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 Spišská Nová Ves, 7. 12. 2015 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 16. 12. 2015 
 

Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM  
 

 

Predkladá:  

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ Spišská Nová Ves 

  

Spracoval: 

PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka CVČ ADAM 

 

Prerokované: 

v Mestskej školskej rade dňa 6. 10. 2015 so súhlasným stanoviskom, 

v Komisii školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácií pri MsZ v Spišskej Novej Vsi dňa 11. 11. 2015, 

v Rade športových klubov mesta Spišská Nová Ves dňa 25. 11. 2015.  

 

Dôvod predloženia: 

Zmena spôsobu financovania centier voľného času od 1. 1. 2013 na základe zákona          
č. 325/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to podľa počtu detí s trvalým pobytom na 
území obce vo veku od 5 do 15 rokov.  
 

Podpisy:  

                   
 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1.  prerokovalo 

a) návrh na vyradenie CVČ ako súčasti ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves, CVČ ako 

súčasti ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, CVČ ako súčasti ZŠ, Z. Nejedlého 

2, Spišská Nová Ves a CVČ ako súčasti ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves, zo 

siete škôl a školských zariadení, 

b) návrh na zaradenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM do siete škôl a školských 

zariadení, a to: 

  elokované pracoviská v priestoroch základných škôl: 

 Lipová 13, Spišská Nová Ves, 

 Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 

 Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, 

 Komenského 2, Spišská Nová Ves, 

 elokované pracovisko Klub mladých, Zimná 48, Spišská Nová Ves. 

2. schvaľuje 

a) návrh na vyradenie CVČ ako súčasti ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves, CVČ ako 

súčasti ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, CVČ ako súčasti ZŠ, Z. Nejedlého 

2, Spišská Nová Ves a CVČ ako súčasti ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves, zo 

siete škôl a školských zariadení, 

b) návrh na zaradenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM do siete škôl a školských 

zariadení, a to: 

 elokované pracoviská v priestoroch základných škôl: 

 Lipová 13, Spišská Nová Ves, 

 Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 

 Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, 

 Komenského 2, Spišská Nová Ves, 

 elokované pracovisko Klub mladých, Zimná 48, Spišská Nová Ves. 

3. ukladá 

PhDr. Ľubici Šefčíkovej, riaditeľke CVČ ADAM 

a) predložiť na MŠVVaŠ SR Žiadosť o vyradenie CVČ ako súčasti ZŠ, Lipová 13, 

Spišská Nová Ves, CVČ ako súčasti ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, CVČ 

ako súčasti ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves a CVČ ako súčasti ZŠ, 

Komenského 2, Spišská Nová Ves, zo siete škôl a školských zariadení. 

 

Z: PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka CVČ ADAM 

T: 31. 3. 2016 

 

b) predložiť na MŠVVaŠ SR Žiadosť o zaradenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM 

do siete škôl a školských zariadení, a to: 

 elokované pracoviská v priestoroch základných škôl: 

 Lipová 13, Spišská Nová Ves, 



 

 

 Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 

 Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, 

 Komenského 2, Spišská Nová Ves, 

 elokované pracovisko Klub mladých, Zimná 48, Spišská Nová Ves. 

 

Z: PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka CVČ ADAM 

T: 31. 3. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k návrhu na zriadenie elokovaných pracovísk CVČ 

 

 

Legistatívny rámec a poslanie CVČ 

 

Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. 

z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. 

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom  

hospodárstve a stredisku odbornej praxe, z Nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z 

Výchovného programu Centra voľného času ako aj z aktuálnych Pedagogicko – 

organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre aktuálny školský rok. V ich zmysle 

sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o 

deti a mládež v ich voľnom čase. 

 

Centrum voľného času  ADAM (CVČ) je samostatná rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré 

jej určí zriaďovateľ. 

CVČ  vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, 

rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane 

školských prázdnin. Svoju činnosť  realizuje na základe záujmu a potrieb detí, mládeže a ich 

rodičov. 

