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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 2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2013/2014.  Predpokladáme, že od 1. 
septembra 2013 do 45 tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník   
nastúpi celkom 1017 žiakov, čo je oproti roku 2012/2013 zníženie o 1 triedu a pokles o 26 
žiakov a do 17 tried materských škôl nastúpi 329 žiakov, čo je pokles o 17 žiakov (konečné 
počty budú známe až 15. septembra t.r.). Základnú umeleckú školu bude navštevovať 750 
žiakov, čo je oproti minulému školskému roku nárast o 10 žiakov. Počet žiakov 
navštevujúcich pravidelné aktivity v Centre voľného času bude známy až po odovzdaní 
prihlášok 15. septembra t.r. V školskom roku 2012/2013 oproti školskému roku 2011/2012 v 
základných školách bolo zníženie o 5 tried a 67 žiakov, v materských školách bol počet detí 
nižší o 19 detí a v Základnej umeleckej škole bol nárast o 21 žiakov.   
 
Základná škola, Komenského 307/22 
Budova školy je po rekonštrukcii. Jej interiér je v pomerne dobrom stave. Sú tu moderné 
a dobré vybavené učebne, kabinety zabezpečené  učebnými pomôckami pre zdravý rozvoj 
mladej generácie. Je potrebné opravovať ležaté rozvody odpadov v škole, školskej jedálni a v 
kuchyni. Pri školskej budove je žiaduce oplotenie. Rekonštrukciou neprešla ani časť školskej 
kuchyne, jedálne a školského klubu, ktoré sú financované z originálnych kompetencií. 
V týchto zariadeniach máme veľké problémy nielen so zabezpečením prevádzkových 
nákladov, ale aj technického charakteru a to v školskej jedálni s poruchovou 
vzduchotechnikou, nefunkčnými  kotlami, chýbajúcim konvektomatom a elektrickou rúrou. 
Každoročne je potrebné urobiť hygienickú maľbu a bežné opravy. Školský klub je 
v samostatnej budove, ktorá potrebuje celkovú rekonštrukciu. 
 
Základná škola, 8. mája 640/39 
Škola dosahuje výborné výsledky v rámci mesta, obvodu, kraja a Slovenska. Vedomosti 
žiakov sú na požadovanej úrovni a ich správanie je v rámci vnútorného poriadku školy. Škola 
je výborným reprezentantom mesta a okresu na verejnosti. 
 
Základná škola, Karpatská 803/11 
Základná škola v súlade s reformou školstva sa snaží o napĺňanie jej hlavného zámeru , a to 
vytvoriť modernú výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá vedie k zásadnej premene 
doterajšieho tradičného vzdelávania a pripraviť žiakov na proces celoživotného vzdelávania. 
Škola má vytvorený Školský vzdelávací program, ktorý má koordinovať postupy pri 
priaznivom dosahovaní inovácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Škola si zvolila zamerania 
jednotlivých tried, ktoré dosiahla zvýšenou dotáciou hodín, čím pokračuje vo svojej 
dlhoročnej tradícii a súčasne sa výrazne profiluje podľa požiadaviek doby, pretože využíva 
moderné postupy a prostriedky informatizácie. V porovnaní so Štátnym vzdelávacím 
programom boli  navýšené počty hodín cudzieho jazyka, telesnej výchovy, geografie, fyziky, 
biológie, matematiky a informatiky a zároveň sa anglický jazyk vyučuje už od 1. ročníka. 
Vyučujúci sa podieľali na záujmovej činnosti,  žiaci mali možnosť pestrejšieho výberu podľa 
svojich záujmov. Nevyhnutným predpokladom modernizácie vyučovania je vytvorenie 
vhodného materiálno - technického zázemia. Počas roka bola dokončená rekonštrukcia 
havarijného stavu terasy školy a výmena radiátorových ventilov. Počas letných prázdnin bola 
začatá rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú nad učebňovou časťou školy. Vzhľadom na 
vysokú energetickú náročnosť budovy je potrebné riešiť aj havarijný stav okien školy 
a v budúcnosti aj zateplenie celého objektu.   



Materská škola, Ľ. Štúra 318/23 
Materská škola je v prevádzke od 15.12.1975. Pracujú podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu – „Zvedavček“. Je to materská 
škola, ktorá má vysoký kredit a do ktorej rodičia majú záujem umiestniť svoje dieťa. 
Táto materská škola je pripravená na otvorenie školského roka 2013/2014. Do 4. a 5. triedy 
boli zakúpené nové stoly a stoličky s farebnou hranou, deliace panely do WC a kúpeľňové 
zostavy priehradkové. Všetkých 7 tried je vybavených novými kobercami. V MŠ práve 
prebiehajú nátery na školskom dvore detského záhradného náradia, kosenie trávy, strihanie 
živých plotov a orezávanie stromov.  
Počas školského roka sa venujú aktivitám: 
a) výučbe základov anglického jazyka - prípravné triedy, 
b) práci s počítačom - „Malí programátori“, 
c) výtvarný a literárno-dramatický odbor v MŠ, 
d) návštevam divadelných predstavení podľa ponuky, 
e) kultúrno – spoločenským aktivitám podľa plánu. 

 
Materská škola, 8. mája 500/56 
Materská škola je päťtriedna, ktorá bola daná do užívania v roku 1978. Na začatie školského 
roku je zabezpečená potrebná triedna dokumentácia v zmysle platnej legislatívy. Pre úspešné 
získanie kľúčových kompetencií predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2013/2014 je potrebné, 
aby boli materskej škole poskytnuté rozpočtované finančné prostriedky v plnej výške. 
Materská škola pociťuje veľký nedostatok hračiek, ktoré sú základom pre rozvoj osobnosti 
dieťaťa. Materská škola je zapojená do 5. ročníka  slovenského projektu „ Zelená škola“, 
ktorý je zapojený do svetového hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl 
v medzikontinentálnom meradle. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ 
a zelenej vlajky EcoSchools. V školskom roku 2012/2013 získala medzinárodný certifikát za 
prioritnú tému „ODPAD“. Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu, ochranu 
životného prostredia a zdravý životný štýl. Prostredníctvom aktivít chcú cez deti pôsobiť na 
rodičov a okolie. Na aktívny pohyb  deti boli z finančných prostriedkov rodičov ku koncu 
školského roka 2011/2012 zakúpené dve  zostavy hojdačiek, ktoré im sponzorsky nainštaloval 
SLUŽBYT, s.r.o. S modernizáciou školského dvora chcú pokračovať aj v školskom roku 
2013/2014, hlavne cez projekty a výzvy. Vybavenie školskej kuchyne je zastarané a je 
potrebné hľadať finančné prostriedky na jej celkovú modernizáciu. Dňa 27. júna 2013 prasklo 
potrubie na prívode SÚV do hospodárskej časti školy, čím vznikol havarijný stav. Táto 
porucha bola odstránená f. SvidGas s.r.o. tak, že boli urobené povrchové rozvody studenej 
vody. Práce boli ukončené 26. júla 2013. Náklady na opravu sú v predpokladanej výške 
1 300,00 EUR.  Koncom júla 2013 bolo zistené, že do MŠ je poškodené prívodné vedenie 
elektrického prúdu a tým bola materská škola bez elektriny. Odborníkmi bolo  zistené, že sú 
pravdepodobne prerušené dve fázy. Odstránenie poruchy stálo takmer 5000,00 EUR. 
Materská škola vynakladá svoje finančné prostriedkov na mzdy a na zabezpečenie prevádzky, 
t.j. všetky druhy energií, ale hlavne na teplo a teplú úžitkovú vodu. 
 
