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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 základných škôl a školských zariadení v meste Svidník 
na školský rok 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 
Základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času vo 
Svidníku sú pripravené na otvorenie školského roka 2014/2015. K 15. septembru 2014 do 45 
tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník nastúpilo celkom 1007 
žiakov, do 17 tried materských škôl je zapísaných 362 žiakov, čo je oproti minulému 
školskému roku nárast o 33 žiakov. Základnú umeleckú školu bude navštevovať 863 žiakov. 
Počet žiakov navštevujúcich pravidelné aktivity v Centre voľného času bude známy k 23. 
septembru 2014. 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. Mesto Svidník je školám a školským 
zariadeniam dôstojným partnerom pri realizácií investičných akcií v rámci možností rozpočtu. 
 
Základná škola, Komenského 307/22 
Budova školy je po rekonštrukcii. Jej interiér je v pomerne dobrom stave. Sú tam moderné 
a dobre vybavené učebne, kabinety zabezpečené učebnými pomôckami pre zdravý rozvoj 
mladej generácie, je však potrebné opraviť ležaté rozvody odpadov a pri školskej budove 
zrealizovať oplotenie. Areál je otvorený verejnosti, čím dochádza k častému vandalizmu. 
Poškodený bol už aj obvodový plášť od školského dvora a pred hlavným vchodom 
zdevastovaná vstupná časť stien. Po rekonštrukcii teplovodného kanálu na trávnatom ihrisku 
nebola uskutočnená požadujúca úprava ihriska, čo sa rieši s realizátorom rekonštrukcie 
teplovodného kanálu. Rekonštrukciou neprešla časť školskej kuchyne a jedálne, ktoré sú 
financované z originálnych kompetencií. Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) bol 
presťahovaný do tried v budove školy, ktoré boli využívané ako odborné učebne. 
V ŠKD, školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“) a kuchyni sú problémy so zabezpečením 
prevádzkových nákladov, v ŠJ aj technického charakteru a to: poruchová vzduchotechnika, 
nefunkčné kotle, chýba konvektomat a elektrická rúra. Každoročne je potrebné urobiť 
hygienickú maľbu a bežné opravy. 
 
Základná škola, 8. mája 640/39 
Základná škola v oblasti vzdelávania funguje na demokratických zásadách a princípoch. 
Dôraz kladú na odbornosť, tvorivosť, samostatnosť, znalosť cudzích jazykov, znalosť 
uplatňovania informačno–komunikačných technológií. Škola disponuje školským bazénom, 
čím vytvára podmienky pre podporno-pohybové aktivity žiakov 1. až 9. ročníka a ŠKD. Škola 
prešla v rámci Regionálneho operačného programu Obnova a rekonštrukcia zateplením 
obvodového plášťa a výmenou okien už v roku 2010. Úsporou tepelnej energie sa znížili 
náklady na prevádzke. Potrebné je riešiť rekonštrukciu žiackych toaliet, modernizáciu 
interiéru, ŠJ, kuchyne a školského ihriska.  
V škole 

• natreli kabrince na II. stupni, 
• zriadili učebne IKT s 32 notebookmi, pracovnými zošitmi s CD nosičmi pre vyučovacie 
predmety FYZ, MAT, CHEM, BIO, ANJ pre všetkých žiakov a pedagógov II. stupňa 
v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú, Moderná škola – cesta k úspechu, 
• vybavili multifunkčnú učebňu interaktívnou tabuľou a 20 tabletmi v rámci projektu 
DIGIPÉDIA, 
• postupne vymieňajú tabule v triedach, 
• čiastočne upravili športový areálu v rámci projektu 72 hodín. 



Základná škola, Karpatská 803/11 
Základná škola na Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku 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 pripravuje žiakov na proces 
celoživotného vzdelávania. Majú vytvorený Školský vzdelávací program, ktorý má 
koordinovať postupy pri priaznivom dosahovaní inovácie výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Škola si zvolila zamerania jednotlivých tried, ktoré dosiahli zvýšenou dotáciou hodín, čím 
pokračujú vo svojej dlhoročnej tradícii a súčasne sa výrazne profiluje podľa požiadaviek 
doby. V porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom navýšili hodiny cudzieho jazyka, 
telesnej výchovy, geografie, fyziky, biológie, matematiky a informatiky a zároveň anglický 
jazyk vyučujú už od 1. ročníka. Vyučujúci sa podieľajú na záujmovej činnosti,  žiaci majú 
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 2013 podľa hodnotenia úspešnosti základných škôl 
Slovenska inštitútom INEKO bola škola hodnotená na 24. mieste v rámci Slovenska, v roku 
2014 je na 13. mieste v rámci Slovenska a na 3. mieste v rámci kraja.  
Nevyhnutným predpokladom modernizácie vyučovania je vytvorenie vhodného materiálno-
technického zázemia. Počas školského  roka  bola dokončená rekonštrukcia plochej strechy na 
sedlovú. V mesiaci marec bola realizovaná I. etapa výmeny okien. II. etapa výmeny okien 
prebehla v týchto dňoch, nakoľko finančné prostriedky aj na túto realizáciu boli škole 
pridelené na základe žiadosti mesta Svidník zo zdrojov na havarijné stavy MŠVVaŠ. Tieto 
náročné stavebné úpravy strechy a okien školy pomôžu znížiť energetickú náročnosť samotnej 
budovy a v neposlednom rade skvalitnia vyučovací proces. Zateplenie celého objektu budovy 
v budúcnosti by prinieslo ďalšie úspory energie.  
   
Materská škola, Ľ. Štúra 318/23 
Materská škola je v prevádzke od 15.12.1975, je sedemtriedna, má 24 zamestnancov, z toho 
16 pedagogických a 8 nepedagogických. 
Na základe nového a moderného ponímania vzdelávania detí všetku výchovno-vzdelávaciu 
činnosť zameriavali na 

• ciele predprimárneho vzdelávania, 
• obsah výchovy a vzdelávania so vzdelávacími štandardami, 
• vhodné organizačné usporiadanie denných činností, 
• uplatňovanie humanistickej výchovy a vzdelávania v MŠ, 
• dôraz rozvoja tvorivosti pred pamäťovým učením realizovanou ako- učenie hrou, 
• emocionálne prežívanie dieťaťa. 

