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Legislatívne východiská:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Prijaté uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto
nevyžaduje sa

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri
osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku
obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku
obcí:
Oznámenie osobného záujmu podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

nevyžaduje sa
nevyžaduje sa

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní
vystúpi.
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Dôvodová správa č. 8
Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Moldava na Bodvou
Centrum voľného času CVrČek, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad
Bodvou, má v ostatných rokoch značne obmedzenú prevádzku a to v dôsledku opatrení proti
SARS-Cov-2. V čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie bola prevádzka CVČ prerušená,
prípadne sa činnosť realizovala v pomerne obmedzenej forme (dištančne) spolu 12 mesiacov:
v školskom roku 2019/2020 2,5 mesiaca (30.3. 2020 - 10.6.2020 + 15.6.2020 – 30.6.2020);
v školskom roku 2020/2021 8 mesiacov (05.10. 2020 - 16.05.2021) a
v školskom roku 2021/2022 1,5 mesiaca (29.11. 2021 - 16.01.2022).
Obmedzená prevádzka CVČ v čase mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie má za následok
pokles počtu členov CVČ. Nie je možné súvisle realizovať pravidelnú činnosť, príležitostné
hromadné podujatia nie sú povolené.
Najvyšší počet zapísaných členov za ostatných 8 rokov CVČ zaznamenalo k 15.9.2019 a to
322. V aktuálnom školskom roku je počet najnižší – k 15.9.2021 je 124 zapísaných členov, čo
je pokles o viac ako 60%.
Nakoľko CVČ je hodnotené a aj financované podľa pravidelnej činnosti, o ktorú záujem detí a
mládeže dlhodobo klesá, resp. v dostatočnom rozsahu ju poskytujú školy, je náročné udržať
krok s narastajúcou konkurenciou zo strany občianskych združení, firiem a rozširujúcich sa
nákupných centier ...
CVČ dlhodobo zápasí o každé dieťa, no s obmedzeným počtom zamestnancov nie je schopné
vytvoriť paletu krúžkovej činnosti tak, aby zachytili trend a získali počet členov postačujúci na
finančné zabezpečenie miezd a prevádzky CVČ (finančný príspevok je priamo úmerný počtu
členov a následne nedostatok financií nedovoľuje prijať vyšší počet zamestnancov).
V súčasnosti CVČ podľa plánu prevádzkuje pravidelnú záujmovú činnosť v 11 záujmových
útvaroch, ktoré vedú 2 pedagogickí zamestnanci (1 PZ na 100%, 1 PZ na 50%) a 2 vedúci
záujmových útvarov na dohodu o pracovnej činnosti.
Príležitostná činnosť sa vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia realizuje zatiaľ
v obmedzenom režime, letná činnosť sa vzhľadom na personálnu situáciu v CVČ neplánuje.
CVČ má aktuálne 7 zamestnancov:
- 1 pedagogický zamestnanec - riaditeľka CVČ (úväzok 100%, funkčné obdobie končí
30. 04. 2022; pracovný pomer končí 09. 07. 2022 - odchod do SD);
- 1 pedagogický zamestnanec - vychovávateľka (zástup za MD, úväzok 50%, pracovný pomer
plánuje ukončiť 30. 06. 2022);
- 1 pedagogický zamestnanec - vychovávateľka (úväzok 100%, t. č. na MD/RD, pracovný
pomer na dobu neurčitú);
- 1 nepedagogický zamestnanec - upratovačka (úväzok 50%, pracovný pomer na dobu
neurčitú);
- 3 zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti (2 vedúci zú; 1 účtovníčka).
Rada školského zariadenia (funkčné obdobie 11. 03. 2020 – 10. 03. 2024) v tomto školskom
roku nemá úplný počet členov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru predsedníčky –
zástupcu pedagogických zamestnancov. Do Rady školského zariadenia nebolo možné zvoliť
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iného zástupcu pedagogických zamestnancov, nakoľko riaditeľ nemôže byť členom Rady školy
a nová vychovávateľka bola do CVČ prijatá ako nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec na
50% úväzok bez praxe a s členstvom v rade školy nesúhlasí.
Návrh na riešenie prevádzky CVČ CVrČek od školského roku 2022/2023:
‐ činnosť CVČ pozastaviť od 1. 08. 2022 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva
z dôvodu vývoja situácie v dôsledku opatrení proti SARS-Cov-2 v školských rokoch
2019/20 až 2021/22 a tým zníženia podielových daní a zmenou právnych prepisov ohľadne
financovania originálnych kompetencií;
‐ pravidelnú záujmovú činnosť (krúžky) od 1. 09. 2022 realizovať v ZŠ s možnosťou prijať
do krúžkov deti/žiakov aj z iných ZŠ podľa ich záujmu. Školám poskytnúť príspevok na
záujmové vzdelávanie podľa počtu zapojených detí/žiakov. V školskom roku 2021/2022
je v „mestských“ základných školách zriadených 101 záujmových útvarov spoločenskovedného, kultúrno-estetického, prírodovedného, jazykového či športovo-turistického
zamerania. Spolu záujmové útvary/krúžky majú 1686 členov, pričom cca 290 žiakov
navštevuje viac krúžkov. Zoznam záujmových útvarov s počtami členov podľa jednotlivých
škôl tvorí prílohu správy;
‐ príležitostnú záujmovú činnosť (jednorazové i cyklické aktivity, súťaže, hromadné
podujatia, spontánne akcie...), prázdninovú činnosť (denné/prímestské a pobytové tábory,
výlety, jednorazové aktivity) a klubovú činnosť (Klub mamičiek...) realizovať
v Multifunkčnom centre, Mestskom kultúrnom stredisku, Komunitnom centre a v spolupráci
s občianskymi združeniami a športovými klubmi zaoberajúcimi sa prácou s deťmi
a mládežou, pričom prázdninové prímestské tábory môžu organizovať aj školské kluby detí
pri základných školách;
‐ v prípade zmeny situácie je možné prevádzku CVČ v plnej miere obnoviť vyriešením
personálnych otázok, uskutočnením potrebných krokov súvisiacich so zápisom detí do
záujmových útvarov a vytvorením finančne-materiálnych podmienok na jeho prevádzku.
Vo vzťahu k Regionálnemu úradu školskej správy v Košiciach sa postupuje nasledovne:
Regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja je potrebné v termíne zverejnenom na
www.vykazy.sk (spravidla do 30. 09.) doručiť nulový výkaz 15-01 a čestné vyhlásenie o tom,
že v školskom zariadení nie sú prijaté žiadne deti a školské zariadenie nemá žiadnych
zamestnancov. V prípade, že do školského zariadenia nie je prijaté žiadne dieťa a školské
zariadenie nemá ani žiadneho zamestnanca, vyraďuje sa zo zoznamu spravodajských jednotiek,
teda zo zoznamu subjektov, ktoré sú povinné zadávať údaje v rozsahu stanovenom zákonmi č.
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a č. 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pozri: https://www.minedu.sk/webinare-k-zberu-ris/ .
Školské zariadenie v tomto prípade nie je vyradené zo Siete škôl a školských zariadení SR,
avšak RÚŠS v sídle zriaďovateľa môže po 1 - 2 rokoch nečinnosti dať príkaz CVČ zrušiť.
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Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2022 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 03. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
dňom 1. 08. 2022.

Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle
dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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