosť v školskom roku 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2015/2016 

 

Škola: Základná škola, Komenského ulica 307/22, 08901 Svidník 

 

 

Riaditeľ/ka: PaedDr. Helena Lacová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Alexander Hrico 

Zástupca/kyňa: Mgr. Kvetoslava Prokopová 

Počet pedag. zamestnancov: 37 (30 učiteľov, 3 vychovávateľky, 4 katechéti) 

Počet nepedag. zamestnancov: 14 (2 THP, 1 školník, 6 ŠJ, 5 upratovačiek) 

Počet žiakov: 437 

Počet tried: 18 

Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.8.2015:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2015:    žiadne 

3 hlavné priority na 2015/2016:  Zefektívniť vyučovací proces pomocou IKT (Projekty) 

 Zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov - testovanie 

 Pomoc žiakom zo SZP cez Projekt PRINED 

Kladné stránky:  Moderná škola – vybavenosť tried a školy 

 Kvalifikovanosť a flexibilnosť pracovníkov  

 Vytvorenie športových tried 

 Kvalitná starostlivosť o detí so ŠVVP 

 Popredné umiestnenia žiakov na regionálnych 

a celoslovenských súťažiach 

Záporné stránky:  Vybavenosť ŠK 

Mimoškolské aktivity:  Preventívne programy, projekty,  

 Školské kolá predmetových a športových súťaží,  

 besedy, kvízy, kultúrne podujatia, Zelená škola,  

 exkurzie a výlety, zberové aktivity, 

  Aktivity v školskej knižnici, 

 Príprava programu – akadémia, karneval,  

 Noc v škole, škola v prírode, lyžiarsky výcvik,  

 Plavecký výcvik, rôznorodá činnosť ŠKD 

Projekty:  PRINED 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s využitím 

elektronického testovania, 

 Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí, 

 AMV – aktivizujúce metódy v školstve 



 Digitálna škola – elektronizácia vzdelávacieho procesu, 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov 

Potreby a požiadavky:  Vybaviť ŠK kuchynskými strojmi a zariadeniami 

(konvektomat, plynové kotle, elektrická rúra ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník 

 

Riaditeľ/ka: Mgr. Ingrid Fedorkovičová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Vlasta Lažová I. stupeň 

Zástupca/kyňa: PaedDr. Ján Šimko II. stupeň 

Počet pedag. zamestnancov: 24 pedagógov, 3 vychovávateľky, 5 katechétov 

Počet nepedag. zamestnancov: 16  (3 THP, 1 školník, 6 upratovačiek, 6 ŠJ) 

Počet žiakov: 347 

Počet tried: 18 

Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.8.2015:  žiadne 

Bazén žiadne 

Záväzky k 17.9.2015:    žiadne 

Bazén 8760,00 EUR 

3 hlavné priority na 2015/2016:  Moderné a kvalitné vzdelávanie aj v oblasti IKT, 

 Podporovať  rozvoj  pohybových schopností športovou 

výchovou a viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. 

ŠkVP  ISCED1 – Mladý záchranár, ISCED2 - športová 

trieda v 5.ročníku, 

 Rozvíjať komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch. 

Kladné stránky:  Príprava žiakov na prijímacie pohovory SJL a MAT 

(Testovanie 9), 

 ŠkVP posilnený o prvý a druhý cudzí jazyk od 1. 

ročníka, 

 Kvalifikovaný pedagogický zbor, 

 Modernizácia vyučovacieho procesu v multimediálnej 

učebni IKT s 32 notebookmi, pracovnými zošitmi s CD 

nosičmi pre vyučovacie predmety FYZ, MAT, 

CHEM,BIO, ANJ pre všetkých žiakov a pedagógov II. 