V školskom roku 2013/2014 vymenili vchodové dvere v hospodárskej budove, v prístavbe 
zrealizovali opravu sklobetónovej steny za murovanú s oknom, namontovali termostatické 
hlavice v budove prístavby a riaditeľne, dokúpili detský nábytok (stoly a stoličky) do 5 tried. 

 
Materská škola, 8. mája 500/56 
Materská škola Ul. 8. mája 500/56 vo Svidníku je päťtriedna, bola daná do užívania v roku 
1978.  Má vysoký kredit, do nej rodičia majú záujem umiestniť svoje dieťa. Na začatie 
školského roku je zabezpečená potrebná triedna dokumentácia v zmysle platnej legislatívy, je 
vypracovaný plán práce školy na školský rok 2014/2015, ktorý bol prerokovaný na 
pedagogickej rade 25. augusta 2014, ako aj dostatok hračiek, ktoré sú základom pre rozvoj 
osobnosti dieťaťa. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august bola 
vykonaná hygienická maľba v troch oddeleniach, náter dverí, vymenená podlahová krytina 
v dvoch šatniach pre deti, odborne vyčistené koberce ako aj dôsledné upratanie priestorov 
a dezinfekcia hračiek.  



Materská škola je zapojená do 6. ročníka slovenského programu „Zelená škola“, ktorá je 
súčasťou svetového hnutia EcoSchools, teda siete Zelených škôl v medzikontinentálnom 
meradle. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ a zelenej vlajky 
„EcoSchools“. V školskom roku 2012/2013 získala medzinárodný certifikát za prioritnú tému 
„ODPAD“. V certifikačnom období 2013/2015  materská škola v rámci programu Zelená 
škola plní prioritnú tému „VODA“, na ktorú sú zamerané aj mnohé aktivity materskej školy. 
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 žijú a cez deti pôsobia aj na rodičov a okolie. 
Na aktívny pohyb deti boli z finančných prostriedkov rodičov a prostriedkov materskej školy 
inštalované pre deti atraktívne hojdačky a preliezačky. V máji školského roka 2013/2014 cez 
združenie rodičov pri materskej škole, z príspevkov rodičov a za finančné prostriedky získané  
za zber papiera objednali výstavbu altánku. Tento bude postavený až po dokončení 
výkopových prác súvisiacich s výmenou teplovodných rozvodov. 
V  školskom roku 2013/2014 podali dva  projekty na modernizáciu školského areálu, žiaľ ani 
jeden projekt nebol výberovou komisiou vybraný do ďalšieho kola. 
Vybavenie školskej kuchyne od roku 1978 nebolo obnovené novým zariadením. Do školskej 
kuchyne je potrebné kúpiť nový miešací stroj. V roku 2015 plánujú zrealizovať rekonštrukciu 
školskej kuchyne, čo však závisí od pridelenia finančných možností.  
Koncom roka 2013 bola porucha na odpadovom kanále zo strechy, čím boli zamokrené steny 
na prvom podlaží a prízemí v dvoch triedach, pokazilo sa čerpadlo na ústrednom kúrení, 
v apríli 2014 prasklo potrubie na prívode teplej úžitkovej vody do hospodárskej časti školy. 
Všetky tieto neplánované poruchy v celkovej sume cca 1300,00 EUR neboli v rozpočte 
materskej školy a boli hradené z prostriedkov na prevádzku materskej školy. Materská škola 
vynakladá časť svojich finančných prostriedkov určených na zabezpečenie prevádzky aj na 
odstraňovanie porúch.  
Materská škola je pripravená otvoriť svoje brány pre všetky deti a poskytne im kvalitnú 
starostlivosť, veľa zaujímavých hier a aktivít. Veria, že so svojimi žiakmi a ich rodičmi 
prežujú v školskom roku 2014/2015 mnohé pekné chvíle. 
 
Materská škola, Gen. Svobodu 744/33 
Materská škola je zariadením s  celodennou výchovno- vzdelávacou činnosťou s možnosťou 
aj poldenného pobytu. V prevádzke je 24 rokov. Poskytuje 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 v MŠ). Na školský rok 
2014/2015  je k dnešnému dňu prihlásených 104 detí. 
Materská škola má vlastnú realizáciu výchovy a vzdelávania vychádzajúcu z projektu Škola 
podporujúca zdravie so zameraním na pohybovú aktivitu a zdravý životný štýl. Jej činnosť 
smeruje aj na prevenciu civilizačných ochorení - ochorenie dýchacích ciest, plochej nohy, 
 nesprávneho držania tela u detí, obezitu, ozdravenie výživy a na spoluprácu s rodinou 
a verejnosťou. Pozornosť je sústredená na zážitkové učenie hrou smerované k tomu, aby deti 
prežívali radostné detstvo v prostredí materskej školy. 
Vzdelávanie a výchova detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu „Pohyb, krása, zdravie“  v súlade s 
§ 161 ods. 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania. Osvedčenie vydáva riaditeľka školy na tlačivách predpísaných a schválených 



