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Úvod 
 

Predkladaný analytický výstup si kladie za cieľ poskytnúť pohľad na vývoj v oblasti pravidelných a 

dlhodobých voľnočasových aktivít pre detí a mládež, ktoré sú zabezpečované centrami voľného času 

(CVČ) a školskými strediskami záujmovej činnosti (ŠSZČ). Zameriava sa na obdobie rokov 2001 až 

2010, pričom sa snaží voľne nadväzovať na publikáciu „Analýza činnosti CVČ a ŠSZČ v rokoch 1990 – 

2000“, ktorú v roku 2002 vypracoval Ústav informácií a prognóz v spolupráci s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (v tom čase iba Ministerstvo školstva SR). Po 

obsahovej stránke analýza vychádza primárne zo štatistických údajov, ktoré sú každoročne zisťované 

prostredníctvom štátneho štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 15-01 – Výkaz o zariadení určenom na 

voľný čas a záujmovú činnosť detí podľa stavu k 15.9. príslušného roku1.  

Zákon č.  245 z roku 20082 definuje CVČ a ŠSZČ ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenia. Do tejto 

kategórie školských zariadení patria: 

a. Školské strediská záujmovej činnosti 

b. Centrá voľného času 

c. Školské internáty 

d. Školské hospodárstva 

e. Strediská odbornej praxe 

Tieto zariadenia popri špeciálnych výchovných zariadeniach, školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie a školských účelových zariadení tvoria sústavu školských zariadení v SR. 

 

CVČ3 

 

Centrá voľného času sú školské zariadenia, ktoré v súlade s výchovným programom zabezpečujú 

výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, ich rodičov a iných osôb do veku 30 rokov 

(mládež) v ich voľnom čase. Tieto zariadenia sa zameriavajú na usmerňovanie rozvoja záujmov detí 

a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických 

zručností a rovnako sa snažia pôsobiť na formovanie pozitívnych návykov trávenia voľného času. 

V prípade potreby sa podieľajú aj na zabezpečovaní súťaží pre žiakov základných a stredných škôl. 

Centrá voľného času môžu poskytovať aj metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi 

a mládežou v ich voľnom čase pre občianske združenia vykonávajúce činnosť zameranú na deti, 

prípade iným právnických alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.  

Centrá voľného času sa spravidla členia podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. 

Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať aj samostatné 

záujmové útvary. 

                                                           
1
 Do roku 2007 bol termín zbierania údajov stanovený na prvý november príslušného roku, avšak od roku 2008 

bol termín zberu presunutý na pätnásty september. 
2
 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3
 §116 zákona č. 245/2008. 
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ŠSZČ4 

 

Pôsobnosť školských stredísk záujmovej činnosti je užšia ako pôsobnosť CVČ. Sú určené pre deti, 

ktorým zabezpečujú oddychové a záujmové činnosti upravené prostredníctvom výchovného 

programu. ŠSZČ sa členia na záujmové (resp. športové) útvary, do ktorých sú deti zaraďované 

spravidla podľa dosiahnutého veku a záujmovej oblasti. V jenom útvare môže byť najviac dvadsaťdva 

detí a v prípade detí so zdravotným postihnutím je ich počet v jednom útvare obmedzený na desať.  

 

V prvej časti analytického výstupu sa zameriavame na celkový vývoj počtu zariadení v rokoch 2001 až 

2010. Sú vypracované prehľady za CVČ a ŠSZČ samostatne podľa zriaďovateľov, ako aj rozloženia na 

území Slovenska. Bez povšimnutia neostalo ani personálne zabezpečenie ich činnosti, ktorá je 

štatisticky zisťovaná v štruktúre interných a externých pedagogických zamestnancov. V druhej časti sa 

zameriavame na pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú v útvaroch.  

 

         Oddelenie mládeže a športu 

               ÚIPŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 §115 zákona č. 245/2008. 
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1. Vývoj počtu zariadení 
 

Vývoj počtu zariadení určených na voľný čas mal od roku 2001 nepretržite rastúcu tendenciu.  

Spočiatku malo tempo medziročného nárastu iba veľmi mierny charakter (medziročný nárast počtu 

zariadení  v roku 2002 bol +5, v roku 2003 to bolo +4 a o rok neskôr +9), pričom výraznejší 

medziročný nárast bol zaznamenaný až v roku 2005 (medziročný nárast o 49 zariadení). Pod tento 

výrazný nárast sa v značnej miere podpísal vznik veľkého množstva nových školských stredísk 

záujmovej činnosti (ŠSZČ), pričom medziročný nárast počtu nových centier voľného času (CVČ) si aj 

naďalej zachovával len veľmi mierny charakter5. V roku 2006 sa tempo rastu spomalilo (+40 

zariadení), avšak v roku 2007 pribudlo až 52 nových zariadení určených na voľný čas a záujmovú 

činnosť detí a mládeže. V roku 2008 pribudlo ďalších 34 a v roku 2009 dokonca až 68 nových 

zariadení. V roku 2010 bol v súvislosti s pripravovanými zmenami podmienok financovania zariadení 

určených na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže (CVČ a ŠSZČ) očakávaný pokles počtu už 

existujúcich zariadení, ku ktorému nakoniec nedošlo. Na druhej strane je však nevyhnutné poukázať 

na fakt, že medziročný nárast počtu zariadení sa v roku 2010 rapídne znížil (+17 zariadení) na 

hodnotu, ktorá bola výrazne najnižšia za celé obdobie posledných piatich rokov. 

Tabuľka 1 – Vývoj počtu zariadení voľného času 

rok Zariadenia spolu CVČ ŠSZČ 

2001 146 128 18 

2002 151 133 18 

2003 155 134 21 

2004 164 135 29 

2005 213 141 72 

2006 253 152 101 

2007 305 173 132 

2008 339 182 157 

2009 407 206 201 

2010 424 211 213 

 

Ako už bolo spomenuté vyššie, značný podiel na náraste počtu nových zariadení voľného času mal 

primárne vznik nových ŠSZČ. Ich podiel sa od roku 2003 neustále zvyšoval, až v roku 2010 dosiahol 

tento typ zariadení miernu prevahu (50,24% z celkového počtu zariadení voľného času). Pre 

porovnanie v roku 2001 sa ŠSZČ podieľali na poskytovaní záujmovej a voľnočasovej činnosti pre deti 

a mládež iba 12,33%-ným podielom (CVČ 87,67%-ný podiel). V roku 2005 už ale predstavovali školské 

strediská záujmovej činnosti jednu tretinu (33,80%) z celkového počtu zariadení pôsobiacich v tejto 

oblasti a ich podiel sa každoročne neustále zvyšoval. 

                                                           
5
 Podrobnejšie o jednotlivých druhoch zariadení pojednáme nižšie. 
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Graf 1 – Vývoj podielu CVČ a ŠSZČ na celkovom počte zariadení voľného času 

 

Z hľadiska pokrytia územia Slovenskej republiky mali počas celého posledného desaťročia výraznejšie 

postavenie centrá voľného času. Aj keď ani CVČ svojou činnosťou počas sledovaného obdobia 

nepokrývali celé územie Slovenska (pokrytie kolísalo od 76 (min) do 78 (max) okresov), môžeme 

konštatovať, že prostredníctvom ich aktivít boli voľnočasové aktivity pre väčšinu detí a mládeže 

prístupné.  

