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I. Úvod 

Na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonala Štátna 
školská inšpekcia v druhom polroku školského roka 2010/2011 kontrolu v 54 centrách 
voľného času (25,59 % z celkového v SR) s ich 748 vysunutými pracoviskami, kde bolo 
zriadených 4 584 záujmových útvarov. Inšpekčný výkon bol zameraný na kontrolu 
pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch a oddeleniach.  
 

II. Závery zistení 
Výchovno-vzdelávací proces  
Naplánovaná kontrola v 2 142 záujmových útvaroch (46,72 %).  
Vykonala sa v 1 896 (88,52 %) ZÚ.  
Nemohla sa vykonať v 246 ZÚ (11,48 %) z dôvodov:  
→ v čase inšpekcie nebola činnosť ZÚ realizovaná podľa rozvrhov týždennej činnosti, 
→ niekde bola ukončená, ale v rozvrhoch naďalej vedená ako pravidelne sa konajúca, 
→ vyskytli sa aj prípady, keď s vedomím riaditeľa bola preložená na iný termín, ale vopred 

školským inšpektorom táto skutočnosť nebola oznámená, 
→ v čase priameho inšpekčného výkonu nebola zistená alebo realizovaná činnosť najviac 

v Prešovskom a v Košickom kraji.  
V ZÚ, v ktorých bola činnosť realizovaná, prevládala príjemná motivujúca atmosféra. 
Komunikácia medzi vychovávateľmi a členmi bola kultivovaná, podnetná, vzájomné vzťahy 
priateľské. Z rozhovorov s členmi útvarov vyplynulo, že radi navštevujú ZÚ, činnosti sú 
pre nich zaujímavé, príťažlivé. Niektorí sa však vyjadrili, že ich navštevujú najmä preto, aby 
si zahrali rôzne počítačové hry a mohli sa venovať vlastným aktivitám cez internet. Tieto 
vyjadrenia potvrdili i skúsenosti školských inšpektorov. 1 341 (70,72 %) ZÚ sa prezentovalo 
svojimi aktivitami na verejnosti (podrobnejšie str. 7) . 
Nedodržiavali sa pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia v 33 (1,74 %) ZÚ. Najzávažnejšie 
boli v streleckom ZÚ, kde sa v čase hospitácie počas prípravy na streľbu v cieľovej ploche 
pohybovali osoby. V tomto ZÚ nebol vypracovaný interný predpis obsahujúci zásady 
manipulácie so zbraňou (podrobnejšie str. 9).  
Materiálno-technické podmienky boli zabezpečené v 1 868 (98,52 %) ZÚ. Vychovávatelia 
vhodne využívali pomôcky, ktoré boli majetkom CVČ, na vysunutých pracoviskách 
i majetkom športových klubov a škôl (podrobnejšie str. 8) 
Priestorové podmienky umožňovali realizovať plánovanú činnosť v  1 876 ZÚ (98,94 %). 
Pre svoju činnosť ZÚ využívali vlastné priestory, školské telocvične, mestské športové haly, 
mestské kultúrne centrá, neraz prírodné prostredie (podrobnejšie str. 8). 
Personálne podmienky - riaditelia  7 (12,96 %) súkromných a 2 (3,70 %) štátnych centier 
nespĺňali nespĺňali kvalifikačné požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti na výkon 
riadiacej funkcie. Rozsah stanovenej priamej výchovnej činnosti preukázateľne nedodržiavali 
riaditelia v 7 (12,96 %) CVČ  (podrobnejšie str. 4). 
Výchovný program školského zariadenia mali vypracované, s výnimkou štátneho CVČ 
v Prešovskom kraji, ktorý v čase kontroly výchovný program nepredložil a nezverejnil.  
Zistené nedostatky sa prevažne týkali ich neprerokovania v pedagogickej rade a v rade 
školského zariadenia, prípadne ich nezverejnenia (podrobnejšie str.4). 
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Školský poriadok v 24 (40,44 %) subjektoch nemal zapracované podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pred sociálnopatologickými javmi. Vo viacerých CVČ nebol 
prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školského zariadenia, alebo nebol nezverejnený 
na verejne prístupnom mieste. V 2 (3,70 %) CVČ ho nemali vypracovaný (podrobnejšie 
str. 5). 
Rozvrh týždennej činnosti1: 
→ 31 (57,40 %) CVČ predložilo neaktuálne rozvrhy, ktoré obsahovali nepravdivé alebo 

neúplné informácie, v rozvrhoch boli vedené ZÚ, ktoré už ukončili činnosť, alebo vôbec 
neboli zriadené. Najviac zmien v rozvrhoch v priebehu inšpekčného výkonu zaznamenali 
školskí inšpektori v Žilinskom kraji, 

→ do pravidelnej týždennej činnosti interných zamestnancov CVČ boli zaraďované aj 
príležitostné aktivity realizované nepravidelne (napr. 1-krát mesačne, 3 – 4-krát ročne) 
a tiež príležitostné aktivity často realizované v základných školách v dopoludňajšom čase 
počas výchovno-vzdelávacej činnosti, v odpoludňajších hodinách v čase výchovnej 
činnosti školského klubu detí, v rozpore s právnymi predpismi aj v materských školách 
v dopoludňajších hodinách alebo v čase odpočinku, čím bol narušený denný poriadok 
detí (podrobnejšie str. 5). 

Triedne knihy2 
Pravidelne, aktuálne vedené triedne knihy boli v 1 704 (79,55 %) ZÚ.  
Zistené nedostatky:  
→ absencia triednych kníh niektorých kontrolovaných ZÚ (do ukončenia inšpekcie neboli 

ani predložené), 
→ v 428 triednych knihách nebola evidovaná účasť členov (niekde i dlhodobo), 
→ účasť členov bola zapísaná o deň skôr alebo dodatočne inou osobou, 
→ zaevidovaná bola účasť aj neprítomných členov alebo tých, ktorí ZÚ už dlhší čas 

nenavštevovali, 
→ uvedená bola činnosť ZÚ do konca školského roka aj s podpisom vedúceho, 
→ členovia sa na činnosti ZÚ zúčastnili po prvýkrát v čase hospitácie, 
→ v 3 ZÚ boli prítomní len žiaci, ktorí vôbec neboli uvedení v triednej knihe 

a vychovávatelia ich prítomnosť zaznamenali namiesto členov uvedených v zozname, 
→ v 3 ZÚ bola v triednej knihe od začiatku školského roka do konania inšpekcie 

vykazovaná 100%-ná účasť členov, ale z rozhovorov s prítomnými vyplynulo, že 
na činnosti sa pravidelne zúčastňovali len 2 až 3 členovia, 

→ v 1 CVČ fiktívne viedli triedne knihy ZÚ, ktorých činnosť nebola realizovaná pravidelne 
(podrobnejšie str. 6). 