ministerstvom školstva. 
Škola sa už v predchádzajúcich obdobiach zaviazala rozvoju kvality. Riaditeľka školy 
vyznáva základnú filozofiu, že v riadení kvality zodpovednosť riaditeľa je prvoradá 
a určujúca, ale každý zamestnanec je zodpovedný za kvalitu svojej práce.   
Materská škola je držiteľom certifikátu Škola podporujúca zdravie a Bezpečná materská 
škola. Vo výchovno–vzdelávacom procese realizujú celoslovenské a školské detské projekty.  
V mesiaci august v MŠ vykonali hĺbkové upratovanie priestorov zariadenia, dezinfekciu 
hračiek, úpravu a výzdobu tried k slávnostnému otvoreniu školského roka, zabezpečili opravy 
a údržby budovy  s dôrazom na pretekajúcu strechu a sklenené steny v rámci možnosti.  
V predchádzajúcom školskom roku zabezpečili maľovanie oplotenia a celkovú úpravu areálu 
(farebný náter školského náradia, hojdačiek, betónovej plochy,  rýľovanie piesku, úpravu 
kvetinových záhonov, strihanie živého plota, kosenie, maľbu kuchyne, šatne, spálni 
a sociálnych  zariadenia v pavilóne C, modernizáciu interiéru – detské stoly a stoličky,  
z projektu: interaktívnu tabuľu,2 x  notebook, farebnú tlačiareň, projektor, zakúpili pružinové 
hojdačky a päť tabúľ kvetov na kreslenie vonku, opravili sklenenú stenu, vymenili vchodové 
dvere v pavilóne D, zakúpili školské pomôcky a hračky do tried. 
 
Základná umelecká škola, Komenského 211/29 
Základná umelecká škola (ďalej len „ZUŠ“) z roka na rok prechádza istými zmenami. Všetky 
odbory (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický) umelecky vyzdvihujú svoju 
úroveň vďaka zmenám, ktoré postupne v školských rokoch nastávajú. Zúčastnili sa 
a umiestnili sa na popredných miestach mestských, okresných, celoslovenských, či 
medzinárodných súťaží. Úspechy ZUŠ dosiahli za podpory rodičov a zriaďovateľa, ktorí sa 
podieľali na celom chode ZUŠ, využívali všetky dostupné prostriedky na zlepšenie úrovne 
vzdelávacieho procesu. Na dosiahnutie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov využili 
finančné prostriedky, ktoré napomohli v jednotlivých odboroch realizovať svoje vízie a ciele. 
Finančné prostriedky použili na výpočtovú techniku, kostýmy pre jednotlivé odbory a 
zmodernizovanie časti vybavenia ZUŠ pre jednotlivé odbory.  
 
Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
Centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) je zaradené do siete škôl a školských zariadení 
počnúc 1. septembrom 2012, teda od školského roka 2012/2013. Základnou úlohou CVČ je 
vytvárať podmienky a organizovať záujmovú výchovnovzdelávaciu činnosť a voľnočasové 
aktivity rôzneho zamerania pre deti a mládež. CVČ sa podieľa aj na vytváraní podmienok pre 
rozvoj talentu, tvorivosti deti a mládeže v meste Svidník. Integrálnou súčasťou jeho činnosti 
je podpora a spolupráca s občianskymi organizáciami pri činnostiach s deťmi a mládežou. 
CVČ organizuje z poverenia Okresného úradu, odboru školstva Prešov okresné kolá 
školských súťaží vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšie 
školské súťaže a prehliadky organizované orgánmi samosprávy, štátnej správy a  
zriaďovateľmi škôl. CVČ počas druhého roka existencie realizovalo aktivity v 36 záujmových 
útvaroch. Na dohody o pracovnej činnosti pracovalo pri zabezpečovaní aktivít CVČ 27  
zamestnancov. Spolu sa na pravidelných aktivitách zúčastňovalo počas školského roka 
2013/2014 816 detí, z toho 362 detí vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta 
Svidník a 331 detí vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom mimo mesta Svidník. 123 detí 
bolo vo veku nad 15 rokov. 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 pre deti s trvalým pobytom 
v príslušnej obci. S 22 obcami, kde mali deti navštevujúce aktivity CVČ trvalý pobyt, sú 
uzatvorené zmluvy. Celkový príjem z obcí na základe zmlúv bol od januára 2014 do 
30.7.2014 vo výške 2830,00 EUR.  CVČ prijalo na školský rok 2013/14 538 vzdelávacích 



poukazov. Osobitnú pozornosť venovali aj nepravidelným aktivitám, ktorých počas školského 
roka 2013/2014 bolo zorganizovaných 37 a 8 okresným kolám v predmetových súťažiach 
a olympiádach. 
CVČ má prepočítaný stav 3,0 zamestnancov s  pracovnou zmluvou. V tom je jeden 
zamestnanec v rámci projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.  
 
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 rekonštrukcie sklenených stien v MŠ Ľ. Štúra a MŠ Gen. Svobodu, výmena okien 
a dverí v ZŠ Karpatská, výmena okien v ZUŠ a MŠ 8.mája, výmena dverí v MŠ Gen. 
Svobodu, rekonštrukčné práce suchej sauny pri bazéne ZŠ 8.mája, rekonštrukcia 
vodovodného potrubia a terás v MŠ 8.mája, ale napríklad aj úprava parku pred ZUŠ 
a interiérové vybavenie stolmi v koncertnej sále. 
 
Základná škola, Komenského 307/22 
Financovanie ŠJ a ŠKD je veľmi nízke a nepostačuje na pokrytie prevádzkových nákladov, 
a nie ešte vyriešenie spomínaných problémov. 
     
Základná škola, 8. mája 640/39 
Finančné prostriedky pre školskú kuchyňu, ŠJ a ŠKD sú nedostatočné a nepostačujú ani na 
pokrytie bežných prevádzkových nákladov. Pokles počtu žiakov a financovanie originálnych 
kompetencií spôsobili nedostatok finančných prostriedkov, ktoré škola potrebuje na 
odstránenie uvedených nedostatkov.  
 
Základná škola, Karpatská 803/11 
Po dvadsiatich rokoch prevádzky školy je potrebná postupná výmena školského zariadenia 
v triedach (lavice, stoličky), podlahových krytín v priestoroch, kde doposiaľ nebola táto 
výmena zrealizovaná. V školskej jedálni je potrebná výmena varného kotla, ktorý je 
v prevádzke viac ako 18 rokov a jeho stav pri poslednej revízií bol hodnotený ako havarijný. 
V porovnaní s minulým školským rokom sa zlepšili dodávky reformovaných učebníc 
MŠVVaŠ. 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 navyšujú finančné 
prostriedky na osobné náklady.  
 