Graf 2 – Vývoj počtu okresov SR s aspoň jedným zariadením voľného času 

 

Rozdielna situácia už bola badateľná v prípade školských stredísk záujmovej činnosti, ktoré v roku 

2001 pôsobili iba v deviatich okresoch Slovenska. V roku 2002 sa ich činnosť rozšírila o jeden okres 

(10), čo ostalo zachované aj v roku 2003. V roku 2004 už bol zaznamenaný výraznejší nárast, kedy boli 

ŠSZČ evidované už v šestnástich okresoch SR.  V roku 2005 už tento typ zariadení vykonával svoju 

činnosť v tridsiatichtroch okresoch a v roku 2006 sa počet okresov zvýšil o desať. Od roku 2007 je už 

zaznamenávané neustále sa spomaľujúce tempo rastu. V uvedenom roku sa počet okresov, kde 

pôsobilo aspoň jedno ŠSZČ medziročne zvýšil o šesť, v roku 2008 sa počet okresov zvýšil o päť, v roku 
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2009 to boli už iba tri nové okresy a v roku 2010 sa počet okresov, v ktorom pôsobilo aspoň jedno 

ŠSZČ zvýšil o dve na hodnotu 59 okresov. To vytvára ešte výrazný priestor na vznik nových zariadení 

tohto typu a to aj v súvislosti s ich značne nerovnomerným rozložením v jednotlivých okresoch 

a krajoch Slovenska, ako podrobnejšie ukážeme nižšie. 

 

1.1. Centrá voľného času 
 

V roku 2010 dosiahol počet centier voľného času (CVČ) hodnotu 211, čo v porovnaní s rokom 2001 

predstavovalo nárast počtu tohto typu zariadení o 83 (64,84%). V prípade verejných CVČ bol nárast 

počtu nových zariadení relatívne mierny (+19 zariadení, t.j. 14,96%-ný nárast). Najvýraznejší nárast 

bol zaznamenaný u súkromných centier6. Pokiaľ v roku 2001 nepôsobilo na území Slovenskej 

republiky ešte ani jedno súkromné zariadenie tohto druhu, v roku 2010 ich už bolo evidovaných 

celkovo 48. K ich výraznejšiemu rozvoju došlo v roku 2005, pod čo sa vo výraznej miere mohlo 

podpísať zavedenie vzdelávacích poukazov pre žiakov v roku 2004. Obdobný, hoc výraznejšie 

pomalší, rastúci trend je badateľný aj u cirkevných CVČ, ktorých počet sa za posledných desať rokov 

zvýšil z jedného zariadenia na sedemnásť, pričom prvý výraznejší nárast bol zaznamenaný už v roku 

2004. 

Tabuľka 2 – Vývoj počtu centier voľného času 

rok spolu 
z toho 

verejné súkromné cirkevné 

2001 128 127 0 1 

2002 133 130 1 2 

2003 134 131 1 2 

2004 135 128 2 5 

2005 141 125 9 7 

2006 152 125 16 11 

2007 173 133 26 14 

2008 182 138 28 16 

2009 206 147 43 16 

2010 211 146 48 17 

 

Nárast počtu centier voľného času nebol na celom území Slovenskej republiky počas sledovaného 

obdobia rovnomerný. Zatiaľ čo v Bratislavskom a Trnavskom kraji bol počet CVČ v roku 2010 

v porovnaní s rokom 2001 vyšší iba o jedno zariadenie, v kraji Žilinskom vzrástol až o dvadsaťštyri 

zariadení (nárast o 133,33% v porovnaní s rokom 2001). K zdvojnásobeniu počtu centier došlo aj na 

území Banskobystrického (nárast o 19 CVČ) a Prešovského kraja (22 zariadení). O dvanásť vzrástol 

počet centier v Košickom kraji a nárast o päť zariadení bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji. 

                                                           
6
 Zriaďovateľ súkromník, respektíve občianske združenie. 
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Tabuľka 3 názorne ilustruje rozloženie centier voľného času na území Slovenskej republiky za roky 

2001 až 2010. Na prvý pohľad je zrejmé, už od roku 2001 boli vyššie počty centier evidované 

v strednej a východnej časti krajiny, pričom v druhej polovici desaťročia sa rozdiel s krajmi západnej 

časti Slovenska ešte výraznejšie prehĺbil. Počty centier voľného času v krajoch Bratislavskom, 

Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom okrem toho nevykazovali počas sledovaného obdobia 

žiadne výraznejšie výkyvy. Najnižšie počty centier boli počas posledného desaťročia evidované 

v  Bratislavskom kraji, za ktorým nasledoval kraj Trenčiansky.  

V roku 2001 bolo najviac centier (zhodne po dvadsať) zaznamenaných na území Prešovského 

a Košického kraja. Po šestnásť centier pôsobilo v krajoch Trenčianskom, Nitrianskom 

a Banskobystrickom. V Trnavskom kraji bolo evidovaných 13 zariadení, pričom v nasledujúcom roku 

došlo k miernemu poklesu (-1 CVČ) v danom kraji, kde sa počet centier až do roku 2007 stabilizoval 

na hodnote trinásť. V Bratislavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji sa v roku 2002 počet CVČ 

nezmenil a v ostatných krajoch sa medziročne zvýšil o jedno zariadenie.  

Tabuľka 3 – Počty CVČ v krajoch SR za roky 2001 až 2010 

rok BA TT TN NR ZA BB PO KE 

2001 8 14 16 16 18 16 20 20 

2002 8 13 16 16 19 19 21 21 

2003 8 13 16 16 19 19 22 21 

2004 7 13 16 16 22 19 23 19 

2005 7 13 17 15 22 23 23 21 

2006 9 13 19 15 25 26 25 20 

2007 9 14 20 15 32 28 31 24 

2008 9 14 21 15 36 29 33 25 

2009 9 15 20 16 40 34 40 32 

2010 9 15 21 15 42 35 42 32 
 

V rok 2003 bol výrazne stabilný, pričom jediná zmena počtu zariadení bola zaznamenaná na území 

Prešovského kraja (+1 centrum). V nasledujúcom roku došlo k poklesu počtu centier v krajoch 

Bratislavskom (-1 CVČ) a Košickom (-2 CVČ). V Prešovskom kraji pribudlo ďalšie nové centrum 

a v ostatných krajoch bol ich počet nezmenený. V roku 2005 sa počet centier v Košickom kraji vrátil 

8 

14 
16 16 

18 
16 

20 20 

9 

15 

21 

15 

42 

35 

42 

32 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BA TT TN NR ZA BB PO KE

2001 2010



9 
 

na hodnotu z roku 2003 (21 zariadení) a k miernemu nárastu došlo v Nitrianskom kraji (+1; 17 

centier). Výraznejší medziročný nárast počtu centier (+4; 23) bol zaznamenaný v Banskobystrickom 

kraji. K zmene došlo aj v kraji Nitrianskom, kde poklesol počet centier na pätnásť (-1). V roku 2006 bol 

zaznamenaný nárast počtu zariadení v Bratislavskom (+1; 9), Trenčianskom (+2; 19), Žilinskom (+3; 

25), Banskobystrickom (+3; 26) a Prešovskom kraji (+2; 25). V Košickom kraji poklesol počet centier 

o jedno (20 CVČ). V roku 2007 bolo viac ako tridsať centier evidovaných v Žilinskom (32) 

a Prešovskom kraji (31). K medziročnému nárastu počtu CVČ došlo prakticky vo všetkých krajoch 

okrem Bratislavského a Nitrianskeho, kde počet CVČ ostal medziročne nezmenený. V nasledujúcom 

roku pokračoval rastový trend v strednej a východnej časti Slovenska, v západnej časti pribudlo iba 

jediné zariadenie v Trenčianskom kraji. V roku 2009 bol už nárast počtu zariadení zaznamenaný aj 

v západnej časti územia. V krajoch Žilinskom a Prešovskom bolo v uvedenom roku evidovaných 

rovnako po štyridsať centier. V nasledujúcom roku v oboch krajoch pribudli ešte ďalšie dve CVČ, teda 

maximálny počet centier voľného času v jednom kraji za posledných desať rokov bol štyridsaťdva.  

Graf 3 – CVČ podľa zriaďovateľov k krajoch SR v roku 2010 

 

V roku 2001 vo všetkých krajoch Slovenska mali dominantné postavenie verejné centrá voľného 

času7. Iba v Trenčianskom kraji bolo evidované jedno CVČ, ktorého zriaďovateľom bola cirkev. 

