
 



 

Dôvodová správa 

 

  Školské strediská záujmovej činnosti pri základných školách ako druh školského 

zariadenia z dôvodu legislatívnych zmien zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) sa ku dňu 01.01.2013 premenovali na centrá voľného času (ďalej iba CVČ), 

ktoré sú súčasťou základnej školy. Z tohto dôvodu sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prievidza  tri CVČ : Centrum voľného času SPEKTRUM so sídlom Ul. K. Novackého 14, 

Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul.554/19, Centrum voľného času so sídlom Ul. 

energetikov 242/39.  

Zákon č. 325/2012 Z. z. mení a dopĺňa od 01.01.2013 zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Táto zmena sa týka aj 

financovania CVČ, kde podľa čl.1 ods.9 sa na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov 

obciam  pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do 

dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru 

kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. To znamená, že CVČ je financované 

podľa počtu detí vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prievidza a nie podľa 

počtu detí zapísaných do CVČ k 15.09. bežného kalendárneho roka.  

Na základe novej legislatívy pri prerozdeľovaní podielových daní samosprávam 

v podmienkach nášho mesta chýba v bežnom kalendárnom roku na prevádzku CVČ 

SPEKTRUM 17 tisíc eur. Na novopomenované CVČ so sídlom Mariánska ul.554/19 a CVČ 

so sídlom Ul. energetikov 242/39  finančné prostriedky z prerozdelenia daní mesto nedostane, 

preto musí ich prevádzkové náklady vo výške 29 tis. eur hradiť na príslušný kalendárny  rok 

z vlastných zdrojov. Táto finančná čiastka zaťažuje rozpočet mesta a javí sa ako náklady 

navyše. 

Prerozdelenie finančných prostriedkov medzi tri CVČ by bolo neefektívne, záujmovú 

činnosť detí môžu základné školy zabezpečovať prostredníctvom krúžkovej činnosti 

financovanej vzdelávacími poukazmi. Z uvedeného vyplýva nutnosť CVČ pri základných 

školách  vyradiť zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 30.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie 

 

M e s t s k á   r a d a 

I. berie  na  vedomie 

 

v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského 

výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 

554/19, 971 01 Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 

 

II. odporúča – neodporúča schváliť MsZ 

 

v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského 

výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 

554/19, 971 01 Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 

 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

I. berie  na  vedomie 

 

v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského 

výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 

554/19, 971 01 Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje 

 

v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského 

výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 

554/19, 971 01 Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 

 

 