Materská škola, Ľ. Štúra 318/23 
Vzhľadom na to, že budova MŠ je zastaralá a finančných prostriedkov nie je veľa, je veľmi 
ťažké odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytujú v MŠ, akými sú napr. pretekanie strechy pri 
intenzívnom daždi, únik tepelnej energie z dôvodu starých okien a vchodových dverí a pod. 
 
 
Materská škola, 8. mája 500/56 
Všetky uvedené predošlé nedostatky sú  spôsobené vekom budovy a zariadení. Finančné  
prostriedky rozpočtu materskej školy, ktoré sa odvíjajú od počtu detí, nie od potrieb školy, 
pokryjú iba 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...). Za prioritnú úlohu v školskom roku 2014/2015 považujú modernizáciu školskej 
kuchyne podľa platnej legislatívy tak, aby spĺňala všetky hygienické a bezpečnostné 
štandardy. 
 
Materská škola, Gen. Svobodu 744/33 
Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sú na veľmi dobrej úrovni. Budova je typizovaná, 
s výbornými prírodnými podmienkami a svojimi priestormi zodpovedajúca európskym 
normám. Je v meste najnovšia, ale je v pôvodnom stave, pretrváva nepriaznivý  stav vonkajšej 
fasády budovy, strechy, okien, s čím súvisí jej neestetický vzhľad  zvonku a hrozí 
nebezpečenstvo opadávania omietky. 
Škola nedisponuje dostatočným množstvom didaktických a učebných pomôcok. Tieto aspekty 
sa odvíjajú od finančných možností. Vzhľadom k tomu, že budova je energeticky náročná, 
rozpočet vykryje iba základné osobné náklady, tovary a energie.  
Svojou prácou a vlastným zameraním si MŠ získala dobrú  povesť, všeobecnú akceptáciu  
školy verejnosťou a v internetovej súťaži sa zaradila medzi 10 TOP materských škôl v SR. 
 
Základná umelecká škola, Komenského 211/29 
Na plnenie cieľov ZUŠ škola využíva všetky priestory školy. Škola si vyžaduje značné 
úpravy. Doteraz boli realizované len čiastkové, ako výmena vchodových dverí a okien 
v koncertnej miestnosti. Tieto postupné úpravy napomôžu šetreniu tepelnej energie 
a samozrejme zlepší sa estetický vzhľad budovy. Rovnako dôležitá je rekonštrukcia 
vnútorných priestorov školy, ktorú postupne realizujú.   
  
Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
CVČ za kľúčový problém činnosti považuje financovanie záujmových aktivít zo strany obcí. 
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, kde je zaznamenaný nízky záujem. Podľa 
vyjadrení  mnohých rodičov za podstatný faktor nezáujmu deti o pobytové aktivity je 
ekonomický faktor a to, že vzhľadom na socioekonomickú situáciu regiónu a z pomerne 
vysokej nezamestnanosti rodičia deti nemajú problém so starostlivosťou o deti aj počas 
voľných školských dní.   
Za nedostatok vyplývajúci z nastavenia systému financovania CVČ je možné pokladať to, že 
s 12 obcami nie je uzatvorená zmluva o príspevkoch na financovanie, čo znamená zníženie 
predpokladaných príjmov. Niekoľko obcí sa odmieta podieľať na spolufinancovaní a pri 
niektorých zmluvách obecné zastupiteľstvá obcí schválili príspevok nižší ako je 65,00 EUR 
na dieťa, ktoré vyplýva z podielových daní. Z neuhradených pohľadávok za minulý školský 
rok je najvyššia suma za 34 detí z obce Ladomírová, kde polročná výška nezaplateného 
príspevku je cez 2200,00 EUR. Počas roka bola obci zaslaná výzva na zaplatenie pohľadavky 
ako aj informácia zákonným zástupcom. Pri zápise na aktivity začiatkom školského roka pri 
obciach, ktoré neuhradili príspevok pristúpia k tomu, že príspevok budú vyžadovať od 
zákonných zástupcov.  
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Základná škola, Komenského 307/22 
Pre zlepšenie nepriaznivého stavu v školských zariadeniach urobili opatrenia:  
a) pravidelne sledujú spotrebu vody a elektrickej energie (spotreba sa nedá znížiť na   

minimum, lebo musia byť  v týchto zariadeniach dodržiavané prísne hygienické normy), 
b) uskutočnili združenie elektromerov – prípojka pre zníženie MRK, 
c) znížili počet vychovávateliek v ŠKD o jednu pracovnú silu,  
d) proti vandalizmu zabezpečili oznamy o zákaze vstupu a vstupné kamery, sú v kontakte 

s mestskou políciou, 
e) uvedenie ihriska do pôvodného stavu pripomienkovali ústne aj písomnou formou na 

odbore výstavby pri MsÚ. 
 
Základná škola, 8. mája 640/39 
Na odstránenie uvedených nedostatkov urobili opatrenia:  
a)   znížili osobné náklady o jedného pedagogického pracovníka,  
b)  vzhľadom k nižšiemu počtu prichádzajúcich žiakov na II. stupeň znížia počet skupín pri    
     vyučovaní TŠV a jazykov. 
 
Základná škola, Karpatská 803/11 
Na odstránenie uvedených nedostatkov boli urobené tieto opatrenia: 
a) za účelom zníženia spotreby tepla v priestoroch, v ktorých neprebieha pravidelné 

vyučovanie regulujú vykurovanie termostatickými ventilmi, 
b) pravidelnou kontrolou a reguláciou spotreby tepla znížili náklady na teplo, 
c) pravidelne sledujú odber teplej a studenej vody, 
d) na zlepšenie stavu školského zariadenia budú hľadať možnosti čerpania finančných 

prostriedkov z projektov, 
e) delia triedy na skupiny len v najnutnejších prípadoch. 
 
