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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
zámer spojenia Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina a Základnej školy,
V. Javorku 32, Žilina, rozpočtových organizácií

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskej rade v Žiline v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. d) a § 20 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Materiál bol prerokovaný na Komisii školstva a mládeže pri
MZ v Žiline a Mestskou radou s pripomienkou zriadiť nezávislú odbornú pracovnú skupinu
s cieľom spracovať komplexnú analýzu a možnosti budúceho fungovania CVČ v termíne do:
30.4.2015.
MATERIÁL
Zriaďovacou listinou č. j. 02/002861 zo dňa 22.04.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa
01.07.2002, dodatku č.2 zo dňa 19.01.2009, dodatku č.3 zo dňa 28.06.2010, dodatku č.4 zo
dňa 12.10.2012, dodatku č.5 zo dňa 01.10.2014 bola zriadená rozpočtová organizácia
Centrum voľného času, so sídlom Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO: 37810961,
zriaďovateľom je Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
V súlade s dlhodobým zámerom zriaďovateľa racionalizovať a zefektívniť sieť škôl
a školských zariadení, zriaďovateľ predkladá spojenia Centra voľného času , Kuzmányho 105,
Žilina a Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina, rozpočtových organizácií. V súlade s § 20
ods. 8 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec ako zriaďovateľ môže
spojiť školu so školským zariadením pričom školské zariadenie sa v zmysle cit. zákonného
ustanovenia a podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 1/2004-E z 01.04.2004, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a
zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti
škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení po tomto
spojení stáva súčasťou školy.

Zriaďovateľ pri zámere spojenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina a ZŠ, V. Javorku 32, Žilina
zároveň vychádza z požiadavky časti zamestnancov, dobrovoľníkov pracujúcich pre centrum
voľného času a verejnosti deklarovanej písomne, v ktorej žiadajú, aby zriaďovateľ zabezpečil
transparentné fungovanie centra voľného času s inou organizačnou štruktúrou.
Zriaďovateľ Mesto Žilina má záujem na plynulom fungovaní všetkých záujmových
útvarov, ktoré majú primeranú členskú základňu, no zároveň sa snaží, aby finančné
prostriedky určené na voľnočasové aktivity boli efektívne využité. Pokiaľ sa centrum voľného
času stane súčasťou Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina, bude môcť ako súčasť základnej
školy využívať priestory základnej školy bez zmluvných vzťahov, teda nevzniknú náklady
spojené s prenájmom priestorov. Nakoľko v blízkosti menovanej základnej školy sa
nachádzajú ďalšie dve základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, ktoré môžu
poskytnúť voľné priestory v popoludňajších hodinách a počas dní pracovného voľna, je
možná ďalšia úspora finančných prostriedkov. Navyše školy budú ešte viac otvorené
mimoškolským aktivitám a rozšíri sa ich komunitný charakter. Vhodným nastavením
vnútornej organizácie môže základná škola participovať na vedení záujmových útvarov
poskytnutím pedagogických zamestnancov na dohody o vykonaní práce. Základná škola má
zároveň väčšiu možnosť využitia viacerých zdrojov financovania, ktoré môžu byť zhodnotené
pre všetky súčasti školy.
Spojením CVČ, Kuzmányho 105, Žilina a Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina
a následným zaradením CVČ ako súčasti ZŠ, doteraz poskytované výchovno-vzdelávacie
služby zostanú zachované v plnom rozsahu. V spojenom právnom subjekte bude poskytované
primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, školské stravovanie, bude zabezpečená
činnosť školského klubu a voľnočasové aktivity organizované centrom voľného času. Cieľom
Mesta Žilina je zefektívnenie financovania škôl a školských zariadení, nasmerovanie
ľudských, materiálnych a finančných zdrojov do rozvoja výchovy a vzdelávania.
Na spracovanie objektívnej komplexnej analýzy a možnosti budúceho fungovania CVČ
bude zriadená nezávislá odborná pracovná skupina v termíne do 30.04.2015.

