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Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Základnej školy, Ul. Komenského 307/22, Svidník na 

školský rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Základná škola má vyhovujúce podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Sú tu moderné 

a dobre vybavené učebne, kabinety zabezpečené učebnými pomôckami pre zdravý rozvoj 

mladej generácie. Pri celkovej rekonštrukcii budovy neboli robené ležaté rozvody, ktoré je 

potrebné  priebežne opravovať. Rekonštrukciou neprešla školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sú 

financované z originálnych kompetencií. ŠKD je v budove školy v 3 triedach a 2 herniach. 

V ŠKD, ŠJ a kuchyni  máme problémy nielen so zabezpečením prevádzkových nákladov, ale 

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

kotle, chýbajú stroje a pod.. Každoročne je potrebné urobiť hygienickú maľbu a bežné opravy.    

Zrealizovali sme opravu odpadov, dlažbu, obklady, vymenili sme staré elektrické rozvody 

v kuchyni, doplnili preliezky pre voľný čas deti, hygienickú maľbu v ŠJ a niektorých triedach 

podľa potreby.  

 
 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

     Financovanie školskej kuchyne, jedálne a školského klubu nepostačuje zabezpečiť 

prevádzkové náklady a nie ešte vyriešiť problémy. V spolupráci so zriaďovateľom sa 

priebežne a postupne odstraňujú nedostatky a snažíme sa riešiť vzniknuté problémy. 

     
 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Pre zlepšenie nepriaznivého stavu v školských zariadeniach sme urobili opatrenia:  

- pravidelne sledujeme spotrebu vody a elektrickej energie (spotreba sa nedá znížiť na    

minimum, lebo musia byť v týchto zariadeniach dodržiavané prísne hygienické 

normy) 

- uskutočnili sme združenie elektromerov – prípojka pre zníženie MRK 

- vymenili sme staré elektrické rozvody v kuchyni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2017/2018 

 

Škola: Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník 

 

 

Riaditeľ/ka: PaedDr. Helena Lacová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Alexander Hrico 

Zástupca/kyňa: Mgr. Kvetoslava Prokopová 

Počet pedag. zamestnancov: 36 (28 učiteľov, 4 vychovávateľky, 4 katechéti) 

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

Počet žiakov: 427 

Počet tried: 18 

Cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.7.2017:  žiadne 

Záväzky k 31.7.2017:    žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Zvyšovať vzdelanostnú úroveň a pohybové zručnosti 

žiakov – testovanie, športové aktivity 

 Zefektívniť vyučovací proces pomocou IKT (Projekty 

 Pomoc žiakom so ŠVVP a SZP 

Kladné stránky:  Moderná škola – vybavenosť tried a školy 

 Kvalifikovanosť a flexibilnosť pracovníkov 

 Športové triedy 

 Kvalitná starostlivosť o detí so ŠVVP a SZP 

 Rôznorodá mimoškolská činnosť 

 Popredné umiestnenia žiakov na súťažiach 

Záporné stránky:  Vybavenosť ŠJ 

Mimoškolské aktivity:  Školské kolá predmetových a športových súťaží 

 Preventívne programy, projekty 

 Besedy, kvízy, kultúrne podujatia 

 Exkurzie a výlety, zberové aktivity 

 Aktivity v školskej knižnici 

 Školský časopis „Komenčák“, športová olympiáda  

 Noc v škole, škola v prírode, lyžiarsky výcvik 

 Plavecký výcvik, rôznorodá činnosť ŠKD 

Projekty:  V základnej škole úspešnejší 

 Pohni kostrou 

 Moja prvá škola 

 Viac ako peniaze 

 Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 



v školskom prostredí 

 Podpora profesijnej orientácie 

 Nové knihy do knižníc 

 Digitálna škola – elektronizácia vzdelávacieho procesu 

 Peer program 

 Náučný chodník - dobrovoľníctvo 

Potreby a požiadavky:  Vybaviť školskú kuchyňu kuchynskými strojmi 

a zariadeniami, opraviť vzduchotechniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Ulica 8. mája 640/39, Svidník 

 

 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Informatívna správa o pripravenosti 

Základnej školy, Ulica 8. mája 640/39,  Svidník 

na školský rok 2017/2018 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka 

 

Spracovala: 

Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 18. septembra 2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Základnej školy, Ulica 8. mája 640/39, Svidník na 

školský rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu  
 

 Základná škola na Ulici 8. mája 640/39, Svidník je pripravená otvoriť školský rok 

2017/2018. K 30.08.2017 do 16 tried nastúpi 334 žiakov. Škola má právnu subjektivitu 

a riaditeľ, ako štatutárny zástupca, má osobnú zodpovednosť za stav a riešenie situácií 

v škole, čo je mnohokrát veľmi náročné vzhľadom na potreby, materiálne zabezpečenie, 

požiadavky a rozpočet školy.     

Základná škola, Ulica 8. mája 640/39, Svidník (ďalej len „ZŠ 8. mája“) je v prevádzke 

od 01.09.1981. Je po rekonštrukcii strechy, fasády budovy a výmeny okien a najnovšie po 

rekonštrukcii všetkých sociálnych zariadení v škole, šatní pri telocvičniach, podláh na 

chodbách a v piatich triedach na dolnom poschodí a po rekonštrukcii školskej jedálne 

a priľahlej umyvárne. Interiér školy po 36 rokoch svojej existencie potrebuje 

modernizáciu, čo sa snažíme postupne realizovať. Je potrebné doplniť nové lavice, 

tabule, stoličky a šatníky, nábytok, vymeniť svetelné zariadenie. Z originálnych 

kompetencií a podľa európskych noriem je nevyhnutné zmodernizovať školskú kuchyňu. 

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

mladej generácie škola potrebuje vynovenie telocviční, výmenu palubovky, vybudovanie 

nového multifunkčného ihriska, opravu školského ihriska. Škola je pomerne dobre 

vybavená modernými učebnými pomôckami a IKT. Nevyhnutným predpokladom 

modernizácie vyučovania je 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 

nevyhnutný kamerový systém. ŠKD potrebuje výmenu lavíc, stoličiek, tabúľ a doplnenie 

žalúzií. 

 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov  

 

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

školy, rodičovskou radou a zápismi z RÚVZ (havarijný stav) po 36 rokoch za prioritné 

považujú rekonštrukciu oboch telocviční, rekonštrukciu vnútorných okien v triedach, 

výmenu podláh v triedach a svetiel na chodbách a v triedach, kamerový systém, 

rekonštrukciu ihriska a výstavbu multifunkčného ihriska. Poklesom počtu žiakov, nízkym 

počtom žiakov najmä na prvom stupni a vekovo starším kolektívom, delením žiakov na 

skupiny podľa vyhlášky o základnej škole sa prejavuje nedostatok finančných 

prostriedkov na osobné náklady. 

 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Pravidelne sledujeme spotrebu vody, elektrickej energie, regulujeme teplo s dôrazom na 

dodržiavanie prísnych hygienických noriem, znížili sme počet učiteľov o tri pracovné 

sily, znížili sme počet upratovačiek o jednu pracovnú silu, znížili sme počet tried z 18 na 

16, delíme triedy na skupiny len v najnutnejších prípadoch. 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2017/2018 

 

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

 

 

Riaditeľ/ka: Mgr. Ingrid Fedorkovičová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Vlasta Lažová, primárne vzdelávanie 

Zástupca/kyňa: RNDr. Jaroslav Mikita, nižšie stredné vzdelávanie 

Počet pedag. zamestnancov: 21 pedagógov, 3 vychovávateľky, 7 katechétov 

Počet nepedag. zamestnancov: 15 (3 THP, 1 školník, 6 ŠJ, 5 upratovačiek) 

Počet žiakov: 334 

Počet tried: 16 

Cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 30.8.2017:  žiadne 

Pohľadávky bazén: žiadne 

Záväzky k 30.8.2017:    žiadne 

Záväzky bazén: 7 218,75 EUR 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Moderné a kvalitné vzdelávanie v oblasti IKT 

 Podporovať  rozvoj  pohybových schopností športovou 

výchovou a viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. 