V nasledujúcich rokoch sa začali objavovať cirkevné centrá aj v ostatných krajoch a ich počet sa 

postupne zvyšoval, pričom za celé sledované obdobie nebolo ani jedno takéto centrum zaznamenané 

na území Bratislavského a Trnavského kraja. V roku 2002 bolo zaznamenané aj prvé súkromné CVČ 

a postupne vznikali nové aj v ostatných krajoch okrem Nitrianskeho. V nasledujúcej časti analýzy sa 

budeme podrobnejšie zaoberať vývojom počtu CVČ podľa jednotlivých zriaďovateľov. 

  

                                                           
7
 V tom čase v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (KŠÚ). 
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Tabuľka 4 – Pedagogickí zamestnanci CVČ 

rok spolu 
z toho 

% interných 
interní externí 

2001 2 282 969 1 313 42,46% 

2002 2 165 1 025 1 140 47,34% 

2003 2 172 1 097 1 075 50,51% 

2004 2 071 831 1 240 40,13% 
2005 2 325 828 1 497 35,61% 

2006 2 867 884 1 983 30,83% 

2007 3 398 966 2 432 28,43% 

2008 4 353 1 000 3 353 22,97% 

2009 6 380 1 088 5 292 17,05% 
2010 6 152 1 069 5 083 17,38% 

 

V roku 2001 zabezpečovalo činnosť centier voľného času spolu 2 282 pedagogických zamestnancov. 

Iba 42,46% (969) z týchto zamestnancov vykonávalo svoju odbornú činnosť v centrách ako interní 

zamestnanci. V nasledujúcom roku sa podiel interných zamestnancov mierne zvýšil (47,34%) a v roku 

2003 mali internisti dokonca miernu prevahu (50,51%). Hneď v nasledujúcom roku však došlo 

k výraznému prepadu ich podielu (40,13%) a klesajúci trend podielu interných pedagogických 

zamestnancov je badateľný až do roku 2009. V roku 2010, kedy bol zaznamenaný pokles celkového 

počtu pedagogických zamestnancov sa podiel interných mierne zvýšil (+ 0,33 percentuálneho bodu). 

 

1.1.1. Verejné centrá voľného času 

 

Verejné centrá voľného času tvoria najširšiu sieť CVČ. V roku 2001 ich podiel na celkovom počte 

centier predstavoval 99,22%, nakoľko v uvedenom roku v oblasti voľnočasových aktivít pre deti 

a mládež pôsobilo iba jediné cirkevné CVČ. Postupne sa ich počet ale rozrastal a do oblasti 

poskytovania záujmových aktivít prostredníctvom útvarov CVČ vstúpili aj súkromné zariadenia. Aj 

napriek zníženiu podielu, ešte aj v roku 2010 verejné zariadenia tvorili viac ako dvojtretinový 

(69,19%) podiel v tejto oblasti. 

V roku 2001 bolo evidovaných spolu 127 verejných centier. Všetky tieto zariadenia boli 

v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (KŠÚ), pričom v nasledujúcom roku prešli 

v súvislosti so zákonom 416/2001 Z.z. (o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a vyššie územné celky) do pôsobnosti miest a obcí. Zo stotridsať (medziročný nárast o 3 CVČ) 

centier evidovaných v roku 2002 uviedlo príslušnosť pod mesto, resp. obec 128 zariadení. Zvyšné dve 

boli podľa dostupných údajov v pôsobnosti KŠÚ. Bol to zároveň posledný rok, kedy bolo 

zaznamenané CVČ, ktoré by bolo v zriaďovateľskej kompetencii KŠÚ.  V roku 2003 pokračoval mierne 

rastúci trend počtu verejných CVČ (+3; 131)a v nasledujúcom roku došlo k prepadu ich počtu na 

hodnotu z roku 2002. Pokles počtu centier pokračoval aj v roku 2005 (-3; 125) a v 2006 bol ich počet 

medziročne nezmenený. V roku 2007 bolo zaznamenané oživenie (vznik ôsmych nových CVČ) 

a v nasledujúcom roku k nim pribudlo ďalších päť zariadení (spolu 138 verejných CVČ). Celkovo 

najvyšší medziročný nárast počtu verejných CVČ nastal v roku 2009 (+9; 147), kedy bol zaznamenaný 
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aj najvyšší  počet verejných centier za sledované obdobie. V roku 2010 došlo k miernemu 

medziročnému poklesu o jedno zariadenie (146 CVČ). 

Graf 4 – Vývoj počtu verejných CVČ 

 

Na začiatku sledovaného obdobia (rok 2001) vykázali centrá voľného času spolu 2 276 pedagogických 

zamestnancov (v priemere 18 zamestnancov na zariadenie). V nasledujúcom roku sa pokles počtu 

zariadení prejavil negatívne aj na počte zamestnancov (medziročný pokles o 135/16 zamestnancov na 

CVČ) a tento negatívny vývoj pretrval aj v roku 2003, kedy pri medziročnom náraste o jedno CVČ sa 

počet zamestnancov znížil o šesť (16 zamestnancov na CVČ). Ďalší prepad počtu zariadení v roku 

2004 bol rovnako sprevádzaný poklesom počtu zamestnancov (-217/15 zamestnancov na CVČ). 

V roku 2005 sa opäť znížil počte verejných CVČ, avšak počet pedagogických zamestnancov, ktorých 

vykázali tieto zariadenia sa medziročne zvýšil o deväťdesiat, čím sa priemerný počet zamestnancov na 

zariadenie zvýšil na 16. Nárast počtu pedagogických zamestnancov pokračoval aj v nasledujúcich 

rokoch (v roku 2006 sa pri nezmenenom počte zariadení zvýšil až o 206), pričom najvýraznejší 

medziročný nárast bol zaznamenaný v roku 2009, kedy pri medziročnom náraste počtu CVČ o deväť 

sa počet pedagogických zamestnancov vykázaných týmito zariadeniami zvýšil až o 1 219, čo 

predstavovalo v priemere 32 pedagogických zamestnancov na zariadenie. V roku 2010, kedy sa počet 

verejných CVČ znížil o jedno, poklesol počet pedagogických zamestnancov o 391. 

Graf 5 – Pedagogickí zamestnanci verejných CVČ 
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Pedagogickí zamestnanci vo verejných CVČ boli takmer počas celého obdobia primárne externými 

zamestnancami. Jediným rokom, kedy prevládol počet vlastných zamestnancov centier bol rok 2003 

(podiel interných zamestnancov dosiahol 50,77%). Naopak, najnižší podiel mali vlastní zamestnanci 

zariadení na zabezpečovaní odbornej činnosti v roku 2009, kedy ich podiel dosiahol iba 19,79%. 

 

1.1.2. Súkromné centrá voľného času 

 

Prvé súkromné centrum voľného času bolo zaregistrované v roku 2002 a jeho zriaďovateľom bol 

súkromník. Ďalšie súkromné centrum k nemu pribudlo až v roku 2004, tentoraz zriadené občianskym 

združením. V roku 2005 už bolo evidovaných deväť súkromných centier (4 zriadené súkromníkom a 5 

OZ). V nasledujúcom roku došlo k zdvojnásobeniu centier zriadených OZ na desať, takže celkový 

počet súkromných CVČ dosiahol hodnotu šestnásť. V roku 2007 k týmto zariadeniam pribudlo desať 

nových (6 zriadených súkromníkom a 4 OZ). Nasledujúci rok sa už niesol v znamení spomaleného 

rastu, pričom vznikli iba dve nové CVČ zriadené OZ a počet centier zriadených súkromníkmi ostal 

medziročne nezmenený.  V roku 2009 bol však zaznamenaný celkovo najvyšší medziročný nárast 

počtu súkromných CVČ za celé obdobie. Ich celkový počet sa zvýšili o 17 zariadení (spolu 43 CVČ), 

pričom OZ zriadili šesť a súkromníci až deväť nových centier voľného času. V roku 2010 k nim pribudli 

ešte dve CVČ zriadené občianskymi združeniami a tri zriadené súkromníkmi (spolu 48 súkromných 

CVČ). 

