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Návrh uznesenia 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
1. zrušiť 

 
1.1 Zriaďovaciu listinu Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, schválenú uznesením     

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 713/2009 zo 
dňa 28. 05. 2009 s účinnosťou od 01. 06. 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01. 10. 2014, 
dodatku č. 2 zo dňa 01. 04. 2015, dodatku č. 3 zo dňa 01. 04. 2019 a dodatku č. 4 zo dňa 01. 
09. 2019. 

 
1.2 Zriaďovaciu listinu Centra voľného času ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava, schválenú 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 713/2009 zo dňa 28. 05. 2009 s účinnosťou od 01. 06. 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 
01. 10. 2011, dodatku č. 2 zo dňa 01. 10. 2014 a dodatku č. 3 zo dňa 01. 09. 2016. 

 
1.3 Zriaďovaciu listinu Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, schválenú uznesením 

Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 713/2009 zo 
dňa 28. 05. 2009 s účinnosťou od 01. 06. 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01. 05. 2012 
a dodatku č. 2 zo dňa 01. 10. 2014. 

 
1.4 Zriaďovaciu listinu Centra voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava, schválenú           

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 830/2009 zo dňa 17. 12. 2009 s účinnosťou od 01. 01. 2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 
01. 10. 2014.  

 

2. schváliť  

 

zriaďovaciu listinu nástupníckej organizácie Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, 
IČO: 318 102 09, s účinnosťou od 01.01.2022.  
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Dôvodová správa 
  
 
   Predmetný materiál s názvom „Zriaďovacia listina Centra voľného času, Gessayova 6, 
Bratislava“, ktorým sa Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Bratislava predkladá na 
schválenie nová zriaďovacia listina Centra voľného času, Gessayova 6 v Petržalke, predstavuje 
ďalší formálny krok realizácie zámeru transformácie centier voľného času, vyplývajúci z 
Uznesenia č. 958/2021, prijatého dňa 23.09.2021. Okrem skutočnosti, že predmetným 
uznesením Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava schválilo Koncepciu rozvoja 
centier voľného času, súčasne súhlasilo „s vyradením štyroch centier voľného času a ich 
elokovaných pracovísk a následne s ich zlúčením a opätovným zaradením do siete škôl a 
školských zariadení prostredníctvom nástupníckej organizácie Centra voľného času, Gessayova 
6, Bratislava“.  
 
   Na základe súhlasu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s predmetným 
zámerom bola hlavným mestom podaná žiadosť o vyradenie predmetných centier voľného času 
a ich elokovaných pracovísk a následní ich opätovné zaradenie (ďalej aj „žiadosť“) 
prostredníctvom nástupníckej organizácie Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava (ďalej 
aj „CVČ“) do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej aj „sieť“) na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „ministerstvo“ alebo „MŠVVaŠ“, pričom ministerstvo má 
60 dní na vyjadrenie.  
 
  V nadväznosti na predmetné zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR musí hlavné mesto 
pristúpiť k formálnemu kroku zrušenia zriaďovacích listín štyroch centier voľného času, 
ktorým sa predmetnou zmenou mení status centra voľného času na status  elokovaných 
pracovísk Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, ktoré sa stane k 01.01.2022 
nástupníckou organizáciou. Táto zmena súčasne znamená, že predmetné zariadenia strácajú 
právnu subjektivitu a všetky pracovno-právne záväzky preberá nástupnícka organizácia.  
 
   Zároveň je potrebné schváliť novú zriaďovaciu listinu Centra voľného času, Gessayova 

6, Bratislava, ako nástupníckej organizácie, ktorej organizačná štruktúra sa k 01.01.2022 
rozšíri o štyri formálne zrušené centrá voľného času a ich elokované pracoviská tak, aby 
predmetné zariadenia mohli naďalej poskytovať súčasné voľnočasové služby s rovnakými 
kapacitami, v rámci rovnakej lokality a v rámci rovnakých priestorov. Nová zriaďovacia listina 
Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava vstúpi do platnosti k 01.01.2022, pričom 
zriaďovacie listiny, spolu s predmetnými centrami voľného času, ktorých status bude zmenený 
na elokované pracoviská zanikajú k 31.12.2021. Predmetné zmeny v štruktúre centier voľného 
času sú bližšie definované v Prílohe č. 1 Špecifikácia organizačnej zmeny v štruktúre centier 
voľného času.  
 
