


Milí čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk druhé číslo časopisu MAJAčik, 
časopisu Súkromného centra voľného času, časopisu o 
voľnom čase, pre voľný čas. V tomto čísle nájdete 
príspevky o vydarených voľnočasových prázdninových 
aktivitách  detí, urobíme exkurz do niektorých krúžkov 
a pochválime sa niektorými pozoruhodnými výsled-
kami, ktoré  deti nášho centra dosiahli v rôznych 
súťažiach. Zároveň sa pozrieme aj na novootvorené 
záujmové krúžky očami ich vedúcich. Vkročili sme do 
nového školského roku, a preto si  naša  pani riaditeľka 
dovolila poďakovať rodičom a deťom za to, že aj v 
tomto školskom roku sa rozhodli tráviť svoj voľný čas v 
jednom z krúžkov nášho centra. Na prianie zástupcov 
rodičov detí navštevujúcich naše centrum 
zverejňujeme ich výzvu, ktorá smeruje k poslancom 
miest a obcí, v ktorých majú deti navštevujúce SCVČ 
trvalé bydlisko, aby zodpovedne pristupovali k žiadosti 

SCVČ o pos-kytnutie finančnej dotácii na mzdy a 
prevádzku pre budúci rok. Od nového roka nás čakajú 
zmeny vo financovaní centier voľného času a to sa nás 
všetkých v centre bytostne dotýka. Považujeme za 
potrebné Vás o týchto zmenách a ich dopadoch na 
činnosť nášho centra informovať, aj keď by sme radšej 
miesto toho písali o aktivitách detí na krúžkoch a 
zverejňovali ich básničky, či literárne práce. Dovoľte mi 
ešte pogra-tulovať a predstaviť Vám troch úspešných 
riešiteľov  osemsmerovky uverejnenej v prvom čísle 
časopisu MAJAčik a zároveň Vás upozorniť na to, že aj 
v tomto čísle máme súťaž, kde môžete vyhrať  vecné 
ceny. 
Milí čitatelia, takže hor sa do čítania, hor sa do 
súťaženia a potom hor sa na krúžky za zábavou! 

Zdraví Vás

Šéfredaktorka: Ľudmila Miškolciová

Oživená činnosť poľovníckeho
krúžku
Už tretí rok pracuje v rámci SCVČ poľovnícky krúžok. V 
prenajatých priestoroch ZŠ Vígľaš majú členovia krúžku 
vytvorené dostatočné podmienky pre nadobudnutie 
teoretických vedomostí, ale aj realizáciu praktických 
aktivít súvisiacich s poľovníctvom ako je napr. streľba 
so vzduchovky, práca s buzolou a iné. Cieľom je pre-
dovšetkým vzbudiť u detí záujem o prírodu, poznávanie 
drevín, rastlín, plemien poľovných psov, stopy zvierat, 
orientácia v teréne, určovanie azimutu, pomenovanie 
poľovnej zveri a trofejí. Získanými vedomosťami sa 
každý rok prezentujeme na okresnej súťaži krúžkov 
mladých priateľov poľovníctva, ktorú úspešne už 11 
rokov organizuje v júni Okresná organizácia Slo-
venského poľovníckeho zväzu Detva na Látkach. Každý 

rok pripravíme do súťaže dve trojčlenná družstvá, 
ktoré reprezentujú nielen SCVČ, ale aj PZ SIROŇ 
DETVA a PZ Pod Boky Vígľaš.

            Pripravil: vedúci krúžku Ing. Pavel Adam 

Slová vďaky 
pani riaditeľky SCVČ rodičom...
Milí rodičia,
letné prázdniny odvial vietor ako listy so stromov a 
pred Vami sa objavilo veľa úloh súvisiacich s novým 
školským rokom. Prostredníctvom nášho druhé čísla 
časopisu MAJAčik, aj keď trochu s odstupom času, 
chcem Vašim deťom zaželať do nového školského roku 
veľa chuti do učenia a Vám pevné nervy a veľa radosti 
z výsledkov ich práce a úspechov. Dovoľte mi tiež 
zaželať našim vedúcim záujmových útvarov, aby sa im 
pracovalo s deťmi s radosťou, poprosiť ich, aby boli 
vynaliezaví, kreatívni a vytvorili pozitívnu krúžkovú 
atmosféru. Osobitne sa chcem poďakovať rodičom, 
ktorí nám prejavili dôveru a v tomto školsko roku sa 
rozhodli spolu s ich deťmi pre jeden z našich 85-tich 
krúžkov. Môžem ich uistiť, že urobím všetko preto, aby 
sa na pravidelných záujmových stretnutiach, ale i na
podujatiach, súťažiach, výletoch a iných aktivitách, 
ktoré pre vás budeme po celý školský rok s radosťou 
pripravovať, deti cítili dobre a svoj voľný čas plno-
hodnotne využili pri realizácii svojich záujmov.
V školskom roku 2012/2013 sme vydali rozhodnutia o 

