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Váţený pán Sýkora, 
 
v súvislosti s informáciou o pripravovanej novele nariadenia Vlády SR č. 668/2004 
Z. z., ktorú iniciovalo Zdruţenie miest a  obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), o  
zmene financovania centier voľného času a  školských stredísk záujmovej činnosti 
ako aj v súvislosti so závermi rokovania zástupcov MŠ SR, krajských školských 
úradov, Asociácie pracovníkov CVČ, Regionálneho centra mládeţe a  CVČ 
k riešeniu medziročného nárastu počtu detí v  CVČ a ŠSZČ podľa stavu k 15.9.2009 
si Vás Asociácia pracovníkov centier voľného času dovoľuje požiadať 
o prijatie jej predstaviteľov. V rámci prijatia chceme spoločnými silami riešiť 
vznikajúci problém centier voľného času, ako aj návrh , ktorý predloţil ZMOS. 
Týmto chceme deklarovať, ţe klasické centra,  centrá voľného času  s dlhoročnou 
tradíciou nič neporušovali. Tieto zmeny majú skôr na svedomí účelovo vzniknuté 
CVČ a niektoré aj s poţehnaním primátorov a  starostov  miest a obcí – vyuţili 
legislatívne diery  a doslova niektorí to zneuţili vo svoj prospech. Pretoţe pri 
prerozdeľovaní samospráva si ponechala časť nákladov na zariadenia.  
 

Asociácia chce vyjadriť nesúhlas s  návrhom ZMOS, ktorý bol prezentovaný 
a postúpený ako návrh MŠ SR pre zmenu nariadenia vlády č.668/2004 Z. z. 
a vysvetliť dôvody tohto nesúhlasu ako aj výhrady k  obsahu návrhu novely.  
 
 
Ako dôvody nesúhlasu uvádzame:  

- Návrh rieši len deti vo veku 5 aţ 14 rokov, ktoré sú pod výchovným vplyvom 
nielen škôl, školských klubov ale aj ďalších inštitúcií, zaoberajúcimi sa 
výchovou a vzdelávaním. Návrh vôbec nerieši deti vo veku 15 aţ 17 rokov, 
ktoré sú najviac ohrozené vznikom negatívnych spoločenských javov. (  Ako 
aj nerieši  ostatné osoby do 30 ako to ukladá pre CVČ školský zákon, 
zabezpečovať výchovno – vzdelávaciu činnosť aj pre túto kategóriu )  

 
- Návrh nezohľadňuje potrebu prístupu k  záujmovému vzdelávaniu na základe 

vytvorených podmienok, odbornosti a  pracovných skúsenosti, ktorých 
stabilné zariadenia,  akými sú CVČ majú dostatok. (vzniknuté problémy boli 
jednostranne zamerané na oblasť športu )  

 
 



- V návrhu chýba spôsob, akým obce a mestá zabezpečia adekvátne reakcie 
na súčasný stav a ako zapracujú nové trendy a  metódy vo výchove detí 
a mladých ľudí v rámci záujmového vzdelávania. Ako budú realizovať  
Prijaté závery výboru regiónov (kde má zastúpenie aj Slovensko) v rámci 
európskej stratégie „Investície do mladých ľudí“  "INVESTING IN YOUTH"  
 

- Návrh neodráţa komplexne legislatívu, ktorá sa vzťahuje na výchovné 
pôsobenie na deti a iné osoby do 30 rokov, a to najmä zákon č.245/2008 
školský zákon (§ 116 odst.1) a  Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce 
s mládeţou, ani vládne dokumenty pre oblasť práce s  mládeţou, najmä 
Akčný plán politiky mládeţe na roky 2008 -2014, ktorý vyplýva z kľúčových 
oblasti a akčných  plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeţi v SR 
na roky 2008 – 2013 prijaté vládou  31.3.2010 
( ktorý hovorí o podpore a zlepšení ţivota mladých ľudí, ich vzdelávanie, 
prístup k informáciám , aktívnemu vyuţívaniu voľného času. Z  pohľadu 
neformálneho vzdelávania mládeţe je dôleţitá podpora účasti mládeţe na 
riadení spoločnosti a výchova k aktívnu občianstvu)  
 

- Návrh je v rozpore s Deklaráciou práv dieťaťa čl.2a čl.7 a  tieţ s Dohovorom 
o právach dieťaťa čl. 31. 

