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Z R I A Ď O V A C I A       L I S T I N A 

Súkromného centra voľného času 

V zmysle § 15 ods. 3 písm. a}, b), § 16 ods. 6, § 19, § 22, zákona č. 596/2003 o štátnej  

správe v školstve a školskej samospráve, § 2 a § 6 ods. 3 zákona č. 279/93 o školských 

zariadeniach a zákona číslo 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení zriad'ovateľ,  nezisková organizácia Maja  

zriaďuje  

Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva 

1/  Identifikácia  

Zriaďovateľ : Nezisková organizácia MAJA,  so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva 

Sídlo organizácie :  A. Bernoláka 20,  962 12 Detva 

Identifikačné číslo organizácie : 42190606 

Forma hospodárenia :  nezisková organizácia  

Výchovný jazyk : slovenský jazyk 

Deň zriadenia :  1. 9. 2010  

Dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete :  16. júna  2010  

MŠ SR-3399/2010-917 , s dátumom začatia od 1.9.2010 

Doba trvania :  neurčitá 

2/ Základné verejnoprospešné činnosti a predmet činnosti  organizácie 

            Poslaním SCVČ je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti 

voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj 

schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie 

a harmonického seba rozvoja. 

Predmet činnosti: SCVČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského 

zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom 

čase  s celoročnou prevádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť SCVČ   uskutočňuje ako: 

a) pravidelnú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch v prenajatých priestoroch základných 

škôl v regióne Podpoľania 

b) príležitostnú záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií 

zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole, 
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c) prázdninovú činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, 

činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, 

d) organizovanie voľno-časových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré 

nenavštevujú centrum, 

e) spontánnu činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú 

aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum. 

3/ Spravovanie majetku  organizácie 

 Spravovanie vlastného alebo zvereného majetku nadobudnutého počas svojej činnosti  

bude slúžiť výlučne na zabezpečovanie činností organizácie  ( predmetu činnosti ) v súlade 

s touto zriaďovacou listinou. 

4/ Štatutárny orgán  organizácie 

 Štatutárnym orgánom  organizácie je riaditeľ. 

5/ Spôsob financovania  organizácie  

Organizácia SCVČ je financovaná v zmysle zákona 596 / 2003 Z.z. §  6 ods. 12 písm. 

b a § 9 ods. 12 písm. b a zák. č. 179/2009 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 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. 

/2/ Ďalším zdrojom financovania je dotácia v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení konkrétne § 4, ods. 13  nenormatívne 

financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 

/3/ Zápisné na pravidelnú záujmovú činnosť v závislosti od nákladov   krúžku v zmysle 

Vyhlášky MŠ SR č. 28/2005 ods. 5 o školských strediskách záujmovej činnosti. O výške 

zápisného rozhoduje zriaďovateľ SCVČ. 

/4/ Dotácie zriaďovateľa napr.  2% z dane z príjmov v zmysle Zákona 593 Z.z.    

6/ Štatút organizácie 

 Zriaďovateľ - MAJA n.o., so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva bližšie upraví 

postavenie a právne pomery organizácie, ako aj finančné a majetkové postavenie organizácie 

a práva a povinnosti zriaďovateľa v štatúte organizácie. 

V Detve, dňa 1.6.2010 

                                                                        