ŠkVP  ISCED1 – Mladý záchranár, ISCED2 - trieda so 

športovou prípravou v 5., 6. a 7. ročníku  

 Rozvíjať komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch 

Kladné stránky:  Príprava žiakov na prijímacie pohovory SJL a MAT, 

Testovanie 9, Testovanie 5 

 ŠkVP posilnený o prvý cudzí jazyk od 1. ročníka 

a druhý CUJ od 7. ročníka  

 Športové triedy v 5., 6. a 7. ročníku 

 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 

 Spádové územie okolitých obcí 

 Projekt Premena Tradičnej školy na modernú Moderná 



škola – cesta k úspechu 

 Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov 5.-9. ročníka 

 Škola výborných medziľudských vzťahov 

 Bazén 

Záporné stránky:  Chýbajúce odborné laboratóriá na vyučovanie FYZ, 

CHEM, BIO 

 Vybavenie interiéru školy 

 Sociálne zázemie a postavenie rodičov - vplyv 

nezamestnanosti 

 Vybavenie školskej kuchyne 

 Nevyhnutná rekonštrukcia telocviční a rekonštrukcia 

vnútorných okien v triedach 

Mimoškolské aktivity:  Pestrá záujmová činnosť žiakov 

 Neptuniáda – celoškolská súťaž v plávaní 

  Reprezentácia školy na celoslovenských kolách Na 

bicykli bezpečne, CO, Čo vieš o hviezdach?, 

Duchnovičov Prešov, vo volejbale 

 Reprezentácia školy na akciách organizovaných 

mestom Svidník 

 Vydávanie školského časopisu Majáčik 

  Celoškolská akadémia ku Dňu matiek 

 Rozprávková noc 

 OZ Kolíska- Kolisočka Večerná škola rusínskeho 

jazyka 

Projekty:  Projekt podporený  MŠ VVaŠ SR: V základnej škole 

úspešnejší 

 Projekt podporený  MŠ VVaŠ SR: Zdravie a bezpečnosť 

v školách 

 Projekt DIGIPÉDIA– moderné vyučovanie s tabletami  

 Projekt Viem, čo zjem 

 Projekt Ži zdravo a hravo 

 Projekt Žime energiou v školách v spolupráci s VES 

 Osvetový projekt Dentalalarm 

 Projekty: Deň Zeme, Deň vody, Astronix, Domestos 

Potreby a požiadavky:  Oplotenie areálu školy 

 Výmena podlahy v triedach 

 Finančné prostriedky na vybavenie ŠK  

  Vybaviť triedy a laboratóriá v súlade s platným ŠVP   

 a ŠkVP 

 Rekonštrukcia telocviční 

 Rekonštrukcia vnútorných okien v triedach 

 Rekonštrukcia ihriska 

 Vybudovanie multifunkčného ihriska  



 



 Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník 

 

 

 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Informatívna správa o pripravenosti 

 Základnej školy Ul. karpatská 803/11, Svidník  

na školský rok 2017/2018 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Nadežda Ignácová, riaditeľka  

 

Spracovala: 

Ing. Nadežda Ignácová, riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 18. septembra 2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Základnej školy Ul. Karpatská 803/11, Svidník na 

školský rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Základná škola  na Ul. Karpatskej 803/11 vo Svidníku  má vytvorený Školský vzdelávací 

program, ktorý má koordinovať postupy pri priaznivom dosahovaní inovácie výchovno-

vzdelávacej činnosti. Škola si zvolila zameranie, ktoré dosiahla zvýšenou dotáciou hodín, 

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

požiadaviek doby. 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.  

Priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Škola má k dispozícií 10 

klasických tried, 2 triedy ŠKD, školskú klubovňu, odbornú učebňu fyziky, biológie, 

chemické laboratórium, počítačovú a tabletovú učebňu, 2 jazykové učebne, učebňu na 

vyučovanie technickej výchovy a príručnú kuchynku. Súčasťou školy je telocvičňa 

a viacúčelové ihrisko v areáli školy. Napriek tomu, že škola disponuje dobrými 

priestorovými podmienkami je potrebná modernizácia materiálneho vybavenia odborných 

učebni. Pre zlepšenie tohto stavu je škola zapojená do projektu na modernizáciu 

odborných učebni a školských knižníc. 

Počas letných prázdnin bola zrealizovaná výmena opotrebovaných podlahových krytín 

v chodbových priestoroch  na dvoch podlažiach a v troch triedach. V dvoch triedach bola 

prevedená výspravka a maľba stien. Pre novo zriadenú triedu 1. ročníka bol zakúpený 

školský nábytok. V školskej jedálni boli vymenené havarijné spotrebiče - elektrická 

trojrúra a sklopná plynová panva. Pre skvalitnenie poskytovaných služieb v školskej 

kuchyni boli vymenené, hygienickým požiadavkám nevyhovujúce pracovné stoly za  

nerezové pracovné stoly. 

Pre ďalšie zníženie energetickej náročnosti budovy je potrebné zateplenie celého objektu 

školy a tým zamedzenie úniku tepla z objektu. Rozvody 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 následnému 

poškodeniu, čím dochádza k úniku  vody do  kanálov.  Na odstránenie týchto nežiaducich 

stavov je potrebná v budúcnosti celková rekonštrukcia rozvodu  vody v objekte. 

V komunikačných priestoroch školy a odborných učebniach je potrebná hygienická 

maľba. Vonkajšie schodište (smerom k ihrisku) je rozpadnuté s chýbajúcou dlažbou. Pre 

zabezpečenie bezpečnosti žiakov je potrebná oprava schodišťa. 

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

žiakom komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy. Základná škola svojou 

činnosťou už dlhodobo dosahuje výborné výsledky v oblasti vzdelávania a športu, preto 

chceme aj naďalej vytvárať podnetné prostredie pre deti.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

Zvýšené  prevádzkové náklady sú z doposiaľ nezrealizovaného zateplenia objektu školy a  

poškodeného rozvodu vody. Nárast finančných prostriedkov na osobné náklady je 

z dôvodu nerovnomerného počtu žiakov v jednotlivých triedach a s tým spojené delenie 

na skupiny podľa vyhlášky o základnej škole.  