Výrazné negatívne zistenia boli v CVČ:  
CVČ Fučíkova 5, Giraltovce, Súkromné CVČ, Čerín 57; CVČ pri Základnej škole 
s materskou školou, Brusno 622; CVČ, Strojárska 3, Košice;  CVČ Elán, Dončova 1, 
Ružomberok;  CVČ, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice (podrobnejšie str.10). 
 

                                                
1 Rozvrh týždennej činnosti patrí k pedagogickej dokumentácii, ktorá preukazuje počet hodín priamej výchovnej 
činnosti vychovávateľov v centre, poskytuje informácie o počte ZÚ, dĺžke trvania ich činnosti a frekvencii, mieste 
a času konania. 
 
2 Triedna kniha je pedagogickou dokumentáciou, ktorá dokladuje existenciu konkrétneho ZÚ, jeho reálnu 
výchovno-vzdelávaciu činnosť, počet zapísaných (prijatých) členov. Pri jej pravidelnom a systematickom vedení 
je možné zistiť skutočné fungovanie ZÚ a frekvenciu účasti členov zúčastňujúcich sa na pravidelnej záujmovej 
činnosti. Z týchto dôvodov školskí inšpektori v čase priamej hospitačnej činnosti zamerali pozornosť aj 
na kontrolu vedenia triednych kníh. 
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Uplatnené opatrenia 
Na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z inšpekčných zistení ŠŠI uplatnila: 
• 78 odporúčaní; 
• 33 konkrétnych opatrení; 
• 34 riaditeľom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov;  
• 14 upozornení zriaďovateľom CVČ;  
• upozornenia KŠÚ na nutnosť vykonať finančné kontroly. 
 
Odporúčania a podnety 
Riaditeľom centier voľného času 
• venovať v rámci kontrolnej činnosti systematickú pozornosť organizácii a realizácii 

pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej činnosti  
Metodicko-pedagogickému centru 
• organizovať vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov centier voľného času 
• poskytovať metodické materiály k činnosti záujmových útvarov 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 
• stanoviť v právnom predpise najvyšší počet detí a iných osôb zúčastňujúcich sa výchovnej 

činnosti v záujmovom útvare centra voľného času 
• vykonať finančnú kontrolu v centrách voľného času na čerpanie finančných prostriedkov 

pridelených na činnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

III. Výsledky zistení 

Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) vykonala na podnet MŠVVaŠ SR v druhom polroku 
školského roku 2010/2011 kontrolu v 54 centrách voľného času (ďalej CVČ), čo predstavuje 
25,59 % z celkového počtu 211 CVČ zaradených v sieti SR. Zo sledovaných subjektov bolo 
35 štátnych, 5 cirkevných, 14 súkromných, z toho s 2 s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským. (Počet kontrolovaných centier  v jednotlivých krajoch SR  je uvedený 
v tabuľke č. 1.) Inšpekčný výkon ŠŠI zamerala na kontrolu pravidelnej záujmovej činnosti 
v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ) a oddeleniach, ktorú si naplánovala na základe vopred 
vyžiadaných rozvrhov týždennej činnosti od riaditeľov CVČ.  
Tabuľka č. 1 

 

Personálne podmienky CVČ 
V 45 (83,33 %) subjektoch spĺňali riaditelia kvalifikačné požiadavky odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti na výkon riadiacej funkcie, nespĺňali ich riaditelia 
7 (12,96 %) súkromných a 2 (3,70 %) štátnych centier. 3 Rozsah stanovenej priamej 
výchovnej činnosti preukázateľne nedodržiavali riaditelia v 7 (12,96 %) CVČ. 4  

Výchovný program školského zariadenia 
Sledované zariadenia mali vypracované výchovné programy, s výnimkou štátneho 

subjektu v Prešovskom kraji, 5 ktorý v čase kontroly výchovný program nepredložil 
a nezverejnil. Riaditeľ ho zaslal v elektronickej podobe dodatočne, s mnohými závažnými 
nedostatkami. Výchovné programy neboli v 11 (20,37) CVČ prerokované v pedagogickej 
rade, z toho v 3 (5,55 %) subjektoch nebola pedagogická rada zriadená, 6 v 13 (24,07 %) 
neboli prerokované aj v rade školského zariadenia, z toho v 4 (7,40 %) subjektoch nebola rada 
školského zariadenia ustanovená. V čase kontroly nemalo 10 (18,51 %) školských zariadení 
výchovný program zverejnený na svojej webovej stránke alebo inom verejne prístupnom 
mieste. Výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovných programov, ktorých štruktúra 
zodpovedala požiadavkám školského zákona, uskutočňovalo 45 (83,33 %) CVČ. 

                                                
3 Súkromné CVČ NTS, Školská 18, Nemšová; Súkromné CVČ, Slovenská Ves 50; Súkromné CVČ Pauzička, 

Bauerova 1, Košice; Súkromné CVČ, Komenského 2, Spišská Nová Ves; Súkromné CVČ, Čerín 57; 
Súkromné CVČ, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica; Súkromné CVČ Quo vadis, Sokolská 109, Zvolen; CVČ, 
Fučíkova č. 5, Giraltovce ; CVČ – Szabadidokozpont, Mostová 2, Kolárovo 

4 CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava; CVČ, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice; CVČ Elán, Dončova 1, 
Ružomberok; Súkromné CVČ, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica; CVČ, Malý rad 539/19, Trstená; CVČ, 
Komenského ulica č. 1163, Kysucké Nové Mesto; CVČ, Kukučínova 2851, Čadca 

5 CVČ, Fučíkova č. 5, Giraltovce 
6 Súkromné CVČ NTS, Školská 18, Nemšová; Súkromné CVČ Quo vadis, Sokolská 109, Zvolen;  
   CVČ, Kukučínova 2851, Čadca 

Kraj Počet CVČ v sieti SR Počet kontrolovaných CVČ v SR 
 štátne cirkevné súkromné spolu štátne cirkevné súkromné spolu % 

Bratislavský  7 0 2  9 6 0     1 7 77,77 
Trnavský 13 0 2 15 3 0 1 4 26,66 
Trenčiansky 15 4 2 21 3 1 1 5 23,80 
Nitriansky 14 1 0 15 7 1 0 8 53,33 
Žilinský 29 5 8 42 6 1 2 9 21,43 
Banskobystrický 20 1      14 35 5 0 3 8 21,70 
Prešovský 27 4      11 42 2 2 2 6 14,29 
Košický 21 2 9 32 3 0 4 7 25,00 
Spolu  146      17      48  211 35 5      14  54 25,59 
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V 9 (16,66 %) CVČ chýbali predovšetkým vypracované požiadavky na kontinuálne 
vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia detí a iných osôb. Súčasťou výchovných programov vo všetkých centrách boli 
rozpracované výchovné plány. Prevažne obsahovali skladbu oddelení, zoznamy 
ZÚ, tematické oblasti výchovy. K najčastejším nedostatkom (12 CVČ) patrili: neuvedenie 
počtu výchovno-vzdelávacích činností alebo uvedenie nesprávneho počtu, nevymedzenie 
počtu hodín záujmovej činnosti, neaktuálne zoznamy ZÚ v porovnaní s rozvrhom týždennej 
činnosti. 7 Výchovné osnovy ako súčasť výchovných programov boli vypracované v súlade 
s výchovnými štandardami, v niektorých subjektoch osobitne pre každú tematickú oblasť 
výchovy, niekde samostatne pre každý ZÚ. 

