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Vážená pani, vážený pán,
ďakujem Vám za Váš e-mail vo veci navrhovaných zmien pri financovaní centier
voľného času.
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 budú s účinnosťou od 1.
januára 2013 finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
pridelené v rovnakej výške na obyvateľa každej 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.
Dôvodom tejto zmeny je narastajúci počet detí v centrách voľného času (CVČ) a
školských strediskách záujmovej činnosti (ŠSZČ), ktorý sa za posledných päť rokov takmer
zdvojnásobil. Nariadením vlády SR č. 531/2010 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov, bolo prijaté opatrenie, aby sa do počtu detí v centre
voľného času započítavali iba deti, ktoré fyzicky navštevovali centrum voľného času na
území obce a ktoré mali trvalý pobyt v okrese a v susediacich okresoch s okresom, v ktorom
sídlilo príslušné centrum voľného času. Dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítavalo najviac jedenkrát. Podobné opatrenie
platilo pre školské strediská záujmovej činnosti. Napriek tomuto opatreniu sa počet detí v
CVČ a ŠSZČ, ktoré sa venujú záujmovej činnosti, v roku 2010 znížil, no v roku 2011 sa
znovu zvýšil.
Váš návrh zaviesť centrálny register na evidenciu detí v CVČ by síce odhalil viacnásobné
vykazovanie detí v CVČ, ktoré by kontrolný orgán mohol riešiť v priestupkovom konaní, ak
by to bolo považované za priestupok vo vzťahu k rozdeľovaniu výnosu dane obciam, ale
nezabránil by nárastu počtu nových detí v CVČ. Je potrebné si uvedomiť, že centrá voľného
času sú financované z toho istého objemu finančných prostriedkov ako základné umelecké
školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia. Každý nárast objemu finančných
prostriedkov pre zariadenia určené na voľný čas a záujmové vzdelávanie by znamenal
zníženie objemu finančných prostriedkov pre vyššie uvedené školy a školské zariadenia.
Cieľom zmeny rozdeľovania výnosu dane obciam na záujmové vzdelávanie v centrách
voľného času bolo stabilizovať množinu detí, ktoré sa do počtu detí v centrách voľného času
budú započítavať. Objem finančných prostriedkov poskytovaných v predchádzajúcom období
na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
sa zachová, no rozdelí sa medzi väčšiu množinu detí (od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov
veku) ako je počet detí evidovaný v súčasnosti v týchto školských zariadeniach.

Podľa zákona č. 325/2012 Z. z. bude každá obec financovať náklady na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na území
Slovenskej republiky. 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 svojej obce a aj inej obce. Obec bude môcť tak ako aj doteraz
financovať náklady na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času na deti a aj iné osoby
do 30 rokov veku vo vlastných centrách voľného času, v neštátnych centrách voľného času na
deti do dovŕšenia 15 rokov veku. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času bude finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie na deti nad 15
rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja poskytovať samosprávny kraj.
Ak má obec na svojom území zriadené CVČ, verejná kontrola jeho financovania obcou je
možná cez všeobecne záväzné nariadenie obce, v ktorom obec stanoví výšku pridelených
finančných prostriedkov na dieťa v CVČ, podrobnosti financovania CVČ a deň v mesiaci, do
ktorého poskytne zariadeniu finančné prostriedky. Pri určovaní výšky pridelených finančných
prostriedkov môže obec zohľadniť viaceré skutočnosti, napríklad počet hodín záujmového
vzdelávania poskytovaných deťom v CVČ, zaradenie zamestnancov školského zariadenia do
platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a
jeho výšku. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Návrh
nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na
úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu
nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Obyvatelia obcí, ktoré nemajú na svojom území zriadené CVČ, majú možnosť ovplyvniť
spôsob použitia pridelených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce prostredníctvom rokovaní s obcou, poslancami, účasťou na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva alebo účasťou na zhromaždeniach obyvateľov obce
a môžu si skontrolovať koľko obec poskytla na záujmové vzdelávanie prostredníctvom
výdavkov rozpočtu obce.
Objem finančných prostriedkov, ktoré dostane obec na záujmové vzdelávanie, zodpovedá
súčinu počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku, koeficientu na
záujmové vzdelávanie uvedenému v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.
(novely, ktorá nadobudne účinnosť v roku 2013) a hodnoty jednotkového koeficientu pre
príslušný kalendárny rok (v tomto roku približne 59 eur).
Pripomínam, že zákon č. 325/2012 Z. z. nerieši len financovanie centier voľného času,
ale všetkých škôl a školských zariadení financovaných z výnosu dane obcí a vyšších
územných celkov, t.j. základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl
a školských zariadení.
S úctou

minister, v. r.