prijatí 1118 deťom, ktorým sa bude venovať 67 
pedagogických pracovníkov a trénerov. Viac ako 
polovica detí si z našej ponuky vybrala oblasť 
telovýchovy a športu, čo nás veľmi teší, pretože pohyb 
v akejkoľvek forme zlepšuje ich zdravotný stav. 
Vážení rodičia, našou snahou je prichádzať každý rok s 
ponukou niečoho nového, čo by mohlo osloviť vaše 
deti. V tomto roku sme otvorili ďalšie krúžky tvorivých 
dielní, kde si deti zdokonaľujú svoju zručnosť a 
umelecké cítenie, otvorili sme krúžky anglického a 
talianskeho jazyka, krúžky animovanej tvorby, kde sa 
deti učia pracovať s digitálnou filmovou technikou, 
krúžok astronómie. Pripravili sme a realizujú sa aj 
krúžky veľmi praktické pre život vašich detí v 
dospelosti, či už je to krúžok finančnej gramotnosti, 
alebo krúžky zamerané na ochranu prírody a sta-
rostlivosť o zvieratká. Získané vedomosti a zručnosti, 
ktoré deti získajú, využijú na olympiádach, súťažiach a 
rôznych vystúpeniach, ktorých sa v priebehu roka 
zúčastnia aj za nášho finančného prispenia resp., ktoré 
plánuje centrum zorganizovať.

Pripravila: Mgr. Mária Lešáneková
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Vzdelávacia
Angličtina hrou
Angličtinárik
Anglický jazyk
Taliansky jazýček

Spoločenskovedná a
kultúrna

Hra Cashflow
Krúžok modernej mágie
Zdravá výživa
Obohatenie osobnosti
Slovenčina s úsmevom
Slovenčina hrou
Rebelko
Všetkovedko

Esteticko- výchovná
Art Decor
Divadielko
Rozárka- flautový
Tanečný
Hudobno - dramatický
Šikovníček
Roztlieskavačky
Tvorivé dielne

Prírodno-enviromentálna
  KMPP

Poľovníctvo
Krížom-  krážom
Zelená škola
Turisticko- prírodovedný

Pracovno -technická
       Astronomický

Bystré hlavičky
Animáčik
Animované rozprávky
Internet môj pomocník
Počítač môj kamarát
Internetko
Skicárik
Strelecký

Telesná a športová kultúra
       Mladý hokejista

Futbal
Florbal
Gymnastika
Karate
Loptové hry
Pohybová príprava
Volejbal
Tanečný
Plavecký

Výzva rodičov detí
navštevujúcich SCVČ v Detve
Vážení páni primátori, starostovia a poslanci mestských 
a obecných zastupiteľstiev v regióne Podpoľania, na 
prelome rokov 2012/2013 budete na základe novely 
zákona o financovaní škôl a školských zariadení 
prvýkrát rozhodovať o pridelení finančných prostried-
koch pre naše deti navštevujúce Súkromné centrum 
voľného času v Detve. Do Súkromného centra voľného 
času so sídlom v Detve rodičia v školskom roku 
2012/2013 prihlásili aj na základe dobrých skúseností z 
predchádzajúcich dvoch rokov 1118 detí. 
Preto, aby mohli naše deti zmysluplne tráviť svoj voľný 
čas a venovať sa svojím záľubám, je k tomu potrebné 
zabezpečiť kvalifikovaných vedúcich krúžkov, vytvoriť 
priestorové a materiálové podmienky a to nejde bez 
finančných prostriedkov. Doteraz finančné prostriedky 
na financovanie miezd a prevádzky tohto školského 
zariadenia pre všetky deti v SCVČ dostávalo mesto 
Detva. Od 1.1.2013 dochádza k zmene financovania 
Centier voľného času. Vaše mesto/obec, na každé dieťa 
s trvalým pobytom na jej území dostane finančný 
príspevok vo forme podielových daní. Táto zmena 
umožní aj takým obciam, ktoré na svojom území 
nemajú centrum voľného času disponovať finančnými 