Pedagogická a ďalšia dokumentácia 
Kontrolované centrá viedli stanovenú pedagogickú a ďalšiu dokumentáciu. V plánoch 

práce definovalo 51 (94,44 %) z nich hlavné úlohy a zameranie pre aktuálny školský rok 
v pravidelnej, v príležitostnej a v prázdninovej záujmovej činnosti. Prioritami bolo 
uspokojovanie potrieb a rozvoj záujmov členov, realizovanie aktivít zameraných 
na podchytenie detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia počas celého roka, 
uskutočňovanie pestrej prázdninovej činnosti, realizovanie viacerých prevenčných 
programov. V 3 (5,55 %) CVČ sa vyskytli v plánoch práce nedostatky. 

Zo sledovaných centier malo 30 (55,55 %) školský poriadok vyhotovený v zmysle 
právnych predpisov, bez vážnejších nedostatkov. Negatívne zistenia v 24 (40,44 %) 
subjektoch súviseli najmä s absenciou nezapracovania podmienok na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia členov ZÚ a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou 
alebo násilím, s nezapracovaním práv a povinností zákonných zástupcov neplnoletých členov 
a pravidiel vzájomných vzťahov medzi členmi a pedagogickými zamestnancami. Niektoré 
CVČ neprerokovali školské poriadky v pedagogickej rade, v rade školského zariadenia, 
nezverejnili na verejne prístupnom mieste, s ich obsahom nie vždy boli preukázateľným 
spôsobom oboznámení členovia ZÚ, zamestnanci, zákonní zástupcovia. V 2 (3,70 %) CVČ 
školský poriadok nebol vypracovaný. 8 

 
Rozvrh týždennej činnosti patrí k pedagogickej dokumentácii, ktorá je dôkazom 

a potvrdením počtu hodín priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v centre,  poskytuje 
informácie  o počte ZÚ, o dĺžke trvania ich činnosti a frekvencii, mieste a času konania.  

Pred priamym inšpekčným výkonom si školskí inšpektori vyžiadali rozvrhy pravidelnej 
týždennej záujmovej činnosti od riaditeľov centier a na ich základe si naplánovali 
hospitačnú činnosť vopred vo vybraných ZÚ. Nedostatky súvisiace s rozvrhom boli zistené 
vo všetkých krajoch SR, s výnimkou Trnavského, najmä však v Žilinskom, 
v Banskobystrickom, v Prešovskom, v Košickom kraji, menej v Nitrianskom, 
a v Trenčianskom kraji, ojedinele v Bratislavskom. Školskí inšpektori zistili, že 31 (57,40 %) 
kontrolovaných CVČ predložilo neaktuálne rozvrhy, ktoré obsahovali nepravdivé alebo 
neúplné informácie týkajúce sa dňa, miesta a času konania ZÚ, predovšetkým na vysunutých 
pracoviskách. Riaditelia týchto subjektov oznamovali školským inšpektorom časté zmeny 
v rozvrhoch týždennej činnosti pred realizovaním priameho inšpekčného výkonu alebo počas 
neho. Niekde oznamovali zmeny dodatočne, až keď školskí inšpektori zistili, že 
v hospitovaných ZÚ v určenom mieste a čase nebola činnosť realizovaná. Často neboli ani 
samotní riaditelia subjektov vychovávateľmi jednotlivých ZÚ informovaní o zmene času 
alebo zmene miesta konania. Niektorí riaditelia evidenciu zmien v rozvrhoch neviedli. Vedúci 
zamestnanci centier najčastejšie uvádzali ako dôvody nerealizovania činnosti ZÚ krátkodobú 

                                                
7 CVČ, Strojárska 3, Košice – počet hodín záujmovej činnosti vo výchovnom pláne bol uvedený od 2 – 120 

pričom najnižší stanovený počet je 33; počet výchovno-vzdelávacej činnosti bol uvedený od 1 – 170, pričom 
najnižší stanovený počet je 33 

8 CVČ, súčasť ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy; CVČ, Strojárska 3, Košice 
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i dlhodobú práceneschopnosť vychovávateľov, ich účasť na školeniach, poradách, súťažiach, 
exkurziách, výstavách, mnohokrát však dôvod nepoznali alebo neuviedli. Činnosť niektorých 
ZÚ sa nekonala z dôvodu neúčasti žiakov alebo vychovávateľa, niekde z dôvodu neúčasti 
žiakov i vychovávateľa. Najviac zmien v priebehu inšpekčného výkonu zaznamenali školskí 
inšpektori v Žilinskom kraji. 9  

V rozvrhoch týždennej činnosti boli neraz ďalej vedené ZÚ, ktoré už ukončili činnosť, 
alebo dokonca vôbec neboli zriadené. Niektorí riaditelia oznámili ukončenie pravidelnej 
záujmovej činnosti viacerých ZÚ až v čase inšpekcie, iní dodatočne, keď školskí inšpektori 
tieto skutočnosti zistili v priebehu priameho hospitačného výkonu. 10 Vedúci zamestnanci 
uvádzali rôzne dôvody ukončenia činnosti: nedisciplinovanosť členov, neaktuálnosť činnosti 
ZÚ, dlhodobá práceneschopnosť alebo odsťahovanie vychovávateľov. Niekde dôvody 
neuviedli.  