stupňa ZŠ, 

 Reprezentácia školy na krajských a celoslovenských 

súťažiach, 

 Projekt Zdravá škola - zníženie porúch podporno-

pohybového aparátu s využitím školského bazéna a 

pestrá ponuka záujmovej činnosti, 

 Spolupráca školy s rodičmi (volejbalové turnaje,...), 

 Spádové územie okolitých obcí, 

 Projekt Premena Tradičnej školy na modernú Moderná 

škola – cesta k úspechu, 

 Projekt PRINED, 

 Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov 3.-8. ročníka, 

 Škola výborných medziľudských vzťahov 



Záporné stránky:  Chýbajúce odborné laboratóriá na vyučovanie FYZ, 

CHEM, BIO, 

 Vybavenie interiéru školy, 

 Spoločenské postavenie učiteľov (mladých - vplyv na 

výkon), 

 Sociálne zázemie a postavenie rodičov - vplyv 

nezamestnanosti 

Mimoškolské aktivity:  Pestrá záujmová činnosť žiakov -  32 krúžkov, 

 Neptuniáda – celoškolská súťaž v plávaní, 

  Reprezentácia školy na krajskom kole Na bicykli     

 bezpečne, 

  Reprezentácia školy na celoslovenskom kole vo    

 vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?, 

  Reprezentácia školy v projekte School Dance a na   

 Rusínskom festivale vo Svidníku, 

 Vydávanie školského časopisu Majáčik, 

  Školský miniamfiteáter s dramatizáciou hry žiakov,   

 rodičov a starých rodičov, 

 Celoškolská akadémia ku Dňu matiek, 

 Rozprávková noc, 

 OZ Kolíska- Kolisočka Večerná Škola Rusínskeho 

jazyka 

Projekty:  Sledovať výzvy Agentúry MŠ VVaŠ SR na vzdelávacie 

projekty zamerané aj na vybavenie školských 

laboratórií, 

 Národný projekt DIELNE – podpora profesijnej 

orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práce s talentami, 

 Pokračovať v Operačnom programe VZDELÁVANIE 

Aktivizujúce metódy vo výchove AMV, 

 Projekt „PRINED Projekt INkluzívnej Edukácie“, 

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s celodenným 

výchovno-vzdelávacím systémom. V tomto projekte 

bude pracovať: školský psychológ, špeciálny pedagóg, 

2 sociálne pedagogičky, 2 pedagogickí asistenti, 

 Projekt DIGIPÉDIA– moderné vyučovanie s tabletami,  

 Projekt DOMESTOS, 

 Projekt Poštovej banky, 

 Projekt Ži zdravo a hravo, 

 Projekt Žime energiou v školách v spolupráci s VES 

Potreby a požiadavky:  Finančné prostriedky na vybavenie ŠK,  



  Finančné prostriedky na zakúpenie stolov, stoličiek do    

 ŠJ vrátane výmeny podlahy, 

 Vybaviť triedy a laboratóriá v súlade s platným ŠVP   

 a ŠkVP, 

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

 Postupne vymieňať a dopĺňať interiérové vybavenie 

tried, 

 Výmena podlahy v triedach a na chodbe, 

 Nákup šatníkov,  

 Doplnenie lavíc a stoličiek na II. stupeň ZŠ, 

 Výmena svetelných zariadení v triedach, 

 Výmena školských tabúľ, 

 Obnova ihriska, 

 Oplotenie, 

 Kamerový systém na monitorovanie okolia školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník 

 

Riaditeľ/ka: Ing. Nadežda Ignácová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Marian Vitko 

Počet pedag. zamestnancov: 18 (11 učiteľov, 2 ŠKD, 4 katechéti, 1 asistent učiteľa) 

Projekt Prined 2 asistenti učiteľa, 3 odborní zamestnanci 

Počet nepedag. zamestnancov: 9 (1THP, 1 školník, 4 ŠJ, 3 upratovačky) 

Počet žiakov: 193 

Počet tried: 9 

Cudzie jazyky: anglicky, ruský 

Pohľadávky k 31.8.2015:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2015:    žiadne 