V rámci svojho pôsobenia CVČ vytvára podmienky a  predpoklady pre zdravý telesný 

a duševný vývoj a zdravý životný štýl realizáciou športových záujmových útvarov,  rozvoj 

estetického cítenia realizáciou kultúrno –spoločenských záujmových útvarov a aktívny 

oddych a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom iných záujmových útvarov. 

Dôraz kladie aj na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno - patologickými javmi a 

potláčanie ich vplyvov. 

CVČ je zdravým, bezpečným a tvorivým miestom pre voľnočasové aktivity deti a mládeže. 

 

Činnosť CVČ ADAM 

 

CVČ ADAM sa snaží o aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú 

problematikou voľného času detí a mládeže v meste a regióne, v záujme účinného napĺňania 

miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii. 

V pravidelnej záujmovej činnosti pracuje 95 záujmových útvarov zameraných prevažne na 

športovú a spoločensko-kultúrnu činnosť. V záujmových útvaroch pracuje 1283 členov 

z mesta a z okolitých obcí (Arnutovce, Harichovce, Hnilčík, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce,  

Markušovce, Novoveská Huta, Odorín, Poráč, Rudňany, Smižany, Spišské Tomášovce, 

Teplička,...). 



Centrum voľného času ADAM, ako jediné CVČ na území mesta Spišská Nová Ves, realizuje 

aj ostatné činnosti v zmysle Vyhlášky o CVČ, a teda okrem pravidelnej činnosti organizuje a 

realizuje:    

*príležitostnú činnosť  (Ples CVČ, Šarkania show, Karneval na ľade, Príchod Mikuláša, 

spolupracujeme s mestom pri podujatiach Večerný beh mestom, Mesto deťom, Spišské 

športové hry, Otvorenie turistickej sezóny...), 

 

*športové postupové súťaže a predmetové olympiády  vyhlásené MŠ VVaŠ SR-  obvodné 

a okresné kolá,  podľa poverenia Okresného úradu Košice, odbor školstva - krajské kolá. pre 

žiakov a žiačky základných škôl a študentov a študentky stredných škôl, 

 

 *prázdninovú činnosť (prímestské tábory, pobytové tábory). 

 

Nad rámec Vyhlášky o CVČ spravuje CVČ ADAM detské dopravné ihrisko, kde v čase 

vyučovania realizuje dopravnú výchovu pre deti MŠ a žiakov ZŠ a počas letných  prázdnin 

vytvára podmienky pre praktickú dopravnú výchovu  rodičov s deťmi. 

 

Nosným programom CVČ je : 

- zdravý vývin osobnosti, 

- zmysluplné trávenie voľného času, 

- rozvoj pohybových schopností pozitívny vzťah k aktívnemu relaxovaniu, 

- podpora fantázie a kreativity pri cvičení, 

- spolunažívanie v kolektíve, v rodine, v škole, v ZÚ, na súťažiach, 

- rešpektovanie a tolerovanie aj iných názorov, 

- prevencia násilia a šikanovania, 

- prevencia drogových a iných závislostí, 

- vzťah k umeniu, kráse, estetike, 

- utužovanie a chránenie si svojho zdravia, podpora zdravého životného štýlu, 

- získavanie a rozširovanie nových vedomostí a zručností, 

- vytváranie kladného vzťahu k životnému prostrediu a jeho ochrane. 

