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Stanovisko MsR zo dňa 23. augusta 2012: 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie. 

  

Stanovisko Komisie pre vzdelávanie, kultúru, športu a mládež zo dňa 30. augusta 2012: 

 

  

 

 

 

  

Svidník, 14. august 2012  



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 vo Svidníku na školský rok 
2012/2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 

Centrum voľného času je súčasťou výchovnovzdelávacej sústavy SR v zmysle zákona NR 
SR č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Základnou úlohou školského zariadenia je vytvárať podmienky a organizovať 
záujmovú výchovnovzdelávaciu činnosť, voľno časové aktivity rôzneho zamerania deti 
a mládeže počas školského roka vrátane času školských prázdnin. CVČ sa podieľa aj na 
vytváraní podmienok pre rozvoj talentu, tvorivosti deti a mládeže a formovaní aktívneho 
životného štýlu.  Integrálnou súčasťou týchto aktivít je support  iných občianskych organizácií 
pri činnostiach s deťmi a mládežou cez odbornú metodickú pomoc formou školení, 
seminárov, besied, príprava soft projektových aktivít, ale aj priamu kooperáciu s týmito 
subjektmi pri práci s deťmi a mládežou. CVČ organizuje školské súťaže vyhlasované 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšie školské súťaže a prehliadky 
organizované orgánmi samosprávy, štátnej správy a zriaďovateľom škôl. Rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako príslušného  správneho orgánu štátnej 
správy v zmysle § 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29. septembra 2011 bolo CVČ 
Svidník zaradené do siete škôl a školských zariadení počnúc 1. septembrom 2012, teda od 
školského roka 2012/2013. 
 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
     CVČ vo Svidníku začína svoju činnosť v meniacich sa spoločensko – ekonomických 
východiskách ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie v štátom definovaných požiadavkách 
a rámcoch pre pravidlá podpory činnosti školských zariadení, ktoré sú reakciou na ašpiráciu 
niektorých subjektov nahradiť záujmové vzdelávanie finančnými záujmami prekračujúcimi 
nielen hranice vlastných miest ale  až regiónov. V tomto období, keď začíname činnosť nášho 
CVČ sa súčasne nachádzame v prostredí prebiehajúcich legislatívnych zmien dotýkajúcich sa 
hlavne financovania originálnych  kompetencií miest a obcí s vymedzeným záujmom pri 
CVČ.  Mení a dopĺňa sa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. V centrách voľného času podľa návrhu zmeny 
v zákone č. 597/2003  Z.z  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov po 1. januári 2013  navrhuje prideľovať finančné 
prostriedky podľa počtu obyvateľov  s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 14 
rokov k 1. januáru kalendárneho roku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Súčasne v návrhu 
zmien v zákone č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov sa uvádza, že školské stredisko záujmovej činnosti zriadené 
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto 
zákona. Vyššie uvedené vonkajšie faktory, ktoré výraznou mierou formujú podmienky 
činnosti už v roku vzniku CVČ, tak  prirodzene budú determinovať ďalšie rozhodnutia  
orgánov mesta,  ako zriaďovateľa školských zariadení, ktoré bude nevyhnutné prijať pre 
zabezpečenie efektívnosti, kontroly a jednoznačnej zodpovednosti za realizáciu 
voľnočasových aktivít, záujmového vzdelávania detí  a zabezpečenie požadovanej služby 
občanom mesta Svidník. CVČ Svidník je pripravené plniť úlohy, avšak spomínané 
skutočnosti sú  obmedzujúcimi faktormi pri príprave zámerov a činnosti školského zariadenia. 



3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
    Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 29. septembra 2011 je 
od 1. septembra 2012 CVČ Svidník zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. 27. júna 
2012 bola mestom Svidník vydaná zriaďovacia listina  rozpočtovej organizácie - školského 
zariadenia s právnou subjektivitou.  Súčasne bol vydaný Štatút Centra voľného času so sídlom 
na Ul. karpatská 803/11, Svidník. 9. júla 2012 bolo Štatistickým úradom SR pridelené IČO 
pre právny subjekt. 8. augusta 2012 Mesto Svidník uskutočnilo verejné výberové konanie na 
riaditeľa CVČ s nástupom od 1. septembra 2012. Zriaďovateľ  pre činnosť predbežne do 
konca kalendárneho roka rozpočtuje 26,20 tis. EUR.  Predpokladáme do konca roka dvoch 
stálych zamestnancov. Pre organizačné zabezpečenie po 1. septembri 2012 budú zriadené účty 
školského zariadenia a vypracované vnútorné dokumenty organizácie. Pripravuje sa technické 
zabezpečenie a softvérové vybavenie na evidenciu členov, evidencia domény a tvorba www 
stránky. V štádiu riešenia je umiestnenie sídla centra. V súvislosti s prípravou činnosti boli 
v mesiaci jún prostredníctvom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník informovaní 
rodičia aj samotní žiaci o príprave záujmového vzdelávania. Z hľadiska obsahu je vysoký 
dopyt realizácií voľnočasových aktivít rôzneho zamerania. V priebehu mesiaca september 
2012 po oslovení žiakov škôl zosumarizujeme záujem a vytvoríme rozvrh aktivít, ako aj plány 
výchovnej činnosti. Predpokladáme na základných školách vytvoriť pracoviská. Intenzívne 
prebiehajú prípravy na spoluprácu s funkčnými a aktívnymi združeniami a organizáciami, 
hlavne v oblasti športu a kultúry. Pripravujeme aj propagačné materiály a prvá akcia, na ktorej 
sa bude spolupodieľať aj CVČ, je 53. ročník  Dukelského behu mieru. CVČ Svidník plánuje 
otvoriť svoj školský rok 1. októbra 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