3 hlavné priority na 2015/2016:  naďalej  skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, 

 v závislosti od finančných prostriedkov naďalej 

zlepšovať technický stav budovy školy a školských 

zariadení,  

 usporiadať „Deň otvorených dverí“- za účelom 

predstavenia priestorového vybavenia školy, s cieľom 

zvyšovať počet žiakov školy 

Kladné stránky:  úspechy žiakov vo vedomostných a športových 

súťažiach, hodnotenie školy v rámci Slovenska, 

 kreatívny pedagogický kolektív, zapájanie sa do 

projektov, 

 rodinná atmosféra školy, 

 integrácia intelektovo nadaných žiakov 

Záporné stránky:  potrebná výmena opotrebovaných školských pomôcok 

 poškodená podlahová krytina v komunikačných    

 priestoroch, 

 potrebná  rekonštrukcia ŠK 

Mimoškolské aktivity:  rôznorodá činnosť v  záujmových útvaroch, 

 práca v 2 oddeleniach ŠKD, 

 účasť na  kultúrnych a športových aktivitách 

organizovaných mestom, 

 spolupráca s materskými školami v meste, deti z 

materskej školy navštevujú počítačovú učebňu, 

tréningové priestory pre stolný tenis, 

 predmetové súťaže a olympiády, 

 korešpondenčné súťaže  Maks, Klokan, Klokanko, 

Pangea,  Expert,  



 medzinárodná súťaž English Star, iBobor, 

 čitateľský maratón, 

 športové súťaže: volejbal, stolný tenis, futbal, mladý 

záchranár, 

 preventívne programy: Zvedavé zuby –zdravé ďasná, 

Peer program, Správaj sa normálne, Cesta k 

emocionálnej zrelosti, 

 plavecký výcvik, lyžiarsky a snowbordingový výcvik, 

 návštevy kina, múzeí, výstav, výlety a exkurzie, 

 zberové aktivity: Sabi viečka, Elektrodpad, 

Recyklohry, 

 testovanie čitateľskej  gramotnosti 

Projekty:  PRINED – projekt inkluzívnej edukácie, 

 AMV- aktivizujúce metódy vo výchove, 

 Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov 

materských, základných a stredných škôl v kontexte 

zvyšovania úspešnosti reformy systému základného 

vzdelávania, 

 English One – nové trendy vzdelávania učiteľov 

anglického jazyka, 

 eTwinning- medzinárodné školské projekty, 

 Peer program, Cesta k emocionálnej zrelosti, Správaj 

sa normálne, Hravo ži zdravo, Ekointegrácia 

Potreby a požiadavky:  výmena školských lavíc a stoličiek pre žiakov II.    

 stupňa, 

 výmena poškodených podlahových krytín,  

 rekonštrukcia ŠK s výmenou havarijných spotrebičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Materská škola Ul. Ľ. Štúra318/23, Svidník 

 

Riaditeľ/ka: Viera Haľková 

Zástupca/kyňa: Helena Siňárová 

Počet pedag. zamestnancov: 15 

Počet nepedag. zamestnancov: 8 

Počet žiakov: 163 

Počet tried: 7 

Cudzie jazyky:  

Pohľadávky k 31.8.2015:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2015:    1862,00 EUR 

3 hlavné priority na 2015/2016:  Celková rekonštrukcia materskej školy, 

 Zapájať sa do projektov, prispievať k skvalitneniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 Vypracovať učebné osnovy a ŠKVP Zvedavko podľa 

nového Štátneho vzdelávacieho programu 

Kladné stránky:  Dobrá poloha materskej školy, 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 Vysoký záujem o umiestnenie detí do MŠ, 

 Zaškolenie vysokého počtu 5-6 ročných detí pred 

vstupom do ZŠ, 

 Zvyšovanie enviromentálneho vedomia detí 

prostredníctvom projektu Ježko Separko  

Záporné stránky:  Zastaranosť budovy, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu, 

 Nedostatok finančných prostriedkov na investície a na 

odmeňovanie zamestnancov za kvalitne vykonanú práce 

- za plnenie nadštandardných úloh, 

 Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

Mimoškolské aktivity:  Anglický jazyk, 

 Účasť na kultúrnych podujatiach organizovaných 

zriaďovateľom a inými inštitúciami, 

 Účasť na výtvarných a literárnych súťažiach,  

 Zapájanie do projektov 

Projekty:  Evička nám ochorela – spolupráca so SČK, 

 Ježko Separko – separovanie a ochrana život. 