Do pravidelnej týždennej činnosti interných zamestnancov CVČ boli zaraďované aj 
príležitostné aktivity realizované nepravidelne (napr. 1-krát mesačne, 3 – 4-krát ročne) 11 
a tiež príležitostné aktivity často realizované v základných školách v dopoludňajšom čase 
počas výchovno-vzdelávacej činnosti, v odpoludňajších hodinách v čase výchovnej činnosti 
školského klubu detí, v rozpore s právnymi predpismi aj v materských školách 
v dopoludňajších hodinách alebo v čase odpočinku, čím bol narušený denný poriadok detí. 12 

 
Triedna kniha je pedagogickou dokumentáciou, na základe ktorej možno odkontrolovať aj 

existenciu konkrétneho ZÚ, jeho reálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť, počet zapísaných 
(prijatých) členov. Pri jej pravidelnom a systematickom vedení je možné zistiť skutočné 
fungovanie ZÚ a frekvenciu účasti členov zúčastňujúcich sa na pravidelnej záujmovej 
činnosti. Z týchto dôvodov školskí inšpektori v čase priamej hospitačnej činnosti zamerali 
pozornosť aj na kontrolu vedenia triednych kníh.  

Školskí inšpektori zistili, že z kontrolovaných 2 142 ZÚ boli pravidelne, aktuálne triedne 
knihy vedené v 1 704 (79,55 %) ZÚ – bola v nich sústavne sledovaná dochádzka prijatých 
(zapísaných) členov, uvedený dátum konania a konkrétna výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
V 7 (12,96 %) CVČ 13 chýbali triedne knihy niektorých kontrolovaných ZÚ a do ukončenia 
priameho výkonu inšpekcie neboli ani predložené. 

  
 Bolo zistené, že pravdivo a systematicky nebola evidovaná v 428 triednych knihách účasť 
členov (niekde i dlhodobo). Vychovávatelia neviedli zápisy o ich odhlásení sa z činnosti. 
V niektorých triednych knihách bola dokonca účasť členov zapísaná o deň skôr alebo 
dodatočne inou osobou, niekde bola zaevidovaná účasť aj neprítomných členov alebo tých, 
ktorí ZÚ už dlhší čas nenavštevovali, alebo bola činnosť uvedená do konca školského roka 
aj s podpisom vedúceho. Školskí inšpektori zistili aj takú skutočnosť, že sa členovia 

                                                
9 Súkromné CVČ, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica – 43 zmien; CVČ, Kukučínova 2851, Čadca – 78 zmien; 

CVČ, Komenského ulica č. 1 163, Kysucké Nové Mesto – 43 zmien; CVČ, Raková 140 – 17 zmien; CVČ 
Elán, Dončova 1, Ružomberok – 147 zmien  

10 CVČ, M.R. Štefánika 12, Šaľa – 3 ZÚ, 1 ZÚ vôbec nezriadili; CVČ, A. Sládkoviča 2, Levice – 2 ZÚ;  
   CVČ, Fučíkova 5, Giraltovce – viaceré nezrovnalosti v rozvrhu; Súkromné CVČ, Lhenická 33, Budča – 8 ZÚ; 

CVČ, Malý rad 539/19, Trstená – 8 ZÚ a 1 pokračuje v činnosti ako nepravidelný ZÚ; CVČ, Kukučínova 
2851, Čadca – 6 ZÚ; CVČ, Štúrova 590/31, Nové mesto nad Váhom – 2 ZÚ 

11 CVČ, Farská 84/5, Ilava – 15 ZÚ; Súkromné CVČ Pohoda, Alejová 11, Košice; CVČ, Ul. T. G. Masaryka 
2229 Trebišov; Súkromné CVČ, Košťany nad Turcom 145; CVČ, Fučíkova 5, Giraltovce 

12 CVČ, Októbrová 30, Prešov; CVČ, Novackého 14, Prievidza; CVČ, Farská 84/5, Ilava; CVČ, 
A. Sládkoviča 2, Levice; CVČ, M.R. Štefánika 12, Šaľa; CVČ DOMINO, Štefánikova trieda 63, Nitra;  

  CVČ, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov; Súkromné CVČ, Lhenická 33, Budča; CVČ, Kukučínova 2851, 
Čadca; Súkromné CVČ, Košťany nad Turcom 145; Cirkevné CVČ, Farská 1158, Beluša 

13 CVČ Elán, Dončova 1, Ružomberok; CVČ, Strojárska 3, Košice; Súkromné CVČ Quo vadis, Sokolská 109; 
Súkromné CVČ, Čerín 57; CVČ, M.R. Štefánika 12, Šaľa; CVČ, A. Sládkoviča 2 , Levice; CVČ, Fučíkova 5, 
Giraltovce 
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na činnosti ZÚ zúčastnili po prvýkrát v čase hospitácie. K závažným zisteniam patril fakt, že 
v čase hospitácie v 3 ZÚ boli prítomní len žiaci, ktorí vôbec neboli uvedení v triednej knihe 
a vychovávatelia ich prítomnosť zaznamenali namiesto členov uvedených v zozname. 14 
V 3 ZÚ bola v triednej knihe od začiatku školského roka do konania inšpekcie vykazovaná 
100%-ná účasť členov, ale z rozhovorov s prítomnými vyplynulo, že na činnosti sa 
pravidelne zúčastňovali len 2 až 3 členovia. Školskí inšpektori pri opakovanej kontrole 
triednych kníh overili, že niektorí vychovávatelia prítomnosť členov nezaevidovali ani 
dodatočne alebo v ZÚ, ktoré nerealizovali svoju činnosť v čase hospitácie, bola činnosť 
riadne evidovaná (neprítomní členovia i pedagógovia bez udania dôvodu), vrátane účasti 
členov. V niektorých ZÚ, napr. paličkovanie, šitie, modelárstvo, rybárstvo, joga bol počet 
prítomných výrazne nízky z toho dôvodu, že aj počet zapísaných v triednych knihách nebol 
vyšší ako 1, niekde 2. Naopak, v ZÚ zameraných na spoločenský tanec bolo prítomných až 
43 členov, ale v triednej knihe bolo zapísaných 16. V triednych knihách boli často 
zaznamenané činnosti, ktoré sa na stretnutiach nerealizovali alebo činnosti, ktoré neboli 
v súlade s výchovným plánom. V niektorých ZÚ bola vedená triedna kniha pre viacero 
skupín. K závažným nedostatkom v 1 CVČ patrilo fiktívne vedenie triednych kníh ZÚ, 
ktorých činnosť nebola realizovaná pravidelne. 15 

Vo všetkých krajoch SR vo viacerých CVČ neboli triedne knihy vedené na tlačivách podľa 
vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. V 2 CVČ s výchovným jazykom 
slovenským a maďarským v Nitrianskom kraji ich viedli len v štátnom jazyku.  