prostriedkami doteraz určenými pre centrá voľného 
času. 
Vážení páni primátori, starostovia a poslanci mests-
kých a obecných zastupiteľstiev  obraciame sa na Vás s 
dobrou vierou, že keď Vám už p. Čaplovič, minister 
školstva, vedy výskumu a športu SR dal tú dôveru 
rozhodovať o financovaní školských zariadení voľného 
času, že finančné prostriedky, ktoré Vaša obec obdrží 
nebudú použité na "výstavbu chodníkov alebo lik-
vidáciu obecných dlhov", ale na podporu záujmovej 
činnosti detí  podľa ich záujmu a záujmu ich rodičov. 
V týchto dňoch sa manažment  SCVČ začína obracať na 
Vás so žiadosťami o finančnú dotáciu pre deti, ktorých 
rodičia požiadali o prijatie do SCVČ a ktorým boli 
vydané rozhodnutia o prijatí a majú trvalý pobyt vo 
Vašej obci. Veríme, že väčšine z Vás, nie je ľahostajné 
ako trávi čas Vaše dieťa a deti Vašich spoluobčanov a 
preto Vás vyzývame k tomu, aby ste zodpovedne 
posudzovali tieto žiadosti o finančnú dotáciu a mysleli 
pri tom na to, akú budúcnosť pre nás pripravia naše 
deti, ak im teraz zničíme ich prítomnosť.

Rodičia detí SCVČ

Vážení čitatelia, podporu tejto  výzve môžete vy-
jadriť aj prostredníctvom našej webovej stránky 

www.scvcdetva.sk. 

scvcdetva.sk
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Nový krúžok Hra Cachflow –
ako sa stať bohatým

Súkromné centrum voľného času Vám predstavuje 
novú voľno-časovú aktivitu, ktorá sa momentálne 
realizuje v dvoch krúžkoch. Oslovili sme vedúceho 
tohto krúžku Bc. Mateja Lešáneka, aby nám činnosť 
krúžku bližšie predstavil.

Prečo ste sa rozhodli viesť tento krúžok?
V dnešnej dobe, v čase boja o zákazníka, nás banky 
bombardujú svojimi ponukami na "výhodné" finančné 
produkty, kde sa nám snažia vysvetliť, ako máme so 
svojimi finančnými prostriedkami naložiť, aký bankový 
produkt pritom využiť, aby sme získali mizivé percento 
ročne ako úrok. V dnešnej dobe je finančné vzdelanie 
dôležité a je zatiaľ len veľmi málo ľudí, ktorí mu 
prikladajú nejakú dôležitosť a uvedomujú si túto 
skutočnosť. Finančné vzdelanie v minulosti aj teraz 
väčšina z nás nedostala s výnimkou absolventov 
ekonomicky zameraných škôl, a preto sa ľudia musia 
spoliehať sami na seba, ísť strastiplnou cestou, ktorá sa 
nazýva pokus-omyl. Väčšinou to býva cesta dlhá, veľmi 
drahá s množstvom stresu. My sme sa rozhodli ísť 
cestou kratšou, lacnejšou a plnou zábavy. Tá cesta sa 
volá Hra Cashflow.

Čo je hra Cashflow?
Cashflow je stolná spoločenská hra pre 6 hráčov, ktorá 
vysvetľuje základy finančnej gramotnosti a inves-
tovania. Malá hra o veľké peniaze. Hra Vám dá 
inšpiráciu na to, ako vybudovať svoj vlastný príjem a 
ako zarobiť peniaze napríklad v realitách. Naviac deti 
budú mať možnosť reálne zhodnotiť ako ich rodičia 
finančne spravujú ich spoločný doterajší život. Budú 
môcť posúdiť stovky príležitostí, ktoré sú veľmi 
podobné tým z reálneho sveta investícií a obcho-
dovania. Pokiaľ sa im podarí doma vtiahnuť do hry 
svojich rodičov môžu im ukázať, že ich skutočné výdaje 
alebo investície v reálnom živote je možné hodnotiť 
podľa toho, ako ste sa ich naučili hodnotiť v hre. V 
každom prípade, táto hra ich naučí lepšie riešiť 
finančné situácie pred ktorými sa v živote ocitnú. Hra 
Cashflow je skutočne jedinečná hra. Je to prvá hra, 
ktorá vyučuje účtovníctvo, financie a investovanie. Táto 
hra sa nedá porovnať s inými stolovými hrami. Žiadna