Graf 6 – Vývoj počtu CVČ zriadených súkromníkmi a občianskymi združeniami 
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bol zaznamenaný rekordný medziročný nárast (+583 zamestnancov), ktorý v percentuálnom 

vyjadrení predstavoval až 93,73%-ný prírastok pri súčasnom náraste počtu zariadení o pätnásť. 
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V uvedenom roku v priemere na jedno zariadenie pripadlo 28 pedagogických zamestnancov. V roku 

2010 sa počet súkromných CVČ ešte zvýšil, čo malo v konečnom dôsledku pozitívny vplyv aj na počet 

vykázaných pedagogických zamestnancov (+180/29 zamestnancov na zariadenie). 

Graf 7 – Pedagogickí zamestnanci súkromných CVČ 

 

Počas celého sledovaného obdobia mali medzi pedagogickými zamestnancami súkromných centier 

voľného času dominantné postavenie externí zamestnanci. Pokiaľ v roku 2001 ich podiel dosahoval 

rovných dvadsať percent (a v obdobných hladinách sa pohyboval aj v rokoch 2004 a 2005, kedy sa 

začal súkromný sektor vo výraznejšej miere podieľať na zriaďovaní CVČ), v roku 2009 ich podiel po 

prvý krát klesol pod desať percent (7,80%). V roku 2010 sa síce podiel interných zamestnancov zvýšil 

o 0,07 percentuálneho bodu, avšak táto zmena nemala žiadny výraznejší vplyv na personálnu 

štruktúru súkromných CVČ. 

 

1.1.3. Cirkevné centrá voľného času 

 

Prvé cirkevné centrum voľného času bolo zaznamenané už v roku 2000 a v nasledujúcom roku ostal 

ich počet nezmenený. V roku 2002 k nemu pribudlo ďalšie centrum a tieto dve cirkevné CVČ 

vykonávali svoju činnosť aj v roku 2003. V roku 2004 bol zaznamenaný výraznejší nárast (+3 CVČ), 

ktorý pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2008 už pôsobilo na území Slovenska 16 

cirkevných CVČ. V nasledujúcom roku nepribudlo ani jedno nové zariadenie a v roku 2010 vykázalo 

svoju činnosť sedemnásť centier, čo predstavovalo maximum za celé sledované obdobie.  

Graf 8 – Vývoj počtu cirkevných centier voľného času 
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V prvých troch rokoch sledovaného obdobia dominovali v cirkevných centrách voľného času interní 

pedagogickí zamestnanci. V roku 2001, kedy v tejto oblasti pôsobilo iba jedno cirkevné zariadenie, 

bola záujmová činnosť zabezpečovaná iba prostredníctvom vlastných zamestnancov zariadenia. 

V rokoch 2002 a 2003 (dve cirkevné CVČ) sa na činnosti cirkevných zariadení podieľal iba jediný 

dobrovoľník. S výraznejším nárastom počtu týchto zariadení, ktoré bolo zaznamenané v roku 2004 

však rapídne poklesol podiel interných zamestnancov a tento stav sa udržal až do súčasnosti. Činnosť 

cirkevných centier voľného času je tak primárne zabezpečovaná prostredníctvom externých 

zamestnancov, podobne ako to je v prípade verejných aj súkromných zariadení. Pre porovnanie 

v roku 2004 dosiahol podiel interných pedagogických zamestnancov 22,22%, v roku 2010 tento 

podiel nedosahoval ani pätnásť percent (14,48%). 

Graf 9 – Pedagogickí zamestnanci cirkevných CVČ 
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Tabuľka 5 – Vývoj počtu školských stredísk záujmovej činnosti 

rok spolu 
z toho 

verejné súkromné cirkevné 

2001 18 14 1 3 

2002 18 14 0 4 

2003 21 16 0 5 

2004 29 18 3 8 

2005 72 49 6 17 

2006 101 59 14 28 

2007 132 83 19 30 

2008 157 104 20 33 

2009 201 140 25 36 

2010 213 150 26 37 

 

Štruktúra zamestnancov školských stredísk záujmovej činnosti mala počas sledovaného obdobia 

výrazne odlišný charakter v porovnaní s centrami voľného času. Aj v tomto prípade sa síce vyskytlo 

viac výkyvov, ktoré v závere sledovaného obdobia vyvrcholili vo výraznom poklese podielu interných 

zamestnancov, avšak počas väčšieho počtu rokov si zachovali interní zamestnanci dominantné 

postavenie. V roku 2001 ich podiel dosiahol rovných 60% a ich postavenie sa upevňovalo až do roku 

2003, kedy interní zamestnanci tvorili 86,08%-ný podiel z celkového počtu pedagogických 

zamestnancov ŠSZČ. Znamenalo to aj výrazné personálne posilnenie stredísk, nakoľko priemerný 

počet všetkých pedagogických zamestnancov (interní + externí) na jedno zariadenie dosiahol 

v uvedenom roku hodnotu 8. Pre porovnanie v roku 2001 pripadali na jedno ŠSZČ v priemere iba 

štyria pedagogickí zamestnanci. Počet zamestnancov sa ešte výraznejšie zvýšil v roku 2004 (18 

zamestnancov na zariadenie), avšak to už bolo sprevádzané s výrazným prepadom podielu interných 

zamestnancov (55,36%). 

Graf 10 – Pedagogickí zamestnanci ŠSZČ 
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a záujmová činnosť bola zabezpečovaná primárne v réžii externistov. K posilneniu pozícií interných 

zamestnancov došlo v roku 2007 a túto pozíciu si zachovali aj v roku 2008, avšak v roku 2009 došlo 

jednak výraznému poklesu ich absolútneho počtu, ako aj podielu na zabezpečovaní pravidelnej 

záujmovej činnosti. Situácia sa nezmenila ani v roku 2010, kedy bola záujmová činnosť centier 

opätovne zabezpečovaná primárne prostredníctvom externých zamestnancov. Podrobný prehľad 

vývoja personálneho zabezpečenia činnosti CVČ obsahuje graf 10. 

1.2.1. Verejné školské strediská záujmovej činnosti 

 

Vývoj počtu verejných školských stredísk záujmovej činnosti prekonal za posledných desať rokov 

niekoľko zmien.  V roku 2001 bolo evidovaných spolu štrnásť takýchto zariadení. V uvedenom roku 

boli ešte v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (KŠÚ), avšak už v nasledujúcom 

roku (podobne ako CVČ) prešli pod pôsobnosť miest a obcí, pričom v roku 2002 nebolo zaznamenané 

žiadne nové ŠSZČ. V roku 2003 pribudli dve nové zariadenie a ďalšie dve pribudli v roku 2004. 

K výraznému skokovému nárastu došlo v roku 2005, kedy pribudlo tridsať nových stredísk 

v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí (spolu 48) a bolo zaregistrované aj jedno v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ. K štyridsiatimdeviatim ŠSZČ pribudlo v roku 2006 ďalších desať (zriaďovateľ mesto, 

resp. obec) a v roku 2007 pribudli okrem dvadsiatich dvoch stredísk zriadených mestami a obcami aj 

dve nové, ktoré boli zriadené KŠÚ. V nasledujúcom roku bolo evidovaných spolu 101 ŠSZČ zriadených 

mestami (obcami) a tri v pôsobnosti KŠÚ, ku ktorým v roku 2009 pribudlo ďalšie (spolu 4 ŠSZČ 

zriadené KŠÚ) a tridsaťpäť v pôsobnosti miest a obcí (136). V roku 2010 nebolo zaevidované žiadne 

nové ŠSZČ zriadené KŠÚ, avšak pribudlo desať v pôsobnosti miest a obcí, čím v uvedenom roku 

dosiahol celkový počet verejných ŠSZČ svoje historické maximum. 

