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Stanovisko Správnej rady neziskovej organizácie MAJA k  verbálnym útokom 

a poškodzovaniu dobrého mena Súkromného centra voľného času.  

Správna rada neziskovej organizácie MAJA, ktorá je zriaďovateľom Súkromného centra 

voľného času sa ostro  ohradzuje voči verbálnym útokom a poškodzovaniu dobrého mena   

Súkromného  centra  voľného času, ktoré sme zaznamenali minulý týždeň na stretnutí 

rodičov CVČ Trend a na web stránke www.dtonline.sk  

Tieto verbálne útoky plné klamstiev,  ako aj spôsob akým sú vedené, sú v príkrom rozpore 

s dobrými mravmi a nepomáhajú riešiť situáciu s financovaním záujmovej činnosti detí 

v centrách voľného času.  Využívajú sa na iné ciele,  ako je boj o voliča a vplyv v meste Detva, 

či vybavovanie si  „osobných účtov so zástupcami mesta “. 

Vyzývame všetkých, najmä predsedu rady CVČ Trend p. Mgr. Ľalíka a zamestnankyňu CVČ 

Trend Bc. Lenďákovú, aby nepokračovali v týchto nekalých praktikách. Pokiaľ  by napriek 

tejto výzve sa pokračovalo v nepravdivých obvineniach, budeme nútení sa voči 

poškodzovaniu dobrého mena SCVČ  brániť  súdnou cestou.   

Vážení rodičia a občania mesta Detva, 

SCVČ, ktorého sme zriaďovateľmi je štandardným školským zariadením, ktoré realizuje 

záujmovú činnosť v zmysle schváleného výchovnovzdelávacieho programu. Súhlasné 

stanovisko s jeho zriadením sme dostali od predchádzajúceho mestského zastupiteľstva 

v roku 2010, keď zaň zo 17 poslancov hlasovalo 16 a jeden sa zdržal. Naša filozofia realizácie 

záujmovej činnosti vychádza zo známeho  poznania:  „Na to, aby sa  naučili deti plávať, 

tancovať,  nepotrebujeme mať vlastný  bazén,  tanečnú sálu, stačí  ak si takýto priestor  

prenajmeme.“    

Preto činnosť  krúžkov  realizujeme v prenajatých priestoroch, ktoré sú vhodné pre daný typ 

krúžku. Čo sa týka krúžkov realizovaných na území mesta Detva, ktorých je 26, tak až na 

jeden súkromný priestor, ktorým je Tenisové  centrum, ostatné priestory, ktoré si 

prenajímame sú mestské (viď. www.scvcdetva.sk  -  Zmluvy, fa ). Pýtame sa,  komu  to vadí,  

aby boli  tieto priestory v poobedňajších hodinách využívané na záujmovú činnosť? So 

všetkými majiteľmi resp. správcami  priestorov,  v ktorých  realizujeme krúžkovú činnosť 

v školskom roku 2012/2013 máme uzatvorenú nájomnú zmluvu a nie sme im  dlžní  ani cent. 

Jedinou výnimkou je III. ZŠ, kde podmienky nájmu sú dohodnuté, ale prenajímateľ nám 

nájomnú  zmluvu ešte nepredložil. 

Na niektoré krúžky využívame aj  voľnú  prírodu, napr. na  environmentálne krúžky alebo 

poľovnícky krúžok. 

V školskom roku 2012/2013 sme na základe žiadosti rodičov prijali  k 15.9.2012  1 118  detí 

a otvorili  85 krúžkov, ktoré vedie 67 vedúcich  krúžkov.  

http://www.scvcdetva.sk/
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Naše školské zariadenie navštevujú deti z 38 obcí. Na zmenu financovania centier  voľného 

času od 1.1.2013 reagovali rodičia detí navštevujúcich SCVČ 24.10.2012 výzvou, v ktorej 

„Vyzývajú dotknutých primátorov a starostov, aby zodpovedne pristupovali k rozhodnutiam 

o financovaní centier voľného času“. Dňa 2.12.2012 sme spustili petíciu za spravodlivé 

a nediskriminačné financovanie centier voľného času, zdôrazňujeme slovo centier t.j. nielen 

nášho. Organizátori petície oboznámili poslancov mesta s jej znením na mestskom 

zastupiteľstve dňa 13.12.2012  ako aj o tom, že ju podpísalo 350 občanov. Obidva 

dokumenty si môžete prečítať na našej web stránke www.scvcdetva.sk 

Od decembra do dnešného dňa riaditeľka SCVČ absolvovala desiatky stretnutí so zástupcami 

miest a obcí a to nielen s primátormi a starostami ale aj poslancami. Ich výsledkom je, že 

negatívne sa  vyjadrili  k našej žiadosti o financovanie záujmovej činnosti  ich detí  v našom 

centre  v roku 2013   len mesto Zvolen a obce Stožok,  Zvolenská Slatina a Tomášovce. 

