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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 základných škôl a školských zariadení v meste Svidník 
na školský rok 2012/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2012/2013. Podrobnejšie o tom sú správy 
jednotlivých riaditeľov škôl a školských zariadení.  
Od 1. septembra 2012 do 46 tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Svidník  predpokladáme, že nastúpi celkom 1022 žiakov (konečné počty budú známe k 15. 
septembru) a do 17 tried materských škôl nastúpi 332 detí. V základných školách je to oproti 
školskému roku 2011/2012 zníženie o 5 tried a 67 žiakov, v materských školách je počet detí 
nižší o 19 detí. Základnú umeleckú školu v školskom roku 2012/2013 bude navštevovať 740 
žiakov, čo je oproti minulému školskému roku nárast o 21 žiakov. Od 1. septembra začína 
svoju činnosť aj centrum voľného času.  
 
 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
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 budú mať právnu subjektivitu), zelenú dáme aktivite a tvorivému 
prístupu k práci zo strany všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov 
i žiakov školy.  
V informatívnych správach riaditeľov škôl a školských zariadení sú najčastejšie kladené 
požiadavky na vybavenie, výmenu okien a dverí, samostatné kotolne, stavebné úpravy a pod., 
žiaľ finančné možnosti sú obmedzené a neumožňujú nám všetky tieto pripomienky 
zrealizovať.  
Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení 
analyzuje požiadavky riaditeľov. Za prioritné však považujeme havarijné stavy budov, ktoré 
riešime prednostne.   
V tomto roku sme realizovali, prípadne budeme realizovať: 

• Základná škola, Ul. Komenského: 
- rekonštrukcia pamätníka ................................................................1 236,37 EUR 
- rekonštrukcia oplotenia, vstup........................................................2 384,65 EUR 
 
• Základná škola, Ul. 8.mája: 
- pripravuje sa výmena regulačných ventilov na radiátoroch...........18 700,00 EUR 
 
• Základná škola, Ul. Karpatská: 
- rekonštrukcia strechy ......................................................................56 800,00 EUR 
- rekonštrukcia vonkajšieho schodiska ...............................................1 300,00 EUR 
 
• Materská škola, Ul. Ľ.Štúra: 
- oprava padajúcej omietky zo stropov.................................................1 140,00 EUR 
 
• Materská škola, Ul. 8.mája:  
- vchodové plastové dvere.......................................................................666,46 EUR 
- maliarske práce...................................................................................1 141,40 EUR 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení.....................................................6 940,71 EUR 



• Materská škola, Ul. gen. Svobodu:  
- vchodové plastové dvere.........................................................................966,61 EUR 
- altánok na školský dvor........................................................................3 316,80 EUR 

 
 
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. 
Pre aktívne využívanie voľného času a napĺňanie potrieb detí a mládeže bude ponuka 
záujmového vzdelávania novovzniknutého centra voľného času.  
Rozvoj školstva, vytvorenie materiálnych podmienok na zariadenie školy alebo školského 
zariadenia je kompetenciou mesta, lebo je súčasťou podielových daní mesta ako zriaďovateľa 
škôl a školských zariadení a bude aj podkladom pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.  
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. 
 