Materská škola, Gen. Svobodu 744/33 
Materská škola je v prevádzke 23 rokov a je to jediná škola na sídlisku poskytujúca 
predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou a s dodatočne  
odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje začlenenie dieťaťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom nemôžu byť obmedzené práva ostatných deti, 
ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania /po odporúčaní odborníkov a aktuálneho stavu v 
MŠ/. Škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu podľa záujmu rodičov. Od r. 2009  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 sa výchova a vzdelávanie 
detí v materskej škole uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0  a nášho 
školského vzdelávacieho programu „Pohyb, krása, zdravie“. Dokladom o získanom stupni 
vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. MŠ je zaradená do siete 
„Škôl podporujúcich zdravie“ v SR, má vlastnú realizáciu výchovy a vzdelávania 
vychádzajúcu z projektu Škola podporujúca zdravie  so zameraním na pohybovú aktivitu 
a zdravý životný štýl. Pozornosť je sústredená na zážitkové učenie hrou smerované k tomu, 
aby deti prežívali radostné detstvo v prostredí materskej školy. 
 
Základná umelecká škola, Komenského 211/29 
Zahájenie školského roka pravidelne predstavuje isté plány, predstavy a predsavzatia, či už 
v oblasti výchovno-vzdelávacej, alebo v oblastiach súvisiacich s chodom školy. V minulosti 
postupne realizovali požiadavky pedagógov, rodičov, zriaďovateľa a popri pozitívnych 
situáciách a bezproblémovom chode školy zároveň boli nútení riešiť aj neočakávané havarijné 
stavy, ktoré sa počas roka vyskytovali. 
Základná umelecká škola za rok prešla istými zmenami. Všetky odbory (hudobný, tanečný, 
výtvarný a literárno-dramatický) sa umelecky vyzdvihli vďaka zmenám, ktoré v uplynulom 
školskom roku nastali:  
a) zakúpenie nových hudobných nástrojov - gitary, bicie, keybordy, akordeóny, husle,  

zosilňovače, mikrofóny a audio technika, 
b) vytvorenie nahrávacieho štúdia,  
c) čiastočné obnovenie knižného fondu v hudobnom a literárno-dramatickom odbore,  
d) zakúpenie kostýmov na predstavenia tanečného a literárno-dramatického odboru,  
e) pre výtvarný odbor zabezpečenie  materiálu, ktorý je potrebný pre prácu so žiakmi, 
f) rozšírenie internetového pripojenia v rámci celej budovy školy, 
g) vypracovanie projektu s témou tvorivé dielne pre všetky odbory základnej umeleckej 

školy, 
h) pravidelná účasť na školských, regionálnych, celoslovenských a medzinárodných 

súťažiach, kde veľakrát žiaci školy získali popredné umiestnenia, 
i) nadviazanie partnerských vzťahov s regionálnymi organizáciami, 
j) zvýšenie záujmu pedagógov o kontinuálne vzdelávanie, 
k) pravidelné aktualizovanie informácií o škole na webovom sídle a nástenkách školy,  
l) sprístupňovanie výtvarných prác žiakov školy aj z elokovaných pracovísk, prezentovanie 

absolventského tabla, 
m) spolupracovanie s materskými a základnými školami, 
n) renovovanie pódia v koncertnej sále, 
o) riešenie havarijných stavov úpravou tried individuálneho vyučovania. 
 
Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
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 pre deti 
a mládež. CVČ sa podieľa aj na vytváraní podmienok pre rozvoj talentu, tvorivosti detí 
a mládeže a formovaní aktívneho životného štýlu.  Integrálnou súčasťou činnosti je 
spolupráca s občianskymi organizáciami pri činnostiach s deťmi a mládežou. CVČ organizuje 
z poverenia Obvodného úradu Prešov, odboru školstva 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. 



V priebehu školského roka 2012/2013 došlo k vytvoreniu samosprávneho orgánu  Rady CVČ 
ako aj k zmene adresy CVČ z Ulice karpatská na Ul. sov. hrdinov 354/38.  
Centrum voľného času počas prvého roka existencie realizovalo aktivity v 32 záujmových 
útvaroch. Na dohody o pracovnej činnosti pracovalo pri zabezpečovaní aktivít Centra voľného 
času 35  zamestnancov. Spolu sa na pravidelných aktivitách zúčastňovalo počas školského 
roka 2012/2013 891 detí, v tom 340 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, 120 
deti bolo vo veku nad 15 rokov. Najväčší záujem bol o tradičné aktivity, ako sú ľudové tance, 
volejbal, futbal a angličtina pre deti predškolského veku.  
Počas prvého roka existencie prebehla zásadná zmena vo financovaní, keď finančné 
prostriedky na záujmové vzdelávanie sa pre obce  stanovili na počet obyvateľov vo veku do 
15 rokov s trvalým pobytom v obci. V zmysle tejto zmeny sa uzatvorili zmluvy s 23 obcami, 
kde mali deti navštevujúce aktivity CVČ trvalý pobyt. Celkový príjem z obcí na základe 
zmlúv bol k 30.7.2013 vo výške 4482,00 EUR. CVČ prijalo na školský rok 330 vzdelávacích 
poukazov v spolupráci so Spojenou školou Svidník a Spojenou školou internátnou Svidník, 
kde sa zabezpečovali záujmové aktivity.  
Osobitná pozornosť sa venovala aj nepravidelným aktivitám, ktorých počas školského roka 
bolo zorganizovaných 37 aktivít a podujatí a 8 okresných kôl v predmetových súťažiach 
a olympiádach.     
Centrum voľného času ma prepočítaný stav 3,4 zamestnancov s  pracovnou zmluvou. V tom 
je jeden zamestnanec v rámci projektu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Bardejov.  
 
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 a ktoré sú spomínané v jednotlivých školských zariadeniach. 
V tomto roku boli realizované, prípadne sa budú realizovať: 
Základnej škole, Komenského 307/22: 
a) úprava prechodovej chodby zo školy do školskej jedálne (stierkovanie, maľba), 
b) hygienická maľba školskej kuchyne a chodby, 
c) úprava malej telocvične po havárii, 
d) elektroinštalačné práce na prekládke elektrického merania pre ušetrenie elektrickej 

energie. 
Základnej škole, 8. mája 640/39:  
a) výmena dverí do tried v počte 29 ks, 
b) oprava lavičiek v šatniach. 
Základnej škole, Karpatská 803/11: 
a) výmena radiátorových ventilov, 
b) oprava terasy (havarijný stav), 
c) rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú (havarijný stav). 
Materskej škole, Ľ. Štúra 318/23: 
a) zakúpenie nových stolov a stoličiek do tried, 
b) zakúpenie panelov do WC a kúpeľňové zostavy priehradkové, 
c) vybavenie siedmich tried novými kobercami. 
Materskej škole, 8. mája 500/56:  
a) odstránenie havarijného stavu prasknutého potrubia na prívode SÚV, 
b) odstránenie poruchy na vedení elektrického prúdu, 
c) zakúpené nových stolov a stoličiek do tried a benzínovej kosačky, 
d) výmena hlavného ističa.  



Materskej škole, Gen. Svobodu 744/33:  
a) maľovanie troch tried a spálni, 
b) zakúpenie benzínovej kosačky, 
c) obnova a modernizácia interiéru – nákup detských farebných stolov a stoličiek do dvoch 

tried, 
d) výmena elektrického ističa.  
Základnej umeleckej škole, Komenského 211/29 
a)  rozšírenia koncertného pódia, 
b)  výmena podlahových krytín v dvoch triedach. 
 