Počet prijatých členov v sledovaných ZÚ, ktorý uvádzali riaditelia CVČ, bol 31 424, počet 
prítomných členov na záujmovej činnosti v ZÚ v čase kontroly 18 586, neprítomných bolo 
12 838 (tabuľka č. 2).  
Tabuľka č. 2 

 
Školskí inšpektori nemohli objektívne posúdiť, či sa zmenil (znížil/zvýšil) počet prijatých 

členov navštevujúcich ZÚ v druhom polroku školského roku 2010/2011 v porovnaní 
s prvým polrokom, pretože vychovávatelia mnohých ZÚ neviedli pravdivo, sústavne 
a systematicky evidenciu účasti členov na výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 
Výchovno-vzdelávací proces v záujmových útvaroch 

Školskí inšpektori naplánovali hospitácie so zameraním na pravidelnú záujmovú činnosť, 
predovšetkým na vysunutých pracoviskách CVČ. Pravidelnú výchovno-vzdelávaciu činnosť 
zabezpečovali interní a externí zamestnanci, niekde aj plnoletí dobrovoľníci. V sledovaných 
54 subjektoch  a na ich 748 vysunutých pracoviskách bolo zriadených celkom 4 584  ZÚ, 

                                                
14 CVČ, Strojárska 3, Košice; CVČ Elán, Dončova 1, Ružomberok 
15 CVĆ, Farská 84/5, Ilava 

Počet Kraj 
 kontrolovaných ZÚ prijatých členov členov v čase kontroly rozdiel  % 

Bratislavský 261 3 107 2 235  872 (28,06 %) 
Trnavský 198 2 368 1 794  574 (24,23 %) 
Trenčiansky 177 2 804 1 472    1 332 (47,50 %) 
Nitriansky 256 3 473 2 203    1 270 (36,56 %) 
Žilinský 549 8 575 5 236    3 339 (39,02 %) 
Banskobystrický 196 3 328 1 861    1 467 (44,08 %) 
Prešovský 272 3 781 1 975    1 806 (47,76 %) 
Košický 233 3 988 1 810    2 178 (54,61 %) 
Spolu           2 142        31 424             18 586   12 838 (40,85 %) 
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z toho si školskí inšpektori  naplánovali v 2 142 ZÚ, čo predstavuje 46,72 %. Kontrolu 
vykonali v 1 896 (88,52 %) ZÚ. Nemohli ju vykonať v 246 ZÚ (11,48 %) z rôznych dôvodov: 
v čase inšpekcie nebola činnosť ZÚ realizovaná podľa rozvrhov týždennej činnosti, niekde 
bola ukončená, ale v rozvrhoch naďalej vedená ako pravidelne sa konajúca, vyskytli sa aj 
prípady, keď s vedomím riaditeľa bola preložená na iný termín, ale vopred školským 
inšpektorom táto skutočnosť nebola oznámená. V čase priameho inšpekčného výkonu nebola 
zistená alebo realizovaná činnosť najviac v Prešovskom a v Košickom kraji (tabuľka č. 3).  
Tabuľka č. 3 

 
V prevažnej väčšine tých kontrolovaných ZÚ, v ktorých bola činnosť realizovaná, 

prevládala príjemná motivujúca atmosféra. Komunikácia medzi vychovávateľmi a členmi 
bola kultivovaná, podnetná, vzájomné priateľské vzťahy. Vychovávatelia vytvárali priestor 
na rozvíjanie záujmov členov všetkých vekových kategórií, nevynímajúc deti a žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, z rómskych komunít i zdravotne znevýhodnených. 
Členovia sa aktívne zapájali do činností, pracovali individuálne aj v skupinách, navzájom 
sa akceptovali. Respondenti uviedli, že radi navštevujú ZÚ, činnosti sú pre nich zaujímavé, 
príťažlivé. Vychovávatelia, najmä v útvaroch zameraných na šport, sú nároční, ale zároveň 
prívetiví. Oslovení členovia v útvaroch zameraných na informatiku rovnako uviedli, že ich 
navštevujú so záujmom, lebo môžu pracovať s rôznymi programami, ktoré doma nemajú, 
môžu sa vzdelávať v oblasti programovania, pripravovať na stredoškolskú odbornú činnosť 
alebo na vyučovanie. Niektorí sa však vyjadrili, že ich navštevujú najmä preto, aby si zahrali 
rôzne počítačové hry (aj bojové), mohli sa venovať vlastným aktivitám cez internet. Tieto 
vyjadrenia potvrdili i skúsenosti školských inšpektorov, ktorí tiež zistili, že v niektorých ZÚ, 
kde členovia pracovali bez konkrétneho cieľa, alebo pri jednom počítači sedeli po dvoch, bola 
rušivá atmosféra.  

Pri výchovno-vzdelávacej činnosti boli v kontrolovaných ZÚ zabezpečené prevažne dobré 
materiálno-technické podmienky. V 1 868 (98,52 %) ZÚ vhodne využívali pomôcky, ktoré 
boli majetkom CVČ, na vysunutých pracoviskách i majetkom športových klubov a škôl. 
Niekde centrá pre svoju činnosť zabezpečovali adekvátne materiálno-technické zázemie 
užšou spoluprácou s občianskymi združeniami, resp. rôznymi organizáciami. Ojedinele sa 
vyskytol nedostatok počítačov na počet prihlásených členov, alebo bolo zistené zastarané 
vybavenie niektorých športových ZÚ, nevhodné vybavenie nábytkom pre deti predškolského 
veku.  

Primerane realizovať plánovanú činnosť umožňovali aj vytvorené priestorové podmienky 
v  1 876 ZÚ (98,94 %). ZÚ využívali pre svoju činnosť vlastné priestory, školské telocvične, 
mestské športové haly, mestské kultúrne centrá, neraz prírodné prostredie. Skôr výnimočne 
boli zistené stiesnené podmienky, napr. ZÚ zamerané na lukostreľbu, na loptové hry, 
na železničné modelárstvo, na tanec. Niekde boli nevyhovujúce podmienky z dôvodu 

Počet ZÚ 

Kraj zriadených 
v kontrolovaných
CVČ 

v ktorých bola 
naplánovaná 
hospitačná činnosť 

v ktorých v čase kontroly nebola 
činnosť realizovaná      (%) 

Bratislavský 370 261  1   (0,38 %) 
Trnavský 259 198  4   (2,00 %) 
Trenčiansky 209 177   29   (19,59 %) 
Nitriansky 517 256 13   (5,07 %) 
Žilinský           1 564 549 39   (7,10 %) 
Banskobystrický 445 196   32   (16,32 %) 
Prešovský 602 272   72   (26,47 %) 
Košický 618 233   56   (24,03 %) 
Spolu           4 584                2 142   246   (11,48 %) 
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zvýšeného záujmu žiakov o činnosť. Zistené nedostatky sa týkali aj zabezpečenia vhodných 
hygienických podmienok na vysunutých pracoviskách (v športovej hale a v posilňovni 
chýbali sprchy a oddelené šatne; aktivita jedného ZÚ bola realizovaná v znečistených 
priestoroch pri verejných toaletách; aktivita iného sa realizovala v sále kultúrneho domu, 
v ktorom nebola zabezpečená vyhovujúca teplota).  