Materská škola, Ľ. Štúra 318/23 
Materská škola má 39 rokov a preto je nutná rozsiahla rekonštrukcia budovy. 
 
Materská škola, 8. mája 500/56 
Všetky vyššie uvedené nedostatky sú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Materská škola, Gen. Svobodu 744/33 
K pedagogickej činnosti  materskej školy  nie je potrebné prijímať opatrenia, 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, zameraná na hospodárenie s majetkom 
mesta  Svidník, kde po preverení skutočného stavu majetku a účtovného stavu, neboli zistené 
žiadne nedostatky. 
Čo sa týka stavu budovy, tá  si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Výmenou okien by sa znížili 
náklady na energiu. Pri neriešení súčasného technického stavu budovy hrozí prehlbovanie 
problémov, ktoré môžu spôsobiť havarijný stav -  opadajúca fasáda, sklenené výplne 
obvodových stien sú v havarijnom stave a momentálne v štádiu riešenia. Zatekajúca strecha si 
vyžaduje každoročne náklady na čiastkové opravy, čo je nevyhnutné, ale neefektívne – na 
zateplenie budovy bol podaný projekt zriaďovateľom. 
Modernizácia tried a doplnenie učebných pomôcok sa tiež  odvíja od stavu financií 
v materskej škole, resp. od počtu prihlásených detí. V súčasnosti evidujeme mierny nárast 
resp. ustálený počet detí navštevujúcich materskú školu. 
 
Základná umelecká škola, Komenského 807/27 
Plniť stanovené úlohy a ciele, zároveň sledovať a dodržiavať rozpočtovú skladbu je z dôvodu 
nízkeho koeficientu pre ZUŠ veľmi náročné. Napriek finančným ťažkostiam je napredovanie 
potrebné a zaväzujúce k realizácii s platným ŠVP a ŠkVP. Snahou ZUŠ bude naďalej 
pokračovať v rekonštrukcii budovy, úprave koncertnej sály, odstránení nedostatkov 
v jednotlivých triedach ako výmena podlahových krytín a pod. a rekonštrukcii átria.  
 
Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
Centrum voľného času je pripravené pre činnosť školskom roku 2014/2015.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

Škola: Základná škola, Komenského ulica 307/22, 08901 Svidník 
 
Riaditeľ/ka: PaedDr. Helena Lacová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Alexander Hrico, II. stupeň 

Zástupca/kyňa: Mgr. Kvetoslava Prokopová, I. stupeň 

Počet pedag. zamestnancov: 38 (31 učiteľov, 3 vychovávateľky, 4 katechéti) 

Počet nepedag. zamestnancov: 15 ( 2 THP, 1 školník, 7 ŠJ, 5 upratovačiek) 

Počet žiakov: 464 

Počet tried: 19 

Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.8.2014:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2014:    žiadne 

3 hlavné priority na 2014/2015: � Zefektívniť vyučovací proces pomocou IKT (Projekty) 
� Pomoc žiakom zo SZP cez Projekt PRINED 
� Zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov - testovanie 

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: � Nedostatok financií na OK 
� Vybavenosť kuchyne 
� Nedostatočné oplotenie areálu školy 

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 na ZŠ s využitím 

elektronického testovania 
� Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva – Digitálna škola 



� Komplexný poradenský systém prevencie 
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí 

� Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ 
� Aktivizujúce metódy vo výchove 
� Pilotné testovanie žiakov 4. a 9. ročníka 
� Preventívne programy 

Potreby a požiadavky: � Potreba oplotenia školského areálu 
� Vybaviť kuchyňu kuchynskými strojmi a zariadeniami 

(konvektomat, plynové kotle, elektrcká rúra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

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

Riaditeľ/ka: Mgr. Ingrid Fedorkovičová 

Zástupca/kyňa: PaedDr. Ján Šimko 

Zástupca/kyňa: Mgr. Vlasta Lažová 

Počet pedag. zamestnancov: 29 

Počet nepedag. zamestnancov: 14 

Počet žiakov: 350 

Počet tried: 17 

Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.8.2014  žiadne 

Záväzky k 31.8.2014   ZŠ 28 299,06 EUR 

                                    Bazén 21 511,17 EUR 

3 hlavné priority na 2014/2015 � zrealizovať rozbehnuté projekty, 
� zrekonštruovať žiacke toalety, 
� zrealizovať modernizáciu ŠJ a kuchyne. 

Kladné stránky: � kvalifikovaný a flexibilný pedagogický zbor, 
� spolupráca školy s rodičmi,  
� spádové územie okolitých obcí, 
� práca s intelektovo nadanými žiakmi, 
� vzdelávanie 21 pedagogických zamestnancov školy 

v ANJ, projekt Premena tradičnej školy na modernú, 
Moderná škola – cesta k úspechu,  

� projekt DIGIPÉDIA – vybevenie multifunkčnej učebne 
interaktívnou tabuľou a 20 tabletmi, 

� zapojenie pedagogických zamestnancov školy do 
projektu MRK – marginalizovaných rómskych 
komunít, 

� príprava žiakov na prijímacie pohovory SJL a MAT 
(Testovanie 9), 

� školský vzdelávací program posilnený o prvý a druhý 
cudzí jazyk od 1. ročníka, o predmet mladý záchranár 
a regionálna výchova, 

� reprezentácia školy na krajských a celoslovenských 
súťažiach, 

� projekt Zdravá škola - zníženie porúch podporno-
pohybového aparátu s využitím školského bazéna a 
pestrá ponuka záujmovej činnosti, 

� večerná škola rusínskeho jazyka – OZ Kolysočka – 
ŠKD, 



� vydávanie vlastného školského časopisu Majáčik, 
� zriadenie stránky školy na Facebooku. 