Základná škola, Komenského 307/22 
Finančné prostriedky pre školskú kuchyňu, jedáleň a školský klub detí sú nedostatočné 
a nepostačujú na pokrytie bežných prevádzkových nákladov. 
     
Základná škola, 8. mája 640/39 
To, že škola nemá odborné učebne pre jednotlivé predmety bolo spôsobené tým, že 
v minulosti bolo potrebné pre veľký počet žiakov zvýšiť počet klasických učebni a preto 
odborné učebne boli prerobené na tieto účely. Poklesom počtu žiakov sa prejavil aj nedostatok 
finančných prostriedkov, ktoré by škola potrebovala na odstránenie uvedených nedostatkov. 
Nízkym počtom žiakov, najmä na I. stupni a vekovo starším kolektívom, ako aj delením 
žiakov na skupiny na vyučovaní cudzích jazykov, sa prejavuje aj nedostatok finančných 
prostriedkov na osobné náklady.   
 
Základná škola, Karpatská 803/11 
Vo vyučovacom procese je pretrvávajúci problém s nedostatkom reformných učebníc 
spôsobený oneskorenými dodávkami s MŠVVaŠ. Nedostatok finančných prostriedkov je 
spôsobený aj nízkym počtom žiakov v niektorých ročníkoch. Vysoké prevádzkové náklady 
budovy súvisia aj  s doposiaľ nezrealizovanou rekonštrukciou budovy školy.    
 
Materská škola, Ľ. Štúra 318/23 
V materskej škole  je potrebné:  
a) zriadenie samostatného vykurovania (kotolne), 
b) vymeniť okná a dvere, 
c) obnoviť exteriér – fasádnu omietku budov MŠ, 
d) opraviť terasy na školskom dvore, 
e) v jednotlivých triedach zrekonštruovať sociálne vybavenie, 
f)  do školskej kuchyne zakúpiť kuchynský robot. 
 
Materská škola, 8. mája 500/56 
Všetky hore uvedené nedostatky vyplývajú z nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sa 
odvíjajú od počtu detí, nie od potrieb školy. Našou snahou bude aj naďalej vytvárať 
podmienky pre ďalšie napredovanie a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí. Dôraz budeme 
klásť na samostatnosť v rozhodovaní vedení jednotlivých škôl (od 1. januára 2013 všetky 
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník majú právnu 
subjektivitu), zelenú dáme aktivite a tvorivému prístupu k práci zo strany všetkých 
pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov i žiakov školy.  
 
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 zlom technickom stave – okná, vonkajšia fasáda, 
strecha a s tým súvisiaci aj neestetický vzhľad  zvonku. Škola nedisponuje dostatočným 
množstvom didaktických a učebných pomôcok. Tieto aspekty sa odvíjajú od finančných 
možností. 
Svojou prácou a vlastným zameraním si MŠ získala dobrú  povesť a všeobecnú akceptáciu  
školy verejnosťou.  
 
Základná umelecká škola, Komenského 211/29 
Nakoľko sa podarilo upraviť pódium v koncertnej sále, ktoré si vyžadovalo značné úpravy, 
radi by sme pokračovali v jej rekonštrukcii. Pretože terajšia kapacita je 100 miest a mnohokrát 
je nepostačujúca, bolo by vhodné stupňovité hľadisko. Tým by sa kapacita miest zvýšila 
a v koncertnej sále by bola možná prezentácia aj pre väčší počet návštevníkov.  
Riešenie vyskytujúcich sa nedostatkov je nevyhnutné vo všetkých odboroch: 
a) v hudobnom odbore sú zastarané a opotrebované hudobné nástroje, slabé vybavenie 

počítačovou technikou a nevyhovujúca počítačová gramotnosť niektorých pedagógov, 
b) v literárno-dramatickom odbore je nedostatočná pestrosť knižného fondu, nedostatok 

pomôcok na hodiny pohybu (švihadlá, lopty, predmety na žonglovanie) a finančných 
prostriedkov na náročné sústredenia v rámci regiónu, 

c) v tanečnom odbore je to nedostatok finančných prostriedkov na kostýmový fond, vysoké 
finančné náklady za účasť na rôznych regionálnych až medzinárodných súťažiach, 
chýbajúce finančné prostriedky na korepetítora tanečného odboru, 

d) vo výtvarnom odbore je to nedostatočné vybavenie didakticko-vizuálnou technikou, nízka 
úroveň počítačovej gramotnosti vyučujúcich. 

Najväčším nedostatkom školy sú netesniace okná. Kvôli týmto faktorom je teplota v triedach 
vo väčšej časti školského roka na hranici povolenej hygienickej normy na vyučovanie. Toto 
značne vplýva nielen na prácu pedagógov, ale aj na zdravie žiakov. 
  
Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
CVČ vo Svidníku začalo svoju činnosť v meniacich sa spoločensko – ekonomických 
východiskách ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie v štátom definovaných požiadavkách 
a rámcoch pre pravidlá podpory činnosti školských zariadení.  V centrách voľného času podľa 
návrhu zmien v zákone č. 597/2003  Z.z  o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov sa po 1. januári 2013  prideľujú finančné 
prostriedky podľa počtu obyvateľov  s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 15 
rokov k 1. januáru kalendárneho roku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Vyššie uvedené 
vonkajšie faktory výraznou mierou formovali podmienky činnosti už v roku vzniku CVČ, tak  
prirodzene aj ďalej budú determinovať ďalšie rozhodnutia  orgánov mesta,  ako zriaďovateľa 
školských zariadení. CVČ Svidník je pripravené plniť úlohy, avšak spomínané skutočnosti sú  
obmedzujúcimi faktormi pri príprave zámerov a činnosti školského zariadenia. Počas prvého 
roka činnosti sa ukázalo problematické organizovanie viacdenných  pobytových aktivít  počas 
hlavných školských prázdnin a samozrejme v období mimo hlavných  prázdnin, kde sme 
zaznamenávali nízky záujem. Podľa vyjadrení  mnohých rodičov za podstatný faktor 
limitujúci počet deti v pobytových aktivitách bol ekonomický faktor, a to, že v vzhľadom na 
socioekonomickú situáciu regiónu vyplývajúcu s pomerne vysokej nezamestnanosti rodičia 
deti nemajú problém so starostlivosťou o deti aj počas voľných školských dní. Za nedostatok 
vyplývajúci z nastavenia systému financovania je možné pokladať to, že s 11 obcami nie je 
zatvorená zmluva o príspevkoch na financovanie, čo znamená zníženie predpokladaných 
príjmov. Obce nekomunikujú, alebo odmietajú sa podieľať na spulufinancovaní.  Pri 
niektorých zmluvách zastupiteľstva obcí schválili príspevok nižší ako je 65,00 EUR na dieťa, 
ktorý vyplýva z podielových daní.  



 
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 a od naplnenia  
jednotlivých škôl a školských zariadení. V rámci zdravého fungovania musí škola širokou 
ponukou aktivít bojovať o žiaka v konkurenčnom prostredí iných škôl a musí sa uchádzať 
o každého žiaka, keďže mesto Svidník má široké spektrum škôl pre rôzne deti a ich záujmy. 
Informatívne správy riaditeľov škôl a školských zariadení hovoria o množstve úspechov 
žiakov i pedagógov vo výchove a vzdelávaní na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Je to dôkazom toho, že školské vzdelávacie programy sú nastavené kvalitne a pedagógovia 
v nich dokázali spojiť skúsenosť s reformnými krokmi, a týmto smerom sa budú uberať aj 
v nasledujúcom školskom roku. 
 