Graf 11 – Vývoj počtu verejných Školských stredísk záujmovej činnosti 
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pedagogických zamestnancov až na hodnotu 296. Po prepočítaní na počet zariadení to predstavovalo 

v priemere 16 pedagogických zamestnancov na jedno ŠSZČ. Rastúca tendencia bola zaznamenaná aj 

v roku 2005, kedy sa priemerný počet zamestnancov s pedagogickou kvalifikáciou na jedno 

zariadenie zvýšil až na 19 (celkovo 934 zamestnancov), čo predstavovalo najviac zamestnancov na 

zariadenie vo verejných ŠSZČ za celé sledované obdobie. Absolútne počty pedagogických 

zamestnancov podieľajúcich sa na činnosti školských stredísk záujmovej činnosti rástli aj 

v nasledujúcich rokoch, avšak počet zamestnancov na zariadenie klesol opätovne na hodnotu 16, kde 

sa udržal počas nasledujúcich troch rokov (2006 až 2008). V roku 2009 došlo k opätovnému prepadu 

počtu zamestnancov na zariadenie na pätnásť a na tejto hodnote zotrval daný ukazovateľ aj v roku 

2010. 

Graf 12 – Pedagogickí zamestnanci verejných ŠSZČ 

 

Z hľadiska zamestnaneckého pomeru mali počas ôsmych rokov dominantné postavenie vlastní, 
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2010 došlo k opätovnému prepadu, ten však už nebol tak markantný ako prepad v predchádzajúcom 
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2010. Výraznejšie nárasty boli od roku 2007 zaznamenané u ŠSZČ zriadených súkromníkmi. 

V uvedenom roku pribudlo k jedenástim zariadeniam ďalších šesť. Tempo rastu sa výrazne spomalilo 

v roku 2008, kedy bol zaznamenaný medziročný prírastok iba jedného zariadenia. V nasledujúcom 

roku pribudli tri nové zariadenia (spolu 21) a v roku 2010 k nim pribudlo ešte jedno (spolu 22). 

Celkový počet súkromných ŠSZČ sa teda od roku 2001 zvýšil až na hodnotu 26. 

Graf 13 -  Vývoj počtu súkromných ŠSZČ 

 

V roku 2001, kedy pôsobilo na území Slovenska iba jediné súkromné ŠSZČ, bolo v tomto zariadení 

zaznamenaných spolu 12 pedagogických zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch nebolo 

evidované ani jedno súkromné stredisko, pričom súkromný sektor vstúpil do tejto oblasti až v roku 

2004. V uvedenom roku pôsobilo v troch ŠSZČ spolu 43 pedagogických zamestnancov. V priemere tak 

na jedno zariadenie pripadlo 14 zamestnancov. K výraznému nárastu zamestnanosti došlo aj v roku 

2005, kedy počet pedagogických zamestnancov pôsobiacich v takomto type zariadení dosiahol 

hodnotu 111 (19 zamestnancov na zariadenie). Rast pokračoval aj v rokoch 2006 (297 

zamestnanov/21 zamestnancov na zariadenie) a 2007 (318 zamestnancov), avšak v roku 2007 bolo 

tempo rastu počtu zamestnancov výrazne pomalšie, ako tempo rastu v prípade samotných zariadení, 

čo sa prejavilo na výraznom poklese priemerného počtu pedagogických zamestnancov na zariadenie 

(iba 17). Situácia sa však zlepšila hneď v nasledujúcom roku (27 zamestnancov na zariadenie) a nárast 

pokračoval až do roku 2010, kedy v priemere na jedno zariadenie pripadlo 34 pedagogických 

zamestnancov. 

Tabuľka 6 – Pedagogickí zamestnanci súkromných ŠSZČ 

rok 
pedagogickí zamestnanci 

% interných 
interní externí 

2001 3 9 25,00% 

2002 0 0 - 

2003 0 0 - 

2004 17 26 39,53% 

2005 55 56 49,55% 

2006 46 251 15,49% 

2007 94 224 29,56% 

2008 125 355 26,04% 

2009 113 573 16,47% 

2010 154 738 17,26% 
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Na rozdiel od verejných zariadení, súkromné ŠSZČ počas celého sledovaného obdobia zabezpečovali 

vykonávanie odborných činností prostredníctvom externých pedagogických zamestnancov. Celkovo 

najvyšší podiel interných zamestnancov bol pritom zaznamenaný v roku 2005 (49,55%), avšak hneď 

v nasledujúcom roku sa ich podiel prepadol  o 34,06 percentuálneho bodu na hodnotu 15,49%, čo 

predstavovalo celkovo najnižší podiel interných zamestnancov. V roku 2010, teda na konci 

sledovaného obdobia, predstavoval podiel interných pedagogických zamestnancov 17,26%, čo 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo medziročný nárast o 0,79 percentuálneho bodu. 

 

1.2.3. Cirkevné školské strediská záujmovej činnosti 

 

V roku 2001 boli evidované tri cirkevné ŠSZČ a ich počet sa za celé desaťročie postupne zvyšoval. 

V roku 2002 k nim pribudlo jedno zariadenie (4) a rovnaký medziročný prírastok bol zaznamenaný aj 

v roku 2003. V nasledujúcom roku sa tempo rastu zrýchlilo (+3 ŠSZČ) a rok 2005 sa podobne ako 

u verejných a súkromných stredísk prejavil výrazným medziročným nárastom (+9). Tento rast sa 

mierne zvýšil aj v roku 2006 (+11 ŠSZČ), pričom od roku 2007 sa tempo rastu výraznejšie spomalilo 

(+2). Nasledujúci rok boli zaznamenané tri zariadenia (rovnako ako v roku 2009), ku ktorým v roku 

2010 pribudlo jedno zariadenie, čím sa celkový počet cirkevných školských stredísk záujmovej 

činnosti dostal až na hodnotu 37. 

Graf 14 – Vývoj počtu cirkevných ŠSZČ 

 

Činnosť troch cirkevných ŠSZČ, ktoré vykonávali svoju činnosť v roku 2001, zabezpečovalo spolu 

sedem pedagogických zamestnancov. V priemere tak na jedno zariadenie nepripadli ani dvaja 

zamestnanci s pedagogickou kvalifikáciou. Hneď v nasledujúcom roku sa však počet zamestnancov 

zvýšil na 31, čo už predstavovalo v priemere  8 zamestnancov na ŠSZČ. Rast pokračoval aj 

v nasledujúcich rokoch, pričom kulminoval v roku 2004, kedy bolo zaznamenaných najviac 

pedagogických zamestnancov na zariadenie (23). Absolútne počty zamestnancov s pedagogickým 

vzdelaním sa s pribúdajúcim počtom zariadení zvyšovali aj v nasledujúcich rokoch, avšak priemerný 

počet zamestnancov na zariadenie sa už pohyboval iba v intervale 15 až 18 zamestnancov. 
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Graf 15 – Pedagogickí zamestnanci cirkevných ŠSZČ 

 

Štruktúra pedagogického personálu z hľadiska zamestnaneckého pomeru sa v cirkevných ŠSZČ 

v sledovanom období výrazne menila. Zatiaľ čo v prvých troch rokoch výrazne dominovali interní 

zamestnanci, v roku 2004 došlo k výraznému prepadu ich podielu (40,98%; medziročný pokles 

o 46,16 percentuálneho bodu). V roku 2005 sa síce podiel interných zamestnancov zvýšil (57,10%), 

avšak hneď v nasledujúcom roku výrazne poklesol (47,56%). V rokoch 2007 a 2008 veľmi mierne 

prevažovali interní zamestnanci a v roku 2009 sa značne posilnila pozícia externistov (59,05%), ktorá 

sa mierne upevnila aj v roku 2010 (+0,74 percentuálneho bodu). 