prostredia, 

 Emka to vie – prevencia pred rôznymi sociálno –

patologickými javmi, 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému – vytváranie 



funkčného elektronického vzdelávacieho systému, 

SCHOOLE  DANCE 2015 – tanečná súťaž 

organizovaná neziskovou org. EDULAB, 

 Vráťme knihy do škôl - Viktória Kopecová 6. miesto 

v celoslovenskej súťaži, 

 Tento strom sa mi páči – Celoslovenská súťaž, z 1222 

prác bolo ocenených 45. Medzi nimi aj ocenená práca 

Petra Drimáka, 

 Dobrovoľnícka služba §52a, cez tento projekt sme mali 

zamestnaných troch ľudí na pozíciu asistent učiteľky 

MŠ, po dobu 6 mesiacov 

Potreby a požiadavky:  Navýšenie finančných prostriedkov na skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií detí predprimárneho 

vzdelávania, na kvalitnejšie vybavenie šk. dvora 

náradím pre športové a pohybové aktivity detí, 

 Celková rekonštrukcia budovy materskej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Škola: Materská škola Ul. 8. mája 500/56, Svidník 

 

Riaditeľ/ka: Anna Džupinová 

Zástupca/kyňa: Adriana Pásztorová 

Počet pedag. zamestnancov: 11 

Počet nepedag. zamestnancov: 5 

Počet žiakov: 110 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky:  AJ v spolupráci s CVČ 

Pohľadávky k 31.8.2015: žiadne 

Záväzky k 31.8.2015: 935,00 EUR 

3 hlavné priority na 2015/2016:  Vytvárať pre deti podnetné prostredie na predprimárne 

vzdelávanie vhodnými učebnými pomôckami 

a pracovným materiálom, 

 Vypracovať ŠkVP v súlade s Inovovaným ŠVP ISCED 

0, 

 Rekonštrukcia  a modernizácia ŠK 

Kladné stránky:  Rozľahlý školský areál na ktorom sa môžu prevádzať 

rôzne aktivity počas pobytu detí v MŠ, 

 Prístup detí k PC a možnosť získať základy ovládania 

PC, 

 Možnosť získavania základov cudzieho jazyka (AJ), 

 Vysoko kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – 2 

PgZ majú II. st. VŠ a 1 PgZ I. st. VŠ, 

 Záujem PgZ o získavanie nových poznatkov v oblasti 

predprimárneho vzdelávania 

Záporné stránky:  Vysoké náklady na energie, 

 Nedostatok FP na prevádzku školy, 

 Zastarané a nedostatočné vybavenie ŠK pracovnými 

strojmi, ktoré sú zastarané a vysoko energetický 

náročné, 

Mimoškolské aktivity:  Aktivity zamerané na plnenie  slovenského projektu 

„Zelená škola“, ktorý je  zameraný na environmentálnu 

výchovu, ochranu životného prostredia a zdravý 

životný štýl. Prostredníctvom aktivít chceme cez deti 

pôsobiť na rodičov a okolie, 

 Spoločné aktivity pre deti a rodičov – Deň Zeme, 

nočné pozorovanie oblohy v hvezdárni Roztoky, 

záhradná party ku Dňu matiek,  

 Spolupráca so ZŠ mesta Svidník, Podduklianskou 

knižnicou, Políciou, Hasičmi a ostatnými inštitúciami 

mesta. 