  
 

 

 



3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

 

Na odstránenie uvedených nedostatkov boli urobené tieto opatrenia: 

-  za účelom zníženia spotreby tepla v priestoroch, v ktorých neprebieha pravidelné 

vyučovanie, regulujeme vykurovanie termostatickými ventilmi, 

-  pravidelnou kontrolou a reguláciou spotreby tepla sme znížili náklady na teplo, 

-  pravidelne sledujeme odber teplej a studenej vody, 

-  na zlepšenie stavu školského zariadenia budeme hľadať možnosti čerpania  

finančných prostriedkov z rozpočtu školy a projektov, 

-  deliť triedy na skupiny len v najnutnejších prípadoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Riaditeľ/ka: Ing. Nadežda Ignácová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Marian Vitko 

Počet pedag. zamestnancov: 20 (12 učiteľov, 2 ŠKD, 5 katechétov, 1 asistent učiteľa) 

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

Počet žiakov: 200 

Počet tried: 10 

Cudzie jazyky: anglicky, ruský 

Pohľadávky k 31.7.2017:  žiadne 

Záväzky k 31.7.2017 :    žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Podpora a rozvoj nadania  žiakov  zapájaním do 

vedomostných a športových súťaži 

 V závislosti od finančných prostriedkov naďalej 

zlepšovať technický stav budovy školy a školských 

zariadení  

 Realizáciou  projektov inovovať vzdelávanie žiakov 

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:  Chýbajúci asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

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 

 Noc v škole, Deň otvorených dverí 

 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:  Projekt - Moja prvá škola 

 eTwinning- medzinárodné školské projekty 

 Peer program, Cesta k emocionálnej zrelosti, Správaj 

sa normálne, Hravo ži zdravo, Ekointegrácia 

Potreby a požiadavky:  Výmena poškodenej podlahovej krytiny 

v komunikačných priestoroch a triedach 

 Hygienická maľba tried a chodbových priestorov 

 Oprava vonkajšieho schodišťa 

 Modernizácia  učebných pomôcok 

 Výmena sklobetónu v priestoroch školy 

 Rekonštrukcia rozvodu vody 

 Zateplenie objektu a odstránenie stavebných závad  

 

 



Materská škola, Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník 

 

 

 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Informatívna správa o pripravenosti 

 Materskej školy, Ul. Ľ. Štúra 318/23,  Svidník  

na školský rok 2017/2018 

 

 

 

Predkladá: 

Viera Haľková, riaditeľka  

 

Spracovala: 

Viera Haľková, riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 18.septembra 2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy, Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník na školský 

rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Budova materskej školy (ďalej len „MŠ“) je vekom zastaraná, ale od svojho vzniku (42 

rokov) slúži na predškolskú výchovu a vzdelávanie. Priestory tried počtom zapísaných detí 

zodpovedajú plošne kapacite deti v jednotlivých triedach. Vnútorné vybavenie jednotlivých 

tried sa postupne dopĺňalo a modernizovalo novým vybavením. V priebehu roka MŠ podľa 

finančných možnosti dopĺňala inventár školy a realizovala bežnú údržbu MŠ. Uskutočnila sa 

výmena vonkajších vchodových dverí vo všetkých triedach. V kancelárii riaditeľky bola 

vymenená sedačka a konferenčný stolík. V hospodárskej budove bola vykonaná hygienická 

maľba (kuchyňa, chodby). V 6. oddelení (prístavba) bola prevedená kompletná  maľba 

všetkých priestorov a vymenená podlahová krytina v triede. V prízemných priestoroch 

prístavby boli vymaľované vstupné priestory tejto budovy (schodište, chodby, šatne, 

kuchynka). V školskom roku 2016/2017 boli zakúpené do 2., 3. a 5. triedy nábytkové zostavy, 

v 3. triede (spálňa, trieda) bola vymenená podlahová krytina. Do 4. a 5. triedy boli zakúpené 

nové ležadlá pre deti. Za účelom zvyšovania digitálnej gramotnosti dostala 6. trieda nový 

notebook a tlačiareň. Kuchynka v 1. triede bola vybavená novou chladničkou. Z pridelených 

prostriedkov pre predškolákov boli zakúpené dve tlačiarne, fotoaparát a ďalšie učebné 

pomôcky. Z prideleného rozpočtu boli vymaľované zatečené priestory 6. triedy a opravená 

zatekajúca strecha prístavby.  

Jednotlivé kabinety sú vybavené na primeranej úrovni. Edukačné pomôcky na realizáciu 

jednotlivých organizačných foriem sú vybavené pomerne starými učebnými pomôckami, 

chýbajú digitálne pomôcky. Vnútorné vybavenie MŠ je zastarané, hygienické priestory 

nevyhovujúce, t.j. staré WC, poškodená je dlažba, obklad, takmer v každej triede podlahy 

z PVC nezodpovedajú bezpečnostným požiadavkám. Okná MŠ a hospodárskej budovy 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, a tým nezodpovedá hygienickým normám.  

 

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

a záhrada, ktoré sú vybavené na primeranej úrovni. Z rozpočtu OZ Zvedavko (OZ zriadené 

pri našej MŠ) bol na školskom dvore postavený altánok pre deti, ktorý slúži na oddych 

a realizáciu edukačných aktivít. V školskom roku 2017/2018 bude potrebné opraviť 

multifunkčné drevené zariadenie na pohybové aktivity deti, aby spĺňalo bezpečnostné 

podmienky.  

 

Školská jedáleň potrebuje modernizáciu, z režijných finančných prostriedkov boli zakúpené 

dva nerezové stoly a krájač na zeleninu, krájač na chlieb, kotlík na miesenie cesta. Prebehla 

výmena okien v kuchyni, ktoré boli v nevyhovujúcom stave.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

Vzhľadom na to, že budova našej MŠ je zastaraná a máme nedostatok finančných 

prostriedkov, je veľmi ťažké odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytujú už dlhodobo (pretekanie 

strechy, únik tepla z dôvodu starých okien, vchodových dverí, stará maľba a mnoho ďalších 

faktorov, čo je príčinou vysokých nákladov na zvyšovanie výdavkov na prevádzku. 

 

 

 



3 .Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Naša MŠ sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite mesta, o čom svedčí aj veľký záujem rodičov 

o umiestnenie detí do našej MŠ. Sme najstaršia (42 rokov) a kapacitne najväčšia MŠ vo 

Svidníku, preto je nutná rozsiahla rekonštrukcia exteriéru a interiéru MŠ, aby nedošlo 

k ohrozeniu zdravia detí a zamestnancov a k narušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

z vyššie uvedených príčin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2017/2018 

 

Škola: Materská škola, Ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník 

 

 

Riaditeľ/ka: Viera Haľková 

Zástupca/kyňa: Helena Siňárová 

Počet pedag. zamestnancov: 15 ( + 2 cez projekt z ÚPSVaR) 

Počet nepedag. zamestnancov: 10 (1 THP, 1 údržbár, 5 ŠJ, 3 upratovačky- z toho 3 

zamestnanci na projekty) 

Počet žiakov: 160 

Počet tried: 7 

Cudzie jazyky: anglický  

Pohľadávky k 31.7.2017:  žiadne 

Záväzky k 31.7.2017:    žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť celkovú 

rekonštrukciu materskej školy 

 Zapájať sa do projektov, prispievať k skvalitneniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, pokračovať 

v profilácií školy so zameraním na predčitateľskú 

gramotnosť, enviromentálnu výchovu, pohyb a zdravý 

životný štýl 

 Uskutočniť rekonštrukciu hygienických zariadení   

umyvárky a WC v 4. a 5.triede, výmena okien v 

prístavbe  

Kladné stránky:  Dobrá poloha materskej školy 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Vysoký záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ 

