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Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 

na deň 26. 3. 2015 

 

Materiál č.  

  

     

Návrh na transformáciu činnosti CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov 

a)prerokovanie petície občanov 

b)návrh na zaradenie CVČ pri ZŠ Komenského 23 a CVČ 

pri ZŠ Vinbarg do siete školských zariadení 

c)návrh na vyradenie CVČ, Dlhý rad 12, zo siete školských   

zariadení   

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

mimo plánu rokovania 

MsZ   
  Mestské zastupiteľstvo  

  A)Berie na vedomie: 

Petíciu občanov proti zrušeniu CVČ, Dlhý 

rad 12 v Bardejove 

B) Ukladá: 

prednostovi MsÚ pripraviť odpoveď 

petičnému výboru 

C)Schvaľuje: 

Zaradenie 

1)CVČ ako súčasť ZŠ, Komenského 23 

v Bardejove do siete škôl a školských 

zariadení v termíne od.1. 9. 2015 

2)CVČ ako súčasť ZŠ, Nám. arm. gen. L. 

Svobodu 16 v Bardejove do siete škôl 

a školských zariadení v termíne od 1. 9. 

2015. 

3)Vyradenie CVČ, Dlhý rad 12 v 

Bardejove zo siete škôl a školských 

zariadení  k termínu 31. 8. 2015. 

 

 

  
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak 

prednosta MsÚ 
  

  

  
    

Spracovateľ:    

Mgr. René Semanišin 

vedúci OŠaTK  

 

  

  

  
    

Spravodajca:    

Mgr. René Semanišin 

vedúci OŠaTK 
  

  

  
    

Prerokované:    

na porade primátora dňa 26.1. 2015 

v komisii školstva, telesnej kultúry a športu dňa 18. 2. 2015, 16. 3. 2015 

v MsR dňa 19. 2. 2015 
       

Prizvať:       

      

       

 

V Bardejove 19. 3. 2015 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

 

Centrum voľného času (CVČ), Dlhý rad 12, ktorého zriaďovateľom je Mesto Bardejov 

zaznamenalo, z  dlhodobého hľadiska,  výrazný medziročný pokles počtu  detí v záujmových 

útvaroch, keď v školskom roku 2009/2010 vykazovalo 1463 detí v záujmových útvaroch, 

v aktuálnom školskom roku je to 393 detí, z toho 112 z obcí. (Podrobnejší prehľad uvádzame 

nižšie.) Napriek poklesu počtu detí na jednu štvrtinu, prevádzkové náklady tento stav 

nekopírujú, ale presahujú polovicu pôvodných nákladov. Plne si uvedomujeme, že CVČ, ako 

jedna z inštitúcii pôsobiacich na území mesta zabezpečuje nielen krúžkovú činnosť, ale aj 

príležitostné podujatia a súťaže, ktoré je taktiež potrebné finančne zabezpečiť. Dlhodobý 

ekonomický vývoj  nás však núti hľadať odpoveď na otázku ako efektívnejším spôsobom 

zabezpečovať voľnočasové aktivity na území mesta aj so zatraktívnením ich obsahu. 

 Jednou z dôležitých skutočností, ktorá ovplyvnila činnosť CVČ na celom Slovensku 

je legislatívna zmena od 1.1.2013, ktorá upravila metodiku rozdeľovania a poukazovania 

výnosu dane na voľnočasové a záujmové aktivity, kedy tieto sú poskytované priamo obci na 

dieťa s trvalým pobytom na jej území vo veku od 5 do 15 rokov. Jednotkový normatív na 

činnosť CVČ, odporúčaný v rámci nápočtu podielových daní v nariadení vlády ani zďaleka 

nepostačuje na zabezpečenie jeho činnosti, aj napriek tomu, že dotácia  zo strany zriaďovateľa 

na činnosť CVČ pri v súčasnosti schválenom rozpočte túto čiastku niekoľkonásobne 

presahuje.  

V minulosti prijaté opatrenia nenaplnili očakávania smerujúce k nárastu počtu detí, 

nepodarilo sa zabezpečiť dostatočný počet vzdelávacích poukazov, ktoré by mali byť 

významným zdrojom financovania, vypadli príjmy z náhodných či príležitostných prenájmov, 

v meste nezaznamenávame narastajúci počet školopovinných detí, skôr mierny pokles. 