Základná škola, Komenského 307/22 
Pre zlepšenie nepriaznivého stavu v školských zariadeniach sme urobili opatrenia:  
a) pravidelne sledujeme spotrebu vody a elektrickej energie (spotreba sa nedá znížiť na   

minimum, lebo musia byť  v týchto zariadeniach dodržiavané prísne hygienické normy), 
b) v mesiaci august uskutočníme združenie elektromerov – prípojka pre zníženie MRK, 
c) znížili sme počet vychovávateliek v ŠKD o jednu pracovnú silu (dlhodobá PN a na jej 

miesto neprijímame novú pracovnú silu), 
d) znížili sme počet upratovačiek o jednu pracovnú silu. 
 
Základná škola, 8. mája 640/39 
V budúcnosti budeme hľadať potrebné zdroje prostredníctvom projektov. Budeme napĺňať  
počty žiakov v triedach do maximálneho počtu, deliť triedy na skupiny len v najnutnejších 
prípadoch, maximálne hospodárne využívať energie. 
 
Základná škola, Karpatská 803/11 
Na odstránenie uvedených nedostatkov boli urobené tieto opatrenia: 
a) žiaci bývalých 2. ročníkov boli v šk. r. 2012/13 spojení do jednej triedy, 
b) došlo k zníženiu osobných nákladov o 1 pedagogického pracovníka, 
c) na zníženie energetickej náročnosti  boli vymenené ventily na radiátoroch. 
Celková rekonštrukcia školy, ktorá by znížila energetickú náročnosť budovy, si vyžaduje 
veľké finančné náklady. 
 
Materská škola, Ľ. Štúra 318/23 
Rekonštrukcia MŠ je potrebná, pretože je najstaršou materskou školou vo Svidníku – 38 
rokov.  
 
Materská škola, 8. mája 500/56 
Na zníženie nákladov na teplo  je potrebné  vymeniť okná na materskej škole, čím by sa 
odstránil únik tepla a ušetrili by sa finančné prostriedky, ktoré by sa využili na modernizáciu 
a vybavenie materskej školy. Materská škola je v prevádzke 35 rokov a je potrebné hľadať 
finančné zdroje na jej komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu (na opravu terás, 
rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti či modernizáciu kuchyne.) 
 
Materská škola, Gen. Svobodu 744/33 
K pedagogickej činnosti  materskej školy  nie je potrebné prijímať opatrenia, o čom svedčia aj 
výsledky. 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 - zatekajúca strecha, opadajúca 
fasáda - závisí to od finančnej situácie mesta. Zmenou  elektrického ističa z 250 A na 50 A  sa 
zníži spotreba elektriny. Modernizácia tried, doplnenie učebných pomôcok sa tiež  odvíja od 
stavu financií v MŠ, resp. od počtu prihlásených detí v MŠ. 
 
Základná umelecká škola, Komenského 211/29 
Je veľmi dôležité plniť stanovené úlohy, sledovať dodržiavanie rozpočtovej skladby, čerpanie 
finančných prostriedkov, zároveň sledovať a uplatňovať platné trendy, ktoré zvýšia úroveň 
základnej umeleckej školy.  
Pre ďalšie napredovanie je potrebné 
a) obsah vyučovania pripraviť tak, aby hodiny boli zážitkové, tvorivé, 
b) vynoviť triedy novými hudobnými nástrojmi, pomôckami, doplniť vybavenie knižného 

fondu, 
c) vytvoriť priaznivé podmienky a prostredie na vzdelávanie pre mimoriadne nadané 

a talentované deti, umožniť im rozšírené vyučovanie s väčšou časovou dotáciou a 
poskytnúť im prípravu na ďalšie umelecké vzdelanie na SŠ, konzervatóriách a vysokých 
umeleckých školách, 

d) podporiť zapájanie žiakov do súťaží a prehliadok a umožniť im zažiť úspech, množstvom 
vystúpení podporiť zdravé sebavedomie, 

e) realizovať interpretačné semináre v rámci odborov počas celého školského roka, 
f) vybaviť triedy pre prácu s IKT a v súlade s platným ŠVP a ŠkVP, rozšíriť možnosť ich 

využitia na vyučovaní v jednotlivých odboroch, 
g) postupne dopĺňať a obmieňať interiérové vybavenie tried,  
h) usporadúvať víkendové stretnutia s tvorivou prácou žiakov a pedagógov v teréne, 
i) realizovať permanentné vzdelávanie pedagógov, 
j) rozširovať spoluprácu s inými organizáciami, s pedagógmi vyšších umeleckých škôl, 
k) organizovať výmenné koncerty,  
l) zapájať sa do projektov, 
m) zabezpečovať účasť na vzdelávaní vedúcich a riadiacich zamestnancov v súlade s novými 

zákonmi, nariadeniami a vyhláškami, 
n) zabezpečiť výmenu okien, vlastnú kotolňu,  
o) zrekonštruovať átrium, 
p) udržiavať pekný vzhľad školy a dobrý technický stav, 
q) zamerať sa na viaczdrojovosť vo financovaní školy: zapájanie sa do projektov, príspevky 

od žiakov, rodičov, príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, z akcií 
a kultúrnych podujatí. 

 
Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
Centrum voľného času je pripravené pre činnosť školskom roku 2013/2014.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

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: 39 (31 učiteľov, 4 vychovávateľky, 4 katechéti) 

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

Počet žiakov: 454 

Počet tried: 19 

Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.7.2013:  žiadne 

Záväzky k 31.7.2013:    5 264,00 EUR 

3 hlavné priority na 2013/2014: � Modernizovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací 
proces. 

� U žiakov rozvíjať harmonický rozvoj osobnosti, 
ľudskosti a spolupatričnosti za dosiahnuté výsledky. 

� Zapájať žiakov do olympiád, súťaží a mimoškolských 
aktivít. 

Kladné stránky: � Moderné vybavenie školy a tried 
� Kvalifikovaný a flexibilný pedagogický zbor 
� Vybavenie školy modernou IKT a audiovizuálnymi 

pomôckami 
� Kvalifikovaná starostlivosť o detí so ŠVVP 
� Športové triedy 
� Popredné umiestnenia žiakov na regionálnych 

a celoslovenských súťažiach 

Záporné stránky: � Oplotenie školy 
� Zintenzívniť spoluprácu školy s rodičmi a verejnosťou 
� Nedostatok financií pre ŠKD a ŠJ 

Mimoškolské aktivity: � Rôznorodá činnosť ŠKD 
� Športové súťaže dlhodobé - volejbal, futbal 
� Predmetové súťaže a olympiády 
� Škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik 
� Aktivity v školskej knižnici: čitateľské besedy, 

maratón, slová z dovozu, rozprávkové odpoludnie... 
� Príprava programov, akadémie, karneval, zberové 

aktivity 



� Besedy: s lekárom, psychológom, policajtom, 
pracovníkmi Úradu práce, verejného zdravotníctva 

Projekty: Preventívne programy:  
� Červené stužky 
� Viac ako peniaze 
� Šikanovanie a možnosti prevencie 
� Cesta k emocionálnej zrelosti 
� Prvá smerová voľba 
� Správaj sa normálne 
� Buď múdrejší ako oheň  
� Zelená škola 

Potreby a požiadavky: � Zabezpečiť financovanie školských zariadení v čo 
najväčšej miere, aby bolo možné zabezpečiť prevádzku 

� Potreba oplotenia školského areálu 
� V ŠJ – vzduchotechnika, zakúpenie konvektomatu, 

plynového kotla a elektrickej rúry trojdielnej 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