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia počas výchovno-vzdelávacej činnosti neboli 
dodržané v 33 (1,74 %) ZÚ. V útvaroch zameraných na spoločenský tanec neumožňoval 
dodržiavať pravidlá bezpečnosti vysoký počet prítomných (až 43), alebo v ZÚ zameraných 
na šport mali členovia nevhodnú obuv a oblečenie. Školskí inšpektori zároveň zistili, že 
v telocvični a v posilňovni nebol počas činnosti ZÚ zabezpečený dozor. So závažnými 
nedostatkami sa stretli v streleckom ZÚ, kde sa v čase hospitácie počas prípravy na streľbu 
v cieľovej ploche pohybovali osoby. V tomto ZÚ nebol vypracovaný interný predpis 
obsahujúci zásady manipulácie so zbraňou.16  

Väčšina ZÚ 1 341 (70,72 %) sa prezentovala svojimi aktivitami na verejnosti. Členovia sa 
zúčastňovali predmetových olympiád, rôznych súťaží na regionálnej, národnej 
i medzinárodnej úrovni, často s medailovým umiestnením. 

Iné zistenia 
• V rozpore s platnými právnymi normami mali CVČ zriadené aj ZÚ, ktoré boli určené 

len členom vo veku nad 30 rokov (predovšetkým zamerané na cudzie jazyky, na šport, 
na informatiku), alebo na činnosti niektorých ZÚ sa spoločne s inými členmi zúčastňovali 
aj osoby nad 30 rokov (1 CVČ Trnavský kraj, 2 CVČ Nitriansky, 3 CVČ Trenčiansky 
a 3 CVČ Prešovský kraj). 17 

• Predpísaný rozsah priamej výchovnej činnosti zástupcov riaditeľov centier nebol 
dodržiavaný v CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava, v CVČ, Malý rad 539/19, Trstená 
a v Súkromnom CVČ, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica, kde navyše zástupca riaditeľa 
svoju priamu výchovnú činnosť vykonával vždy spoločne s ďalším vychovávateľom. 
Rovnako nebola preukázateľne zistená stanovená priama výchovná činnosť interných 
pedagogických zamestnancov v CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava.  

• Záujmovú činnosť mal 1 ZÚ v Súkromnom CVČ, Hlavná 165, Valaliky v rozvrhu 
týždennej činnosti stanovenú na 2 hodiny, ale činnosť sa vykonávala len 45 minút. Priama 
činnosť v ďalších 2 ZÚ trvala kratšie, ako stanovujú právne predpisy (nie 60, ale len 
45 minút). Respondenti v rozhovoroch potvrdili, že vždy trvá rovnako dlho. Tak isto 
v CVČ, Fučíkova 5, Giraltovce a v CVČ, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice v niektorých ZÚ 
trvala kratšie ako 60 minút. 

• V dvoch materských školách učiteľky, zároveň externé pracovníčky CVČ, Októbrová 30, 
Prešov, v čase svojej riadnej pracovnej doby (v dopoludňajších hodinách) viedli ZÚ centra. 

• Do rozvrhu pravidelnej týždennej činnosti centrá zaraďovali aj nasledovné aktivity, 
napr. 
- v Cirkevnom CVČ, Farská 1158, Beluša boli do rozvrhu zahrnuté voľnočasové 

aktivity realizované každý deň v tom istom čase (11,45 – 17,45) pre deti, ktoré mali 
záujem zúčastňovať sa na činnosti centra;  

- v CVČ, Novackého 14, Prievidza do rozvrhu boli zaradené ZÚ určené pre verejnosť 
(internet klub, PC senior, Vtáčnik senior); 

                                                
16 Súkromné CVČ, Čerín 57, CVČ Jána Pavla II., Námestie Krista Kráľa 3, Prešov; Súkromné CVČ NTS,  
    Školská 18, Nemšová ; CVČ, Strojárska 3, Košice; Súkromné CVČ, Trakovice 10 
17 CVČ, Sadová 1, Senica; CVČ, Novackého 14, Prievidza; CVČ, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom;     
    CVČ, Farská 84/5, Ilava; CVČ DOMINO, Štefániková trieda 63, Nitra, CVČ Ľudovíta Štúra 156, Želiezovce;    
    CVČ, Fučíkova 5, Giraltovce; CVČ, Októbrová 30, Prešov; CVČ Jána Pavla II., Námestie Krista Kráľa 3,  
    Prešov 



 10 

- v CVČ, Farská 84/5, Ilava boli v rozvrhu pravidelnej záujmovej činnosti vedené ako 
ZÚ i návštevy osôb v počítačovej miestnosti CVČ sprístupnenej verejnosti denne 
v čase od 13.00 do 18.00 hod. a kluby dospelých (Klub jogy, Klub učiteľov). 

• Plavecký výcvik organizovaný pre deti z rôznych materských škôl v CVČ, Masaryka 2229, 
Trebišov bol vykazovaný ako pravidelná záujmová činnosť detí v rozvrhu pravidelnej 
týždennej činnosti. Na činnosti tohto ZÚ sa striedali deti z rôznych materských škôl. 
Od decembra 2010 do konania priameho inšpekčného výkonu (marec 2011) nebol 
v triednej knihe uvedený žiadny záznam o činnosti. Túto skutočnosť riaditeľ zdôvodnil 
tým, že činnosť ZÚ dočasne pozastavil pre zvýšenú chorobnosť detí a nezáujem 
materských škôl. 

• Do pravidelnej záujmovej činnosti Súkromné CVČ Quo vadis, Sokolská 9, Zvolen zaradilo 
ako ZÚ Rozvoj špecifických funkcií, ktorý realizoval vychovávateľ vo funkcii asistenta 
učiteľa v priebehu vyučovania vo viacerých triedach.  

• V CVČ, Októbrová 30, Prešov v ZÚ zameranom na tanečno-pohybovú prípravu neboli 
zabezpečené vhodné pomôcky súvisiace s činnosťou (zvuková nahrávka z mobilu, 
členovia cvičili v nevhodnej obuvi). Výchovno-vzdelávaciu činnosť v tomto ZÚ školská 
inšpekcia kontrolovala dvakrát, pričom z celkového počtu 7 zapísaných členov sa prvého 
stretnutia zúčastnili dvaja a na ďalšie stretnutie neprišiel ani jeden člen. 