Záporné stránky: � chýbajúce odborné laboratóriá na vyučovanie cudzích 
jazykov, FYZ, CHEM, BIO, 

� spoločenské postavenie učiteľov (mladých - vplyv na 
výkon),  

� sociálne zázemie a postavenie rodičov - vplyv 
nezamestnanosti. 

Mimoškolské aktivity: � Rozprávková noc pre 250 žiakov školy, 
� aktivity žiakov v odbore astronómia v Poľsku 

a reprezentácia školy na celoslovenskom kole Čo vieš 
o hviezdach? 

� medzinárodné ocenenie - Prihraničná spolupráca Mesta 
Svidník a Krosna v Poľsku: Projekt  Ekointegrácia –
zapojenie sa do súťaže zhotovenia stolovej hry pre 
žiakov MŠ a I. stupňa z odpadového materiálu- ŠKD,  

� na bicykli bezpečne – celoslovenská reprezentácia 
družstva a 2. miesto jednotlivcov s postupom na 
medzinárodnú súťaž do Nórska, 

� reprezentácia žiakov na krajskom kole v dejepisnej 
a geografickej olympiáde, 

� reprezentácia žiakov na krajskom kole Hviezdoslavov 
Kubín a Duchnovičov Prešov v rusínskom jazyku, 

� detský festival ľudových piesní – zlaté pásmo, 
� celoslovenská súťaž Všetkovedko - 1. miesto, 
� reprezentácia žiakov na oblastnom kole v malom 

futbale a mladý záchranár CO, 
� exkurzie žiakov 8.- 9. ročníka Krakov – Osvienčim, 
� škola v prírode v Tatranskej Lomnici pre žiakovv3.- 4. 

ročníka, 
� Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz v Ľubov-

nianskych kúpeľoch pre 7.- 8.ročník. 

Projekty: � Implementácia pedagogického modelu inkluzívneho 
vzdelávania s celodenným výchovno-vzdelávacím 
systémom na ZŠ v rámci národného projektu PRINED 
- PRojekt INkluzívnej EDukácie - žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 

� zapojenie pedagogických zamestnancov do vzdelávania 
v aktivite Projektu AMV - Aktivizujúce metódy vo 
výchove 

� príprava projektu na vybavenie školy laboratóriami na 
vyučovanie cudzích jazykov, CHEM, FYZ, BIO 

Potreby a požiadavky: � Rekonštrukcia žiackych toaliet, 
� modernizácia ŠJ (stoly, stoličky) a modernizácia 

kuchyne, 
� výmena podlahovej krytiny na dolnej chodbe, 

v triedach a v ŠJ, 
� vybavenie triedy nábytkom, 



� postupná výmena školských tabúľ v triedach, 
� výmena svietidiel v triedach, 
� dokončenie náteru kabrincov v triedach II. stupňa, 
� zabezpečenie chýbajúcich žalúzii do ŠKD a do tried II. 

stupňa, 
� oprava športového ihriska, rekonštrukcia atletickej 

dráhy, 
� zriadenie parku zdravia za školou, 
� vybavenie učebne III. oddelenia ŠKD výkonným 

počítačom a dataprojektorom, 
� zakúpenie 2ks nových CD prehrávačov, 
� obnovovať knižný fond učiteľskej a žiackej knižnice, 
� osobné ohodnotenie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

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

Riaditeľka: Ing. Nadežda Ignácová 

Zástupca: Mgr. Marián 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 (1 THP, 1 školník, 4ŠJ, 3 upratovačky) 

Počet žiakov: 193 

Počet tried: 9  

Cudzie jazyky: anglický, ruský, nemecký 

Pohľadávky k 31.8.2014: ZŠ žiadne 

Záväzky k 18.9.2014:   ZŠ 9 145, 00 EUR (SLUŽBYT, s.r.o., záväzky splácané 
splátkovým spôsobom),   

3 hlavné priority na 2014/2015: � dokončiť výmenu okien, 
� inovovať  a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces 

zapojením sa do projektov, 
� dosiahnuť, aby každý žiak zažil pocit vlastného 

úspechu. 

Kladné stránky: � úspešnosť žiakov vo vedomostných a športových 
súťažiach, hodnotenie školy v rámci Slovenska, 

� modernizácia IKT 3 nové interaktívne tabule, 20 
tabletov),  

� tvorivý pedagogický kolektív, zapájanie sa do 
medzinárodných projektov, 

� rodinná atmosféra školy, 
� integrácia intelektovo nadaných žiakov. 

Záporné stránky: � potrebná výmena  školského zariadenia 
a opotrebovaných školských pomôcok, 

� zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. 

Mimoškolské aktivity: � rôznorodá činnosť v  záujmových útvaroch,  
� práca v 2 oddeleniach ŠKD,  
� organizácia medzinárodného volejbalového turnaja v 

 spolupráci s mestom Svidník  o Pohár primátora, 
� 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. Maksík, Maks, Klokan, 
Klokanko, Pangea, Všetkovedko, Taktik,  

� 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,  
� návštevy kina, múzeí, vystav, výlety a exkurzie,  
� zberové aktivity: Sabi viečka, Elektrodpad, 

Recyklohry, testovanie čitateľskej  gramotnosti.  

Projekty: � Hravo ži zdravo, Ekointegrácia, Beagle, 
Erazmus+medzinárodné školské partnerstva - 
vypracovaný a podaný projekt na schválenie národnou 
agentúrou, 

� PRINED, 
� Projekt AMV- "Aktivizujúce metódy vo výchove", 
� Projekt Digipedia - Elektronizácia vzdelávania systému 

regionálneho školstva". 