      Formálne zrušenie statusu štyroch centier voľného času prebieha procesom zlúčenia 
organizácií, v rámci ktorého je jednoznačne definovaná nástupnícka organizáciou, ktorou je 
v tomto prípade Centrom voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava (IČO: 31810209), čo 
znamená, že všetky pracovno-právne záväzky, majetkové vzťahy a iné právne povinnosti 
prechádzajú na nástupnícku organizáciu ako súčasť prechodu práv a povinností. Predmetné 
zmeny boli podľa platnej legislatívy prerokované so všetkými zainteresovanými stranami, 
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zamestnancami jednotlivých centier a rodičmi tak, aby zmeny v každodennej činnosti neboli 
pocítené. Schému organizačnej štruktúry Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava 
k 01.01.2022 bližšie predstavuje Príloha č. 2 Schéma organizačnej štruktúry CVČ 
k 01.01.2022.  
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(Návrh) 

Zriaďovacia listina 
 

schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

 č. .../ 2021  

 z ...2021 

 
Podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6a ods. 2 písm. o) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 22 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 vydáva hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava túto zriaďovaciu listinu: 

 
 

Čl. I 

Identifikácia organizácie 

 

Názov organizácie:  Centrum voľného času (CVČ) 
Zriaďovateľ:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Sídlo organizácie:  Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
Identifikačné číslo:  31810209 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Dátum zriadenia:  1. júla 1986 
Výchovný jazyk:  slovenský 
Súčasť organizácie  1.   Elokované pracovisko, Štefánikova 35 

2.   Elokované pracovisko, Štefánikova 39 
3.   Elokované pracovisko, Šulekova 35 
4.   Elokované pracovisko, Vazovova 16 
5.   Elokované pracovisko, Špitálska 49 
6.   Elokované pracovisko, Karadžičova 51 
7.   Elokované pracovisko, Búdková 21 
8.   Elokované pracovisko, Kulíškova 6 
9.   Elokované pracovisko, Hlinícka 3 
10. Elokované pracovisko, Pionierska 16 
11. Elokované pracovisko, Plickova 16 
12. Elokované pracovisko, Osadná 5 
13. Elokované pracovisko, Barónka 17 
14. Elokované pracovisko, Batkova 2 
15. Elokované pracovisko, Vývojová 228 

 
 

Čl. II 

Účel a predmet činnosti 

 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia 
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 
rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných 
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zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických 
zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a 
zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Centrum voľného času 
môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase.  

 
 

Čl. III 

Právna forma hospodárenia 

 

1. Centrum voľného času je rozpočtová organizácia. 
2. Centrum voľného času sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

 

Čl. IV 

Hospodárenie  

1. Centrum voľného času je právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená 
na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

2. Centrum voľného času hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, 
ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.  S rozpočtovými prostriedkami 
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov hospodári v súlade so Štatútom hlavného 
mesta Slovenskej republiky  Bratislavy a príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov a riadi sa záväznými ukazovateľmi 
určenými zriaďovateľom. 

3. Centrum voľného času vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa ich 
plniť, ak nie je v tejto zriaďovacej  listine uvedené inak. 

4. Centrum voľného času je povinné vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie 
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov zriaďovateľa. 

5. Na platenie členského príspevku môže centrum voľného času použiť prostriedky svojho 
rozpočtu len  s predchádzajúcim  písomným súhlasom zriaďovateľa.  

6. Centrum voľného času nie je oprávnené ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať 
a prijímať zmenky. Nakladať s ostatnými cennými papiermi len vtedy, ak tak ustanovuje 
osobitný právny predpis. 

7. Centrum voľného času nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, nemôže byť 
zakladateľom ani zriaďovateľom inej právnickej osoby a nemôže tvoriť osobitné fondy 
s výnimkou sociálneho fondu  podľa osobitného predpisu. 

 

 

Čl. V 

Štatutárny orgán 

 
1. Štatutárnym orgánom centra voľného času je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva podľa 

osobitného predpisu zriaďovateľ. 
2. Riaditeľ zodpovedá za  činnosť a hospodárenie centra voľného času zriaďovateľovi. 
3. Vnútorné organizačné vzťahy v centre voľného času upraví organizačný poriadok, ktorý 

vydá riaditeľ centra voľného času. 
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Čl. VI 

Správa majetku  

1. Centrum voľného času spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorý jej je zverený  na plnenie vymedzeného účelu a predmetu 
činnosti protokolmi o zverení majetku.  Zverený majetok spravuje v súlade so Štatútom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zásadami hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

2. Hnuteľný majetok centra voľného času tvorí hmotný a nehmotný majetok, drobný hmotný 
majetok, archívne, dokumentačné fondy a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a 
operatívnej evidencii a majetok súvisiaci s výkonom jeho činnosti. 

3. Súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie je uvedený v 
protokoloch o zverení majetku. 

 
 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny zriaďovacej listiny možno  vykonať len písomným dodatkom k zriaďovacej listine 
po schválení  Mestským  zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú  príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

3. Zrušuje sa Zriaďovacia listina zo dňa 28. mája 2009, schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 713/2009 v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 01. októbra 2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 01. novembra 2016, vydanými 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.  

4. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                     Ing. arch. Matúš Vallo 
                                                                                                                 primátor 
 



 

Príloha č. 1 Špecifikácia organizačnej zmeny v štruktúre centier voľného času 
 

Špecifikácia organizačnej zmeny v štruktúre centier voľného času k 01.01.2022 
 

   Základným princípom organizačnej zmeny je zlúčenie dnes, piatich 
samostatných centier voľného času a ich elokovaných pracovísk, do podoby 
jedného centra voľného času, ktoré sa stane nástupníckou organizáciou. 
Zariadenia, ktoré predmetnou organizačnou zmenou súčasnej štruktúry stratia 
status centra voľného času budú naďalej fungovať s rovnakým rozpočtom, 
rovnakými kapacitami a na rovnakej adrese (v rámci rovnakých priestorov) tak ako 
doteraz v rámci statusu elokovaných pracovísk Centra voľného času, Gessayova 6, 
Bratislava, ktoré sa stane k 01.01.2022 nástupníckou organizáciou.  
 