 

Ako je zrejmé z predchádzajúcej analýzy, najvýraznejšie zastúpenie mali  počas celého sledovaného 

obdobia verejné ŠSZČ, ktorých činnosť  dopĺňajú súkromné a cirkevné zariadenia. Aj napriek vstupu 

súkromného sektora a cirkví sa nepodarilo ani v roku 2010 zabezpečiť fungovanie školských stredísk 

záujmovej činnosti v každom okrese Slovenska. Je potrebné však vyzdvihnúť fakt, že pokrytie územia 

sa za posledných desať rokov zvýšilo z deviatich okresov (18 zariadení) v roku 2001 a päťdesiatdeväť 

okresov (213 zariadení) v roku 2010. Medziročný nárast počtu nových ŠSZČ bol pritom výraznejší ako 

to bolo v prípade centier voľného času a ak vývoj bude pokračovať v nastúpenom trende, je tu 

predpoklad, že trávenie voľného času v ŠSZČ bude pre deti a mládež relatívne dostupné v rámci 

celého územia Slovenska. 
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2. Pravidelná záujmová činnosť 
 

Organizovanie útvarov pravidelnej záujmovej činnosti predstavuje primárnu oblasť činnosti zariadení 

voľného času, v rámci ktorej poskytujú svojim členom realizáciu a vyžitie počas celého školského 

roka. Útvary sú členené do jedenástich záujmových oblastí8, čím je pre potencionálnych členov 

pripravená celá paleta možností vlastnej sebarealizácie v závislosti od osobných preferencií.  

Tabuľka 7 – Pravidelná záujmová činnosť zariadení voľného času 

 
zariadenia  

spolu 

útvary členovia 

spolu 
z toho vedené 

internými 
zamestnancami 

spolu 
z toho  

do 15 rokov 

2001 146 5 225 3 178 69 711 60 852 

2002 151 5 293 3 250 69 633 59 777 

2003 155 5 507 3 675 72 151 60 554 

2004 164 5 968 3 707 82 983 67 778 

2005 213 7 354 4 265 102 268 82 490 

2006 253 8 915 4 747 128 506 103 254 

2007 305 10 651 5 414 153 701 122 945 

2008 339 12 731 5 754 188 996 148 981 

2009 407 18 269 6 616 326 051 254 584 

2010 424 16 523 7 068 273 724 220 002 

 

Vývoj počtu útvarov počas posledných desať rokov sledoval rastúci vývojový trend počtu zariadení. 

jedinou výnimkou bol rok 2010, kedy bol zaznamenaný medziročný pokles počtu útvarov pravidelnej 

záujmovej činnosti o  (-1 746 útvarov) pri súčasnom náraste počtu zariadení (+17). Išlo jednak 

o čiastočný útlm po roku 2009, kedy medziročne pribudlo až 68 zariadení a samotný počet útvarov sa 

medziročne zvýšil o 5 538, čo vyvolalo podozrenie zo zneužívania systému financovania 

voľnočasových aktivít pre deti a mládež a podmienilo snahy o legislatívne zmeny, ktoré by takýmto 

podozreniam do budúcnosti zabránili. Pod pokles útvarov sa v konečnom dôsledku mohli podpísať aj 

následné obavy  z nedostatočného finančného zabezpečenia do budúcnosti, ktoré vyjadrili 

zainteresované subjekty. Vznik nových zariadení však v určitej miere tieto obavy vyvrátil a počet 

samotných útvarov sa dostal na vývojovú krivku, ktorá bola prerušená extrémnou hodnotou v roku 

2009. V rámci sledovaného obdobia bol zaznamenaný prvý výraznejší nárast v roku 2005, čo bolo 

v značnej miere zapríčinené podporou voľnočasových aktivít detí a mládeže prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov. Medziročný nárast počtu zariadení v uvedenom roku dosiahol hodnotu 

štyridsaťdeväť, pričom počet záujmových útvarov medziročne vzrástol o 1 386. V roku 2006 sa tempo 

rastu počtu nových zariadení mierne spomalilo (+40 zariadení), avšak samotný počet záujmových 

útvarov sa medziročne zvýšil o 1 561. Nárast počtu útvarov mal stúpajúcu tendenciu aj 

v nasledujúcom roku (+1 736 útvarov, pri súčasnom zvýšení počtu zariadení o 52) a stúpal aj v roku 

2008 (+2 080 útvarov/+34 zariadení), aby kulminoval v už spomínanom roku 2009. Podrobný prehľad 

                                                           
8
 Do roku 2004 to bolo desať záujmových oblastí, ku ktorým v roku 2005 pribudla jedenásta oblasť – 

informatika. 
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vývoja počtu zariadení a ich záujmových útvarov za posledných desať rokov obsahuje nasledujúci 

graf.  

Graf 16 – Vývoj počtu útvarov pravidelnej záujmovej činnosti 

 

V roku 2001 bolo až 94,74% všetkých záujmových útvarov v réžii centier voľného času. S postupným 

nárastom počtu nových zariadení a výrazne vyššími medziročnými prírastkami školských stredísk 

záujmovej činnosti sa podiel CVČ na organizovaní pravidelnej záujmovej činnosti počas celého 

sledovaného obdobia neustále znižoval, avšak aj napriek prevládajúcemu počtu ŠSZČ (v porovnaní 

s počtom CVČ) v roku 2010 si CVČ dokázali zachovať takmer trojštvrtinový (74,39%) podiel na 

celkovom zabezpečovaní pravidelnej záujmovej činnosti pre deti a mládež. Podrobný prehľad podielu 

CVČ a ŠSZČ na organizovaní útvarov pravidelnej záujmovej činnosti obsahuje graf 17. 

Graf 17 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti 

 

Útvary pravidelnej záujmovej činnosti musia byť vedené pedagogickými zamestnancami, ktorých si 

zariadenia zabezpečujú buď z vlastných, alebo z externých zdrojov. V roku 2001 výrazne prevažoval 

počet útvarov, ktorých činnosť bola zabezpečená prostredníctvom interných zamestnancov (60,82% 
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z celkového počtu útvarov). Podiel interne zabezpečených útvarov sa v nasledujúcich rokoch dokonca 

zvyšoval, a to v roku 2002 na 61,40% a v roku 2003 dosiahol celkovo najvyšší podiel, a to 66,73%. 

V nasledujúcom roku sa podiel útvarov vedených internými zamestnancami zariadení voľného času 

znížil na 62,11% a klesajúci trend pokračoval aj v rokoch 2005 (58,00%) a 2006 (53,25%). V roku 2007 

už bola takmer polovica útvarov zabezpečená prostredníctvom externistov (50,83% útvarov 

vedených internými zamestnancami) a v roku 2008 počet externe zabezpečených útvarov definitívne 

prevýšil počet vedených internistami (45,20%). Enormný nárast počtu nových útvarov v roku 2009 

bol sprevádzaný aj celkovo najnižším podielom interne zabezpečených útvarov (36,21%). V roku 2010 

sa s poklesom celkového počtu útvarov mierne zvýšil podiel interne vedených útvarov (+6,56 

percentuálneho bodu) na hodnotu 42,78%. Je pochopiteľné, že s narastajúcim počtom nových 

zariadení a záujmových útvarov sa môže prejaviť výrazný nedostatok dostatočne kvalifikovaných 

odborníkov, ktorí by mohli pôsobiť v zariadeniach voľného času ako interní zamestnanci, avšak je 

nevyhnutné zabezpečiť, aby sa to nedialo na úkor kvality práce v záujmových útvaroch. 