Potreby a požiadavky: � v ŠJ výmena varného kotla, 
� postupná výmena opotrebovaného školského zariadenia 

a podlahových krytín. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

                          Škola: Materská škola Ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník 
 
Riaditeľ/ka: Viera Haľková 

Zástupca/kyňa: Helena Siňárová 

Počet pedag. zamestnancov: 16 

Počet nepedag. zamestnancov: 8 

Počet žiakov: 148 

Počet tried: 7 

Cudzie jazyky: anglický jazyk  

Pohľadávky k 31.8.2014 žiadne 

Záväzky k 31.8.2014: 15 083,98 EUR 

3 hlavné priority na 2014/2015: � zateplenie budovy a oprava terás,  
� zapájanie sa do projektov, prispievať k skvalitneniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu a tým získavať 
finančné prostriedky na zlepšenie materiálno-
technického zabezpečenia MŠ 

� zvýšenie estetickej úpravy školskej záhrady, školského 
dvora a celého areálu MŠ (obnova pieskovísk, výsadba 
kvetinových záhonov, vybavenie školského dvora 
detským športovým náradím) 

Kladné stránky: � dobrá poloha MŠ, zapájanie sa do projektov, 
� 100%  kvalifikovanosť pedagogického zboru, záujem 

o ďalšie vzdelávanie, 
� vysoký záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, 
� dobrá pripravenosť detí do ZŠ, dobrá spolupráca so ZŠ, 
� zvyšovanie enviromentálneho vedomia detí, 
� dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi.                   

Záporné stránky: � zlý technický stav budovy-  interiéru a exteriéru, 
� nedostatočná vybavenosť tried učebnými pomôckami 

Mimoškolské aktivity: � anglický jazyk,  
� účasť na kultúrnych podujatiach organizovaných 

zriaďovateľom a inými inštitúciami, 
� účasť na výtvarných súťažiach 

Potreby a požiadavky � celková rekonštrukcia budovy MŠ (zateplenie, výmena 
okien, dverí, oprava terás, postupná rekonštrukcia soc. 
zariadení pre deti),  

� vybavenie školského dvora náradím pre športové 
a pohybové aktivity detí. 

  
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

Škola: Materská škola Ul. 8. mája 500/56, 089 01 Svidník 
 

Riaditeľ/ka: Anna Džupinová 

Zástupca/kyňa: Adriana Pásztorová 

Počet pedag. zamestnancov: 11 

Počet nepedag. zamestnancov: 6 (z toho vedúca školskej jedálne na 50%) 

Počet žiakov: 108 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: anglický jazyk v spolupráci s CVČ 

Pohľadávky k 31.8.2014:  žiadne 

Záväzky k 18.9.2014:    žiadne 

3 hlavné priority na 2014/2015: � Vytvárať pre deti podnetné prostredie na predprimárne 
vzdelávanie vhodnými učebnými pomôckami 
a pracovným materiálom, 

� doplniť vybavenie školského dvora vhodným 
a bezpečným náradím na aktívny pohyb detí, 

� rekonštrukcia školskej kuchyne, 
� previesť opravu fasády terás. 

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 finančných prostriedkov na prevádzku 

školy, 
� zastarané a nedostatočné vybavenie školskej kuchyne 

pracovnými strojmi, ktoré sú vysoko energetický 
náročné. 

Mimoškolské aktivity � Aktivity zamerané na plnenie 6. ročníka  slovenského 
projektu „Zelená škola“. 

� spoločné aktivity pre deti a rodičov – Deň Zeme, nočné 
pozorovanie oblohy v hvezdárni Roztoky, záhradná 
party ku Dňu matiek,  

� spolupráca so ZŠ v meste, Podduklianskou knižnicou, 
Políciou, Hasičmi a ostatnými inštitúciami mesta. 



Potreby a požiadavky Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií 
predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2014/2015 je potrebné  
zabezpečiť základné učebné pomôcky, kancelárske 
potreby, pracovné zošity, detské časopisy, vybavenie 
školskej kuchyne, doplnenie školských lekárničiek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

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

Riaditeľ/ka: Anna Kurečková 

Zástupca/kyňa: Jana Sadivová 

Počet pedag. zamestnancov: 11  

Počet nepedag. zamestnancov: 6 

Počet žiakov: 106 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: Anglický jazyk 

Pohľadávky k 31.8.2014: žiadne 

Záväzky k 18.9.2014:    žiadne 

3 hlavné priority na 2014/2015: � Zatraktívnenie predprimárneho vzdelávania v zariadení 
realizáciou a plnením projektov, vytvoriť priaznivú 
vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred 
pamäťovým učením a systematicky rozvíjať praktickú 
aplikáciu osvojených vedomostí a zručností detí. 
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 slovnej zásoby a správnej 
výslovnosti u deti. Tieto aspekty úzko súvisia 
s inteligenciou človeka.  

� Zabezpečiť prostredníctvom projektov celkovú 
rekonštrukciu budovy, výmenu okien, strechy. 
Skvalitniť prostredie materskej školy modernizáciou 
tried  detským nábytkom. Zapojiť sa do programu 
Školské ovocie za podpory vlády SR a EÚ. Výsledkom 
bude zníženie nákladov na spotrebu energií. 

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 
tzv.“Trieda zdravých aktivít “ (s možnosťou podľa 
potreby otvoriť ďalšiu  triedu) 

� Kvalitné personálne obsadenie - 100% kvalifikovanosť 
učiteliek. 7 učiteľkám boli priznané kredity, čím si 
zvýšili profesionálne pedagogické kompetencie. 

� 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.  
� Úspechy školy a výsledky detí na okresnej, krajskej 

a celoslovenskej úrovni :  
� Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva -schválená žiadosť 
o poskytnutie grantu , materská škola získala : 
interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, farebnú 
tlačiareň 

� Recykluj a vyhraj – súťaž s Milk Agro- 10. 
            miesto, MŠ získala notebook, tovar v hodnote 500            

� Materská škola sa zaradila medzi 10 TOP 
materských škôl  v Slovenskej republike , získali 
sme  5. miesto v celoslovenskej internetovej súťaži 
Avent  

� Výtvarné a recitačné súťaže detí – „Vesmír očami 
deti“ – postup do celoslovenskej súťaže,  
Duchnovičov Prešov – 3 ocenenia detí 
v celoslovenskej súťaži, diplomy v prednese  
poézie a prózy v okresnej súťaži  Podduklianská 
knižnica a iné ocenenia. 

