Súkromné centrum voľného času TLAČIARIK, Banícka 52, 974 05 Malachov

ŠTATÚT
Súkromného centra voľného času, so sídlom Banícka 52, 974 05 Malachov

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Účel štatútu
/1/ Tento štatút organizácie „Súkromné centrum voľného času Tlačiarik“ so sídlom na ul.
Banícka 52, 974 05 Malachov, vymedzuje postavenie a právne pomery organizácie, finančné a
majetkové postavenie organizácie, orgány organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa organizácie,
menovanie štatutárneho zástupcu organizácie a jeho základné práva a povinnosti.
/2/ „Súkromné centrum voľného času Tlačiarik“ ako organizácia s právnou subjektivitou slúži
predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta a regiónu v
oblasti voľno časových aktivít .
/3/ Štatút organizácie „Súkromné centrum voľného času Tlačiarik“ je záväzný pre všetkých
zamestnancov organizácie.
čl. 2
Poslanie organizácie Súkromné centrum voľného času
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. Súkromné
centrum voľného času / ďalej len 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 centra uskutočňuje ako a) pravidelnú záujmovú
činnosť v záujmových útvaroch v prenajatých priestoroch ZŠ Malachov, b) príležitostnú záujmovú
činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a
zručností získaných v škole, c) prázdninovú činnosť formou miestnych a pobytových táborov,
odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, d) organizovanie
voľnočasových 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.
Ďalšou činnosťou centra je: a) spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri
uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží, b) medzinárodná výmena a mobilita detí
a iných osôb,
c) aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov, d) monitorovanie oblasti záujmovej
činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz, e) informačná a poradenská aktivita pre
deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času, f) riadenie a pripravovanie projektov na získanie
finančných prostriedkov, g) spolupráca so školami a školskými zariadeniami

Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec riaditeľ. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí
zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci

Časť II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
čl. 3
Postavenie organizácie a vzťah k zriaďovateľovi
/1/ 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.
/5/ V právnych vzťahoch vystupuje vlastným menom a nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa svojho
zriadenia v súlade s platnou právnou úpravou a rozhodnutiami zriaďovateľa.
/6/ Organizáciu spravujú :
- Zriaďovateľ TK Tlačiarik.
- riaditeľ
- rada SCVČ
/7/ Zriaďovateľ garantuje a kontroluje činnosť organizácie a v prípade zistených nedostatkov prijíma
potrebné opatrenia.
čl. 4
Štatutárny orgán
/1/ Štatutárnym orgánom SCVČ je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na päťročné funkčné
obdobie na návrh rady školského zariadenia ( § 3 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 ). Rada
školského zariadenia predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania podľa §
4 zákona č. 596/2003 Z. z. v platnom znení s použitím § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Návrh rady školského
zariadenia je pre zriaďovateľa záväzný. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok.
/2/ Riaditeľ je zamestnancom organizácie a zodpovedá za svoju činnosť zriaďovateľovi.
/3/ Riaditeľ riadi činnosť organizácie a jej jednotlivých útvarov a koná vo všetkých veciach a najmä
zodpovedá za :

- riadne hospodárenie s majetkom organizácie, - riadne plnenie úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti
SCVČ , dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, výchovného plánu, za odbornú a
pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školského zariadenia a za efektívne využívanie
prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školského zariadenia, - plnenie úloh vyplývajúcich zo
schválenej koncepcie rozvoja SCVČ , ktorej návrh predkladá na schválenie zriaďovateľovi,
/4/ Ďalej riaditeľovi SCVČ prislúcha najmä :
- vyjadrovať sa o právnych úkonoch vyžadujúcich súhlas zriaďovateľa, - zostavovať návrh rozpočtu a
účtovnej závierky organizácie.
/5/ Riaditeľa v plnom rozsahu zastupuje ním poverený štatutárny zástupca.
/6/ Ďalšie práva a povinnosti riaditeľa a ostatných zamestnancov určuje organizačný poriadok SCVČ .

Časť III.
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE
čl. 5
Zásady hospodárenia
/1/ SCVČ hospodári s vecami a s majetkovými právami, zverenými jej pri zriadení a ďalej s vecami a
s majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jej činnosti a to v prospech jeho členov.
/2/ SCVČ je povinné zverený majetok spravovať so starostlivosťou riadneho hospodára, je oprávnené
majetok držať, užívať a brať úžitky a nakladať s ním v súlade s platnou právnou úpravou.
/3/ Pri správe zvereného majetku je SCVČ povinné ho chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo
zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
/4/ SCVČ je povinné viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú účtovnú závierku a
ďalšie evidencie v súlade s platnou právnou úpravou.
čl. 6
Finančné hospodárenie
/1/ Finančné hospodárenie SCVČ sa riadi platnou právnou úpravou.
/2/ SCVČ hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s rozpočtovými prostriedkami a s
prostriedkami prijatými od iných subjektov.
/3/ SCVČ sústreďuje všetky príjmy na svojom príjmovom príspevkovom účte a realizuje všetky svoje
výdavky so svojho výdavkového účtu zriadeného v SLSP a.s.

Časť IV.
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA
čl. 7
Vnútorná organizácia

/1/ Bližšie vymedzenie vnútornej organizácie SCVČ
poriadok a vnútorný poriadok.

upravuje organizačný poriadok, pracovný

/2/ SCVČ sa člení na pracoviská a v nich na krúžky ( záujmové útvary ). Práca v týchto útvaroch je na
báze dobrovoľného zápisu a mesačného poplatku, ktorý musí žiak uhradiť.
/3/ Riaditeľ SCVČ určuje pracovnú náplň pracovníkom a hmotnú zodpovednosť metodikov a vedúcich
krúžkov za zverený majetok.
čl. 8
Poradné orgány štatutárneho zástupcu
/1/ Za účelom posúdenia niektorých závažných úloh riadenia a na vytvorenie predpokladov pre správne
rozhodovanie môže riaditeľ zriadiť poradné orgány.

Časť V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
čl. 9
/1/ Štatút je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú prijatí do pracovného alebo iného obdobného
právneho vzťahu. Riaditeľ SCVČ je povinný oboznámiť pracovníkov s jeho prípadnými zmenami
alebo doplnkami.
/2/ Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu schvaľuje zriaďovateľ.
/3/ Tento štatút bol schválený Zriaďovateľom dňa 2.9.2013

V Banskej Bystrici, dňa 2.9.2013