 
- Návrh predstavuje potenciálne riziká likvidácie existujúcich činností, ktoré 

zabezpečujú CVĆ v oblasti prevencie pre negatívnymi spoločenskými javmi, 
a to najmä pri nepochopení problematiky na úrovni miest a  obcí, o čom 
svedčia aj vyššie uvedené nedostatky návrhu.  

 
- Návrh predstavuje likvidáciu centier voľného času, ktoré nie sú zamerané len 

na jeden druh športu alebo činnosti v rámci celého Slovenska. 
 
- Vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti vo vzťahu k  veľkej časti 

starostov a primátorov k financovaniu tzv. originálnych kompetencií 
v školstve (česť výnimkám!) predpokladáme ďalšie prehlbovanie neúčelného 
vyuţívania finančných prostriedkov, určených na záujmové vzdelávanie detí 
a mládeţe ( iba jednostranne zamerané na záujmovú činnosť = krúţky  
športové, alebo jedno razové aktivity výlety, exkurzie, ktoré nespĺňajú účel 
aktívneho a zmysluplného vyuţívania voľného času ponúka viacerých 
moţnosti) 

 
- Centrá voľného času poskytujú širšie pôsobenie v  oblasti voľno časových 

aktivít, nielen v rámci záujmového vzdelávania prostredníctvom krúţkov 
a klubov.  

 
- Vidíme v tom aj porušovanie zákona č. 245/2008 Z. z. o pedagogických 

a odborných zamestnancoch., pretoţe v malých obciach pár deťmi nie je 
šanca zabezpečiť plne kvalifikovaného pracovníka na plný úväzok v oblasti 
výchovy mimo vyučovania.      

 
 
Očakávame od Vás  pán predseda ochotu a ústretovosť v relevantnom  riešení 
vzniknutého problému,  sami sme ochotní aktívne sa  podieľať pri hľadaní 



vhodných riešení, ktoré budú prospešné pre deti a  mládeţ a ich moţnosti tráviť 
svoj voľný čas zmysluplne, zdravo,  v bezpečnom prostredí a pod odborným 
vedením.   
 

 

Navrhujeme : 
1.) vytvoriť pracovnú komisiu zloženú zo zástupcov MŠ SR, ZMOSu, 
zástupcov centier voľného času, a  ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti 
záujmového vzdelávania, ktorá pripraví návrhy na možné riešenie danej 
problematiky.  
Máme výskumy, ktoré hovoria a  porovnávajú systémy v oblasti záujmového 
vzdelávania v rôznych štátoch, z ktorých pri príprave a realizácii zmien 
môžeme čerpať 
 
 
2.) Riešiť oblasť určovania počtu detí v CVČ, do počtu zobrať okrem krúţkovej činnosti aj 
deti z príleţitostnej činnosti, väčšinou sú to tieţ pravidelné činnosti. Napríklad podujatia ku 
Dňu detí, v rámci prevencie patologických javov, v rámci participácie, klubovej a kurzovej 
činnosti, metodickej činnosti, v rámci starostlivosti o ţivotné prostredie, realizácia 
enviromentálnej výchovy v praxi - ochrana vtáctva, charitatívna činnosť, veľké mestské 
podujatia, organizovanie súťaţí a pod. Kaţdé CVČ má svoje typické podujatia, vychádzajúc 
z podmienok a tradícií a o tom vedia aj zriaďovatelia.  CVČ sa stále prezentujú na verejnosti. 
 