 



Potreby a požiadavky: Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií 

predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2015/2016 je potrebné  

zabezpečiť: 

 základné učebné pomôcky (výkresy, farby...), 

 kancelárske potreby, 

 pracovné zošity , ktoré slúžia ako pomôcka pre deti na 

plnenie výkonových štandardov (cieľov), 

 detské časopisy, 

 doplnenie vybavenia ŠK (taniere, hrnčeky...) 

 doplnenie školských lekárničiek /dez. prostriedky,...  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Materská škola, gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník 

 

Riaditeľ/ka: Anna Kurečková 

Zástupca/kyňa: Marta Gajdošová 

Vedúca ŠJ : Mária Krajňaková 

Počet pedag. zamestnancov: 11 

Počet nepedag. zamestnancov: 6 

Počet žiakov: 106 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: Anglický jazyk 

Pohľadávky k 31.8.2015:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2015:    935,00 EUR 

3 hlavné priority na 2015/2016:  Pokračovať v profilácií školy so zameraním MŠ  na 

pohybové aktivity, celkový zdravý životný štýl, výučbu 

anglického jazyka, rozvoj slovnej zásoby a správnej 

výslovnosti u deti. Tieto aspekty úzko súvisia 

s inteligenciou človeka, 

 Zatraktívniť predprimárne vzdelávanie v zariadení 

realizáciou a plnením projektov, realizovaním 

netradičných aktivít v spolupráci s rodinou, zabezpečiť  

inovovaný Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie zamestnancov 

v oblasti informačno-komunikačných technológií,   

pripraviť deti nielen na bezproblémový vstup do ZŠ, 

ale aj pre úspešný a napĺňajúci život, 

 Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom celkovú 

rekonštrukciu budovy, výmenu okien, strechy. 

Kladné stránky:  Typizovaná budova s výbornými prírodnými 

podmienkami a svojimi priestormi zodpovedá 

európskym normám, 

 Priestranné, svetlé vnútorné priestory, veľmi pekný a 

estetický interiér, telocvičňa v materskej škole s 

možnosťou podľa potreby otvoriť ďalšiu  triedu, 

  Kvalitné personálne obsadenie - 100% kvalifikovanosť 

učiteliek, 

 Dobrá povesť, dobrý imidž a všeobecná pozitívna 

akceptácia školy verejnosťou, 

 Záujem pedagógov o kontinuálne vzdelávanie, 

 Získané certifikáty školy a stým súvisiace projektové 

aktivity školy, zameranie a profilácia školy.  



Záporné stránky:  Neestetický vzhľad budovy zvonku, 

 Energetická náročnosť budovy, finančné straty 

spôsobené nevyhovujúcim stavom budovy – okná, 

pretekajúca strecha, opadávajúca omietka, nárast cien 

energií, 

 Umiestnenie budovy na sídlisku mimo centra 

Mimoškolské aktivity:  Spoločenské a kultúrne podujatia v meste a v škole : 