• Viaceré materské, základné i stredné školy, v ktorých CVČ realizovali výchovnú činnosť 
v ZÚ, si túto činnosť centier často uvádzali ako vlastné krúžky organizované školou 
a niektoré ich uvádzali aj na vysvedčeniach žiakov. 

• V CVČ ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava umožnili zúčastniť sa záujemcom na činnosti 
ZÚ aj na základe hostiteľského lístka a individuálneho uhradenia poplatku, ponúkali aj 
permanentky. 

• Riaditeľka Súkromného CVČ Pohoda, Alejová 11, Košice vykonávala v čase kontroly 
zároveň funkciu riaditeľky Súkromného CVČ, Vyšný Hrušov 63. 

• Riaditeľ Súkromného CVČ, Komenského 2, Spišská Nová Ves bol zároveň v čase kontroly 
riaditeľom Súkromného CVČ, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica.  

• V Súkromnom CVČ, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica bol zistený výrazný rozdiel 
v počte prijatých osôb na pravidelnú činnosť, ktorý uvádza ÚIPŠ (9 158) a skutočne 
prijatými osobami (1 136), ktorý uviedol riaditeľ centra. 

• V Súkromnom CVČ, Komenského 2, Spišská Nová Ves ZÚ začali ZÚ vykonávať svoju 
činnosť až v druhom polroku školského roka 2010/2011. Dôvodom boli, podľa vyjadrenia 
riaditeľa, problémy s financovaním činnosti. 

Výrazné negatívne zistenia 
Riaditelia niektorých centier neposkytli školským inšpektorom vždy jednoznačné 

informácie, vysvetlenia k zisteným negatívnym javom. Ojedinele boli informácie 
zavádzajúce.  

Prešovský kraj 
 CVČ Fučíkova 5, Giraltovce – v predloženom rozvrhu týždennej činnosti bolo 11 ZÚ 
uvedených dvakrát, niektoré s duplicitným počtom prijatých žiakov. V rovnakom dni a v čase 
dvaja vychovávatelia podľa rozvrhu viedli naraz 2 ZÚ. Zo 102 kontrolovaných útvarov 
činnosť v čase hospitácií nerealizovalo 62 z rôznych dôvodov: neprítomnosť 
vychovávateľov, neprítomnosť žiakov, ukončenie činnosti ZÚ, zrušenie ZÚ, realizovanie 
činnosti v inom termíne, v 12 ZÚ nebol zistený dôvod. V jednom prípade bola škola v čase, 
v ktorom mala prebiehať činnosť ZÚ, už zatvorená. Činnosť jedného ZÚ realizovaná 
v telocvični školy prebiehala súčasne s vyučovacou hodinou telesnej a športovej výchovy. 
Činnosť ZÚ stolný tenis sa v čase kontroly v telocvični školy nerealizoval a oslovení 
nepedagogickí zamestnanci školy údajne nepoznali meno vedúceho útvaru a z ich vyjadrenia 
vyplynulo, že v tomto čase sa aktivity ZÚ v škole nikdy nekonali. Podľa rozvrhu boli 
do pravidelnej záujmovej činnosti zaradené i ZÚ, ktoré vykonávali svoju činnosť 
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nepravidelne. Bola sem zaradená aj „Hodinová škôlka“, ktorá zabezpečovala služby 
pre rodičov (v čase návštevy lekára, úradov) najviac na 2 hodiny denne za finančnú úhradu. 
V čase kontroly boli v nej prítomné 3 deti mladšie ako 3 roky. V rámci ZÚ (pracovné 
rehabilitácie) mal zamestnanec CVČ dochádzať za žiakmi s ťažkým zdravotným postihnutím 
do miesta bydliska (informáciu poskytol riaditeľ kmeňovej školy), čas konania tohto útvaru 
bol uvedený v rozvrhu týždennej činnosti od 14,00 do 15,00 hod. a počet prijatých 19, čo 
poukazovalo na nereálnosť tejto pravidelnej činnosti pre daný počet žiakov. 

Banskobystrický kraj 
 Súkromné CVČ, Lhenická 33, Budča – z 28 kontrolovaných ZÚ nebola realizovaná 
činnosť v 10. Na 2 vysunutých pracoviskách nemohli školskí inšpektori uskutočniť 
8 naplánovaných hospitácií. Do začiatku inšpekčného výkonu bola činnosť týchto ZÚ 
v rozvrhu vedená ako pravidelná a trvajúca. Riaditeľ centra po upozornení školskými 
inšpektormi na túto skutočnosť predložil dodatočne oznámenie o ukončení činnosti.  
 Súkromné CVČ, Čerín 57 – v 1 ZÚ nebola predložená triedna kniha, čím nebolo 
potvrdené fungovanie ZÚ. V 2 ZÚ (Mladý chovateľ) zameraných na prírodno-
environmentálnu oblasť bolo prihlásených 100 členov. Činnosť mala podľa rozvrhu prebiehať 
v jazdeckom areáli EQUUS SPORT s. r. o. Tehelná 29, Nemecká. Podľa písomného 
vyjadrenia majiteľa, ktoré poskytol školským inšpektorom, tieto ZÚ v jazdeckom areáli 
v školskom roku 2010/2011 nerealizovali svoju činnosť. 
 CVČ pri Základnej škole s materskou školou, Brusno 622 – časté zmeny v rozvrhoch 
počas kontroly, prekrývanie sa činnosti ZÚ s tréningami klubov boli príčinou, že školskí 
inšpektori nemohli overiť, či niektoré ZÚ skutočne vykonávajú svoju činnosť. Zároveň 
školskí inšpektori nezistili žiadnu činnosť v ZÚ Jazdecká škola, kde bolo prihlásených 
260 členov (podľa údajov poskytnutých riaditeľom CVČ). Podľa písomného vyjadrenia 
majiteľa, ktoré poskytol školským inšpektorom, tieto ZÚ v jazdeckom areáli EQUUS SPORT 
s. r. o. Tehelná 29, Nemecká v školskom roku 2010/2011 nerealizovali svoju činnosť. 
K zisteniam ŠŠI vzniesol námietky vedúci zamestnanec centra. Nečinnosť ZÚ zdôvodnil 
zmenami v rozvrhu týždennej činnosti.  

