
NÁVRH  
na vyradenie Centra voľného času IUVENES - IUVENES Szabadidőközpont 

 zo siete škôl a školských zariadení 
 

Predkladá: PhDr. Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 

V predchádzajúcom volebnom období prebehla v sieti kultúrnych inštitúcií mesta prvá etapa 
organizačných zmien, ktorých výsledkom bolo pripojenie Novohradského turisticko-
informačného centra a Mestskej knižnice k Hradnému múzeu vo Fiľakove. Po počiatočných 
obavách môžeme konštatovať, že tieto zmeny viedli k obrodeniu pričlenených častí Hradného 
múzea a tým aj k oživeniu ich činnosti. V záujme podporenia činnosti Mestského kultúrneho 
strediska, ktoré bolo presťahované do budovy bývalého závodného klubu a odčlenením jeho 
častí, najmä Mestskej knižnice, pokleslo počtom zamestnancov tak vážne, že je schopné 
fungovať len v núdzovom režime, treba v organizačných zmenách pokračovať druhou etapou 
reorganizácie a racionalizácie. 

K zefektívneniu pôsobenia MsKS v kultúrnom živote mesta je nutné zvýšenie počtu 
zamestnancov, a to o ľudí, ktorí majú skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí či prácou 
v rozličných formáciách kultúrnych organizácií a majú za sebou patričné úspechy v tejto 
oblasti. Na druhej strane treba naplniť životom budovu na Námestí slobody. V obidvoch 
smeroch sa núka riešenie zo strany terajšieho centra voľného času, ktoré disponuje 
potrebnými ľudskými zdrojmi a aj jeho činnosť, ktorej gro (asi 2/3 sú tanečníci) tvoria 
kultúrne aktivity, môže náležite spestriť fungovanie MsKS. Aj ostatné záujmové krúžky môžu 
nerušene fungovať v priestoroch MsKS, aj keď väčšinou znamenajú len duplicitu krúžkov 
pôsobiacich v záujmovej činnosti prebiehajúcej v školách na základe vzdelávacích poukazov.    

Prvoradou úlohou je teda dostať MsKS a CVČ pod jednu strechu na Námestí slobody. Toto 
premiestnenie CVČ do budovy MsKS, v ktorej úspešne pôsobilo aj do roku 2008, môže mať 
dve alternatívy: 

1. CVČ sa presťahuje do budovy MsKS a bude pôsobiť ako školské zariadenie bez 
právnej subjektivity, 

2. CVČ sa vyradí zo siete škôl a školských zariadení a splynie s MsKS, t.j. zamestnanci 
vyradeného CVČ sa stanú zamestnancami MsKS a doterajšie činnosti organizované 
v priestoroch či v réžii CVČ budú pokračovať v rámci MsKS. 

 
Prvá alternatíva znamená dvojkoľajnosť riadenia a negarantuje zamýšľanú predstavu podpory 
činnosti MsKS ako inštitúcie s dostatočnými humánnymi zdrojmi. Z hľadiska zefektívnenia 
jeho činnosti a lepšej organizácie kultúrneho diania v meste sa javí pravým riešením spojenie 
dvoch doterajších zariadení s minimálnym počtom svojich zamestnancov a tým aj 
obmedzenými schopnosťami pôsobnosti do jedného silnejšieho a účinnejšieho subjektu, 
ktorým by malo byť MsKS ako mestská inštitúcia s právnou subjektivitou. Aj z hľadiska 
efektívnejšieho a zmysluplnejšieho vynakladania financií sa núka byť lepším riešením  tá 
druhá alternatíva:  

1. Na rozvoj záujmových aktivít sa dávali v minulosti finančné prostriedky 
z podielových daní priamo CVČ. Tieto financie museli byť použité na prevádzkovanie 
voľnočasových aktivít v CVČ, preto mesto – aj keď zrušenie CVČ v rámci 
racionalizačných opatrení bolo v minulosti už viackrát navrhnuté – sa vždy rozhodlo 
pre zachovanie CVČ ako jedinú formu štátom financovanej mimoškolskej záujmovej 
činnosti. 



Po legislatívnej úprave od 1.1.2013 je záujmová činnosť financovaná na základe počtu 
detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v obci. Tieto financie môže mesto  
použiť na voľnočasové aktivity detí a mládeže od 5 do 30 rokov podľa vlastného 
rozhodnutia, to znamená, že nie je podmienkou prevádzkovanie samostatného CVČ. 

2. Spojením MsKS a CVČ sa vytvoria vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity 
priamo v centre mesta, v budove MsKS, ktorá poskytuje optimálnu dostupnosť pre 
deti a mládež zo všetkých častí mesta. Financie na záujmové vzdelávanie môžu byť 
zmysluplne využité na prevádzkovanie budovy, ktorej prevádzkovanie momentálne 
nie je efektívne pre jej čiastočné využitie. 

3. Spojením MsKS a CVČ sa zlúči funkcia riaditeľa inštitúcie, čo bude znamenať úsporu 
aj v mzdovej oblasti.  

Prvým krokom realizácie uvedeného zámeru je vyradenie CVČ zo siete škôl a školských 
zariadení vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
ktorému musí predchádzať podanie žiadosti vo veci vyradenia CVČ schválenej mestským 
zastupiteľstvom. Z uvedeného dôvodu navrhujem prijať nasledovné uznesenie:  

- Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje zaslanie žiadosti o 
vyradenie Centra voľného času IUVENES - IUVENES Szabadidőközpont, 
Farská lúka 64/A, Fiľakovo zo siete škôl a školských zariadení vedenej 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k 
31.08.2015 

Povinnými prílohami žiadosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov je stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy (v našom 
prípade rady školského zariadenia), vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja a hlavného 
školského inšpektora. 

V prípade kladného posúdenia našej žiadosti a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR o vyradení uvedeného školského zariadenia zo siete zriaďovateľ zruší CVČ 
IUVENES - IUVENES Szabadidőközpont prijatím všeobecne záväzného zariadenia v zmysle 
§ 6 ods. 2 písm. d) cit. zákona.  