iná hra Vás nenaučí, ako zaobchádzať so svojimi 
financiami a ako sa stať bohatým.

Na čom je hra založená?
Správa osobných financií, investovanie do aktív, 
zbavovanie sa pasív, riešenie problémov s dlhom a 
pod. Hra sa snaží všetky tieto aspekty, čo najviac 
priblížiť realite, napriek tomu zostávajú vo veľmi 
jednoduchej a ľahko pochopiteľné forme.

Komu je hra Cashflow určená?
Cashflow je hra, ktorá je určená všetkým, ktorí sa chcú 
stať bohatí. Kto má otvorenú myseľ a chce sa 
dozvedieť niečo o investovaní a pasívnom príjme 
peňazí. Hra je vytvorená v dvoch verziách pre deti a 
dospelých.

Prečo by si mali deti a dospelí zahrať Cashflow?
Každý by si mal túto hru zahrať aspoň raz, aby 
pochopil, že v 21. storočí bude každý z nás potrebovať 
dve zamestnania - jedno pre seba a druhé pre svoje 
peniaze. Finančná gramotnosť bude predstavovať 
rozdiel medzi úspechom a neúspechom.

V čom je jedinečná a v čom sa odlišuje od 
ostatných stolných hier?
Vo viacerých podobných stolných hrách hráte len z 
jedným druhom aktív a hry nerozoberajú vaše osobné 
financie a hráči hrajú proti sebe. Hra Cashflow naopak 
učí spolupracovať, kombinuje rôzne druhy aktív (akcie, 
nehnuteľnosti, business, finančné deriváty) a cieľom je 
vysvetliť hráčom, ako nakladať s osobnými financiami. 
Cashflow bola vytvorená práve preto, aby pomáhala 
ľuďom so zlepšením ich reálnej finančnej situácie.

Čo sa hrou deti naučia?
Získajú informácie, ako si v čase, keď budú mať svoj 
vlastný príjem môžu vylepšiť svoj cashflow (mesačný 
tok peňazí). Nadobudnú základy preto, aby boli 
schopní investovať do akcií, nehnuteľností, vlastného 
podnikania. Naučia sa rozlišovať dobré investície od 
zlých investícií. Nadobudnú povedomie o tom, že 
bohatstvo nezáleží ani tak od výšky príjmu, ako od 
finančnej inteligencie. Získajú schopnosť naučiť sa 
dostať z každodennej práce pre peniaze (tzv. krysieho 
závodu). Pochopia, prečo väčšina ľudí po zvýšení 
príjmu zvyšuje svoje náklady. Naučia sa finančne 
plánovať a získajú schopnosti využívať príležitosti na 
trhu.
Na záver by som chcel podčiarknuť, že rozvoj finančnej 
gramotnosti je celoživotný proces. Budem rád pokiaľ sa 
mi podarí deti zaujať a dať im určité základy finančnej 
gramotnosti a to nenásilným spôsobom primeraným 
veku – hrou.

Pripravil: Bc. Matej Lešánek

scvcdetva.sk
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Čo sme všetko zažili na
krúžkovej činnosti ...

V polovici apríla sme s 
deťmi navštívili vzdelá-
vacie centrum v Záježo-
vej. Zrekonštruované 
centrum ponúklo deťom 
pohľad na environmen-
tálne technológie a rôz-
ne prírodné materiály 
ako napríklad hlinené 
omietky, izoláciu slame-

nými balíkmi, izoláciu z drevenej buničiny či využitie 
odpadového materiálu.

