
Zmeny vo financovaní záujmovej činnosti v centre voľného času. 

Od 1. januára 2013 sa zmeny vo financovaní regionálneho školstva dotkli aj centra voľného času. 
Centrum voľného času v našom meste má 57 ročnú históriu. Počas tých rokov poskytovalo záujmové 
vzdelávanie nielen pre deti a mládež nášho mesta, ale aj detí priľahlých obcí. K dnešnému dňu 
navštevuje CVČ  608 detí a mladých ľudí , z toho 110 detí s trvalým pobytom mimo územia mesta 
Bánovce nad Bebravou. Svoje záujmy rozvíjajú v 42 záujmových krúžkoch. Prečo spomínam takéto 
rozdelenie detí. Práve nové financovanie centier voľného času je založené na tomto princípe.  
V súlade so zákonom 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 sú s účinnosťou od 1.1. 2013 finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času pridelené v rovnakej výške na 

obyvateľa obce, a to podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku 

s trvalým pobytom na jej území podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 

uskutočňuje. To znamená, že aj keď obec nemá vlastné centrum voľného času, môže financovať 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na svojom území v centrách voľného času na území  aj 

inej obce. Každá obec bude disponovať s prostriedkami na záujmové vzdelávanie.  

Na zasadnutí MsZ dňa 26.2. 2013 bol schválený Doplnok č.5 VZN č. 72 o určení výšky príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v CVČ. 

POPLATOK NA DIEŤA, ktorý uhrádza rodič ( zákonný zástupca),  s trvalým pobytom na území mesta 
Bánovce nad Bebravou  je  8 € na školský rok (t.j.  1 € mesačne).  Dospelá osoba 12 € na školský rok 
( t.j. 1,50 mesačne).  Tento poplatok je odvádzaný do rozpočtu zariadenia. K tejto sume bude 
pripočítaný poplatok za náklady na činnosť krúžku. 
POPLATOK NA DIEŤA  s trvalým pobytom mimo územia mesta Bánovce nad Bebravou je rozdelený 

nasledovne:  

 Ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt prispeje na záujmové vzdelávanie  sumou 3 €/ mesiac 

– spolu na školský rok v CVČ 24 €, tak poplatok od rodiča ( zákonného zástupcu) bude 1 € 

mesačne – spolu na školský rok 8 € . K tejto sume bude pripočítaný poplatok za náklady na 

činnosť krúžku.  

 Ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt neprispeje na záujmové vzdelávanie,  bude 4 €/ 

mesiac – spolu na školský rok v CVČ 32 € hradiť rodič (zákonný zástupca) . K tejto sume bude 

pripočítaný poplatok za náklady na činnosť krúžku. 

Presný zoznam obcí, ktoré budú prispievať na záujmové vzdelávanie detí, ktoré majú trvalý pobyt na 

území ich obce, bude k dispozícii až po vyjadreniach jednotlivých starostov. Starostom obcí bude 

doručený list aj s menným  zoznam detí, ktoré sú prihlásené v CVČ. Je na ústretovosti jednotlivých 

starostov, ako budú pristupovať k záujmovému vzdelávaniu svojich občanov – svojich detí. 

 

  