Ostatné mestá a obce nám finančné prostriedky poskytli resp. je dohodnuté, že nám  

poskytnú a s niektorými sme ešte v jednaní. Na základe uvedeného sme ukončili činnosť  7 

krúžkov. Ďalej pokračujeme v činnosti s 1 048 deťmi .  

SCVČ  má viaczdrojové financovanie. Na financovanie miezd a prevádzky SCVČ  využívame 

vzdelávacie poukazy. V tomto školskom roku nám odovzdalo vzdelávacie poukazy 845 detí. 

Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu je 29 €.  Ďalším zdrojom financovania SCVČ  sú 

príspevky miest a obcí na deti s trvalým pobytom na ich území, tieto sa pohybujú od 55 € do 

65 € na jedno dieťa. Celkový objem budeme vedieť po 30.4. 2013, dovtedy  majú obce 

a mestá zo zákona povinnosť prijať VZN  o financovaní centier voľného času.  Tretím zdrojom 

financovania sú 2% poukázané občanmi, firmami a sponzorské .  V roku 2012 to bolo 6 701 €.   

Od vzniku SCVČ nevyberáme od rodičov poplatky na činnosť a to z toho dôvodu, že si 

myslíme, že je nespravodlivé vyberať od rodiča dvakrát príspevok na jeho dieťa, keď nám ho 

už raz poskytol prostredníctvom  tzv. podielovej  dane.  

Vzhľadom k tomu, že sme boli obvinení  p. Mgr. Ľalíkom okrem iného aj z „tunelovania“ 

dovoľte mi  informovať  Vás Vážení  rodičia a občania mesta Detva  o našej spolupráci so 

športovými klubmi, ktorá je odlišná od spolupráce, ktorú prezentoval na stretnutí rodičov 

manažment CVČ Trend. SCVČ nepoukazuje, ani  nepoukazovalo finančné prostriedky vo 

forme“ X %“ z obdržaného príspevku na dieťa  určeného  na mzdy a prevádzku CVČ  klubom 

ani iným subjektom, tak ako  to praktizovalo   CVČ Trend . 

Pokiaľ realizujeme krúžky v priestoroch patriacich športovému klubu resp. ktoré klub 

spravuje, máme uzatvorenú zmluvu o prenájme a jeho výška je odvodená od počtu hodín 

krúžkovej činnosti  a priestoru, ktorý krúžok využíva. / Žiadna nájomná zmluva na 70% výšky 

príspevku./ Rozsah krúžkovej činnosti  je s každým vedúcim krúžku dohodnutý v zmluve na 

60 hodín/školský rok. „Športovým“ krúžkom, tak ako aj inak zameraným  krúžkom 

financujeme prenájom,  vedúceho krúžku a iné náklady súvisiace s činnosťou napr. dopravu, 

http://www.scvcdetva.sk/
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nákup pomôcok, materiálu atď. Dodržiavame pri tom  princíp účelovosti, efektívnosti a 

 transparentnosti vynakladania s verejnými prostriedkami. 

Na našej web stránke www.scvcdetva.sk  v časti Zmluvy, fa, dokumenty sú transparentne  

zverejnené všetky zmluvy, fa , správy a dokumenty  od začiatku našej činnosti . 

V termínoch stanovených zákonmi a na základe požiadaviek mesta predkladáme správy o  

hospodárení a o výchovnovzdelávacej činnosti a zverejňujeme ich na web stránke SCVČ .  

Určite by prospelo transparentnosti,  pokiaľ  by aj CVČ Trend malo na svojej web stránke 

tieto správy zverejnené resp. pokiaľ by v tých zverejnených neboli vyňaté informácie 

o hospodárení. 

Vážení rodičia detí navštevujúcich centrá voľného času v Detve  a občania mesta Detva, 

na najbližšom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 21.3.2013  sa bude otvárať  VZN  

mesta č. 1/2013 o určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Detva na rok 2013. Tam je priestor niečo vybojovať a pozitívne urobiť  pre 

zmenu vo financovaní záujmovej činnosti detí v meste Detva. Verbálne útoky a klamstvá na 

adresu nášho školského zariadenia a jeho manažérov tomu nepomôžu.         

 

 V Detve, dňa 18.3.2013           

 

 

 

 

                                                                                                                     Mgr. Jana Hubáčeková 

             Predseda správnej rady MAJA n.o. 
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