 Zaškolenie vysokého počtu 5-6 ročných detí pred   

vstupom do ZŠ 

Záporné stránky:  Zastaranosť budovy, ktorá si vyžaduje celkovú  

rekonštrukciu, nedostatočné vybavenie kuchyne 

 Nedostatok finančných prostriedkov na investície a na 

odmeňovanie zamestnancov za kvalitne vykonanú prácu 

- za plnenie nadštandardných úloh 

 Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

Mimoškolské aktivity:  Spolupráca s CVČ - anglický jazyk, so ZUŠ – 

koncerty, Deň otvorených dverí, so ZŠ – športová 

olympiáda, otvorená hodina, divadlá, prehliadka školy, 

SČK, PZ, HZ, múzeá, POS - tvorivé dielne 



 Účasť na kultúrnych podujatiach organizovaných 

zriaďovateľom a inými inštitúciami – Podduklianska 

knižnica, MsÚ 

 Účasť na výtvarných, literárnych súťažiach - Vesmír 

očami deti, Svet okolo nás, výtvarná súťaž projekt 

Ježko Separko  

 Zapájanie sa do projektov v spolupráci s RÚVZ 

 Spoločenské a kultúrne podujatia v škole a meste – 

Mikuláš, Vianočná besiedka, karneval, besiedka ku Dňu 

matiek, Deň Zeme, Športové popoludnie a večerné 

pozorovanie oblohy v Hvezdárni Roztoky, Viflejemskij 

večur, Mesiac úcty k starším, Uvítanie deti, vystúpenie 

pre jubilantov, MDŽ, Deň matiek, Rusínsky festival  

Projekty:  Evička nám ochorela – spolupráca s ÚZ SČK 

 Ježko Separko - separovanie a ochrana životného 

      prostredia 

 Projekt pre prevenciu pred rôznymi sociálno    

 patologickými javmi v spolupráci s CPPPaP 

 Zapájanie sa do projektov v spolupráci s RÚVZ 

 Elekronizácia vzdelávacieho systému - vytváranie 

     funkčného elektronického vzdelávacieho systému 

Potreby a požiadavky:  Vybaviť kuchyňu kuchynskými strojmi a zariadeniami 

(konvektomat, pracovné stoly) 

 Navýšiť finančné prostriedky na osobné náklady o 6% 

pre pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 

 Zakúpiť ďalšie detské lehátka 

 Postupne dopĺňať interiérové vybavenie tried 

 Zabezpečiť základné učebné pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Informatívna správa o pripravenosti 

 Materskej školy 8. mája 500/56,  Svidník  

na školský rok 2017/2018 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Ľuboslava Binderová, riaditeľka MŠ 

 

Spracovala: 

Mgr. Ľuboslava Binderová, riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 18.9.2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy 8. mája 500/56, Svidník na školský 

rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Materská škola 8. mája 500/56 vo Svidníku (ďalej len „MŠ“) je päťtriedna a v prevádzke je 

od roku 1978 t. j.  39 rokov.  Jej zriaďovateľom je mesto Svidník, od roku 2013 má právnu 

subjektivitu. Sídli v troch účelových budovách - hlavná budova, v ktorej sú umiestnené dve 

triedy na prízemí a dve na poschodí, samostatná budova pre najmenšie deti a administratívno-

prevádzková budova. Kapacita MŠ je neustále využívaná na 100%. Pracuje v nej 19 

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

kuchárky a 2 upratovačky, 1 údržbár, 1 asistentka učiteľa. MŠ má obnovené vybavenie tried 

detským nábytkom a primerané množstvo hračiek. V uplynulom školskom roku bola podľa 

finančných možností dopĺňaná didaktická technika a učebné pomôcky. Zapojili sme sa do 

projektu „Aktívna škola“, v rámci ktorého sme výhodne zakúpili novú interaktívnu tabuľu do 

triedy pre 5 - 6 ročné deti. V mesiacoch júl – august 2017 bola prevádzka MŠ prerušená po 

dohode so zriaďovateľom a v súlade so školským poriadkom. Počas prerušenia prevádzky 

bolo vykonané hĺbkové upratovanie a dezinfekcia priestorov školy a hračiek. Taktiež boli 

vyčistené koberce a previedli sme maľbu záhradného náradia, preliezok, altánku, pieskoviska 

a pneumatík na školskom dvore. Vyrobili sme nové dosky na lavičky, ktoré nahradili staré 

a opotrebované. Na školský dvor sme zakúpili k pohybovým a námetovým aktivitám 

záhradný detský vláčik. Zabezpečili sme vývoz kalamitného dreva, ktoré vzniklo počas 

prudkej búrky a orezali sme stromy, ktoré ohrozovali bezpečnosť detí a budovy školy. 

Vybavenie školskej kuchyne nebolo obnovené od roku 1978 (okrem dvoch nerezových 

stolov). Z uvedeného dôvodu potrebujeme urobiť celkovú rekonštrukciu a modernizáciu. Je 

preto potrebné, aby zriaďovateľ vyčlenil na tento účel finančné prostriedky. MŠ je zapojená 

do slovenského programu „Zelená škola“, ktorý je súčasťou svetového hnutia EcoSchools, 

teda siete Zelených škôl v medzinárodnom meradle. V školskom roku 2016/2017 sme sa 

zaregistrovali k plneniu novej prioritnej témy: „Doprava a ovzdušie“ a plnili sme úlohy 

projektu. 

V školskom roku 2017/18 je zapísaných 110 detí, takže MŠ je kapacitne plne obsadená. 

Výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný podľa Školského vzdelávacieho programu 

Dúha, ktorý je v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Dôležitým dokumentom, podľa ktorého škola pracuje je aj Plán práce školy na školský rok 

2017/18, ktorý obsahuje množstvo akcií a aktivít na obohatenie života detí v materskej škole. 

Školská a triedna dokumentácia je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy. Nové, alebo 

upravované dokumenty budú prerokované na pedagogickej rade 31. 8. 2017 a následne aj 

v rade školy. Pre úspešné plnenie naplánovaných úloh školy v školskom roku 2017/18 

zakúpime dostatok spotrebného materiálu a základné učebné pomôcky (výkresy, farby, štetce, 

nožnice, pracovné zošity a pod.), ale aj  odbornú literatúru a kancelárske potreby.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

Najväčším problémom, ktorý MŠ musí každoročne riešiť sú vysoké prevádzkové náklady. Ide 

predovšetkým o vykurovanie budov v zimných mesiacoch. Dôvodom vysokej energetickej 

náročnosti sú zastaralé a poškodené okná v pôvodných drevených rámoch, ktorými dochádza 

k veľkému úniku tepla. Ďalším problémom sú zatekajúce rovné strechy na všetkých troch 

budovách. Tento problém by vyriešila celková rekonštrukcia budov, na ktorú zriaďovateľ 

vypracoval projekt. Veríme, že bude čoskoro zrealizovaný. MŠ vo svojom rozpočte na takúto 

rekonštrukciu financie nemá. Z finančných prostriedkov, ktoré škola má k dispozícii, je 

možné pokryť iba mzdové náklady a prevádzku školy. Príspevky 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, 

odpad, vykurovanie, kosenie ...). Sme radi, že zriaďovateľ vyriešil spôsob financovania 

rekonštrukcie. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

MŠ má neustále plnú obsadenosť deťmi, veľký oplotený areál plný pestovanej zelene, v rámci 

mesta výhodnú polohu a u rodičov a na verejnosti vysoký kredit. Na základe toho môžeme 

konštatovať, že MŠ má do budúcna veľmi dobrú perspektívu. Veríme, že plánovanú 

rekonštrukciu MŠ sa podarí zrealizovať ešte v tomto roku a už nebude dochádzať k vysokým 

finančným nákladom a stratám na vykurovaní.   

