
                          K bodu rokovania: 21    

 
 V Spišskej Novej Vsi  

2. 12. 2008 
 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 11. 12. 2008 
 
PREDMET: 
Návrh na zaradenie  Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Ul. Ing. 
Kožucha, Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení a jeho zriadenie. 
 
Predkladá :        
Ing. Peter PETKO, prednosta MsÚ 

        
Spracoval:          
PhDr. Ľubica Šefčíková, ved. ŠÚ a OŠMaŠ  
     

Prerokované: 
Kolégium primátora mesta, MsR 
    
 
Dôvod predloženia:   
Aktuálna potreba      
            
 
Prizvaný:  
Mgr. Viera Kočišová, riad. ZŠ Ul. Ing. Kožucha     
        
Podpisy:         
  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi  
 
1. schvaľuje: 
Návrh na zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti  pri ZŠ Ul. Ing. 
Kožucha, Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení  a jeho zriadenie. 
 
2. ukladá: 



Predložiť žiadosť na Ministerstvo školstva SR v zmysle smernice MŠ SR č.1/2004 
-E 

ŽIADOSŤ O ZARADENIE ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA DO SIETE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ 
 
 
Žiadosť v zmysle Smernice Ministerstva školstva SR č.1/2004-E, 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.  

 
 

Názov, adresa a IČO zriaďovateľa: 
 Mesto  Spišská Nová Ves,  Radničné námestie 7,  Spišská  Nová  Ves,    
IČO: 329 614 
 
Názov a adresa školského zariadenia: 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole, Ul. Ing. Kožucha, 
Spišská Nová Ves 
 
Predpokladaný počet detí alebo žiakov: 
 Športové útvary so zameraním na basketbal – 161 
 Športové útvary so zameraním na futbal -  200 
 
Predpokladaný počet všetkých oddelení  (športových a záujmových útvarov): 
 Športové útvary so zameraním na basketbal – 10 
 Športové útvary so zameraním na futbal - 10 
 
Výchovný jazyk:  
 slovenský 
 
Učebné plány a učebné osnovy : 
 V zmysle zákona 245/2008, §115 
 
Školský rok a dátum, v ktorom má školské zariadenie vzniknúť ako súčasť 
právnickej osoby: 
 Školský  rok 2009/2010,  dátum 15. 8. 2009. 
 
Návrh predpokladaného termínu začatia činnosti: 
 2. 9. 2009 
 
Predpokladaný rozpočet školského zariadenia: 

Predpokladaný počet detí:   361 
Koeficient ŠSZČ:           3,7  
Predpokladaná hodnota koeficientu: 2 000 Sk 

 



PREDPOKLADANÝ  ROZPOČET  ŠSZČ : 2 671 400 Sk ( v podielových 
daniach). O výške  
rozpočtu rozhodne MsZ – originálne kompetencie v školstve. 
 
Činnosť ŠSZČ upravuje  zákon 245/2008 Z.z. – školský zákon   § 115. 

 
Dôvodová správa k zriadeniu školského strediska 

záujmovej činnosti: 
 
 

Vážení poslanci MsZ. 
 
 
V  prílohe  predkladáme   návrh  na  zaradenie   Školského strediska 

záujmovej činnosti pri ZŠ Ul. Ing. Kožucha.  
Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného 

programu školského zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti. 
Školské stredisko záujmovej činnosti sa člení na záujmové útvary alebo 

športové útvary spravidla podľa veku a záujmu detí. 
ŠSZČ chceme zaradiť do siete škôl a školských zariadení a následne 

zriadiť z dôvodu podpory mládežníckeho športu. Členmi športových útvarov budú 
žiaci ZŠ, ktorí sa venujú basketbalu a futbalu. V prípade záujmu ďalších 
športových klubov je možné zriadiť aj ďalšie školské strediská záujmovej 
činnosti, predovšetkým pri školách, ktoré majú zriadené športové triedy. 

Na základe výkazu Škol. 40-01 , ktorý predkladá zriaďovateľ k 15. 9. 
kalendárneho roka sa uvádzajú  počty žiakov záujmových útvarov a zriaďovateľ 
môže čerpať dotáciu z podielových daní. 
Týmto spôsobom chce mesto podporovať mladé športové talenty a odbremeniť 
rodičov od úhrady vysokých poplatkov.  

Čiastočnú úhrada nákladov spojených s činnosťou školského strediska 
záujmovej činnosti stanovuje zriaďovateľ a uhrádza ju rodič, resp. zákonný 
zástupca žiaka (50Sk / mesiac). 
 
 
 
 
              PhDr. Ľubica Šefčíková 
      ved. ŠÚ a oddelenia školstva, 
mládeže a športu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 


