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Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách 

v centrách voľného času v školskom roku 2013/2014 v SR 

Inšpekcie sa vykonali v 2 centrách voľného času (ďalej CVČ), z nich bolo 1 štátne 

a 1 súkromné, obe s vyučovacím jazykom slovenským. Následná inšpekcia v subjekte 

Banskobystrického kraja sa vzťahovala na tematickú inšpekciu, ktorej predmetom bolo zistiť 

stav podmienok a výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ. V súkromnom centre Košického 

kraja nadväzovala na tematickú inšpekciu, ktorej predmetom bola kontrola pripravenosti CVČ 

na riešenie problematiky šikanovania. Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) kontrolovala 

prínos uloženého odporúčania, splnenie 6 konkrétnych opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov prijatých riaditeľmi subjektov (tabuľka č. 1).  

Tabuľka č. 1 Uložené opatrenia 

Spolu 7 

z toho odporúčania 
opatrenia prijaté zo strany 

kontrolovaného subjektu 
opatrenia uložené ŠŠI 

Počet 1 6 0 

z toho 

akceptované splnené splnené 

1 100 % 5 83 % 0 % 

neaktuálne neaktuálne neaktuálne 

0 % 0 % 0 % 

nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť 

0 % 1 17 % 0 % 

Odporúčanie týkajúce sa rozporu medzi plánovanou a reálne vykonávanou činnosťou 

vychovávateľov (priama činnosť sa realizovala v tom istom čase ako činnosť príležitostná) 

bolo riaditeľom centra akceptované, čo potvrdila aj kontrola rozvrhov týždennej činnosti 

záujmových útvarov a príslušných zápisov v triednych knihách. K zisteným nedostatkom 

vo vedení triednych kníh, v školskom poriadku a v evidencií sťažností prijali riaditelia 

centier 6 opatrení. Kontrolou sa potvrdilo, že školský poriadok bol doplnený o časť 

Prevencia šikanovania vo vzťahu k právam a povinnostiam detí, žiakov a ich zákonných 

zástupcov a s jeho aktualizovaným obsahom boli členovia záujmových útvarov oboznámení. 

V náhodne vybraných triednych knihách sa overilo, že učivo bolo zapisované v štátnom 

jazyku. Riaditeľka SCVČ písomne poverila administratívnu zamestnankyňu vedením 

centrálnej evidencie sťažností a vydala vnútornú smernicu o sťažnostiach. Ku dňu následnej 

inšpekcie nebola v evidencii zaznamenaná žiadna sťažnosť, nebolo možné posúdiť, či bude 

vydaná vnútorná smernica aj dôsledne dodržiavaná.  

Iné zistenie 
 ŠŠI upozornila zriaďovateľa SCVČ na skutočnosť, že riaditeľka nespĺňala kvalifikačné 

predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. Zriaďovateľ odvolal riaditeľku 

z funkcie a poveril ju vedením CVČ, kým sa neuskutoční výberové konanie. V termínoch 

20. 05. 2013 a následne 25. 11. 2013 bolo výberové konania vyhlásené, neprihlásil sa žiaden 

uchádzač, preto bola opakovane vedením centra poverená.  

Záver  
Prínosom akceptácie odporúčania a splnením prijatých opatrení v CVČ boli dôsledne 

uplatnené všeobecne záväzné právne normy riaditeľmi centier v praxi pri tvorbe a dodržiavaní 

rozvrhov týždennej činnosti, pri vedení triednych kníh a evidencie sťažností.  