MŠ je pripravená v septembri otvoriť svoje  brány  pre všetky  deti  a  poskytnúť  im  kvalitnú  

starostlivosť, veľa zaujímavých hier a aktivít. Našou snahou je aj to, aby sme mohli deťom v 

materskej škole zabezpečiť zdravý a bezpečný pobyt v nej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2017/2018 

 

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

 

Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Binderová 

Zástupca/kyňa: Bc. Katarína Labunová 

Počet pedag. zamestnancov: 11 + 1 z projektu 

Počet nepedag. zamestnancov: 5 + 2 z projektu 

Počet žiakov: 109 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: anglický jazyk v spolupráci CVČ 

Pohľadávky k 31.7.2017: žiadne 

Záväzky k 31.7.2017: žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Celková rekonštrukcia materskej školy a modernizácia 

školskej kuchyne, hlavne zakúpenie konvektomatu 

 Aktívne plniť úlohy projektu: „Zelená škola“ so 

zameraním na prioritnú tému Doprava a ovzdušie a 

zapájať sa do ďalších projektov 

 Prispievať k skvalitneniu výchovno - vzdelávacieho 

procesu zakúpením moderných didaktických pomôcok 

a učebných materiálov 

Kladné stránky:  Vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ 

 Výhodná poloha v meste s priestranným oploteným 

areálom plným zelene  

 Vysoko kvalifikovaný personál - 4 pedagogickí 

zamestnanci s VŠ vzdelaním  

 Dobrá spolupráca s rodičmi 

 Prezentácia školy na verejnosti - účasť na rôznych 

podujatiach, výstavách, súťažiach 

 Projektové aktivity školy 

 Dobrý imidž a všeobecná pozitívna akceptácia školy 

Záporné stránky:  Pôvodné poškodené okná v drevených rámoch, veľký 

únik tepla 

 Zatekajúce rovné strechy budov MŠ 

 Poškodené chodníky, rozpadávajúce sa betónové 

múriky oplotenia a pieskoviska 

 Opadávajúca fasáda 

 Vysoké náklady na vykurovanie 

 Pretekajúce staré vodovodné batérie 

 Nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu 

prevádzky a motivovanie zamestnancov školy za 

kvalitne vykonanú prácu a  za plnenie nadštandardných 

úloh 

 Zastaralé a nedostatočné vybavenie školskej kuchyne 

pracovnými strojmi, ktoré sú aj energeticky náročné 



Mimoškolské aktivity:  Aktivity zamerané na plnenie  slovenského projektu 

„Zelená škola“, ktorý je  zameraný na environmentálnu 

výchovu, ochranu životného prostredia a zdravý 

životný štýl 

 Spoločné aktivity pre deti a rodičov – Tekvicová 

slávnosť, záhradná party ku Dňu matiek, výlet do ZOO 

Parku Stropkov, pozorovanie nočnej oblohy 

vo hvezdárni Roztoky, rozlúčka s MŠ 

 Spolupráca so ZŠ mesta Svidník, Podduklianskou 

knižnicou, Políciou, HZ a ostatnými inštitúciami mesta 

Projekty:  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva „DIGIŠKOLA 

 Projekt Zelená škola 

 Projekt „Aktívna škola“ 

 „Vyčistíme Slovensko“ - projekt organizovaný MŽP 

SR ku Dňu Zeme 

 Projekty  ÚPSVaR – zamestnávanie: NP „Cesta na trh 

práce- Aktivita č. 3, Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 

Potreby a požiadavky:  Kompletne celá MŠ si vyžaduje výmenu okien, 

rekonštrukciu fasády, opravu strechy - zníženie 

nákladov na spotrebu energií, výmenu sanity 

 Vybavenie školskej kuchyne (konvektomatom a novou 

vzduchotechnikou resp. digestormi) 

 Doplnenie piesku a opravenie múrikov pieskoviska 

 Navýšenie finančných prostriedkov na výmenu 

podlahovej krytiny do tried, spálni, chodieb a šatní 

materskej školy a na kvalitnejšie vybavenie šk. dvora 

náradím pre športové a pohybové aktivity detí. 
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Stanovisko MsR zo dňa 18.9.2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 

 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy, Gen. Svobodu 744/33, Svidník na 

školský rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

Materská škola (ďalej len „MŠ“) je jediná škola na sídlisku Dukla poskytujúca predprimárne 

vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie 

prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej 

školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky. Dvojročné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy. 

MŠ umožňuje začlenenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (po 

odporúčaní odborníkov a aktuálneho stavu). Je to zariadenie s  celodennou výchovno- 

vzdelávacou činnosťou a s možnosťou aj poldenného pobytu podľa záujmu rodičov. 

Zriaďovateľom je mesto Svidník. Od 1.1.2013 nadobudla právnu subjektivitu.  

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

aktivitu a zdravý životný štýl. Priamo v budove MŠ je  telocvičňa pre deti a na školskom 

dvore dopravné ihrisko „Semafor nie je fór!“ Od 1.9.2016 sa uskutočňuje vzdelávanie podľa 

Školského vzdelávacieho programu Fitko, ktorý bol vypracovaný podľa nového ŠVP, 

schváleného MŠ SR  6.7.2016.  Pozornosť je sústredená na zážitkové učenie hrou, smerované 

k tomu, aby deti prežívali radostné detstvo v prostredí materskej školy. 

MŠ je držiteľom certifikátu: 

1. Škola podporujúca zdravie – o prijatí do národnej siete v SR za výsledky  

2. Bezpečná materská škola – projekt s Falck  záchranná Academy s.r.o 

3. e-Twinning – za projekty a  medzinárodné partnerstvá cez internet 

4. Dopravné ihrisko „Semafor, nie je fór!“ – nadácia Volkswagen Slovakia. 

 

Pedagogická činnosť MŠ 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.  

Zápisnice z hygienických  previerok v rámci štátneho zdravotného dozoru z RÚVZ, previerky 

Inšpektorátu práce Prešov, Školskej štátnej inšpekcie, Okresného úradu Prešov a finančnej 

kontroly sú k dispozícii u riaditeľky materskej školy. Vykonanými kontrolami neboli zistené 

žiadne porušenia právnych predpisov ani interných predpisov. S finančnými prostriedkami, 

ktoré má MŠ k dispozícií, nakladáme hospodárne a účelne, aby boli pokryté základné 

výdavky.  

Čo sa týka stavu budovy, tá  si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Na rekonštrukciu budovy bol 

schválený projekt – čaká sa na jeho realizáciu. 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.  

 

Poradné orgány školy: Rada školy, Pedagogická rada školy,  Rodičovské združenie 

 

V  školskom roku sme zabezpečili v zmysle platnej legislatívy revíziu bezpečnosti detského 

ihriska a jeho zariadení, revíziu plynového zariadenia a odbornú prehliadku a skúšku 

elektrického zariadenia (výťahu).  

 

Postupne dopĺňame vybavenie tried novým detským nábytkom a detskými postieľkami 



a matracmi, ktoré sú prispôsobené antropocentrickým požiadavkám detí, príslušné kuchynky 

kuchynskými linkami, výmenu linoleá v dvoch spálňach, na schodišti, v izolačných 

miestnostiach a šatniach pre učiteľky. Na všetky šikmé zábradlia schodísk v budove sme 

umiestnili ďalšie držadlá pre deti v zmysle platnej legislatívy. Ďalej sme  zabezpečili celkovú 

úpravu areálu: farebný náter školského náradia, betónovej plochy,  rýľovanie piesku, záhradné 

skalky, strihanie živého plota, kosenie. Previedli sme hygienickú maľbu kuchyne.   

 

Súčasťou materiálno technického vybavenia je detská a odborná literatúra,  učebné pomôcky, 

telovýchovné náčinie a náradie, hudobné nástroje, ale aj audiovizuálna technika a počítače. 

Dve triedy sú vybavené  interaktívnymi tabuľami, farebnými tlačiarňami, notebookmi, ktoré 

sme získali z projektu Digi škola, všetky triedy majú  PC zostavy, internet. Zakúpené boli 

školské a didaktické pomôcky a hračky do tried ,ktoré zodpovedajú počtu detí a ich veku, ale 

je potrebné ich neustále dopĺňať a modernizovať. 

Všetky pomôcky a digitálne technológie sú využívané v súlade s vekovými osobitosťami detí. 

 

Vyhrali sme v súťaži v projekte „Recykluj a vyhraj“ s Milk Agro, kde sme získali vecné ceny 

pre deti a trička pre zamestnancov. Taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže s Bupi, 

kde škôlka vyhrala mydlá a vlhčené utierky do tried. 