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

Riaditeľ/ka: Mgr. Miroslav Bačišin 

Zástupca/kyňa: PaedDr. Ján Šimko 

Zástupca/kyňa: Mgr. Vlasta Lažová 

Počet pedag. zamestnancov: 30 + 5 katechétov 

Počet nepedag. zamestnancov: 16 

Počet žiakov: 376 

Počet tried: 17 

Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský 

Pohľadávky k 31.7.2013: ZŠ  

                                          Bazén 1 000,00 EUR 

Záväzky k 31.7.2013:   ZŠ 33 616,55 EUR 

                                      Bazén 28 971,34 EUR 

3 hlavné priority na 2013/2014: � Pokračovať a dokončiť projekt: Premena tradičnej 
školy na modernú 

� Výmena nefunkčného ústredného kúrenia a zriadenie 
kotolničiek – havarijný stav 

� Výmena podlahovej krytiny na dolnej chodbe – 
havarijný stav 

Kladné stránky: � ZŠ s titulom Unicef: Škola priateľská deťom 
� Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne 
� Škola dobrých skutkov za účasť na celoslovenskom 

projekte Detský čin roka 2010 
� úspechy žiakov na olympiádach, kvalifikovanosť 

pedagogického zboru, postupné zlepšovanie 
materiálno-technickej základne školy, práca so žiakmi 
so ŠVVP – intelektové nadanie, projekt: Premena 
tradičnej školy na modernú, projekt: Drogy a Ty, 
Rozprávková noc, SME v škole, projekt s ENV, Dráma 
a jej literárne žánre s návštevou divadelných 
predstavení v divadle v PO a KE, Neptuniáda – súťaž 
v plávaní žiakov školy, spolupráca vychovávateliek 
ŠKD s MŠ, múzeom a knižnicou. 

� Dobré výsledky školy a to: Príprava žiakov na 
prijímacie pohovory SJL a MAT /monitor 9/, ŠkVP 
posilnený o prvý a druhý cudzí jazyk od 1. ročníka, 
modernizácia vyučovacieho procesu v multimediálnej 
učebni IKT s 32 notebookmi, pracovnnými zošitmi 



s CD nosičmi pre vyučovacie predmety FYZ, MAT, 
CHEM,BIO, ANJ pre včetkých žiakov a pedagógov II. 
stupňa ZŠ, reprezentácia školy na krajských a 
celoslovenských súťažiach. 

� Projekt Zdravá škola - zníženie porúch 
podpornopohybového aparátu s využitím školského 
bazéna a pestrá ponuka záujmovej činnosti. 

� Vydávanie vlastného školského časopisu. 
� Zavedenie nového vyučovacieho predmetu Mladý 

záchranár vo 4.ročníku. 
� Kvalifikovaný pedagogický zbor. 
� Spolupráca školy s rodičmi /volejbalové turnaje,.../  
� Spadové územie okolitých obcí  
� Vzdelávanie 22 pedagogických zamestnancov školy 

v ANJ.  
� Projekty Premena tradičnej školy na modernú Moderná 

škola – cesta k úspechu a Comenius 
� Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov 1.-6. ročníka  

Záporné stránky: � Chýbajúce odborné laboratória na vyučovanie FYZ, 
CHEM, BIO 

� Chábajúce moderné učebné pomôcky 
� Spoločenské postavenie učiteľov /mladých - vplyv na 

výkon/ 
� Sociálne zázemie a postavenie rodičov - vplyv 

nezamestnanosti,  
� Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť: zlepšiť disciplínu, 
záujem žiakov o výchovné predmety a znížiť počet 
vymeškaných hodín. Väčšiu pozornosť venovať 
žiakom a zabezpečiť ich dôstojné správanie na 
vyučovaní, počas prestávok a v školskej jedálni. 
Skvalitniť spoluprácu s rómskymi rodičmi z 
Ladomirovej, dosiahnuť pravidelnú účasť na 
rodičovských schôdzkach. 

Mimoškolské aktivity: Vytvorením podmienok pre krúžkovú činnosť sme naplnili 
myšlienku otvorenej školy. V šk. roku 2012/2013 
záujmové vzdelávanie bolo uskutočňované cez ŠSZČ, 
ktoré bolo uskutočňované až do 30. júna 2013. Každý žiak 
po odovzdaní VP si mohol vybrať zo širokej ponuky 
záujmových útvarov 2 krúžky. Do  ŠSZČ sa prihlásilo 241. 
Z nich si väčšina vybrala 2  krúžky, čo bolo dohromady 
419 prihlásených žiakov. Cez vzdelávacie poukazy si 
uplatnilo v 34 krúžkoch 376 žiakov 
� Exkurzie a výlety: 

Humenné – 1. a 2. ročník  
Pieniny a Červený Kláštor – 3. a 4. ročník 
Dukla, Pamätník čsl. armády  
Zborovský hrad – 7.b  
Botanická záhrada v Košiciach – 5.a, 7.a  



SNM MUK, exkurzia praveku 
Návšteva čističky odpadových vôd v Stročíne 
Mníchovský potok, Bardejov - 6. a 8. ročník 
Hvezdáreň Roztoky - 9. ročník 
Okrasne záhradníctvo - 7. ročník 
Prevádzka drevovýroby a kovovýroby: Kovmak, 
Svidník  
Múzeum ukrajinskej kultúry - 3. ročník 
Pamätník Dukla, Vyhliadková veža, rekonštrukcie 
bojov z 2. sv. vojny - 1.a 4. ročník 
Potravinárske strojárne Svidník - 3. ročník  

� Divadelné predstavenia a kultúrne podujatia: 
Popoluška, DJZ Prešov - 1. až 4. ročník 
Budzogáň , DAD, MsKS Svidník - 1.ročník 
Cisárové nové šaty, B. Bystrica, MsKS - 1. až 5. ročník 
Vystúpenie súboru Svitan , MsKS - 1.až 7. ročník 
Letom tanečným svetom, MsKS –  1. až 9 ročník 

� Projekt: Dráma a jej literárne žánre: 
Asterix a Obelix v službách jeho veličenstva – 
Cinemax (5. – 9. ročník) 
Labutie jazero (balet) – Divadlo v Košiciach (žiaci 9. 
ročníka)     
Šieste ročníky sa zúčastnili na divadelnom predstavení 
v anglickom jazyku „Jack a Joe“. 
Deň holokaustu a rasového násilia –  film Chlapec 
v pruhovanom pyžame  

� Výstavy: 
Putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra 
v Podduklianskej knižnici  
Vernisáž výstavy Cesta k slobode – Vojenské historické 
múzeum – Múzejné oddelenie Svidník - 7. ročník  
Otvorenie výstavy Medový deň - 1. a 2. ročník  
Návšteva výstavy o drogách /Podduklianske osvetové 
stredisko/ 

� Besedy: 
Astronómia pre žiakov 9. ročníka 
Čo vieš o hviezdach? – 4. ročník 
Jozef Rodák- O knihe Pozabudnutí hrdinovia  
Ján Jurčišin - Priamy účastník bojov  
Z poľovnícej kapsy – 4. ročník  
O hre so slovom a písmenami v tvorbe Š. Moravčíka 
Po stopách Sv. Cyrila a Metoda – 1150. výročie ich 
príchodu - 3. ročník 
Po Južnej Amerike s cestovateľom - 5. a 8.ročník   
Beseda s policajtmi – 3. a 4. ročník  
Nenič svoje múdre telo - 4. ročníka   
Beseda spojená s filmom na tému obchodovanie s 
bielym mäsom - 9. ročník 
Všetci sme si rovní (o šikanovaní), CPPPaP - 7. ročník  
S psychológom - Drogu nie, radšej zdravú výživu- 8.a, 8.b 



Kriminalita mládeže - 8. ročník  
Výcvik žiakov Peer skupiny - primárna prevencia  
Ako odmietnuť drogu - nácvik asertívneho správania  
Beseda s rusínskou spisovateľkou Ing. Šandalovou .  