Mikuláš, Vianoce, Karneval, Viflejemskij večur, Deň 

matiek, Mesiac úcty k starším, Uvítanie detí, jubilantov, 

environmentálne povedomie detí, Európske dni rodiny 

a školy, Deň zdravia, Deň zeme  a iné , 

 Spolupráca s CVČ - výučba AJ, 

 Spolupráca so ZŠ – stolný tenis, počítače, 

 Spolupráca so ZUŠ – koncerty a divadla pre deti MŠ, 

 Spolupráca s RÚVZ: Zdravotná TV - zvýšená pohybová 

aktivita, organizovanie športových podujatí aj pre 

rodičov s deťmi , zdravotná prevencia zamestnancov, 

 Spolupráca s Rusínskou obrodou –  celoslovenská súťaž 

Duchnovičov Prešov, festival kultúry Rusinov aj 

Ukrajincov  Slovenska 

 Spolupráca s inými inštitúciami v meste: múzeá, MŠ, 

Podduklianské osvetové stredisko, HZ, MsÚ, Domov 

dôchodcov, OPPPaP, Poradňou zdravia, Falck, SČK, 

PZ, Mestská polícia, 

 Účasť a úspechy detí vo výtvarných súťažiach, v 

prednese  poézie a prózy v okresnej aj celoslovenskej 

pôsobnosti: „Vesmír očami deti“ – postup do 

celoslovenskej súťaže,  Duchnovičov Prešov – 3 

ocenenia detí v celoslovenskej súťaži, diplomy a iné 

ocenenia 

Projekty:  Projekty  Úradu práce, sociálnych veci a rodiny  – 

zamestnávanie: Aktivačná činnosť formou 

dobrovoľníckej služby, Dohoda o pomoci v hmotnej 

núdzi, Absolventská prax, 

 Projekt „Póla radi deťom“- zameraná na dopravnú 

výchovu v rámci partnerskej  spolupráce s Policajným 

zborom vo  Svidníku, 

 Projekt „Bezpečná MŠ“ - spolupráca s FALCK –– 

špecializovaná prvá pomoc pre deti, zamestnancov, 

rodičov, 

 Projekt  „Evička nám ochorela. spolupráca so SČK“, 

 Projekt „Prečo knihy plačú“- spolupráca s Okresnou 

Podduklianskou knižnicou,  



 Projekt : „Škola podporujúca zdravie“- RÚVZ, 

 Projekt „Adamko- hravo – zdravo“ -.spolupráca 

s Poradňou zdravia–  zdravý životný štýl,   

 Celoslovenský projekt „Veselé zúbky“ - podpora 

zdravia ústnej dutiny, 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva „DIGIŠKOLA – schválené dve žiadosti - 

poskytnutie grantu MŠ SR 

Potreby a požiadavky:  Celá budova MŠ si vyžaduje výmenu okien, 

rekonštrukciu fasády – ešte 2 sklenené výplne sú 

v havarijnom stave (2 boli zrekonštruované), opravu 

strechy - zníženie nákladov na spotrebu energií, 

 Postupne podľa finančných možností modernizáciu 

interiéru -  rekonštrukciu sociálnych zariadení pre detí  

a rekonštrukciu resp. vybavenie ŠK, 

 Doplnenie piesku do pieskovísk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Základná umelecká škola, Komenského 807/27, 089 01 Svidník 

 

Riaditeľka: Janette Pichaničová, DiS. art. 

Zástupca: Mgr. Marián Cuprišin, DiS. art. 

Počet pedag. zamestnancov: 30 

Počet nepedag. zamestnancov: - 1 mzd. účt. na 0,25% úväzku,  

- 1 ekonómka,  

- 1 školník, 

- 2 upratovačky - podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.  

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- 2 pedagogické asistentky - podľa §52a zákona č.5/2004 

Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- 1 referent pre kultúru a vzdelávanie - podľa §52a zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Počet žiakov: V individuálnej forme 377 žiakov, 

v skupinovej forme – 482 žiakov. 

Pohľadávky k 31.8.2015:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2015:    žiadne 

3 hlavné priority na 2015/2016:  naďalej podporovať záujem žiakov v zapojení sa do 

súťaží a prehliadok, organizovať medzinárodné 

výmenné koncerty a žiacke víkendové stretnutia s 

tvorbou v teréne, 

 pokračovať v zapojení projektov súvisiacich 

s výchovno-vzdelávacím procesom,  

 renovovať budovu školy - okná, átrium, koncertnú sálu, 

 na základe ŠVP vytvoriť priestory pre nové učebne, 

Kladné stránky:  prezentácia žiakov a celej ZUŠ,  

 vysoké ocenenia od miestnych - medzinárodných 

umiestnení, 

 postupné obnovovanie školských pomôcok a vybavenie 

tried potrebnými pomôckami, 

Záporné stránky:  angažovať rodičov do života školy, umožniť účasť 

rodičov na tvorivých dielňach a spolupracovať 

s triednymi učiteľmi a vedením školy mimo 

rodičovských združení, 

 skvalitniť spoluprácu vzťahu (učiteľ - učiteľ, učiteľ 

žiak – rodič) 