 

Na zrenovovanie školského dvora sme zabezpečili v spolupráci s Volkswagenom dopravné 

ihrisko „Semafor nie je fór“ a hraciu zostavu lokomotíva s vozňom.  

Na oddychovú zónu pre detí nám slúži altánok na školskom dvore.  

 

Materská škola vynakladá časť svojich finančných prostriedkov určených na zabezpečenie 

prevádzky, aj na odstraňovanie porúch, napr. opravy pretekajúcej strechy a následne maľby, 

opravy opadávajúcej omietky, opravy fasády a v tomto roku i odstránenie havárie na 

kanalizácii a riešenie problémov s nadmerným únikom studenej vody.  
 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

K dnešnému dňu nebola uskutočnená plánovaná rekonštrukcia budovy. Budova je v meste 

najnovšia, ale je v pôvodnom stave, pretrváva nepriaznivý stav vonkajšej fasády, potreba 

výmeny okien, zateplenia, opravy strechy a s tým súvisí aj neestetický vzhľad  zvonku. 

Vzhľadom k tomu, že budova je energeticky náročná, rozpočet vykryje iba základné osobné 

náklady, tovary a energie. Materská škola vynakladá časť svojich finančných prostriedkov 

určených na zabezpečenie prevádzky aj na odstraňovanie porúch, napr. opravy pretekajúcej 

strechy a následne maľby, opadávajúcej omietky, na opravy fasády, schodov a v tomto roku aj 

poruchy resp. havarijný stav vodovodného potrubia studenej vody a s tým súvisiaci nadmerný 

únik vody a  odpadu. 

Z dôvodu schválenej dotácie na projekt sme už v tomto roku opravovali iba nevyhnutné 

potreby. 

 

Pravidelne sledujeme a mesačne evidujeme spotrebu vody, elektriny a plynu. Na zmiernenie 

nákladov za energie robíme opatrenia, ako je regulácia tepla počas víkendov a prerušenia 

prevádzky tzv. nastavenie úsporného režimu alebo regulácia termostatickými ventilmi. 

 

Svojou prácou a vlastným zameraním si MŠ získala dobrú povesť a všeobecnú akceptáciu  

školy verejnosťou.  
 

 



3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

K pedagogickej činnosti MŠ nie je potrebné prijímať opatrenia, o čom svedčia aj výsledky 

školy. 

 

Pri neriešení súčasného technického stavu budovy hrozí prehlbovanie problémov, ktoré môžu 

spôsobiť havarijný stav - zatekajúca strecha, opadajúca fasáda, časté poruchy vody a soc. 

zariadení, ešte dve sklenené výplne obvodových stien sú v havarijnom stave.  

Čakáme na realizáciu rekonštrukcie budovy, čím sa znížia náklady na energiu. 

 

Modernizácia tried a sociálnych zariadení sa tiež odvíja od stavu financií v MŠ, resp. od počtu 

prihlásených detí.  V súčasnosti evidujeme zvýšený záujem rodičov o materskú školu. 

Evidujeme nárast počtu prihlásených detí. Minulého školského roku bolo zapísaných 26 detí, 

tohto roku je to 45 detí. V školskom roku 2017/2018 evidujeme 100% obsadenosť detí + 

povolené navýšenie v každej triede v zmysle platnej legislatívy. 

 

Verím, že všetkým nám záleží na tom, aby MŠ dala príležitosť deťom na kvalitnú prípravu na 

vstup do ZŠ, aby bola perspektívna pre zamestnancov v duchu modernej doby a rodičom 

a verejnosti školou s dobrým menom. 

Vzdelanie získané v MŠ je bohatstvom, na ktorom stavajú ďalšie vzdelávacie inštitúcie.  

Môžem konštatovať, že kvalitu dosiahnutých výsledkov ovplyvňujú okrem iného 

pedagogické  skúsenosti, odborné vedenie, osobné vlastnosti zamestnancov školy a priaznivá 

pracovná atmosféra, čo je prioritnou úlohou vyplývajúcou z celkového zamerania školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Riaditeľ/ka: Anna Kurečková 

Zástupkyňa: Marta Gajdošová 

Vedúca ŠJ : Mária Krajňaková 

Počet pedag. zamestnancov: 11+ 5 z projektu Cesta na trh práce – Aktivita č. 3  

Počet nepedag. zamestnancov: 5 + 4 z projektu Cesta na trh práce a Šanca na zamestnanie  

Počet žiakov: 111 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: anglický jazyk, rusínsky jazyk 

Pohľadávky k 31.7.2017:  žiadne 

Záväzky k 31.7.2017:    žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Pripraviť deti nielen na bezproblémový vstup do ZŠ, 

ale aj pre úspešný a napĺňajúci život. Pokračovať 

v profilácií školy so zameraním MŠ na pohybové 

aktivity, celkový zdravý životný štýl, výučbu 

anglického jazyka, rozvoj čitateľskej gramotnosti. Tieto 

aspekty úzko súvisia s inteligenciou človeka. 

 Zatraktívniť predprimárne vzdelávanie v zariadení 

realizáciou a plnením projektov. 

  Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom celkovú 

rekonštrukciu budovy, výmenu okien, strechy – 

neuskutočnená plánovaná rekonštrukcia budovy. 

Kladné stránky:  Kvalitné personálne obsadenie - 100% kvalifikovanosť 

učiteliek - záujem pedagógov o kontinuálne vzdelávanie 

- 5 pedagógov s 1.atestáciou 

 Získané certifikáty školy – (Zdravá škola, e-Twinning, 

Bezpečná škola ) 

 Úspešnosť v projektových aktivitách, zameranie 

a profilácia školy 

 Počítačová trieda s interaktívnymi tabuľami  

 Typizovaná budova s výbornými prírodnými 

podmienkami (rekonštrukcia schválená) 

 Priestranný, svetlý, veľmi pekný a estetický interiér -

svojimi priestormi zodpovedá európskym normám 

 Telocvičňa v materskej škole s možnosťou podľa 

potreby otvoriť ďalšiu  triedu 

 Dopravné ihrisko v areáli školy:  „Semafor, nie je fór!“ 

 Altánok na šk. dvore ako oddychová zóna pre deti 



Záporné stránky:  Neestetický vzhľad budovy zvonku 

 Energetická náročnosť budovy - finančné straty 

spôsobené nevyhovujúcim stavom budovy – okná, 

pretekajúca strecha, opadávajúca omietka, nárast cien 

energií, (schválený projekt sa v lete nezrealizoval)  

 Nedostatok financií na oceňovanie resp. motiváciu  

zamestnancov,  

Mimoškolské aktivity:  Spolupráca s CVČ - výučba AJ 

 Spolupráca so ZŠ –počítače 

 Spolupráca s Úradom vlády – výučba rusínskeho jazyka 

 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 Rusínov aj 

Ukrajincov  Slovenska 

 Spolupráca s nadáciou Volkswagen a Policajným 

zborom vo Svidníku – dopravné ihrisko v areáli školy 

 Spoločenské a kultúrne podujatia v meste a v škole: 

Mikuláš, Vianoce, Karneval, Betlehemský večer, Deň 

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

environmentálne povedomie detí, Európske dni rodiny 

a školy, Deň zdravia, Deň zeme, Deň materských škôl   

 Spolupráca s inými inštitúciami v meste: múzeá, MŠ, 

Podduklianské osvetové stredisko, HZ, MsÚ, Domov 

dôchodcov, OPPP a P, Poradňou zdravia, Falck, SČK, 

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 miesto v celoslovenskej súťaži 