� Súťaže: 
Vianočná ikebana  – 1. až 9. ročník 
Školská súťaž s časopisom Školák 
Fotografická súťaž o praveku 
Celoslovenská súťaž organizovaná firmou „Orange“ 
zameraná na zber nefunkčných mobilov 
Medzinárodná súťaž „Ochrana životného prostredia“  
Elektronická súťaž žiakov i-Bobor - 3. až 9. ročník  

� Iné: 
Biela pastelka – pomoc nevidiacim a slabozrakým  
Čas premien – 6. ročník  
SME V ŠKOLE - Životné prostredie organizmov  
človeka  
UNICEF – Týždeň modrého gombíka 
„Stonehenge“./stonhenč/ – 8.a trieda  
Valentínska pošta  
„Putujeme po Prešovskom kraji“ 
Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013  
ANJ  -  Hodina s lektorkou z Kalifornie - 3. ročník  

Projekty: � Krátkodobé projekty: 
Protidrogová prevencia 
Environmentálna výchova 
Druhové a literárne žánre s návštevou divadelných 
predstavení v Prešove a v Košiciach  
Výchova k manželstvu a rodičovstvu  
Dopravná výchova  
Školský časopis Školák 8. mája  
Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz v Ľubovnian-
skych Kúpeľoch pre žiakov 8. ročníka 
Plavecký výcvik pre žiakov 5. a 7. ročníkov 
Akadémia ku Dňu matiek   
Týždeň zdravia v septembri a v júni   
Zber papiera: Jesenný zber (7814 kg papiera), jarný 
zber (8362  kg papiera)  
Vianočná ikebana  
Deň vody  22.marec 2012v spolupráci s VVaK- Pijem 
zdravú vodu z vodovodu  
Deň Zeme  
Oci, mami, cvičte s nami  
Deň jablka  
Adamko hravo – zdravo 
Triedime odpady v rámci Recyklohier – zber 
elektrozariadení  
Projekt vyučujúcich CUJ: V jednotnej Európe 
hovoríme rôznymi jazykmi  



Neptuniáda v  bazéne  
Karneval  
Mikuláš  
Vianočná besiedka pre I. a II. stupeň  
Vieš poskytnúť prvú pomoc? Každý život sa ráta 
Poznaj svoje mesto a okolie 
Noc múzeí  
Na bicykli bezpečne 
Kolobežky 

� Dlhodobé  
Moderná škola - cesta k úspechu  
Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú  
Časový rámec realizácie projektu: jún 2012 - máj 2014  
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 
333 437,34 EUR  
Vlastné zdroje: 17 549,33 EUR -  poskytnuté 
zriaďovateľom Mesto Svidník  
Hlavné aktivity:  
1.Rozvoj jazykových zručností pedagogických 
zamestnancov  
2. Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania 
Predmety: anglický jazyk, matematika, fyzika, chémia, 
biológia.  

V rámci projektu bolo zakúpené zariadenie a vybavenie 
multimediálnej učebne s 32 notebookmi, interaktívna 
tabuľa, didaktické pomôcky pre väčšiu názornosť a 
efektívnosť vyučovania predmetov FYZ, MAT, BIO, 
CHEM, ANJ, školiaci materiál a potreby - pracovné zošity 
s CD nosičom pre uvedené predmety pre všetkých žiakov 
5. - 9. ročníka a metodické príručky s CD nosičom pre 
učiteľov.  

  
Rôzne:  
Úspešní reprezentanti školy: 
� Monitor 9 - úspešní na 100%: F. Šandala MAT, SJL 
                                                      K. Jacková MAT 
                                                      K. Hanusová MAT 
� Obvodné kolo MAT olympiády: 1. miesto F. Šandala 9.a, krajské kolo 33. miesto 
� Obvodné kolo MO: 1. miesto M. Senaj 3.a, A. Dzurová 4.b, S. Krifková 6.b a S. Dzur 7.a,    
                                       2. miesto Simon Skička 4.b 
� Vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach? – 2. miesto oblastné kolo, A. Dzurová 4.b, 

celoslovenské kolo 1. miesto  
� Celoslovenské kolo Midimax cool voleybol Bratislava - 3. miesto Mgr. Jaroslav Genco 
� Slávik Slovenska 2013 - obvodné kolo  - 1. kategória – K. Panová 3.a: strieborné pásmo,   
      2. kategória – S. Suváková 6.b: zlaté pásmo  
� Slávik Slovenska 2013 – krajské kolo 1. miesto V. Bezecná 9.a, postup do 

celoslovenského kola 
� Obvodné kolo OSJL: 1. miesto J. Kosťová 9.a 



� Obvodné kolo HK: 1. miesto J. Vargová 3.a, 2. miesto I.Vasiľová. Najúspešnejšou 
recitátorkou sa stali D. Rešetárová 9.a a J. Vargová 3.a, ktoré ako víťazky postúpili na 
krajské kolo 

� Obvodné kolo Dejepisná olympiáda: 2. miesto – V. Ražina, 1. miesto – K. Jacková (20. 
miesto – krajské kolo)  

� Obvodné kolo olympiády v AJ: 2. miesto T. Bochnovič 
� Obvodné kolo Pohľadnica nášho mesta očami detí: 1. miesto A. Vanátová 7.a, 2. miesto 

Ch. Benková-Rybárová 7.b  
� Obvodné kolo Vesmír očami detí: ocenení: A. Juhás  5.b a J. Sičáková 5.b 
� Ôsmak v koži zdravotníka, Prešov: 2.miesto: K. Chavková Katarína,  T. Kseničová B. 

Ludviková 
 
V školskom roku 2012/2013 škola úzko spolupracovala s týmito inštitúciami a organizáciami:  
� s MŠ, 8. mája vo Svidníku /návštevy vyučovacích hodín, divadielka, tvorivé dielne, 

spolupráca so ŠKD - spoločné popoludnia/  
� s CPPPaP vo Svidníku /psychologické vyšetrenia, besedy/  
� s Podduklianskou knižnicou vo Svidníku /besedy, súťaže, aktivity s knihou, kultúrne 

programy, výstavky/  
� s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva /besedy/  
� s Vojenským múzeom a Národným múzeom ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku 

/besedy, vyučovacie hodiny, Noc múzeí,.../ 
� s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku /aktivity, projekty, vyučovacie 

hodiny, kultúrny program,... / 
� so SČK vo Svidníku /aktivity, súťaže/  
� so ZaH zborom vo Svidníku /exkurzie/  
� s FALC - rýchla zdravotná pomoc /ukážky poskytovania prvej pomoci/  
� s VVaK vo Svidníku pri organizovaní exkurzií  
� so závodom Potravinárske strojárne Svidník /exkurzie/  
 
Potešil nás aj sponzorský dar poslanca MsZ vo Svidníku Cyrila Dudáša, a to kniha Ottov 
historický atlas Slovensko. 
 
