
Návrh 

1. návrh na zmenu zriaďovateľa  Súkromného  centra  voľného  času, Pivovarská 
1, 010 01 Žilina od 1. 9. 2008 

Pôvodný zriaďovateľ : 

Juventas Žilina, n. o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina 

IČO : 37983121 

V zastúpení : Ing. Roland Mikula, riaditeľ 

 

Nový zriaďovateľ : 

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

IČO : 00321796 

V zastúpení : Ivan Harman, primátor mesta  

2. zmenu názvu školského zariadenia 

 

Pôvodný názov : 

Súkromné centrum voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina 

Nový názov : 

Centrum voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina 

 

 

Stanovisko odboru školstva a mládeže 

 Odbor školstva a mládeže prijal dňa 15. 5. 2008 žiadosť Súkromného centra 
voľného času Pivovarská 1, 010 01 Žilina, v zastúpení Ing. Rolandom Mikulom, 
žiadosť o zmenu zriaďovateľa zo súkromného zriaďovateľa do zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Žilina. 

       Činnosť Súkromného centra voľného času je zameraná prevažne na športové 
aktivity mládeže v meste Žilina. V súčasnosti nie je v Žiline alternatívne školské 
zariadenie alebo organizácia, ktorá by vykazovala taký vysoký počet členov vo 
voľnočasových aktivitách detí a mládeže. Je potrebné si uvedomiť, že ide prevažne 



o deti v kritickom veku vývoja osobnosti človeka, často s veľmi slabého sociálneho 
prostredia, ktoré nemajú veľa príležitostí na uplatnenie a rozvoj svojich schopností. 
Zaradením sa do kolektívnych športov, ktoré sú z finančného hľadiska  ľahko 
prístupné, zmysluplne vypĺňajú svoj voľný čas. Z analýzy práce centra jednoznačne 
vyplýva, že najviac členov je zapojených do florbalovej, futsalovej a hokejbalovej ligy, 
či už žiackej, dorasteneckej alebo seniorskej. Organizácia týchto aktivít je na veľmi 
dobrej úrovni, o čom svedčia  výsledky na  súťažiach, nielen v rámci Slovenska, 
ohlasy pedagógov, rodičov a obyvateľov mesta, ktorí činnosť hodnotia pozitívne.                      
Súkromné centrum voľného času od svojho vzniku úzko spolupracuje so školami 
a Centrom voľného času Spektrum, ktorého zriaďovateľom je mesto. Vo svojej 
činnosti teda nie sú konkurentmi, ale spoločne vytvárajú priestor na uplatnenie 
svojich schopností deťom a mládeži v meste Žilina    

Zníženie normatívu pre financovanie súkromných školských zariadení pre rok 2008 
malo nepriaznivý dopad na činnosť Súkromného centra, ktoré muselo svoje aktivity 
obmedziť. Na základe žiadosti Súkromného centra voľného času o zmenu 
zriaďovateľa, sme hľadali východiská na udržanie činnosti centra v ďalšom období. 
Jediným riešením bola zmena zriaďovateľa od 1. 9. 2008 z dôvodu štatistických 
výkazov pre MŠ SR na financovanie škôl a školských zariadení pre rok 2009. 
V prípade prechodu do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, budú normatívy na 
žiaka vyššie o 42 % a je možné zachovanie aktivít centra v plnom rozsahu. 

 Zmenou zriaďovateľa Súkromné centrum voľného času prejde zmenou názvu na 
Centrum voľného času, personálnymi a organizačnými zmenami, ktoré vyplývajú 
z platných predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. O daných 
skutočnostiach bol štatutárny zástupca Súkromného centra voľného času Ing. 
Roland Mikula informovaný na vzájomných rokovaniach. V neposlednej miere je 
potrebné vyhodnotiť aj dofinancovanie centra voľného času. Schválením uznesenia 
o zmene zriaďovateľa   vyplynie pre mesto Žilina povinnosť finančného krytia činnosti 
centra od 1. 9. 2008 do konca kalendárneho roku, aby činnosť bola zachovaná.  

 Odbor školstva a mládeže nemá námietky voči schváleniu zmeny zriaďovateľa 
v zmysle § 18 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice MŠ SR č. 
1/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve 
a zriaďovateľov škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a 
školských zariadení.  
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