Recykluj a vyhraj – 9. miesto v krajskej  súťaži  

     Za zdravé deti v MŠ - výhra v internetovej súťaži  

Projekty:  Projekty  Úradu práce, sociálnych veci a rodiny  – 

zamestnávanie:  

„Cesta na trh práce Aktivita č. 3“, Šanca na zamestnanie 

 Projekt s nadáciou Volkswagen na  Dopravné ihrisko 

„Semafor, nie je fór!“ zameraný na dopravnú výchovu v 

rámci partnerskej  spolupráce s Policajným zborom vo  

Svidníku, 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 



školstva „DIGIŠKOLA – poskytnutie grantu MŠ SR 

 E-Twinning – medzinárodná komunikácia cez internet – 

materské školy Svidník a Praha 

 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, 

Potreby a požiadavky:  V roku 2016 bol schválený projekt na rekonštrukciu 

budovy, ktorá nebola realizovaná. Verili sme, že tieto 

problémy už budú minulosťou. Celá budova MŠ si 

vyžaduje výmenu okien, rekonštrukciu fasády – ešte 2 

sklenené výplne sú v havarijnom stave, opravu strechy - 

zníženie nákladov na spotrebu energií 

 Rekonštrukcia vodovodného potrubia 

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

 Rekonštrukcia kuchyne, vybavenie  konvektomatom 

 Modernizácia interiéru  

 Potreba doplnenie piesku do pieskovísk 

 Navýšenia rozdielu nákladov na zvýšenie platov o 6 % 

pedagogickým  zamestnancom od 1.9.2017 

 V štádiu riešenia: Inštalácia zvončekových audio 

systémov, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti 

deti. Okrem zvukovej komunikácie slúžia na zvýšenú 

kontrolu vstupov do priestoru a pomáhajú predchádzať 

krádežiam a inej trestnej činnosti  

 

 

 



Základná umelecká škola, Komenského 807/27, Svidník 

 

 

 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Informatívna správa o pripravenosti 

 Základnej umeleckej školy, Komenského 807/27,  Svidník  

na školský rok 2017/2018 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Marcel Prokop DiS.art, riaditeľ  

 

Spracoval: 

Mgr. Marcel Prokop DiS.art, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 18. septembra 2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Základnej umeleckej školy, Komenského 807/27, 

Svidník na školský rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Základným poslaním výchovy a vzdelávania ZUŠ je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať 

vo svete kultúry a realizoval plnohodnotne svoj umelecký talent. Škola sa snaží plne rozvinúť 

umelecký potenciál každého dieťaťa, učí kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo    

i kolektívne. Podporuje prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripravuje svojich 

žiakov na vyššie umelecké vzdelanie do stredných škôl, prípadne umeleckých súborov 

(profesionálnych, neprofesionálnych). Svojou činnosťou škola zabezpečuje zdravý citový 

život detí.  

Základná umelecká škola vo Svidníku začína školský rok 2017/2018 s počtom žiakov 885. 

Naďalej pracujú aj dve elokované pracoviská, v Kružlovej a v Krajnej Poľane, kde sa 

realizuje len výtvarný odbor. Žiaci našej školy zo všetkých odborov, t. j. hudobného, 

výtvarného, tanečného a literárno-dramatického, dosahujú výborné výsledky nielen na 

rôznych regionálnych, ale aj celoštátnych a medzinárodných podujatiach. Príprava žiakov 

prebieha v originálnej, účelovo prispôsobenej budove školy, v ktorej sú  triedy predpisovo 

prispôsobené  individuálnemu a skupinovému  vyučovaniu. Nachádza sa v nej aj koncertná 

miestnosť, tanečná sála a špecifické miestnosti určené výtvarníkom, ako sú ateliéry a 

miestnosť s vypaľovacou pecou a hrnčiarskym kruhom. Stúpajúca tendencia počtu žiakov 

však núti k vytváraniu ďalších učební, ktoré by sa mohli vytvoriť plánovanou nadstavbou. 

Chýba učebňa počítačovej grafiky pre výtvarný odbor ako aj učebňa na multimediálnu 

a audiovizuálnu tvorbu, ktorá by priniesla nový potenciál vo výuke, ale z priestorových 

a finančných dôvodov sa doteraz nerealizuje.  

Pre žiakov sa zakúpili ďalšie nové hudobné nástroje (priečne flauty, saxofóny, elektrický 

klavír) a podľa finančných možností sa v tejto obnove nástrojov aj bude pokračovať. Nutná je 

aj generálna oprava koncertného krídla v koncertnej miestnosti (resp. kúpa nového 

koncertného nástroja).  

Dokončila sa výmena plastových okien na celej škole a výmena regulačných ventilov na 

vykurovacích telesách, prebehla čiastočná oprava strechy ľavej strany budovy, nakoľko už 

dlhodobo zatekala, čím sa znehodnocovali triedy individuálneho a kolektívneho vyučovania 

a postupne sa dostávali do nevyhovujúceho stavu. V havarijnom stave sa nachádza celá 

plocha strechy, ktorej smolená strešná izolácia je zastaraná a popraskaná. V súčasnosti 

prebieha oprava – renovácia sociálnych zariadení pre žiakov na 1. poschodí v budove školy. 

Táto oprava by podľa zmluvy mala byť ukončená do konca kalendárneho roka. Opravil sa 

vstupný priestor - chodník do budovy školy, renovovala sa parketová podlaha v koncertnej 

miestnosti. Vykonali sa hygienické nátery v niektorých triedach. Ak chceme udržať istú 

estetickú úroveň tried, je potrebné sa v budúcnosti zamerať na postupnú výmenu zastaraného 

nábytku. 

Základná umelecká škola umožňuje veľkému počtu žiakov aktívny a pasívny kontakt s 

kvalitným umením, napĺňa potrebu rozvoja osobnosti, jej tvorivosti, koncentrácie, schopnosti 

podávania maximálnych výkonov v motivujúcom prostredí a aj naďalej sa bude snažiť 

dosahovať čo najlepšie výsledky a reprezentovať nielen mesto, ale aj región aj mimo 

republiky. 

 
 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

Podľa ŠVP, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké 

školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 je potrebné podľa materiálu Základné a odporúčané 



materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ 

pokračovať v zakúpení niektorých zložiek základného vybavenia tried, ktoré boli týmto 

predpisom určené. Enormný počet žiakov priniesol nárast finančných prostriedkov na osobné 

náklady z dôvodu zvýšeného počtu nadčasových hodín. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Na odstránenie uvedených nedostatkov boli urobené tieto opatrenia:  

- na zakúpenie povinného materiálno-technického priestorového zabezpečenia sa 

budeme snažiť využiť finančné prostriedky z rozpočtu školy a z výberu školného, 

- zameriame sa na projekty smerujúce k vzniku triedy multimediálnej a audiovizuálnej 

tvorby ako aj počítačovej grafiky, 

- zamerať sa na projekty, ktoré by viedli k rozšíreniu vyučovacích priestorových 

kapacít,  

- v spolupráci so zriaďovateľom naplánovať nákup nového koncertného krídla do 

koncertnej miestnosti, 

- systematicky kontrolovať vykazovanie nadčasových hodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2017/2018 

 

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

 

 

Riaditeľ/ka: Mgr. Marcel Prokop DiS.art 

Zástupca/kyňa:  

Počet pedag. zamestnancov: 30 (z toho 3 učitelia elokovaných pracovísk) 

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

- 1 ekonómka,  

- 1 školník, 

- 2 upratovačky 

Počet žiakov: 890 (z toho 153 elokované pracoviská) 

