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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
1. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 17 a 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v zmene neskorších zmien 
 
schvaľuje 
 
podanie žiadosti Ministerstvu školstva SR o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení 
k 31. decembru 2012 týchto školských zariadení: 

a) Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole Karpatská 803/11,  089 
01 Svidník, 

b) Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole 8.mája 640/39,       089 
01 Svidník, 

c) Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole Komenského 307/22, 
089 01 Svidník 

 
2. V prípade, ak Ministerstvo školstva SR nerozhodne o vyradení vyššie uvedených školských 
zariadení uvedených v bode 1. tohto uznesenia zo siete škôl a školských zariadení  k 31. 
decembru 2012 Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 17 a 23 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmene neskorších zmien 
 
schvaľuje 
 
podanie žiadosti Ministerstvu školstva SR o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení  
tých školských zariadení, ktoré majú zo zákona vzniknúť k 1.januáru 2013 v súlade s § 161b 
ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien 
pretransformovaním doterajších školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného 
času, a to: 

a) Centra voľného času pri Základnej škole Karpatská 803/11, 089 01 Svidník, 
b) Centra voľného času pri Základnej škole 8.mája  640/39, 089 01 Svidník, 
c) Centra voľného času pri Základnej škole Komenského 307/22, 089 01 Svidník 

 
 
2. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
odporúča 
 
zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace s vyradením školských zariadení zo siete škôl 
a školských zariadení uvedených v bode 1. a 2. tohto uznesenia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
Školské strediská záujmovej činnosti pri základných školách v meste Svidník začali svoju 
činnosť od 1.septembra 2007 po zaradení do siete škôl a školských zariadení. Strediská, 
keďže v roku 2005 mesto zrušilo Centrum voľného času Dúha, zabezpečovali výchovno-
vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych 
aktivít, pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch, príležitostnú činnosť uskutočňovanú 
jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami a individuálnym prístupom 
k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom. Sú financované z podielových daní v súlade 
s NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.  
Od 1.septembra 2012 začalo svoju činnosť Centrum voľného času Karpatská 803/11, Svidník. 
Jeho základnou úlohou je vytvárať podmienky a organizovať záujmovú výchovno-
vzdelávaciu činnosť, voľnočasové aktivity rôzneho zamerania pre detí a mládež počas 
školského roka vrátane času školských prázdnin. CVČ sa podieľa aj na vytváraní podmienok 
pre rozvoj talentu, tvorivosti detí 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 priama 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.   
Od januára 2013 školské strediská záujmovej činnosti sa transformujú na centra voľného 
času, čím mesto Svidník bude zriaďovateľom štyroch centier voľného času.  
 
 
 
 
 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
Zmenou financovania záujmovej činnosti od januára 2013 nebude mesto schopné financovať 
štyri centra voľného času. Podľa zberu údajov podľa doterajších predpisov k 15.septembru 
2012 bolo do školských stredísk záujmovej činnosti pri základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Svidník zapísaných 753 deti a žiakov a do Centra voľného času bolo 
zapísaných 1450 klientov. Pri doterajšom spôsobe prideľovania finančných prostriedkov do 
podielových daní podľa NV SR 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane s príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších  predpisov by mesto dostalo na strediska na rok 2013: 753 x 
3,2 (koeficient podľa tabuľky č. 1 NV) = 2409,6 x 60,16 EUR (prepočítaný koeficient v EUR 
na tento rok) = 144 961,53 EUR a na centrum voľného času na rok 2013: 1450 x 3,2 = 4640 x 
60,16 = 279 142,40 EUR. 
Pri zmene zákona ( ŠSZČ sa transformujú od 1.januára 2013 na CVČ), kde v roku 2013 
dostanú obce  na záujmové vzdelávanie v CVČ finančné prostriedky na počet detí s trvalým 
pobytom na území obce k 1. januáru príslušného roka ako aj pripravovanému koeficientu 1,1 
(na záujmové vzdelávania v CVČ) finančné prostriedky nasledovné: 1089 (počet detí 
s trvalým pobytom na území obce) x 1,1 (nový pripravovaný koeficient) = 1179,9 x 60,16 
(tohoročný koeficient v € ) = 72 065, 66 EUR. Rozdiel pri zmene zákona od 1.januára 2013 
predstavuje 352 038,27 EUR  



3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
Zmenou financovania v zmysle zákona č.325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa na účely rozdeľovania 
výnosu dane z príjmov obce pre centra voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce 
od päť rokov veku do dovŕšenia pätnásteho roku s trvalým pobytom na území obce podľa 
stavu k 1. januáru kalendárneho roka, ako aj v súvislosti so zmenou zákona č.245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa školské strediska 
záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31.decembra 2012 sa k januáru 
2013 transformujú na centrá voľného času pri základných školách..  
Navrhujeme, aby všetku mimoškolskú činnosť efektívnejšie v spolupráci so školami a 
školskými zariadeniami zabezpečovalo a koordinovalo Centrum voľného času, Karpatská 
803/11, Svidník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


