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Čl. 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Štatút Centra voľného času Spišské Vlachy, Komenského 6, podrobnejšie vymedzuje poslanie a 

úlohy zariadenia, ustanovuje zásady riadenia a vnútornej organizácie zariadenia k zriaďovateľovi, 

zásady hospodárenia zariadenia a vnútorný mzdový predpis.  

2. Zásady riadenia a vnútornej organizácie zariadenia, zásady hospodárenia a vnútorný mzdový 

predpis sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku zariadenia.  

3. Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou, s výchovným jazykom 

slovenským.  

4. Sídlom Centra voľného času sú Spišské Vlachy, Komenského 6. 

5. Zriaďovateľom je Mesto Spišské Vlachy. 

 

Čl. 2 

Právne postavenie organizácie 

 

1. Centrum voľného času,  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy (ďalej len CVČ) je výchovno 

vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. CVČ je zriadené zriaďovacou 

listinou zo dňa 25. 07. 2012  s účinnosťou od 01. 09. 2012 , ktorú vydalo Mesto Spišské Vlachy 

zastúpené primátorom Ľubomírom Fifikom v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

2. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý riadi činnosť organizácie, je zodpovedný za 

činnosť organizácie a je oprávnený konať v jej mene.  

3. Riaditeľa zariadenia zastupuje ním poverený zástupca. 

3. Organizačné usporiadanie CVČ upravuje organizačný poriadok.  

4.Centru voľného času bolo pridelené identifikačné číslo organizácie: 422 501 88 

5. Centrum voľného času je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 

 

Čl. 3 

Poslanie Centra voľného času 

 

Centrum voľného času organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť s deťmi 

a mládežou v čase mimo vyučovania, vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného 
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času, na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov 

užitočného využívania voľného času a na rozvíjaní talentu, špecifických schopností a tvorivosti 

detí a mládeže. Centrum organizačne a technicky zabezpečuje školské súťaže, ktorých 

vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR  

2. Centrum voľného času rozvíja špecializované činnosti, programy a projekty orientované na 

prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov  

3. Centrum voľného času organizuje podujatia pre školy a verejnosť  

4. Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a 

mládežou aj občianskym združeniam detí a mládeže  

5. Centrum voľného času pri zabezpečovaní poslania a cieľov činnosti spolupracuje s detskými a 

mládežníckymi organizáciami, predškolskými zariadeniami, základnými, strednými a vysokými 

školami, organizátormi aktivít voľného času, hospodárskymi a spoločenskými organizáciami, 

podnikateľmi a fyzickými osobami u nás i v zahraničí  

6. Centrum voľného času zabezpečuje činnosť a prevádzku kultúrnych zariadení, ktoré sú mu 

rozhodnutím zriaďovateľa dané do správy, na organizovanie kultúrno-spoločenských a 

osvetových aktivít.  

7. Centrum voľného času zabezpečuje športovú a turistickú činnosť, prevádzku športových 

zariadení, ktoré sú mu rozhodnutím zriaďovateľa dané do správy.  

 

Čl. 4 
Úlohy Centra voľného času 

 
Centrum voľného času organizuje a zabezpečuje pravidelnú činnosť, príležitostnú činnosť vo 

forme jednorazových a cyklických podujatí, individuálny prístup k deťom a mládeži, spontánnu 

činnosť, prázdninovú činnosť, semináre, školenia, stretnutia a poradenskú činnosť pre detské a 

mládežnícke organizácie, pracovníkov s mládežou a prevádzku kultúrnych a športových zariadení 

na organizovanie kultúrno-spoločenských a osvetových aktivít.  

 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť a činnosť prevádzky zariadení sa realizuje prostredníctvom:  

a) Pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch  

b) Príležitostnej záujmovej činnosti vo forme jednorazových a cyklických podujatí  

c) Prázdninovej činnosti  

d) Spontánnej činnosti  

e) Spoločenských a oddychovo-rekreačných podujatí  
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f) Správy kultúrnych a športových zariadení a organizovaním kultúrno-spoločenských a 

osvetových aktivít v týchto zariadeniach.  