 

Centrá voľného času v SNV v rokoch 2010 - 2015 

 
Po roku 2009, keď boli do mesta Spišská Nová Ves etablované súkromné školské 

zariadenia OZ Kámo nádej, začali sa rozvíjať problémy centier voľného času a školských 

stredísk záujmovej činnosti. Mesto ako protiváhu týchto zariadení zriadilo postupne 4 školské 

strediská záujmovej činnosti, dnes CVČ, ako súčasť škôl – CVČ pri ZŠ Lipová, CVČ pri ZŠ 

Z. Nejedlého, CVČ pri ZŠ Ing.O. Kožucha a CVČ pri  ZŠ Komenského. Financovanie tomuto 

modelu prialo, nakoľko mesto dostávalo v podielových daniach na každé dieťa prihlásené 

v CVČ finančné prostriedky.  Vysoký nárast vykazovaného počtu detí najmä v súkromných 

centrách voľného času mal za následok, že MŠVVaŠ SR muselo prijať legislatívne zmeny, 

ktoré zásadným spôsobom zmenili celý systém financovania od 1.1.2013. Školské strediská 

záujmovej činnosti sa od tohto dátumu pretransformovali na CVČ a financovanie 



prostredníctvom podielových daní sa zmenilo tak, že mesto dostáva finančné prostriedky 

podľa počtu detí, ktoré majú trvalý pobyt v meste vo veku od 5 do 15 rokov.  

Tento spôsob financovania spôsobil na Slovensku zánik mnohých centier. Aj nášho mesta sa 

to dotklo, nakoľko dotácia na CVČ klesla na tretinu. Spôsobilo to aj iné problémy, napr. že na 

stredoškolákov už neprichádza dotácia, rovnako ako na deti, ktoré navštevujú centrum, ale 

trvalý pobyt nemajú v meste Spišská Nová Ves. 

 

Vízia budúcnosti. 

 

„Vybudovať moderné a flexibilné centrum voľného času pre všetky cieľové skupiny       

z hľadiska vekovej štruktúry, ktoré reaguje na  záujmy a potreby detí a mládeže             

v oblasti organizovania voľnočasových aktivít.“  

 

Súčasný model 5 centier voľného času v meste už nie je z hľadiska financovania výhodný. 

Zmenou financovania záujmového vzdelávania od 1.1.2013 dozrel čas na vykonanie zmeny,   

a to tak, že navrhujeme  4 centrá, ktoré sú súčasťou škôl, vyradiť zo siete, a zaradiť ich         

do siete ako elokované pracoviská CVČ ADAM. Tým by boli vytvorené elokované 

pracoviská CVČ ADAM pri všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišská Nová Ves, t. j. 7 elokovaných pracovísk, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky    

pre záujmové vzdelávanie pre všetky školy.  Ďalším, ôsmym elokovaným pracoviskom, by 

mal byť Klub mladých, ktorého zriadenie sa plánuje v priestoroch na Zimnej 48 (vysoká 

škola), kde by boli vytvorené podmienky pre realizáciu záujmov stredoškolskej a staršej 

mládeže. 

  

Zriaďovateľ zadefinuje, aký typ činnosti má záujem rozvíjať. Predpokladá sa, že budú naďalej 

preferované športové záujmové útvary, ktoré v úzkej spolupráci so športovými klubmi budú 

prispievať k rozvoju telesnej kultúry a športu v našom meste tak, ako to bolo doposiaľ. 

Rovnako dôležitý je aj rozvoj pohybovej kultúry – tanec, estetické cítenie – rozvoj hudobného 

a výtvarného umenia a pod. 

Jednotným riadením záujmového vzdelávania v meste dosiahneme nasledovné ciele: 

- všetky záujmové útvary CVČ budú realizovať svoju činnosť v súlade so 

Školským zákonom a Vyhláškou o CVČ, 

-  všetky záujmové útvary budú mať rovnakú finančnú dotáciu, rovnaké 

podmienky čerpania finančných prostriedkov, a tým sa stanú kontrolovateľné 

a transparentné, 

- všetky školy budú mať rovnaké podmienky pre rozvoj záujmového vzdelávania, 

- so starostami obcí a miest bude komunikovať jeden riaditeľ a za mesto bude 

jedna zmluva o príspevku obce na záujmové vzdelávanie. 

 

 

 

 

PhDr. Ľubica Šefčíková 

              riad. CVČ ADAM 