Vedenie ZŠ vo Vígľaši v 
spolupráci so SCVČ a 
starostom obce Ing. 
Záchenským privítalo v 
priestoroch ZŠ p. Pavla 
Blažeka, ktorý štyrikrát 
reprezentoval Slovensko 
na olympijských hrách, 
pričom jeho najväčším 
úspechom bola zlatá me-

daila na ME v Splite v roku 1990.  

Dievčatá z krúžkov Bas-
ketbal 1 a 2 sa koncom 
mája zúčastnili v Pop-
rade MS v basketbale ml. 
Mini. Dievčatá podávali 
počas turnaja vynikajúce 
výkony o čom svedčia aj 
výsledky z jednotlivých 
zápasov. Na turnaji ne-
našli premožiteľa a stali 

sa majsterkami SR. Blahoželáme dievčatám a p. 
Bohušovi a p. Turbekovi, že za jeden rok sa im podarilo 
vychovať takéto talenty.

SCVČ v spolupráci s MAS 
Podpoľanie a so ZŠ Vígľaš a 
S. Lazy sa zúčastnili akcie 
Župné leto 2012 na 
štiavnickom Starom zámku. 
Do akcie sa zapojili výs-
tavou svojich výrobkov, 
ktoré vyrobili na krúžkoch 
Art Decor, Keramika, Krea-
tívne aranžuj a Mladý 
výtvarník. Pod vedením p. 
Vikára, vedúceho záujmo-

vého útvaru Keramika prebehli aj tvorivé dielne, na 
ktorých predstavil prácu s hlinou a  so železom.

Medzinárodný deň detí sa 
niesol v znamení dňa 
plného zábavy, tanca, 
výtvarných a športových 
súťaží. Deti súťažili vo 
vybíjanej, volejbale, hode 
loptičkou na cieľ a v 
chôdzi na drevených 
chodúľoch. Tí najlepší 

boli odmenení diplomami a sladkou odmenou.

Začiatkom júna vedenie 
SCVČ pripravilo pre svo-
jich členov zaujímavý 
výlet. Najprv navštívili 
letisko Sliač s prehliad-
kou lietadiel, policajných 
áut, pyrotechniky, streľ-
by a penovej šou. Nás-
ledne sa deti presunuli do 
galérie na Zvolenskom 
zámku a na záver dňa si 

naživo vychutnali vystúpenie Rytmusa a Dary Rollins.

V júni ZŠ Vígľaš v 
spolupráci so SCVČ 
usporiadali 4. Letné 
Olympijské hry. Po 
zložení slávnostného sľu-
bu a zapálením ohňa 
boli zahájené súťaže v 
disciplínach ako skok do 
diaľky, hod granátom, 
vrh guľou, beh na60m, 

beh na 300m, vo volejbale a futbale.

Akciu Rozprávkový les pripravili 
žiaci z krúžku Tvorivá gramatika 
pod vedením Mgr. Paprčkovej. V 
lese čakalo na deti 6 stanovíšť, na 
ktorých ich čakala rozprávková 
postava. Aby mohli prejsť stano-
višťom museli  rozprávkovú bytosť 
spoznať a splniť jej úlohy. Deti boli 
akciou nadšené.

V priebehu júna sa deti 
z krúžku KMPPaP, pod 
vedením p. Podhorovej, 
zúčastnili okresnej súťa-
že Mladých priateľov 
poľovníctva. Deti si počí-
nali výborne, obsadili 
prvé miesto a vybojo-
vali si postup na maj-
strovstvá Slovenska, na 
ktorých si počínali 

taktiež skvelo a v silnej konkurencii sa umiestnili na 
krásnom 14. mieste.

V polovičke júna si deti 
z krúžku Mladý futba-
lista, spolu s rodičmi a 
pod vedením vedúceho 
krúžku spríjemnili deň 
posedením pri guľáši. 
Po výbornom guľáši deti 
dostali osvedčenie o ab-
solvovaní krúžkovej čin-

nosti. 

scvcdetva.sk
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Posedenie pri ohníku a 
opekanie špekačiek si 
užili deti z krúžku 
Poľovníctvo v malom 
lesnom zrube vo Vígľaši. 
Pri tejto príležitosti Ing. 
Adam, vedúci záujmo-
vého útvaru, vyhodnotil 
celoročnú činnosť  krúž-
ku, pochválil ich najmä 

za vzornú reprezentáciu v poľovníckej súťaži na 
Látkach, kde obsadili 5. miesto.  