Voľnočasové aktivity na území mesta sú zabezpečované aj krúžkovou činnosťou na 

základných školách, prostredníctvom základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 

športových mládežníckych klubov, občianskych združení i CVČ pri základných školách (282 

žiakov). Celkovo evidujeme na území mesta 3889 žiakov základných škôl (vrátane tých 

z obcí), z ktorých je  podľa predložených výkazov 2900 zapojených len   do činnosti centier 

voľného času a základných umeleckých  škôl. Aj z tohto pohľadu i dlhodobých porovnaní nie 

sú predpoklady na ďalšie zvyšovanie počtu detí v jednotlivých zariadeniach, ktoré 

zabezpečujú záujmové a voľnočasové aktivity. 

V súvislosti s hľadaním možností ďalšieho   zabezpečenia volnočasových a 

záujmových aktivit mladých ľudí na území mesta, efektívneho využívania finančných 

prostriedkov určených na tento účel, predkladá  OŠaTK  materiál týkajúci sa naplnenia 

postupnosti krokov transformácie činnosti CVČ na Dlhom rade 12, Bardejov na CVČ pri 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. Táto alternatíva bola 

odporúčaná mestskému zastupiteľstvu komisiou školstva a telesnej kultúry, ktorá sa 

predmetnou otázkou zaoberala na troch zasadnutiach ako jednou zo štyroch možných 

alternatív zabezpečenia voľnočasových aktivít poskytovaných prostredníctvom CVČ na 

území mesta. Jej cieľom je  zachovanie ponuky voľnočasových aktivít, zlepšenie ich 

obsahovej kvality a zlepšenie dostupnosti tak, aby sa do nich v budúcnosti zapájalo čo najviac 

mladých ľudí. Návrh transformácia činnosti CVČ na Dlhom rade  12, tak sleduje aj obsahovú 

zmenu,  vytvorenie priestoru na vytvorenie zdrojov, ktoré by boli využité na materiálno-

technické zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, voľnočasových aktivít a príležitostných 

podujatí pre mládež.  

V súčasnosti schválený rozpočet CVČ  na rok 2015 vo výške 114 800 EUR 

nepostačuje na zabezpečenie prevádzkových nákladov  CVČ v súčasnej podobe 

a organizačnej štruktúre (požadovaná čiastka je 180 ti. EUR).  Bez realizácie okamžitých  

opatrení je veľmi problematické zabezpečiť činnosť CVČ už v týchto  mesiacoch.    

 

 



 

 

 

1.     

Petícia občanov proti zrušeniu CVČ Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov bola doručená na Mestský 

úrad dňa 09.03.2015 a bola pridelená na prešetrenie v zmysle „Zásad o postupe pri prijímaní, 

evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a postupe pri prijímaní, prerokúvaní 

a vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Bardejov“ oddeleniu školstva a 

telesnej kultúry.  

 

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov má petícia občanov obsahovať text petície, osobu pre styk 

s orgánom verejnej správy, čitateľné meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej 

osoby, ktorá svojím podpisom podporuje text (predmet) petície. 

 

 Prešetrením predmetnej petície bolo zistené, že petícia obsahuje 140 hárkov s textom 

petície, zodpovednou osobou určenou menom, priezviskom a adresou jej trvalého bydliska a 

3727 podpisov občanov. Text (predmet) petície na hárkoch je: „Petícia proti zrušeniu Centra 

voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov“. Zodpovednou osobou na hárkoch bola určená 

Mgr. Irena Pastirčáková, Nábrežná 4, 085 01 Bardejov. Z celkového počtu 3727 podpisov 

bolo prešetrením zistených 1060 podpisov občanov s trvalým bydliskom mimo mesta 

Bardejov, z toho 21 respondentov bolo z 18 obcí mimo okresu, kde sa neskúmala presnosť 

adresy. S neúplnými údajmi mena a priezviska alebo adresy trvalého pobytu bolo 58 podpisov 

pod petíciou, preto sa tieto považujú za neplatné.  Ostatných 2609 podpisov respondentov má 

trvalý pobyt na území mesta Bardejov a súhlasilo s predmetom petície. 

 

 Obsah petície bol prerokovaný na zasadnutí komisie školstva a telesnej kultúry MsZ 

v Bardejove s odporúčaním, predložiť ju na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. 

 

2. 

Z dôvodu zachovania ponuky voľnočasových aktivít a  ich ďalšieho rozšírenia, navrhujeme 

zriadiť CVČ ako súčasť ZŠ, Komenského 23  a CVČ ako súčasť ZŠ, Nám. arm. gen. L. 