Mimoškolské aktivity:  prezentovať sa na rôznych akciách v rámci mesta 

a regiónu, pokračovať v aktívnej činnosti a účasti  

na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných 

súťažiach, 

 zúčastňovať sa na  kultúrnych predstaveniach (divadlá, 

výstavy, koncerty), 

 udržať a rozvíjať spoluprácu s inými školami, 

 predstaviť TO, VO, LDO a HO v iných mestách, 

spolupracovať s občianskymi združeniami 

a regionálnymi organizáciami, 

 pokračovať v zapojení sa do projektov 

Projekty:  projekt, ktorý je zameraný na kultúrno-spoločenskú 

oblasť, pri ktorej sa posilňuje sociálna a ekonomická 

súdržnosť na regionálnej a miestnej úrovni, realizácia 

v priestoroch elokovaného pracoviska Základnej školy 

v Kružlovej,  

 Európa v škole, medzinárodný 62. ročník projekt/súťaž 

organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou 

Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej 

komisie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky - pre všetky vekové kategórie detí 

a mládeže. Cieľom projektu bolo ponúknuť možnosť 

zapojiť sa žiakom do šírenia myšlienok európskej 

spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi 

Európy. Práca nad spoločným mottom EURÓPA 

POMÁHA - POMÁHA  EURÓPA?, 

 Detský víkend v autentickej dielni - Rusínska obroda 

 Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove. 

Projekt bol určený pre základné umelecké školy 

a cieľom projektu je využiť formatívny vplyv médií na 

osobnosť v prevencii výchovných problémov, povýšiť 

dôležitý obsah na zaujímavý, vytvárať zmysluplné 

obsahy pre technológie, ktoré deti bežne používajú, 

interaktívne používať edukačný balíček (obsahujúci 

filmy, kreatívne audiovizuálne zadania a  pracovné 

listy v elektronickej podobe), byť atraktívnym 

vyučujúcim a adekvátnym  partnerom digitálne zdatnej 

mladej generácie. Projekt bol spolufinancovaný zo 

zdrojov EÚ. 

 medzinárodné účasti cez projekty: 

- v mesiaci december sa žiaci a pedagógovia 

v priestoroch ZUŠ zúčastnili akcie pod názvom 

Medzinárodný festival multižánrovej hudby RUSIN 



FEST 2014, ktorej súčasťou bol aj krst novo vydanej 

knihy ,,Rusínske koledy, piesne Roždestva“, 

- v mesiaci február sa ZUŠ už po druhýkrát zapojila do 

,,Medzinárodného fóra klaviristov“ z Poľska, Litvy 

a Ukrajiny, 

- v mesiaci marec a apríl sa pedagógovia a žiaci 

zúčastnili na medzinárodnom festivale v rámci projektu 

,,Poľsko slovenský kultúrny veľtrh" v meste Strzyzow 

a to na festivale rockových skupín pod názvom 

Młodzieżowe mocne granie "Art Happening" ako aj  

súťažnej prehliadky v rámci Poľsko-slovenského 

kultúrneho jarmoku. 

Potreby a požiadavky:  postupne upravovať a realizovať úpravy v rámci 

exteriéru a interiéru, rozširovať portfólio školy,  

 získať finančné prostriedky mimo rozpočtovej skladby, 

ktoré budú použité na prácu s deťmi v teréne, 

 pripravovať materiály a podklady na vypracovanie 

koncepcie v rámci modernizácie školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Centrum voľného času, Sov. hrdinov  Svidník 

 

Poverený riadením: Bc. Jozef Dirga 

Zástupca/kyňa:  

Zástupca/kyňa:  

Počet pedag. zamestnancov: 2 

Počet nepedag. zamestnancov: 1,37 

Počet žiakov: 682 

Počet tried: 33 

Cudzie jazyky:  

Pohľadávky k 31.8.2015:  3461,00 EUR 

Záväzky k 31.8.2015:    žiadne 

3 hlavné priority na 2015/2016:  Poskytovať stabilné podmienky pre rozvoj mimo 

vyučovacích aktivít a zabezpečiť vybavenie 

v priestoroch Domu kultúry. 

Kladné stránky:  Aktivity, 

 podpora občianskych aktivít, 

 priestor pre rozvoj talentu, 

Záporné stránky:  financovanie, 

 priestory, 

 nejasnosť postavenia 

Mimoškolské aktivity:  

Projekty:  

Potreby a požiadavky:  dofinancovanie vybavenia priestorov  

 

 