Obec Hniezdne navštívil 
slávny belgický šampión 
bojových umení J.C. 
Van Damm, ktorý sa 
stretol s 20 mladými 
slovenskými karatis-
tami, ktorých vybrala 
redakcia Nového času. 
Medzi vybranými karatis-
tami bola aj 9 ročná 

Nina Majerová, ktorá reprezentuje KK Detva a 
navštevuje aj krúžok Karate v SCVČ. Bol to pre ňu 
nezabudnuteľný zážitok, o ktorý sa podelila aj s 
ostatnými členkami krúžku.

Koncom júna sa deti z 
krúžkov Karate LC a 
KATA zúčastnili sústre-
denia na Košariskách 
pri Trstenej, kde pre-
behli aj skúšky na 
získanie technických 
stupňov karate.

Deti z krúžku Geografia a Počítače 
sa zapojili do celoslovenského kola 
internetovej olympiády, v ktorej si 
v 4 kolách vyskúšali svoje vedo-
mosti z predmetov matematika, 
geografia, slovenský jazyk a 
chémia. Najlepšie sa umiestnila 
žiačka Ivana Gondová z krúžku 
geografia, ktorá sa umiestnila na 
4. mieste z 570 deviatakov.

Pripravil: marketing

Tábory a výlety za vodou … 
V posledných dňoch školského roka 2011/12 a 
počas letných prázdnin SCVČ organizovalo pre 
svojich členov tábory a výlety. Miestom výletom 
sa stalo najmä zrekonštruované termálne 
kúpalisko v Dolnej Strehovej. 

SCVČ spolu so základ-
nou školou Vígľaš zorga-
nizovali pre deti, ktoré 
navštevujú krúžky SCVČ 
v priestoroch ZŠ Vígľaš 
výlet do termálneho kú-
paliska Dolnú Strehovú. 
Deťom sa výlet páčil, 
užili si kopec zábavy, či 
už vo vírivke alebo na 
tobogáne. 

Členovia z krúžkov Špor-
tové hry-dievčatá a 
chlapci z krúžku Florbal 
sa za úspešnú repre-
zentáciu SCVČ a ZŠ J.J. 
Thurzu išli vyšantiť na 
termálne kúpalisko. Na-
priek tomu, že nám 
počasie neprialo, voda 
bola príjemná a užili 

sme si kopec zábavy.  

Mladým futbalistom nao-
pak počasie prialo a 
koncoročný výlet sa im 
páčil až tak, že nechceli 
opustiť areál kúpaliska.

Slnko, voda, relax a 
zábava boli hlavným 
mottom futbalistov pri 
výlete za vodou. SCVČ 
spolu s ich trénerom M. 
Purdekom pre nich pri-
pravili deň plný zábavy 
ako poďakovanie za ich 
vzornú reprezentáciu a 
100% dochádzku počas 
celého školského roka.

V júli SCVČ organizo-
valo denné tábory pod 
názvom: „Hýbeme sa“. 
Miestom zábavy a pohy-
bu bolo najmä multi-
funkčné ihrisko v Kory-
tárkach. Športovalo sa 
najmä v minifutbale a 
volejbale. Po dobrých 
výkonoch na športovisku 
si deti dopriali zaslúžený 

oddych na kúpalisku v Detve, kde sa do sýtosti 
vyšantili.

V lete SCVČ organi-
zovalo denné tábory „Za 
vodou a športom“. Mies-
tom relaxu a zábavy sa 
stalo termálne kúpalisko 
v Dolnej Strehovej. Zá-
bery svedčia o tom, že 
deťom sa veľmi páčilo a 
k dobrej atmosfére pris-
pelo aj pekné počasie a 