Počet tried: 26 + 4 elokované triedy 

Pohľadávky k 31.7.2017:  žiadne 

Záväzky k 31.7.2017:    žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Pokračovať v zapojení sa do projektov súvisiacich 

s výchovno-vzdelávacím procesom  

 Renovovať budovu školy - toalety, átrium, koncertnú 

sálu 

 Na základe ŠVP vytvoriť priestory pre nové učebne – 

multimediálnej a audiovizuálnej tvorby 

Kladné stránky:  ZUŠ vytvára žiakom možnosti na prezentáciu 

výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a 

verejných podujatí (koncertov, tanečných vystúpení, 

výtvarných výstav) v priestoroch školy, v rámci 

regiónu aj na medzinárodnej úrovni 

 Vysoké ocenenia za účasť v miestnych - 

medzinárodných súťažiach vo všetkých odboroch 

  Postupné obnovovanie školských pomôcok a  

nástrojového vybavenia 

Záporné stránky:  Chýbajúca učebňa počítačovej grafiky 

 Nedostatočný počet učební vzhľadom na vysoký počet 

žiakov 

Mimoškolské aktivity:  Prezentácia na rôznych akciách v rámci mesta 

a regiónu, aktívna účasť všetkých odborov   na 

regionálnych, celoslovenských a medzinárodných 

súťažiach 

 Účasť na kultúrnych podujatia (Štátne divadlo Košice, 

Štátna filharmónia Košice, 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:  Európa v škole, medzinárodný 64. ročník projekt/súťaž. 

Cieľom projektu je ponúknuť možnosť zapojiť sa do 

šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného 

porozumenia medzi národmi Európy 

 Medzinárodné účasti cez projekty: 

- ,,Medzinárodné fórum klaviristov“ z krajín Európy, 

- projekt eTwinning -  medzinárodné školské projekty 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38, Svidník 

 

 

 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Informatívna správa o pripravenosti 

 Centra voľného času, Sov. hrdinov 354/38, Svidník  

na školský rok 2017/2018 

 

 

 

Predkladá: 

Bc. Jozef Dirga 

 

Spracoval: 

Bc. Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 18. septembra 2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 
 

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Svidník, 18. septembra 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pripravenosti Centra voľného času, Sov. hrdinov 354/38, Svidník na 

školský rok 2017/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Centrum voľného času Svidník (ďalej len „CVČ“) otvorilo školský rok 2017/2018. Počty 

zapísaných členov budú známe k 25. 9. 2017 po eduzbere a po odovzdaní vzdelávacích 

poukazov. Školské zariadenie má právnu subjektivitu a riaditeľ, ako štatutárny zástupca, má 

osobnú zodpovednosť za stav a riešenie situácií v školskom zariadení.  

Rok 2016/17 bol pre CVČ Svidník mimoriadne úspešný. Samostatne, alebo v partnerstve 

s inými subjektami, sme zorganizovali niekoľko hromadných podujatí pre deti, mládež i širokú 

verejnosť. Za všetky spomenieme napr. letné tábory, jarné prímestské tábory, Mikuláš v meste 

a v materských školách, športové súťaže pre deti i rodičov – Sázavského memoriál, MDD, 

filmové festivaly, Biela palička, hasičské súťaže, cyklistické preteky a mnoho ďalších. Okrem 

pravidelnej záujmovej činnosti bolo CVČ už tradične organizátorom okresných i krajských kôl 

predmetových olympiád a športových súťaží. Počas letných prázdnin sme zorganizovali 4 

turnusy prímestských táborov, ktorých sa zúčastnilo 113 detí z okresu Svidník. V tomto trende 

chceme pokračovať aj naďalej, preto sme sa snažili pripraviť pestrú ponuku pravidelných 

i príležitostných aktivít tak, aby oslovili čo najširšie spektrum detí a mládeže. Nevyhnutným 

predpokladom modernizácie mimoškolskej záujmovej činnosti je skvalitnenie materiálno-

technického vybavenia CVČ. Sme radi, že sa nám podarilo materiálne zabezpečiť miestnosť na 

konanie okresných kôl predmetových olympiád a vedomostných súťaží.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov  

 

Riaditeľ CVČ analyzoval požiadavky členov, zamestnancov a v spolupráci s členmi rady 

školského zariadenia za prioritné považujú v prvom rade zlepšenie technicko – materiálneho 

zabezpečenia CVČ a stabilitu jeho postavenia a opodstatnenosť v meste Svidník. Druhý najväčší 

nedostatok je momentálny spôsob dotovania mimoškolských aktivít pre deti od 5-15 rokov 

štátom, ktorý príspevky zasiela obciam podľa trvalého pobytu detí. Ak sú deti členmi CVČ 

Svidník, ale nemajú trvalý pobyt vo Svidníku, ale v niektorej obci v okrese, peniaze dostane 

obec a starosta obce podľa platnej legislatívy nie je povinný uhradiť CVČ príslušný finančný 

príspevok určený na mimoškolské aktivity.  

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Pre skvalitnenie mimoškolských aktivít je nutná obnova materiálneho i technického zabezpečnia 

s cieľom zatraktívnenia činnosti jednotlivých záujmových útvarov CVČ. Napriek množstvu 

aktivít, počtu členov, počtu externých vedúcich záujmových útvarov a s tým súvisiacej aj 

administratívnej agendy, plynulý chod činnosti CVČ zabezpečujú momentálne dvaja stáli 

zamestnanci na plný úväzok a dvaja na čiastočný úväzok. Prípadný personálny deficit sa 

budeme snažiť riesiť formou projektov v spolupráci s ÚPSVaR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o otvorení školského roku 2017/2018 

 

Školské zariadenie: Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38,  Svidník 

 

Riaditeľ: Bc. Jozef Dirga 

Počet pedag. zamestnancov: 2 

Počet nepedag. zamestnancov: 0,60 

Počet žiakov: Bude známy k 25.9.2017 

Cudzie jazyky: anglický 

Pohľadávky k 31.8.2017:  1 740,00 EUR od obcí 

Záväzky k 31.8.2017:    žiadne 

3 hlavné priority na 2017/2018:  Poskytovať stabilné podmienky pre rozvoj 

mimoškolských aktivít  

 Užšia spolupráca so školskými a kultúrnymi 

inštitúciami v meste 

 Zapájať sa do projektov 

Kladné stránky:  Vynovené priestory 

 Kvalifikovanosť a flexibilnosť pracovníkov 

 Podpora občianskych aktivít 

 Priestor pre rozvoj talentu 

 Zmysluplné trávenie času po vyučovaní žiakov ZŠ a SŠ 

 Aktivity pre všetky deti v meste (bez ohľadu, či sú 

alebo nie sú členmi CVČ) 

 Množstvo aktivít počas prázdnin - pomoc 

zamestnaným rodičom 

Záporné stránky:  Spôsob financovania-nevymožiteľnosť financií od obcí 

 Slabá materiálna vybavenosť priestorov CVČ pre prácu 

s deťmi v jednotlivých krúžkov 

Mimoškolské aktivity: CVČ zabezpečuje mimoškolské aktivity – pravidelné alebo 

nepravidelné.  

Pravidelné: vedenie záujmových útvarov 

Nepravidelné: okresné kolá predmetových olympiád ZŠ, 

okresné kolá športových súťaží ZŠ a SŠ, krajské kolo 

volejbalu žiačok ZŠ, MDD, letné tábory, prímestské tábory 

– všeobecne zamerané i športové (futbal), Mikuláš v meste 

i v MŠ, 2x ročne Filmfest a množstvo iných podujatí, ktoré 

CVČ organizuje samostatne alebo v partnerstvách s inými 

subjektmi 

Potreby a požiadavky:  Vedenie krúžkov v priestoroch DK 

 