Graf 18 – Zabezpečenie činnosti útvarov pravidelnej záujmovej činnosti 

 

Ako je zrejmé z grafu 13, vývoj počtu členov záujmových útvarov za posledných desať rokov vo 

výraznej miere kopíroval vývoj počtu samotných útvarov. V roku 2001 evidovali zariadenia voľného 

času celkovú členskú základňu 69 711 členov, ktorí sa podieľali na pravidelnej záujmovej činnosti 

zariadení. v nasledujúcom roku počet členov mierne poklesol (-78), pri súčasnom náraste počtu 

útvarov o 68. V roku 2003 bol už však prírastok nových členov až na úrovni 2 518 členov, pričom 

v uvedených troch rokoch v priemere na jeden útvar pripadlo trinásť členov. Priemerný počet členov 

na jeden útvar sa v rokoch 2004 až 2007 zvýšil na štrnásť a medziročný prírastok dosahoval hodnoty 

od 10 832 (rok 2004) až po 26 238 (rok 2006). V roku 2007 sa tempo rastu členskej základne mierne 

spomalilo (+25 195 členov), avšak v roku 2008 sa ich počet medziročne zvýšil o 35 295 a v priemere 

na jeden útvar tak pripadlo pätnásť členov. Celkovo najvyšší medziročný prírastok členskej základne 

bol zaznamenaný v roku 2009, kedy CVČ a ŠSZČ spolu vykázali 326051 členov, čo predstavovalo 

medziročný prírastok až o 137 055 členov (72,52%-ný nárast členskej základne v porovnaní s rokom 

2008, pri súčasnom náraste počtu útvarov o 5 538/43,50%). Na jeden záujmový útvar v roku 2009 

pripadlo v priemere 18 členov. V roku 2010 sa priemerný počet členov na útvar znížil na sedemnásť, 

pričom samotný počet členov útvarov medziročne poklesol o 52 327, pri poklese počtu útvarov 

o 1 746. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2
 0

4
7

 

2
 0

4
3

 

1
 8

3
2

 

2
 2

6
1

 

3
 0

8
9

 

4
 1

6
8

 

5
 2

3
7

 

6
 9

7
7

 

1
1

 6
5

3 

9
 4

5
5

 

3
 1

7
8

 

3
 2

5
0

 

3
 6

7
5

 

3
 7

0
7

 

4
 2

6
5

 

4
 7

4
7

 

5
 4

1
4

 

5
 7

5
4

 

6
 6

1
6

 

7
 0

6
8

 

vedené externistami vedené internými zamestnancami



24 
 

Graf 19 – Vývoj počtu členov záujmových útvarov 

 

Počas celého sledovaného obdobia bola členská základňa útvarov pravidelnej záujmovej činnosti 

tvorená prevažne deťmi do 15 rokov, pričom je badateľný mierne klesajúci trend ich podielu na 

celkovej členskej základni. Kým v roku 2001 bol podiel členov nad 15 rokov iba 12,71%, hneď 

v nasledujúcom roku ich podiel stúpol na 14,15%. Rast pokračoval nepretržite až do roku 2009, kedy 

podiel starších členov kulminoval na hodnote 21,92%. V roku 2010 sa relatívnym znížením členskej 

základne útvarov zmenila aj ich štruktúra, pričom podiel starších členov (19,63%) mal charakter 

zhruba ako v roku 2006. 

Graf 20 – Vekové zloženie členskej základne záujmových útvarov 

 

Nasledujúcej časti analýzy budú podrobnejšie rozobraté vybrané ukazovatele za pravidelnú záujmovú 

činnosť samostatne za CVČ a samostatne za ŠSZČ. 
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2.1. Pravidelná záujmová činnosť CVČ 
 

V roku 2001 vykázalo 128 centier voľného času spolu 4 950 útvarov pravidelnej záujmovej činnosti. 

V priemere tak na jedno centrum pripadlo 39 útvarov. V nasledujúcom roku pribudlo päť nových CVČ 

a počet evidovaných útvarov sa zvýšil o tridsať na 4 980, čím v priemere na jedno centrum pripadlo 

37 útvarov. V rokoch 2003 a 2004 sa priemerný počet útvarov na CVČ udržal na hodnote 38, pričom 

v uvedených rokoch bol zaznamenaný iba veľmi mierny nárast počtu nových centier (+1) sprevádzaný 

zodpovedajúcim prírastkom útvarov pravidelnej záujmovej činnosti. Výraznejší nárast bol 

zaznamenaný v roku 2005, kedy sa počet útvarov medziročne zvýšil o 510 na hodnotu 5 698 (pri 

náraste počtu centier o šesť) a ešte výraznejší rast mali počty útvarov v rokoch 2006 (+969) a 2007 

(1 201). Rastúci trend pokračoval aj v roku 2008, kedy sa počet útvarov medziročne zvýšil o 1 690 

(spolu 9 558) a rast kulminoval v roku 2009, kedy počet útvarov pravidelnej záujmovej činnosti 

dosiahol hodnotu 14 162 pri medziročnom náraste o 4 604 útvarov (+24 nových zariadení). 

V priemere tak na jedno CVČ v uvedenom roku pripadlo až 69 útvarov, pričom v roku 2008 na jedno 

centrum pripadlo 53 útvarov. V roku 2011 sa počet centier voľného času zvýšil iba veľmi mierne (+5) 

a v prípade útvarov pravidelnej záujmovej činnosti bol zaznamenaný dokonca medziročný pokles (-

1 870 útvarov), takže celkový počet evidovaných útvarov dosiahol hodnotu 12 292. Tým sa zároveň aj 

znížil priemerný počet útvarov na zariadenie (58). Podrobný prehľad vývoja počtu útvarov pravidelnej 

záujmovej činnosti za obdobie rokov 2001 až 2010 obsahuje graf 21. 

Graf 21 – Vývoj počtu útvarov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ 

 

Centrá voľného času na zabezpečenie činnosti útvarov pravidelnej záujmovej činnosti okrem 

vlastných personálnych zdrojov vo výraznej miere využívajú aj spoluprácu s externistami. Tým sa 

okrem finančného zefektívnenia činnosti poskytne deťom a mládeži širšia paleta možností trávenia 

voľného času. v roku 2001 zabezpečovali CVČ 39,96% pravidelnej záujmovej činnosti prostredníctvom 
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externých zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch ich podiel mierne poklesol, a to na 39,14% 

v roku 2002 a 34,74 v roku 2003. V roku 2003 bol zaznamenaný celkovo najvyšší podiel útvarov 

vedených internými zamestnancami za celé desaťročie (65,26%). Od roku 2005 je badateľný pokles 

podielu útvarov vedených internými zamestnancami centier a tento trend pretrvával až do roku 

2009. Príčinu tohto javu môžeme hľadať vo fakte, že s výrazným rozmachom záujmovej činnosti 

centrá už neboli schopné zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných odborníkov, ako aj vo vzniku 

detašovaných pracovísk, ktorých prevádzka primárne prostredníctvom interných zamestnancov by 

bola v značnej miere neekonomická. Tento druhý moment sa výrazne prejavil práve v roku 2009, 

kedy s enormným nárastom počtu nových útvarov, poklesol podiel interne vedených na 29,35%. 

K zmene došlo v roku 2010, kedy s poklesom celového počtu útvarov sa zvýšil podiel interne 

vedených na 34,38%. Môžeme teda konštatovať, že legislatívne zmeny, ktoré boli pripravované 

v roku 2010 mali vplyv primárne na externe zabezpečovanú časť pravidelnej záujmovej činnosti 

centier.  

Graf 22 – Zabezpečenie činnosti útvarov CVČ 

 

Počas celého obdobia mali dominantné postavenie v organizovaní pravidelnej záujmovej činnosti 

verejné CVČ. Vo výraznej miere to vyplýva z faktu, že sieť verených centier je rozvinutá v oveľa väčšej 

miere ako je to v prípade súkromných a cirkevných. V prvej polovici sledovaného obdobia bol podiel 

súkromných a cirkevných centier na celkovom organizovaní pravidelnej záujmovej činnosti iba 

zanedbateľný, keďže išlo o obdobie, kedy ešte iba vznikali prvé takéto zariadenia. Situácia sa začala 

výraznejšie meniť v roku 2005, kedy už 6,85% pravidelnej záujmovej činnosti bolo zabezpečené 

cirkevnými a takmer päť percent (4,95%) zrealizovali súkromné CVČ. V roku 2006 sa podiel 

súkromných centier ešte posilnil  (14,43%) a to jednak na úkor verejných (79,48%) ako aj cirkevných 

CVČ (6,09%). V nasledujúcom roku dosiahol podiel súkromných centier na pravidelnej záujmovej 

činnosti 16,84% a podiel cirkevných sa taktiež zvýšil (7,82%). V roku 2008 bolo zvýšenie podielu 

cirkevných CVČ iba veľmi mierne (+0,03 percentuálneho bodu) a podiel súkromných sa dokonca znížil 

na hodnotu 14,68%. Rok 2009 sa v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti niesol v znamení posilnenia 

podielu súkromných centier (19,62%) a k ďalšiemu prepadu cirkevných (7,77%). Výrazný pokles 

pravidelnej záujmovej činnosti v roku 2010 v relatívne rovnakej miere postihol z hľadiska 

zriaďovateľov všetky centrá, pričom mierne sa zvýšil podiel cirkevných (+0,29 percentuálneho bodu). 
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Graf 23 – Útvary podľa zriaďovateľa CVČ 

 

Najnižší počet členov útvarov pravidelnej záujmovej činnosti vykázali centrá voľného času v roku 

v roku 2002 (65 039). V uvedenom roku bol zároveň zaznamenaný medziročný pokles členov o 683. 