teplá termálna voda.
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Keď sa chcem naučiť plávať
nepotrebujem k tomu vlastniť
bazén
Slovo "Centrum" v názve školského zariadenia Centrum 
voľného času znamená podľa nás v prvom rade 
centralizáciu záujmových činností, centralizáciu ľuds-
kých a finančných zdrojov. 
Niektorí pracovníci miest a obcí ako aj poslanci, však za 
slovom "Centrum" vidia skôr budovu, centrálny 
priestor, v ktorom by mala prebiehať záujmová činnosť. 
V čase, keď má verejná správa z podielových daní 
problém finančne zabezpečiť základné fungovanie obcí 
a miest je zarážajúce, že mestá a obce nehľadajú iné 
efektívnejšie riešenia pre zabezpečenie vyhovujúcich 
priestorov pre záujmovú činnosť detí. Pritom vo väčšine 
prípadov na realizáciu krúžkov sa dajú využiť rôzne iné 
mestské a obecné priestory, ktoré v poobedňajších 
hodinách sú nevyužívané. Ako príklad, že je možné bez 
vlastnej budovy (priestoru), zabezpečiť zodpovedajúce 
priestorové vybavenie môže poslúžiť prístup Súkrom-
ného centra voľného času v Detve. To si každý rok 
vyberá priestory na realizáciu záujmových činností 

podľa charakteru a povahy krúžkov o ktoré majú deti 
záujem. Pritom určujúcimi faktormi sú technické a 
hygienické požiadavky na priestor, ktoré vyžadujú 
jednotlivé záujmové činnosti a dostupnosť priestorov 
t.j., aby sa krúžky realizovali, čo najbližšie k miestu 
trvalého bydliska dieťaťa resp. škole. Filozofia, „keď sa 
chcem naučiť plávať, nepotrebujem vlastniť bazén“ 
ktorú preferuje SCVC v Detve umožňuje ďaleko viac 
financií poskytnúť na podporu vlastnej krúžkovej 
činnosti a na odmeny vedúcim krúžkov za ich vedenie v 
takej výške, aby neboli pre nich dehonestujúce. 
Spokojní sú aj prenajímatelia, väčšinou sú to orga-
nizácie, ktorých zriaďovatelia sú mestá a obce. 
Efektívnejšie dokážu využívať zverené budovy a maje-
tok. Zo získaných finančných prostriedkov z prenájmu, 
si vedia dofinancovať ich prevádzku prípadne zhodnotiť 
ich technický stav. Ako príklad môžeme uviesť, že za 
finančné prostriedky z prenájmu priestorov pre SCVČ si 
napr. ZŠ vo Vígľaši zrekonštruovala sociálne zariadenia, 
ZŠ J.J. Thurzu v Detve vymenila okná na telocvični, ZŠ 
v Krivci dofinancovala rekonštrukciu osvetlenia v 
telocvični.

Pripravila: redakcia

Akú právnu istotu "pacta sunt
servanda" má SCVČ  od roku
2013?
Zamyslenie sa riaditeľa  MAJA n.o. Ing. Milana 
Lešáneka zriaďovateľa SCVČ „Podľa novely 
zákona schválenej Národnou radou Slovenskej 
republiky dňa 20.09.2012, ktorou 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  bude na každú obec, resp. 
mesto od roku 2013 rozdeľovaný výnos dane z 
príjmov pre centrá voľného času, podľa počtu 
obyvateľov obce vo veku od 5 do dovŕšenia 14 
rokov veku s trvalým pobytom na území obce.“
Uvedené ustanovenie umožní aj takým obciam, ktoré 
na svojom území nemajú centrum voľného času, 
disponovať s finančnými prostriedkami určenými pre 
centrá voľného času. Problém je najmä v tom, že takto 
pridelené finančné prostriedky sa stávajú príjmom 
rozpočtu obcí, čiže o ich ďalšom použití bude v súlade s 
ustanovením § 5 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
rozhodovať výlučne obecné zastupiteľstvo. Možnosť 
fungovania centier voľného času je do značnej miery 
ohrozená najmä tým, že každý zriaďovateľ je odkázaný 
na rozhodnutie obecných zastupiteľstiev, ktoré prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia určia výšku dotácie 
na svoje deti  v centre voľného času. Obec pri prijatí 
VZN postupuje podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. j) 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. kde sa okrem iného 
uvádza: „poskytne na dieťa súkromného školské-
ho zariadenia finančné prostriedky najmenej vo 
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku  vlastného zariadenia.“
Podľa takto formulovaného znenia príslušného usta-
novenia je obciam daná zákonná možnosť poskytnúť 
dotáciu určenú na mzdy a prevádzku školy a školského 
zariadenia vo výške od 0% do 100% a prípadne i viac. 
Z akej sumy bude vychádzať pri určovaní výšky 
dotácie na školu a školské zariadenie tá obec, ktoré 
nemá školské zariadenie zriadené obcou na svojom 
území? Ako je v zákone zabezpečené to, že rovnakú 
výšku finančných prostriedkov určia všetky obce pre 
rovnaký typ školského zariadenia, ak nemajú zriadené 
vlastné školské zariadenia? Nie je tu zákonom daná 
možnosť  jednotlivým obciam diskriminovať zákonných 
zástupcov detí poskytnutím rôznej výšky dotácie? 
Financovanie škôl a školských zariadení v rámci  
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SCVČ pre deti z krúžkov 
karate, ktoré absolvovali 
prázdninový pobyt v 
škole v prírode na D. 
Hute, zorganizovalo 
prázdninový pobyt na 
termálnom kúpalisku 
ako odmenu za 
vynikajúce výsledky a 