   Súčasná štruktúra centier voľného času a ich elokovaných pracovísk, ktorá 
k 01.01.2022 zanikne zlúčením do nástupníckej organizácie: 
 
Bratislava I 
Centrum voľného času, Štefánikova 35 a jeho súčasti: 

Elokované pracovisko, Štefánikova 39 
Elokované pracovisko, Šulekova 35 
Elokované pracovisko, Vazovova 16 
Elokované pracovisko, Špitálska 49 
Elokované pracovisko, Karadžičova 51 
Elokované pracovisko, Búdková 21 

 
Bratislava II 
Centrum voľného času, Kulíškova 6 a jeho súčasti: 

Elokované pracovisko, Borodáčova 2 
 
Bratislava III 
Centrum voľného času, Hlinícka 3 a jeho súčasti: 

Elokované pracovisko, Hlinícka 1 
Elokované pracovisko, Šuňavcova 13 
Elokované pracovisko, Za kasárňou 2 
Elokované pracovisko, Pionierska 16 
Elokované pracovisko, Plickova 16 
Elokované pracovisko, Osadná 5 
Elokované pracovisko, Barónka 17 
Elokované pracovisko, Gelnická 34 

 
Bratislava IV 
Centrum voľného času, Pekníkova 2 a jeho súčasti: 

Elokované pracovisko, Batkova 2  



 

Bratislava V 
Centrum voľného času, Gessayova 6 a jeho súčasti: 

Elokované pracovisko, Vývojová 228 
 

   Na základe vyššie uvedeného, k 01.01.2022 dôjde k vzniku novej štruktúry centier 
voľného času zlúčením, kde sa nástupníckou organizáciou vyššie uvedených 
centier voľného času a ich elokovaných pracovísk stane Centrum voľného času, 
Gessayova 6, Bratislava v nasledovnej štruktúre:  
 
Centrum voľného času, Gessayova 6 a jeho súčasti:  
 

1. Elokované pracovisko, Štefánikova 35 
2. Elokované pracovisko, Štefánikova 39 
3. Elokované pracovisko, Šulekova 35 
4. Elokované pracovisko, Vazovova 16 
5. Elokované pracovisko, Špitálska 49 
6. Elokované pracovisko, Karadžičova 51 
7. Elokované pracovisko, Búdková 21 
8. Elokované pracovisko, Kulíškova 6 
9. Elokované pracovisko, Hlinícka 3 
10. Elokované pracovisko, Pionierska 16 
11. Elokované pracovisko, Plickova 16 
12. Elokované pracovisko, Osadná 5 
13. Elokované pracovisko, Barónka 17 
14. Elokované pracovisko, Batkova 2 
15. Elokované pracovisko, Vývojová 228 
 

 
   Predmetné zmeny nebudú mať dopad na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2022, ktorý bude tvorený na základe schválených rozpočtov jednotlivých 
centier na rok 2021, ktorý v súčte predstavuje sumu v celkovej výške 1 362 442 eur. 
 
   Na základe schválenia vyššie uvedenej zmeny v štruktúre centier voľného času 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23.09.2021 
Uznesením č. 958/2021, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava požiadalo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie centier voľného času 
v súčasnej štruktúre zo siete škôl a školských zariadení SR a následné zaradenie 
v novej štruktúre do siete škôl a školských zariadení SR, ktorá vstúpi do platnosti 
01.01.2022.  
 
   V nadväznosti na vyjadrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je 
poslancom a poslankyniam Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy predkladaná na schválenie nová, respektíve aktualizovaná, zriaďovacia 



 

listina Centa voľného času, Gessayova 6, Bratislava, ktorá vstúpi do platnosti 
k 01.01.2022, v nasledovnej štruktúre:  
 
Centrum voľného času, Gessayova 6 a jeho súčasti:  
 

1. Elokované pracovisko, Štefánikova 35 
2. Elokované pracovisko, Štefánikova 39 
3. Elokované pracovisko, Šulekova 35 
4. Elokované pracovisko, Vazovova 16 
5. Elokované pracovisko, Špitálska 49 
6. Elokované pracovisko, Karadžičova 51 
7. Elokované pracovisko, Búdková 21 
8. Elokované pracovisko, Kulíškova 6 
9. Elokované pracovisko, Hlinícka 3 
10. Elokované pracovisko, Pionierska 16 
11. Elokované pracovisko, Plickova 16 
12. Elokované pracovisko, Osadná 5 
13. Elokované pracovisko, Barónka 17 
14. Elokované pracovisko, Batkova 2 
15. Elokované pracovisko, Vývojová 228 

 
 
 
 
 












