
ŠTATÚT 
Centra voľného času SEMEROVO, 941 32 Semerovo č.345 

 

I. ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

 

Štatút je základnou normou, ktorá upravuje poslanie a úlohy  
Centra voľného času SEMEROVO, 941 32 Semerovo č. 345. 

Názov organizácie: Centrum voľného času SEMEROVO 
Adresa: 941 32 SEMEROVO č. 345 

Zriaďovateľ: Obec SEMEROVO, 941 32 Semerovo č. 345 
Dátum zriadenia: 15.3.2013 s úpravou 7. 6. 2013 bez časového obmedzenia 

 
Čl. 1 

Právne postavenie organizácie 
 

1. Centrum voľného času SEMEROVO, 941 32 Semerovo č. 345 (ďalej len CVČ) je výchovno-
vzdelávacie-športovo-kultúrne zariadenie pre deti vo veku od 6 – 15 rokov s trvalým pobytom 
v obci Semerovo je zriadené na základe VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy                    
na žiaka v MŠ Semerovo vrátane ŠJ MŠ,   ŠKD a  ŠJ  v ZŠ Semerovo a na voľno-časovú aktivity 
žiakov 5 až 15 ročných na rok 2013 a ďalšie roky, schválené Obecným zastupiteľstvom 
Semerovo dňa 15.3.2013 číslom uznesenia VI/13/2013 A- 2 s účinnosťou od 15.3.2013, 
s úpravou VZN schválenou uznesením č. VI:/ 14/2014-A-2 s účinnosťou od 23.6.2013,  ktorú 
schválila obec Semerovo zastúpená starostom obce Imrichom Hrabovským 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. CVČ je zriadené ako rozpočtová organizácia Obce Semerovo, bez právnej subjektivity.  
3. CVČ je rozpočtované ako súčasť rozpočtu obce.  
4. Štatutárnym orgánom organizácie je poverená pracovníčka obce – Soňa Slobodníková, vedúca 
CVČ, ktorý riadi činnosť organizácie a je oprávnená konať v jej mene. Menuje a odvoláva ho 
zriaďovateľ.  
5. Úlohy spojené s ekonomickou prevádzkou zabezpečuje vedúca ekonomicko-správneho úseku 
obce Semerovo.  
 

Čl. 2 
Poslanie Centra voľného času SEMEROVO 

Centrum voľného času SEMEROVO je zariadením pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, 
rekreačnú, športovú, divadelnú, folklórnu a poznávaciu činnosť detí vo veku od 6 do 15 rokov              
v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou. Poslaním CVČ je uskutočňovať program 
starostlivosti o deti vo veku od 6 do 15 rokov v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať 
rozvoj záujmov detí, utvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej činnosti a návyky 
účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického sebarozvoja.  
CVČ zabezpečuje a organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, športovú, divadelnú 
a folklórnu činnosť prostredníctvom:  
- činnosti v súboroch a záujmových skupinách,  
- činnosti formou jednorazových podujatí, 
- poznávacích záujmových výletoch,    
- prístupu k talentovaným deťom v kultúre, športe,  
- činností sústredení jednotlivých skupín,  
- záujmového servisu pre deti.  



II. ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Čl. 3 
Organizácia CVČ 

Vnútornú organizáciu CVČ a rozsah záujmových činností jednotlivých skupín riadi povedená 
vedúca CVČ v spolupráci s vedúcimi jednotlivých krúžkov a skupín.  

Čl. 4 
Vedúca CVČ 

1. Vedúca CVČ je povinná riadiť, organizovať a kontrolovať prácu vedúcich záujmových 
krúžkov CVČ. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, za efektívne 
využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ, zodpovedá za riadne 
hospodárenie s majetkom CVČ. Plní úlohy určené zriaďovateľom.  
2. Vedúca CVČ je zodpovedná v plnom rozsahu za riadenie CVČ a to za:  
výchovno–vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, športovú, divadelnú a folklórnu činnosť procesu           
a ďalších činností s tým súvisiacich.  
3. Vedúca CVČ sa riadi týmto štatútom, ktorý nahrádza ďalšie organizačné dokumenty, akými je 
zriaďovateľská listina CVČ a organizačný poriadok CVČ z dôvodu nízko rozpočtovej 
organizácie a obmedzených finančných možností. 
4. V zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z roku 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 
zabezpečení určuje zriaďovateľ nasledovné zloženie:  

predsedníčky Rady škôl,  predsedníčky Združenia rodičov,  
zástupca vedenia ZŠ a MŠ a zástupca starostu.  

Čl. 6 
Hospodárenie 

1. CVČ hospodári so zverenými finančnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu. 
Kontrolu hospodárenia vykonáva zriaďovateľ. 
2. CVČ rešpektuje účasť detí vo veku od 6 do 15 rokov aj v záujmových CVČ mimo územia 
obce a požadované príspevky poskytuje na dieťa CVČ v polročných intervaloch. 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Štatút, ktorý plní aj zriaďovateľskú listinu CVČ SEMEROVO je platný a účinný dňom 
schválenia 7.6.2013 a podpísania na dobu neurčitú.  
 
V Semerove, 7. 6. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 ..................................................                                                  .................................................. 
podpis vedúcej CVČ                                                                 podpis a pečiatka zriaďovateľa                                                     
 
 
súčasťou štatútu je :  
 
1./ ÚPRAVA VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v MŠ Semerovo vrátane ŠJ MŠ, 
ŠKD a ŠJ  v ZŠ Semerovo a na voľno-časovú aktivity žiakov 5 až 15 ročných na rok 2013 a ďalšie roky. 
2./ Menoslov občanov obce s trvalým pobytom vo veku od 6 rokov do 15 rokov pre rok 2013. 