reprezentáciu SCVČ na slovenských a medzinárodných 
súťažiach.

Pripravil: marketing

Viac informácií a záberov z krúžkovej činnosti a 
realizovaných podujatí nájdete na webovej 

stránke www.scvcdetva.sk
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A máme tu ďalšie úlohy pre našich čitateľov o zaujímavé ceny.
Tak neváhajte a pustite sa do riešenia úloh.

Č asopis MAJAč ik
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Úloha č.1: Ktoré štáty sa skrývajú za vlajkami ?

1. 2. 3. 4. 5 .

Úloha č.2: Napíš aký azimut ukazujú ručičky hodiniek.

Úloha č.3: Prečo nemôže byť muž žijúci v USA pochovaný v Kanade?

originálnych kompetencií obcí by nemalo byť založené 
na nezákonnosti a odkázané na svojvôľu obce, resp. 
mesta. Ako budeme postupovať ako zriaďovateľ 
školského zariadenia, keď si obec nesplní zákonnú 
povinnosť a neprijme VZN, ktorého prijatie jej určuje 
zákon a nepoukáže peniaze na mzdy a prevádzku 
školskému zariadeniu? Aká sankcia hrozí obci za 
nesplnenie si zákonných povinností? Ako bude môcť 
obec poskytnúť  finančné prostriedky pokiaľ  nad jej 
účtami drží ruku exekútor? Bohužial, je to jeden z 
dôvodov, prečo sme museli prerušiť spoluprácu s 
jednou školou v regióne Podpoľania, pretože obec sa 
topí v dlhoch. MŠVVaŠ SR napriek tomu, že má 
informácie o tom, že k takýmto situáciám dochádzalo 
už aj v minulých rokoch, neprijalo takú právnu úpravu, 
ktorá by zabezpečila vynútiteľnosť práva, a práve 
naopak, dala novelou obciam ešte väčšie kompetencie 
nad rozhodovaním o finančných prostriedkoch, ktoré 
štát vynakladá na voľnočasové vzdelávanie. Ďalším 

sporným ustanovením novely je ustanovenie § 39f 
zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, v ktorom sa uvádza:
„Obec v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa 
§ 6 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým 
školám, jazykovým školám, materským školám a 
školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov urče-
ných podľa § 6 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na 
kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.“
V tomto prípade je na mieste otázka, z akých zdrojov 
majú zriaďovatelia školských zariadení financovať 
mzdy a prevádzku týchto zariadení v období január až 
apríl roku 2013, keď obce majú povinnosť oznámiť 
zriaďovateľom výšku dotácie najneskôr do 30. apríla 
2013? 

Pripravil: riaditeľ MAJA n.o.

Výhercovia osemsmerovky
Osemsmerovku z májového vydania správne vylúštili a výhercami finančnej odmeny 5 eur sa stali MILOTKA 
MORAVČÍKOVÁ z Detvy, MARTIN POLIAK zo Slatinských Lazov a MICHAELA BEŇOVÁ z Klokoča. Finančnú 
odmenu im priamo odovzdala riaditeľka SCVČ Mgr. Mária Lešáneková.

Správne odpovede posielajte na e-mailovú adresu redakcie: redakcia@scvcdetva.sk do 30.1.2013. Zo všetkých 
správnych odpovedí, budú vyžrebovaní traja, ktorí od vedenia SCVČ získajú vecné ceny. 
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