Košický kraj  
CVČ, Strojárska 3, Košice – zo 75 kontrolovaných ZÚ nebola činnosť realizovaná až 

v 31. Riaditeľka nebola o dôvodoch informovaná. Školskí inšpektori zistili, že v dodatočne 
vyžiadaných triednych knihách ZÚ, ktoré nerealizovali činnosť na vysunutých pracoviskách 
(neprítomnosť členov i pedagógov bez udania dôvodu), bola až do konania inšpekcie 
evidovaná záujmová činnosť pravidelne, týždenne, vrátane dochádzky, v súlade s rozvrhom. 
V 1 ZÚ bolo zistené, že žiaci, ktorí pracovali pri počítačoch a elektronicky vypĺňali prihlášky 
na vysokoškolské štúdium, neboli jeho členmi. V inom bola triedna kniha predložená 
dodatočne, účasť/neúčasť žiakov v nej nebola zaznamenaná, vložené boli prezenčné listiny 
pozostávajúce zo zoznamu žiakov viacerých skupín a viacerých dní na jednom liste. V útvare 
zameranom na kulturistiku sa činnosť vykonávala bez prítomnosti vychovávateľa. Pravidlá 
BOZP neboli dodržané a triedna kniha nebola predložená ani dodatočne.  

Žilinský kraj  
CVČ Elán, Dončova 1, Ružomberok – riaditeľ oznámil v priebehu inšpekcie 147 zmien 

v rozvrhu a ukončenie činnosti 15 ZÚ. V čase kontroly v 24 ZÚ nebola zistená aktivita, 
pričom podľa vyjadrenia riaditeľa činnosť 14 ZÚ bola preložená s jeho vedomím na iný 
termín. Závažným zistením bola skutočnosť, že v 2 ZÚ boli na činnosti prítomní len 
neevidovaní členovia a vychovávatelia ich prítomnosť zaznamenali namiesto evidovaných.  

Nitriansky kraj 
CVČ, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice – predložený rozvrh týždennej činnosti a evidencia 

viacerých ZÚ boli značne neprehľadné. Triednu knihu 3 ZÚ neviedli, čím nedeklarovali svoju 
činnosť, počet a účasť členov. Záujmový útvar kalanetika viedla dospelá osoba, ktorá nemala 
uzavretú dohodu o vykonaní práce. Evidencia členov tohto ZÚ bola chaotická. Podľa 
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vyjadrenia vychovávateľky si miestnosť pre svoju činnosť prenajímala. Riaditeľ centra však 
uviedol, že priestory CVČ neprenajíma a  kalanetiku eviduje ako ZÚ. Závažné nedostatky 
boli zistené aj v rozhodnutiach o prijatí členov do ZÚ riaditeľom centra (napr. 10 členom boli 
pridelené rovnaké čísla rozhodnutí, ďalšiemu vydané 2 rozhodnutia o prijatí, členom 
prihláseným na činnosť od druhého polroku boli rozhodnutia vydané už v novembri 2010). 

Výrazné pozitívne zistenia 
Výchovné programy CVČ boli cielene zamerané na zmysluplné využívanie voľného času, 

na aktívny oddych, rozvíjanie osobnosti, záujmu a talentu, na podporu tvorivosti, praktických 
zručností členov. Pre činnosť ZÚ vo viacerých kontrolovaných subjektoch bola 
charakteristická spontánna atmosféra, kultivovaná komunikácia, zdravá súťaživosť, atraktívne 
i pútavé aktivity. Oslovení respondenti v prevažnej miere potvrdili, že sa radi na činnostiach 
ZÚ zúčastňujú, pozitívne oceňovali prístup vychovávateľov.  

K príkladom dobrej praxe prináležala výchovno-vzdelávacia činnosť, napr. 
• CVČ TREND, Obrancov mieru 7, Detva – k viacerým pozitívnym zisteniam patrili 

veľmi dobre spracovaný výchovný program, aktuálne vedenie pedagogickej dokumentácie. 
Vysoká účasť členov na plánovaných činnostiach v čase hospitácií, niekde aj 100 %-ná 
(celkovo 77 %) potvrdzovala, že aktivity boli príťažlivé, v ZÚ prevládala priateľská 
atmosféru. Najmä útvary zamerané na športovú oblasť mohli zdokumentovať svoju 
činnosť medailovými úspechmi z majstrovstiev SR a EÚ a iných medzinárodných súťaží. 

• CVČ, Hlinická 3, Bratislava – prioritou výchovného programu bolo zacielenie sa 
na ochranu telesného a duševného zdravia detí a mládeže pred škodlivými vonkajšími 
vplyvmi a ohrozeniami. Deťom s mentálnym a fyzickým postihnutím umožňovali 
bezplatne navštevovať keramickú dielňu, kde im práca s hlinou pomáhala pri rehabilitácii, 
resocializácii a rozvoji motoriky. 

• Cirkevné CVČ, Juskova Voľa 118 – kvalitu ich práce nepoznačili ani stiesnené priestory, 
ani skromné materiálne vybavenie. Na viacerých vysunutých pracoviskách činnosť ZÚ 
predstavovala jedinú možnosť organizovaného zmysluplného trávenia voľného času detí 
a mládeže. Záujem o ponúkané aktivity potvrdila aj značne vysoká pravidelná účasť členov 
(64 %).  

• Súkromné CVČ, Vyšný Hrušov 63 – členovia útvarov zameraných na vzdelávaciu, 
spoločensko-vednú i prírodovedno-environmentálnu oblasť mali možnosť pracovať 
s množstvom zaujímavých až nadštandardných učebných pomôcok. Vychovávatelia citlivo 
zohľadňovali pri práci ich sociálne i kultúrne rozdiely a osobitosti. 

 
Uplatnené opatrenia 

Na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z inšpekčných zistení Štátna školská inšpekcia 
voči riaditeľom kontrolovaných subjektov uplatnila 78 odporúčaní, uložila 33 konkrétnych 
opatrení a v 34 kontrolovaných subjektov uložila riaditeľom prijať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov.  

Zriaďovateľom CVČ zaslala 14 upozornení týkajúcich sa vykazovania príležitostných 
aktivít ako pravidelnej týždennej záujmovej činnosti, fiktívneho vedenia triednych kníh, 
nedodržania predpísaného rozsahu priamej výchovnej činnosti, organizácie pravidelnej 
záujmovej činnosti, nespĺňania kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon riadiacej 
funkcie, nezriadenia rady školského zariadenia, nedostatkov v zriaďovacích listinách 
a upozornenia KŠÚ na nutnosť vykonať finančné kontroly. 
 
Odporúčania a podnety 
Riaditeľom centier voľného času 
• venovať v rámci kontrolnej činnosti systematickú pozornosť organizácii a realizácii 

pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej činnosti  
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Metodicko-pedagogickému centru 
• organizovať vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov centier voľného času 
• poskytovať metodické materiály k činnosti záujmových útvarov 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 
• stanoviť v právnom predpise najvyšší počet detí a iných osôb zúčastňujúcich sa výchovnej 

činnosti v záujmovom útvare centra voľného času 
• vykonať finančnú kontrolu v centrách voľného času na čerpanie finančných prostriedkov 

pridelených na činnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