Čl. 5 

Organizačná štruktúra Centra 

 

1. Centrum voľného času sa organizačne delí na úseky:  

a) Pedagogický  

b) Hospodársko-prevádzkový  

2. Podrobnosti vnútornej organizácie, prevádzky činnosti, vzájomné vzťahy organizačných 

jednotiek, plánovania a ďalšie základné pokyny upravuje Organizačný a pracovný poriadok 

Centra voľného času  

3. Centrum voľného času má zverené do správy a hospodári s týmito objektmi:  

a) Poštová banka aréna, Spišské Vlachy  

b) Telocvičňa, ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy  

c) Multifunkčné ihrisko, Komenského 6, Spišské Vlachy  

 

Čl. 6 

 Poradné orgány riaditeľa Centra voľného času 

 

1. Riaditeľ môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti Centra 

voľného času zriadiť poradné orgány, vydať pre nich organizačné pokyny a navrhnúť 

vymenovanie ich členov  

2. Poradnými orgánmi riaditeľa Centra voľného času môžu byť:  

a) Porada vedenia  

b) Pedagogická rada  

c) Odborné pracovné skupiny  

3. Poradným orgánom Centra voľného času je Rada Centra voľného času – ona je iniciatívnym 

a poradným samosprávnym orgánom vyjadrujúcim sa k miestnym záujmom a záujmom rodičov, 

pedagógov a členov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť Centra voľného času 

a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti miestneho zastupiteľstva a miestnych 

orgánov štátnej správy a napomáha riešiť problémy Centra voľného času. Rada Centra voľného 

času vykonáva svoju činnosť v súlade a v rozsahu platných právnych predpisov a svojho štatútu. 
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Čl. 7 

Hospodárenie 

 

1. Zdroje financovania centra tvoria prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtu 

zriaďovateľa, prostriedky prijaté od iných fyzických osôb za využitie centra v čase mimo 

vlastnej činnosti, zisk z podnikateľskej činnosti, príspevky účastníkov výchovno-vzdelávacej, 

záujmovej a rekreačnej činnosti na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vykonávaním tejto 

činnosti, príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb. 

CVČ po konzulatácii so zriaďovateľom zabezpečuje využitie investičných prostriedkov 

Centra voľného času 

2. Riaditeľ, po dohode so zriaďovateľom, stanoví každoročne zásady pre určovanie výšky 

príspevku na úhradu nákladov spojených s vykonávaním jednotlivých foriem výchovno-

vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. Výšku príspevku stanovuje s ohľadom na 

charakter a finančnú náročnosť, atraktívnosť. Súčasne stanoví a presne uvedie všetky druhy 

výnimiek a podmienky, komu, kedy a za akých predpokladov je možné poskytnúť zľavu (v 

akej výške %), prípadne odpustiť úhradu nákladov 

3. Centrum voľného času hospodári s majetkom vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy, ktorý mu 

zriaďovateľ zveril do správy / prevádzky a s majetkom, ktorý nadobudlo pri plnení svojich úloh z 

pridelených rozpočtových prostriedkov, alebo získalo od iných subjektov. 

4. Centrum voľného času vedie predpísanú evidenciu majetku a v zmysle platných predpisov 

vykonáva jeho inventarizáciu. Pri správe a nakladaní s majetkom postupuje podľa zákona č. 

138/1991 Z.z. o obecnom zriadení a VZN č. 18 a podľa opatrení zriaďovateľa. Samostatne 

hospodári s pridelenými a inak získanými prostriedkami podľa platných zákonov a predpisov. 

Rozbory hospodárenia predkladá zriaďovateľovi.  

5. CVČ má otvorený účet v Prima banke v Spišskej Novej Vsi. 

6. CVČ zostavuje rozpočet Centra a sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania 

finančným prostriedkov. 

Čl. 8 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Zamestnanci Centra voľného času, externí pracovníci a dobrovoľní spolupracovníci, ktorí 

pracujú s deťmi a mládežou, zodpovedajú za ich bezpečnosť v rámci všeobecne platných 

noriem a predpisov 
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2. Štatút sa môže so súhlasom zriaďovateľa dopĺňať ustanoveniami, ktoré si vyžiadajú zmeny 

organizácii a činnosti Centra voľného času 

 

Čl. 9 

Pracovníci 

 

1. Všetci pracovníci Centra voľného času sú jeho zamestnancami 

2. Pracovno – právne vzťahy zamestnancov CVČ sa riadia všeobecne platnými a záväznými 

právnymi predpismi (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie). 

3. Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných mzdových predpisov 

stanovuje riaditeľ Centra vo vnútornom mzdovom predpise. 

4. Rozsah povinností, vymedzenie práv a zodpovednosti zamestnancov CVČ stanovuje vnútorný 

pracovný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ CVČ, po predchádzajúcom súhlase zástupcov 

zamestnancov. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút je napísaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zriaďovateľ a dva Centrum 

voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy. 

2. Tento štatút nadobúda účinnosť 01.09.2012 

3. Platnosť štatútu je určená na dobu neurčitú. 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 1.10.2012 

 

Mgr. Mária Suchá                  Schválil: Ľubomír Fifik 
   riaditeľka CVČ                                  primátor mesta 