Do budúcna očakávame s porovnaním súčasného stavu:                                        
� na financovanie školy rozvinúť aj sponzorstvo a finančné projekty EÚ, 
� pedagogických pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na projektoch finančne zvýhodniť, 
� pripraviť projektovú činnosť  internetizácie odborných učební, 
� záujmovú činnosť využiť pri prezentácii školy na verejnosti, 
� spolupracovať s MsÚ – obojstranná ústretovosť, 
� vzájomná pomoc pedagógov – udržiavať ucelený kolektív, 
� nadšenie v práci – rovnomerne zaradiť pedagógov do inovačných projektov, 
� umiestnenie školy – geograficky – výborné, skrášľovať okolie školy, vysádzať stromčeky, 
� aktivitami prilákať žiakov z vidieka, 
� pri organizovaní aktivít brať ohľad na sociálne slabších, 
� v rámci sociálnej klímy – upevňovať vzťahy  žiak – učiteľ – rodič, 
� zvýšiť individuálny prístup k žiakom, 
� zabrániť šikanovaniu žiakov na škole, 
� skvalitniť pedagogický dozor počas obeda v ŠJ a na chodbách školy, 
� v školskom poriadku vymedziť priestor pre používanie mobilov, 
� poskytovať vzdelanie, šport a kultúru aj rómskej komunite. 

 



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

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

Riaditeľka: Ing. Nadežda Ignácová 

Zástupca: Mgr. Marián Vitko 

Počet pedag. zamestnancov: 17 (11 učiteľov, 2 ŠKD, 3 katechéti, 1 asistent učiteľa) 

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

Počet žiakov: 187 

Počet tried: 9  

Cudzie jazyky: anglický, ruský, nemecký 

Pohľadávky k 31.7.2013: ZŠ žiadne 

Záväzky k 31.7.2013:   ZŠ 12 392,00 EUR (SLUŽBYT, s.r.o., záväzky splácané 
splátkovým spôsobom), 14 470,00 EUR (SLUŽBYT, s.r.o. 
nové vykurovacie obdobie), 1 671,00 EUR Drevimex H.J., 
5 490,00 EUR- výmena regulačných ventilov Bytservis  

3 hlavné priority na 2013/2014: � rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú 
� odstránenie statických porúch 
� znížiť únik tepla oknami ich výmenou 

Kladné stránky: � úspešnosť žiakov vo vedomostných a športových 
súťažiach 

� tvorivý pedagogický kolektív, zapájanie sa do 
medzinárodných projektov 

� rodinná atmosféra školy 
� integrácia intelektovo nadaných žiakov 

Záporné stránky: � budova školy potrebuje celkovú rekonštrukciu 
� obnoviť opotrebované pomôcky v kabinetoch 

Mimoškolské aktivity: � rôznorodá činnosť v 14 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, i-Bobor 
� športové súťaže: volejbal, stolný tenis, futbal  
� preventívne programy: Zvedavé zuby –zdravé ďasná, 

Peer program, Správaj sa normálne, Cesta 



k emocionálnej zrelosti 
� kurz s anglicky hovoriacim lektorom  
� škola v prírode v Bojniciach, lyžiarsky a plavecký 

výcvik 
� návštevy kina, múzeí, vystav, výlety a exkurzie 
� zberové aktivity: Sabi viečka, Elektrodpad, Recyklohry 
� Noc remesiel a tradícií, testovanie čitateľskej  

gramotnosti, Jazykový kvet  
� projekty: Strom života, Hravo ži zdravo, Veľké knižné 

venovanie, Postav super snehuliaka, Spoločenstvo 
stromov 

Projekty: � medzinárodné projekty e-Twinning I. a II. stupeň 
� moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
� Comenius Školské partnerstva(projekt pre nedostatok 

finančných prostriedkov národnej agentúry 
neschválený) 

Potreby a požiadavky: � odstránenie statických porúch  
� rekonštrukcia strechy v celom rozsahu 
� výmena okien a zateplenie budovy 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

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

Zástupca/kyňa: Iveta Buchalová 

Počet pedag. zamestnancov: 16 

Počet nepedag. zamestnancov: 9 

Počet žiakov: 141 

Počet tried: 7 

Cudzie jazyky: anglický jazyk pre prípravkárov 

Pohľadávky k 31.7.2013:  

Záväzky k 31.7.2013: 3 291,00 EUR  

3 hlavné priority na 2013/2014: � Oprava strechy - prístavba  
� Oprava sklobetónovej steny – prístavba 
� Výmena okien a obnova budov MŠ - fasáda 

Kladné stránky: � Rozľahlý školský dvor a výhodná poloha v centre mesta 
� Možnosť získavania základov cudzieho jazyka /Aj/ 
� Dostatočné podmienky na zavádzanie IKT v práci s 
     deťmi 

Záporné stránky: � Nedostatok hračiek 
� Zastaralé učebné pomôcky 
� Málo vybavený školský dvor 

Mimoškolské aktivity: Žitnoostrovské pastelky, Vesmír očami detí, Medonostná 
včela, Kreslenie na asfalt, Policajná zebra, Recyklohry – 
zber drobného elektrozariadenia a monočlánkov, „Zdravšie 
dýchame“ - zber starého papiera, Spoločné aktivity pre deti 
a rodičov, kladenie vencov z príležitosti KDO, Úcta 
k starším, Vianočná besiedka, Karneval, Valentínska 
kvapka krvi, MDŽ, Deň Zeme, Deň matiek, stávanie mája, 
okresné súťaže SČK, MDD, rozlúčka prípravkárov, 
spolupráca so ZŠ Ul. Komenského, ZŠ Ul. 8. mája, 
Cirkevnou základnou školou, Podduklianskou knižnicou, 
POS, ÚzS SČK, záchrannou službou FALCK, nemocnicou 
arm. gen. L. Svobodu. Spolupráca s ostatnými inštitúciami 
mesta ako je polícia, mestská polícia, hasiči, záchranári  
atď. Prezentácia MŠ na kultúrnych podujatiach. 

Potreby a požiadavky Zabezpečenie finančných prostriedkov na výmenu okien, 
opravu terás, rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti, 
maľbu tried, šatní a ostatných priestorov, modernizáciu 
kuchyne a taktiež na vybavenie školského dvora detským 
záhradným náradím, ktoré zodpovedá všetkým normám, 
ale hlavne bude bezpečné pre aktívny pohyb detí. 

  



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

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: 3 kuchárky, 2 upratovačky, vedúca ŠJ na 50% úväzok 

Počet žiakov: 98 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: anglický jazyk pre prípravkárov 

Pohľadávky k 31.7.2013:   

Záväzky k 31.7.2013:    5 950,00 EUR 

3 hlavné priority na 2013/2014: � 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 

� V závislosti od FP previesť drobné opravy fasády 
vstupnej terasy a maľbu tried 

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 má I.st.VŠ. 
� Záujem PgZ o získavanie nových poznatkov v oblasti 

predprimárneho vzdelávania 

Záporné stránky: � Málo hračiek a iných pomôcok 
� Vysoké náklady na energie 
� Nedostatok FP na prevádzku školy 
� Zastarané a nedostatočné vybavenie školskej kuchyne 

pracovnými strojmi, ktoré sú zastarané a vysoko 
energetický náročné 

Potreby a požiadavky � Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií   
predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2013/2014 je 
potrebné, aby boli zriaďovateľom materskej škole 
poskytnuté rozpočtované finančné prostriedky. 

  



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

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: 3 kuchárky, 2 upratovačky a vedúca ŠJ na 50% úväzok 

Počet žiakov: 90 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky: AJ v spolupráci s CVČ 

Pohľadávky k 31.7.2013:  

Záväzky k 31.7.2013:    5 870,00 EUR  

3 hlavné priority na 2013/2014: � Vybudovať modernú, pohodovú a tvorivú školu, ktorá 
pripraví deti pre úspešný a napĺňajúci život. získať 
primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne 
množstvo finančných prostriedkov, skvalitniť 
podmienky výchovy a vzdelávania, realizovať 
netradičné aktivity v spolupráci s rodinou 
a systematicky rozvíjať praktickú aplikáciu osvojených 
vedomostí a zručností detí, zameranie MŠ  na 
pohybové aktivity, celkový zdravý životný štýl a 
výučbu anglického jazyka. Tieto aspekty úzko súvisia 
s inteligenciou človeka a tak  zabezpečiť zdravý rast 
a bezproblémový vstup deti do ZŠ.  

� Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom výmenu 
okien v budove materskej školy. Výsledkom bude 
zníženie nákladov na spotrebu energií 

� Skvalitniť prostredie materskej školy - vybavením tried 
novým detským nábytkom, stolmi a stoličkami.  

Kladné stránky: � Priestranné, svetlé vnútorné priestory, veľmi pekný a 
estetický interiér materskej školy 

� Trieda TV – tzv. Trieda zdravých aktivít. 
� Kvalitné personálne obsadenie, výborná 

kvalifikovanosť učiteliek, angažovanosť 
pedagogických zamestnancov vo veciach verejných, v 
kultúrnom živote mesta.  

� Dobrá povesť školy a všeobecná pozitívna akceptácia 
školy verejnosťou.  

� Projektové aktivity školy, zameranie a profilácia školy. 
� Záujem pedagógov o kontinuálne vzdelávanie. 
 



Záporné stránky: � Umiestnenie budovy na sídlisku mimo centra. 
� Nedostatočné vybavenie školy hračkami 

a didaktickými pomôckami.  
� Finančné straty spôsobené nevyhovujúcim stavom 

budovy – okná, časté poruchy vody, pretekajúca 
strecha 

Mimoškolské aktivity: � Spoločenské a kultúrne podujatia v meste a v škole: 
Mikuláš, Vianoce, Karneval, Viflejemskij večur, Deň 
matiek, Mesiac úcty k starším, Uvítanie detí v meste, 
jubilantov, environmentálne povedomie detí a iné 

� Spolupráca s CVČ - výučba AJ  
� Spolupráca so ZŠ – stolný tenis 
� Spolupráca so ZUŠ – koncerty pre deti MŠ. 
� 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, 
ZUŠ, MŠ, Podduklianské osvetové stredisko, HZ, 
MsÚ, OŠKŠaM, Domov dôchodcov a i. / 

Projekty: � „Policajná zebra“-  zameraná na dopravnú výchovu v 
rámci partnerskej  spolupráce  MŠ - Policajný zbor 
Svidník. 

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

� „Evi čka nám ochorela - spolupráca so SČK“   
� „Prečo knihy plačú“- spolupráca s Okresnou 

Podduklianskou knižnicou  
� „Škola podporujúca zdravie“ 
� „Adamko- hravo – zdravo“ - spolupráca s RÚVZ – 

Poradňa zdravia, zdravý životný štýl, podpora zdravia 
ústnej dutiny, veselé zúbky, prevencie obezity 
a podpory zdravia 

Potreby a požiadavky: Celá budova MŠ si vyžaduje: 
� výmenu okien 
� výmenu jedných vonkajších vchodových dverí  
� rekonštrukciu fasády 
� opravu strechy - zníženie nákladov na spotrebu energií 
� zmenu ističa elektriny  
� postupne podľa finančných možností realizovať 

modernizáciu interiéru, vymeniť linoleá,  koberce... 



Rôzne:  
V mesiaci júl a august v MŠ sme vykonali hĺbkové upratovanie priestorov zariadenia, 
previedli maľbu tried a spálni, vykonali dezinfekciu hračiek, upravili a vyzdobili triedy 
k slávnostnému otvoreniu školského  roka 2013/2014. Čiastočne sme doplnili školské  
pomôcky a hračky. Prebiehajú práce na úprave školského dvora, výsadba zelene, rýľovanie 
pieskovísk, kosenie. Odstraňovanie  havarijného stavu - únik studenej vody je v štádiu 
riešenia ďalšieho postupu havarijnej situácie a tiež výmena elektrického ističa je v štádiu 
riešenia. 
     
Záver :  
Deťom, ktoré navštevujú materskú školu na Ul. gen. Svobodu  je poskytovaná predprimárna 
výchova a vzdelávanie cieľavedome, na odbornej úrovni a dávame im taký základ, aby mali 
po celý život potešenie zo vzdelávania. Hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu 
emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 
a na život v spoločnosti.  
Môžeme 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

Základná umelecká škola vo Svidníku 
 
Riaditeľ/ka: Janette Pichaničová 

Zástupca/kyňa: Mgr. Mária Vaňugová 

Počet pedag. zamestnancov: - interní  22  
- externí 2 

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

Počet žiakov: 750 (možná zmena počtu k 15.09.2013) 

Individuálne: 347 

Skupinové: 403 

Pohľadávky k 31.07.2013:  

Záväzky k 31.07.2013:  

Hlavné priority v šk. roku 
2013/2014: 

� vynoviť triedy novými hudobnými nástrojmi, 
pomôckami, doplniť vybavenie knižného fondu,  

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

� vybaviť triedy pre prácu s IKT a v súlade s platným 
ŠVP, ŠkVP, rozšíriť možnosť ich využitia na vyučovaní 
v jednotlivých odboroch, 

� renovovať budovu školy – okná, átrium, koncertná sála 

Kladné stránky: � zapájanie žiakov do súťaží – mestských, okresných, 
regionálnych, medzinárodných 

� zvýšený záujem pedagógov o kontinuálne vzdelávanie  

Záporné stránky: � nedostatočné vybavenie počítačovou technikou vo 
všetkých odboroch, 

� vysoké finančné náklady za účasť v súťažiach,  
� finančné neocenenie pedagógov za prácu mimo 

pracovného času,  
� finančné straty spôsobené nevyhovujúcim stavom 

budovy 

Mimoškolské aktivity: � spolupráca s občianskymi združeniami a regionálnymi 
organizáciami, 

� prezentácia na rôznych akciách v rámci mesta a regiónu 
� účasť na regionálnych, celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach, 
� účasť na  kultúrnych predstaveniach (divadlá, výstavy, 

koncerty), 
� programy a výchovné koncerty pre materské a základné 

školy 

Prezentácia žiakov: � regionálne prehliadky,  
� triedne semináre a koncerty pre rodičov a verejnosť, 



� vianočný koncert v rímsko-katolíckom kostole, 
� koncert VO, TO v Dome kultúry vo Svidníku, 
� výchovné koncerty a predstavenia za účasti všetkých 

odborov (Mikulášsky koncert, Dni otvorených dverí...). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o otvorení školského roku 2013/2014 
 

Centrum voľného času, Sov. hrdinov 354/38 
 
 

Riaditeľ/ka:  Mgr. Jaroslav Ivančo 

Zástupca/kyňa:  Bc. Jozef Dirga 

Počet pedag. zamestnancov:  2 

Počet nepedag. zamestnancov: 1,4 

Počet žiakov:  

Počet tried:  

Cudzie jazyky:  

Pohľadávky k 31.7.2013:   

Záväzky k 31.7.2013:     

3 hlavné priority na 2013/2014: � zabezpečiť adekvátnu ponuku záujmovej činnosti 
� byť hlavným organizátorov štátom garantovaných 
      súťaží žiakov v okrese Svidník 
� zorganizovať atraktívne podujatia pre mladých ľudí - 

obyvateľov mesta 
� vytvoriť podmienky pre prácu mládežníckeho 

parlamentu 

Kladné stránky: � Zabezpečovanie podpory pre záujmovú činnosť, ktorá 
je 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 29 r. 

 
 
 