Záporné stránky: � Neestetický vzhľad a energetická náročnosť budovy, 
� nedostatočné vybavenie školy modernou didaktickou 

technikou a odbornými knihami, 
� umiestnenie budovy na sídlisku mimo centra mesta 

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 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, zaradenie zdravotných cvikov, organizovanie 
športových podujatí aj pre rodičov s deťmi 
a zamestnancov, 

� spolupráca s Rusínskou obrodou –  celoslovenská súťaž 
Duchnovičov Prešov, festival kultúry Rusínov 
Slovenska, 

� spolupráca s inými inštitúciami v meste: múzeá, MŠ, 
ZŠ, Podduklianské osvetové stredisko, HZ, MsÚ, 
OŠKŠaM, Domov dôchodcov, špeciálnym pedagógom,   
logopédom, Poradňou zdravia, Falckom, SČK , 



Projekty: � Póla radi deťom - zameraný na dopravnú výchovu v 
rámci partnerskej  spolupráce  materská škola a 
Policajný zbor Svidník, 

� Bezpečná MŠ – spolupráca s FALCK –– špecializovaná 
prvá pomoc pre deti, zamestnancov, rodičov,  

� Evička nám ochorela - spolupráca s SČK, 
� Prečo knihy plačú - spolupráca s Okresnou 

Podduklianskou knižnicou, 
� Škola podporujúca zdravie - RÚVZ, 
� Adamko- hravo – zdravo - spolupráca s Poradňou 

zdravia –  zdravý životný štýl,  
� Veselé zúbky - podpora zdravia ústnej dutiny, NP 

prevencie obezity a podpory zdravia,  
� Elektronizácia vzdelávacieho systému „DIGIŠKOLA“ 

Potreby a požiadavky: � výmena okien, 
� rekonštrukcia fasády, 
� oprava strechy čím by došlo k zníženiu nákladov na 

spotrebu energií, 
� modernizácia interiéru a rekonštrukcia sociálnych 

zariadení v škole. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

Základná umelecká škola vo Svidníku 
 
Riaditeľ/ka: Janette Pichaničová 

Zástupca/kyňa: Bc. Marián Cuprišin 

Počet pedag. zamestnancov: 27 

Počet nepedag. zamestnancov: Spolu 5, z toho 2 upratovačky, 1 školník, 1 účtovníčka,  
1 mzdová účtovníčka (1/4 úväzok) 

Počet žiakov: 863 

Individuálne: 373 

Skupinové: 490 

Pohľadávky k 31.08.2014: žiadne 

Záväzky k 31.08.2014: žiadne 

Hlavné priority v šk. roku 
2014/2015: 

� podporiť zapájanie žiakov do súťaží a prehliadok, 
organizovať výmenné koncerty, žiacke víkendové 
stretnutia s tvorbou v teréne, 

� pokračovať v zapojení projektov súvisiacich 
s výchovno-vzdelávacím procesom a zakúpiť 
počítačový program Sibelius, 

� renovovať budovu školy - okná, átrium, koncertnú sálu 

Kladné stránky: � zvýšený záujem žiakov o štúdium na našej škole, 
� vysoká odbornosť pedagógov, kladná motivácia v učení 

a  v prezentovaní žiakov a celej ZUŠ, 
� postupné obnovovanie školských pomôcok a vybavenie 

tried potrebnými pomôckami. 

Záporné stránky: � finančné neocenenie aktívnych pedagógov za prácu 
mimo pracovného času,  

� finančné straty spôsobené nevyhovujúcim stavom 
budovy. 

Mimoškolské aktivity: � prezentácia na rôznych akciách v rámci mesta 
a regiónu, 

� účasť na regionálnych, celoslovenských a 
 medzinárodných súťažiach, 

� účasť na  kultúrnych predstaveniach (divadlá, výstavy, 
koncerty), 

� výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ, 
� predstavenia TO, VO, LDO a HO v iných mestách, 
� spolupráca s občianskymi združeniami a regionálnymi 

organizáciami, 
� pokračovanie v zapojení sa do projektov, 

Potreby a požiadavky: � angažovať rodičov do života školy, umožniť stretnutia 
rodičov s triednymi učiteľmi a vedením školy mimo 
rodičovských združení, 

� získať finančné prostriedky mimo rozpočtovej skladby, 



ktoré budú použité na prácu s deťmi v teréne, 
� zveľadiť areál školy, výsadbu nových okrasných 

stromčekov, 
� postupne upravovať a realizovať úpravy v rámci 

exteriéru a interiéru a rozširovať portfólio školy, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2014/2015 
 

Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
 
 

Riaditeľ/ka:  Mgr. Jaroslav Ivančo 

Zástupca/kyňa:  

Počet pedag. zamestnancov: 1,6 

Počet nepedag. zamestnancov: 1,4 

Počet žiakov:  

Počet tried:  

Cudzie jazyky:  

Pohľadávky k 31.8.2014:  žiadne 

Záväzky k 31.8.2014:    žiadne 

3 hlavné priority na 2014/2015: � zabezpečiť adekvátnu ponuku záujmovej činnosti, 
� byť hlavným organizátorov štátom garantovaných 

súťaží žiakov v okrese Svidník, 
� zoorganizovať atraktívne podujatia pre mladých ľudí - 

obyvateľov mesta, 
� vytvoriť podmienky pre prácu mládežníckeho 

parlamentu. 

Kladné stránky: � Zabezpečovanie podpory pre záujmovú činnosť, ktorá 
rozvíja talent a zmysluplné trávenie voľného času. 

Záporné stránky: � Spoločenské podnety, ktoré nemotivujú deti a mládež 
k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. 
Systémové nedostatky a byrokratická náročnosť 
činnosti centier voľného času. 

Mimoškolské aktivity:  

Projekty: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – zamestnávanie 
mladých do 29r. 

 
 
 