Svobodu 16, čo sa už osvedčilo aj v doterajších zriadených štyroch CVČ, ktoré sú súčasťou 

ZŠ. Jedným z dôvodov je, že žiaci majú väčší záujem navštevovať záujmové aktivity v rámci 

svojej školy. Žiadosť o zaradenie týchto CVČ do siete škôl a školských zariadení v súlade s § 

16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí zriaďovateľ predložiť Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka. Zaradenie 

CVČ  ako súčasť ZŠ, Komenského 23 v Bardejove a CVČ ako súčasť ZŠ, Nám. arm. gen. L. 

Svobodu 16 v Bardejove do siete škôl a školských zariadení, navrhujeme v termíne od 1. 9. 

2015.    

 

 

3. 

 S účinnosťou od 1. 1. 2013 došlo k zmene spôsobu zberu údajov pre  financovanie záujmovej 

činnosti v súlade s § 7a, ods.4 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov. Pôvodné školské 

strediská záujmovej činnosti sa z dôvodu legislatívnej zmeny transformovali na Centrá 

voľného času pri základných školách. V súčasnosti máme na území mesta 4 CVČ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, jedno neštátne. 

 

 

 



V šk. roku 2009/2010 bolo zapísaných v CVČ, Dlhý rad  12 na záujmovú činnosť  1 463 detí 

a mládeže, v šk. roku 2010/2011 bolo zapísaných 1 007 detí a mládeže, v šk. roku 2011/2012 

bolo zapísaných 1 113 detí a mládeže a v roku 2012/2013 bolo zapísaných 1 044 detí 

a mládeže. 

Keďže od roku 2013 došlo k zmene spôsobu zberu  údajov, výrazne poklesol aj  počet detí 

v CVČ, Dlhý rad 12.  V školskom roku 2013/2014 to už bolo  490 detí a mládeže, z toho 108 

bolo z obcí. V  tomto školskom roku 2014/2015  393 detí a mládeže, z toho 112 z obcí. 

 

Financovanie CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov  za jednotlivé roky bolo nasledovné:  

 

Počet detí  šk. r. 2009/2010  1 463  

Počet vzdelávacích poukazov 0 

Dotácia 2010    271 114,00 

Príspevky od rodičov   5 652,00 

 

Počet detí  šk. r. 2010/2011  1 007 

Počet vzdelávacích poukazov 0  

Dotácia 2011    184 350,00 

Príspevky od rodičov   8 740,00 

 

 

Počet detí šk. r. 2011/2012  1 113 

Počet vzdelávacích poukazov 0 

Dotácia 2012    195 521,00   

Príspevky od rodičov   8 640,00 

 

 

Počet detí šk.r. 2012/2013  1 044 

Počet vzdelávacích poukazov 84 

Dotácia 2013    189 521,00  

Príspevky od rodičov   10 342,00 

 

 

Od 1.1.2013 – zmena  spôsobu zberu údajov 

Počet detí šk. r. 2013/2014  490    

Počet detí z obcí   108 

Počet vzdelávacích poukazov            78 

Dotácia 2014    150 000,00 

Príspevky od rodičov   7 610,00 

 

 

Počet detí šk. rok 2014/2015  393 

Počet detí z obcí   112 

Počet vzdelávacích poukazov            82 

Schválená dotácia 2015  114 800,00  potreba pre rok 2015 je 180 000,00 €     

                                                                                              
 

 

- CVČ  pri ZŠ (5) - 282   detí , výška dotácie na rok 2015 pre všetky CVČ pri ZŠ  je 

9 251,00 € 

 

- ZUŠ (4) - 2 165 detí, výška dotácie na rok 2015  pre všetky ZUŠ je 886 375,00 € 

 



 

- Prijaté  vzdelávacie poukazy pre záujmovú činnosť  na  ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bardejov sú  v počte 2727 a vo finančnom vyjadrení  to predstavuje 

81 810 €. 

  

 

Na základe týchto predložených skutočností , OŠaTK navrhuje vyradiť CVČ, Dlhý rad 

12 v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 

Z. z., § 17  v termíne k 31. 8. 2015. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.      

  

 

 

Tento materiál bol predložený na prerokovanie na porade primátora dňa 26. 1. 2015, 

v komisii školstva dňa 18. 2 . 2015 a 16. 3. 2015 a v MsR dňa 19. 2. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