3.) Navrhujeme zmeny obsahu normatívov. Ak sa máme prispôsobovať školskému systému, 
konkrétne školám, tak potom nech je zohľadnené aj to, ţe CVČ majú vlastné budovy, ktoré 
spravujú a prevádzkujú celoročne a strediská záujmovej činnosti, a školské kluby sú zväčša 
v priestoroch škôl, ktoré uţ boli doobedňajšom čase prevádzkované. Dieťa spravidla je tam 
maximálne do 17.00 hodine a v CVČ je otvorené aj po 17.00 počas víkendov aj dlhšie.  
V rámci normatívu – sú hradené iba čiastočné náklady na prevádzku. Preto očakávame, ţe 
normatív by mal zohľadňovať aj vzdelávanie zamestnancov (pri nízkom normatíve je to 
veľmi problematické , sme radi, ţe dokáţeme pokryť náklady na prevádzku), riešiť  opravy 
budov, modernizáciu zariadení. Nemohli sme získať ani dotácie na modernizáciu a pod. lebo 
tým, ţe sme pod krídlami „samospráv“  fondy boli otvorené iba pre  školy. 
 
4.)Nie je moţné nechať riešiť problematiku len samosprávam, zriaďovateľom, mnohokrát sú 
tam v rozhodovacom konaní poslanci a iné osoby, ktoré problematiku záujmového 
vzdelávania a organizáciu voľného času detí a mládeţe v centrách  nepoznajú a je jedno 
z najjednoduchších riešení zníţiť, alebo zavrieť zariadenie. Ţiaľ zabúdajú na to ako budú 
napĺňať koncepciu štátnej politiky  voči deťom a mládeţe. Kde CVČ sú jediné zariadenia 
s profesionálnymi pracovníkmi, ktorí danú oblasť dokáţu napĺňať. Navrhujeme  aby sme boli 
prizývaní k riešeniu problematiky so samosprávou, tak ako to bolo navrhnuté teraz. 
 

5.)Vytvoriť efektívny systém prenosu informácií medzi Ministerstvom školstva 
a Centrami voľného času v SR a ZMOS-om. Spolupracovať pri riešení všetkých 
otázok súvisiacich s problematikou detí a mládeţe.  
 
6.)Mať iný nástroj na podporu práce s mládeţou nad 15 rokov – nie ţiadať VUC 
o prideľovaní prostriedkov. 
 



7.)Umoţniť dieťaťu navštevovať viac krúţkov s  napočítavaním normatívu. Iba   
10% deti z celkového počtu členov záujmových útvarov (v rámci centier 
z dlhoročnou tradíciou)  nie je ich viac , ktoré navštevuje viac ako 1 krúţok. Sme 
zásadne proti špekulatívnym praktikám – ale chceme dať deťom a mládeţi 
zamestnanie, aby sa nepotulovali a mali viac moţnosti na aktívne a  zmysluplné 
vyuţívanie voľného času.  
Navrhujem obmedziť narátavanie koeficientov  maximálne  na  3 krúţky  
Vymedziť pôsobenie lokálne  – geograficky – ale nepovoliť celoslovensky.  
 
8.) V rámci prázdninovej činnosti (hlavne počas hlavných letných prázdnin)  
zabezpečujeme aktivity, ktoré neboli zohľadnené ţiadnym koeficientom.   
Navrhujeme napočítať aj nepravidelnú a  prázdninovú činnosť určitým %  
 
9.)Navrhujeme pristupovať k riešeniu danej problematiky komplexne a zredukovať 
rozdiely normatívov medzi školskými klubmi, strediskami záujmovej činnosti 
a centrami voľného času . 
 
10.)Navrhujeme finančné prostriedky na záujmovú činnosť  viazať účelovo.  
 

 

S pozdravom 

 

PhDr. Marta Hanečáková 

Predsedkyňa A-CVČ SR  

 