Hneď v nasledujúcom roku však počet vykázaných členov dosiahol 66 938 členov (medziročný nárast 

o 1 899 členov) a tento rastúci trend trval až do roku 2009, kedy centrá vykázali spolu 247 154 

členov, čo predstavovalo rekordný medziročný prírastok na veľkosti členskej základne o 106 232 

členov. Počet vykázaných členov, ktorí sa mali podieľať na pravidelnej činnosti útvarov v CVČ tak 

v porovnaní so situáciou v roku 2008 vzrástol až viac ako o tri štvrtiny (75,38%). Tento extrémny 

nárast bol podnetom pre vzbudenie podozrenia zo zneužívania štátnych financií a aj na základe 

podnetov starostov obcí, ktoré sa cítili byť poškodzované daným stavom, boli nariadením vlády SR 

zmenené podmienky prerozdeľovania financií určených na tento účel9. Toto nariadenie bolo 

schválené 19. mája 2010 a účinnosť malo nadobudnúť od 1. januára 2011. Jeho schválenie však malo 

vplyv už na počty vykázaných členov krúžkov k 15.9.2010, kedy celkový počet vykázaných členov 

centier medziročne poklesol o 51 246, teda v percentuálnom vyjadrení to bol -20,73%-ný medziročný 

pokles. Tým sa na jednej strane mohli zredukovať domnelé, ale aj skutočné deformácie a zneužívanie 

systému, ale zároveň to môže byť považované za čiastočné potvrdenie obáv samotných centier, ktoré 

pri zmene podmienok prerozdeľovania výnosu dane z príjmov prejavili obavu, že to povedie 

k utlmeniu, resp. likvidácii záujmovej činnosti. Nová vláda teda 15. decembra prijala nové 

nariadenie10, ktorého dôsledky na rozvoj záujmovej činnosti by mali byť viditeľné už v závere roka 

2011. 

                                                           
9
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov.  
10

 Nariadenie vlády slovenskej republiky č. 531/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov. 
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Graf 24 – Členovia záujmových útvarov CVČ 

 

Neustále vzrastanie vykazovanej členskej základne útvarov pravidelnej záujmovej činnosti centier 

voľného času bolo zároveň počas takmer celého sledovaného obdobia sprevádzané výrazným 

poklesom podielu členov vo veku do 15 rokov. Pokiaľ ešte v roku 2001 bolo 87,29% z členskej 

základne vo do 15 rokov, v roku 2009, kedy bola celková vykázaná členská základňa najväčšia, 

dosiahol podiel členov tejto vekovej kategórie iba 74,23%. V roku 2010, kedy bol zaznamenaný 

výrazný medziročný pokles členov sa však podiel pätnásťročných a mladších členov zvýšil o 2,44 

percentuálneho bodu (76,67%). Redukcie počtov sa teda vo výraznejšej miere dotkli starších členov, 

keďže nariadenie vlády SR z 19.5.2010 počítalo s prerozdeľovaním výnosu dane na základe počtu detí 

do 15 rokov v obci. 

Graf 25 – Vývoj podielu detí do 15 rokov na členskej základni útvarov CVČ 

 

V období rokov 2001 až 2004 mohli centrá voľného času vykázať členov v celkovo deviatich 

záujmových oblastiach a v roku 2005 k nim pribudla ešte desiata oblasť (informatika). Najvýraznejšie 

počty útvarov boli počas celého desaťročného obdobia zaznamenávané v oblasti telovýchovy 

a športu, za ktorými nasledovali kultúrno-umelecké útvary. Počas prvých štyroch rokov boli 

výraznejšie počty vykazované aj v oblasti vedy a techniky, avšak s vykazovaním samostatnej oblasti 

informatiky od roku 2005 ich počet poklesol. V druhej polovici sledovaného obdobia dosahovali 
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vyššie počty aj útvary so zameraním na spoločenské vedy a jazyky. Podrobný prehľad množstva 

útvarov v jednotlivých záujmových oblastiach za roky 2001 až 2010 je prehľadne zobrazený 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 8 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti CVČ podľa oblastí 

rok 

ú
tv

ar
y 

sp
o

lu
 

ja
zy

ko
v 

sp
o

lo
če

n
sk

ýc
h

 

vi
e

d
 

p
rí

ro
d

n
ýc

h
 

vi
e

d
 

ve
d

y 
a 

te
ch

n
ik

y 

ku
lt

ú
ry

 a
 

u
m

en
ia

 

te
lo

vý
ch

o
vy

 a
 

šp
o

rt
u

 

tu
ri

st
ic

ký
ch

 a
 

b
ra

n
n

ýc
h

 
šp

o
rt

o
v 

e
ko

lo
gi

ck
e

j 
vý

ch
o

vy
 

in
fo

rm
at

ik
y 

ro
d

ič
ia

 a
 d

e
ti

 

2001 4 950 487 444 434 848 1 182 1 194 189 117 - 55 
2002 4 980 518 449 421 800 1 228 1 237 174 95 - 58 
2003 5 141 616 431 363 845 1 253 1 244 185 114 - 90 
2004 5 188 605 515 307 890 1 278 1 240 168 93 - 92 
2005 5 698 702 480 293 478 1 342 1 554 158 74 495 122 
2006 6 667 753 688 322 368 1 621 1 908 172 100 626 109 
2007 7 868 805 805 375 400 2 008 2 363 207 127 612 166 
2008 9 558 895 1 086 509 452 2 205 3 119 336 162 659 135 
2009 14 162 1 178 1 469 699 551 3 090 5 427 664 159 757 168 
2010 12 292 1 138 1 416 581 529 2 915 4 226 440 171 709 167 

 

Ako je zreteľné z grafu 26, na začiatku sledovaného obdobia boli počty členov dvoch 

najpopulárnejších záujmových oblastí relatívne vyrovnané. Avšak už v roku 2004 dochádza 

k výraznejšiemu rozmachu športovo orientovanej členskej základne centier v porovnaní s členmi 

orientujúcimi sa na kultúru a umenie.  Pokiaľ ešte v roku 2001 bola členská základňa útvarov kultúry 

a umenia v porovnaní s telovýchovno-športovou iba o 527 členov menšia, v roku 2004 bol rozdiel 

medzi týmito členskými základňami už 1 349 členov a neustále vzrastal, až to dospelo do situácie 

v roku 2009, kedy bola športovo orientovaná členská základňa viac ako 2,4-násobne väčšia. V roku 

2010 sa tento rozdiel znížil na takmer dvojnásobok členskej základne útvarov kultúry umenia. 

Graf 26 – Vývoj počtu členov vo vybraných záujmových oblastiach 
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Útvary zamerané na informatiku sú samostatne vykazované od roku 2005. Dovtedy boli súčasťou 

oblasti vedy a techniky, pričom v roku 2005 počet členov vykázaných v tejto oblasti medziročne 

poklesol o 4 475, čo pri zohľadnení medziročného prírastku zodpovedá zhruba počtu členov 

v novovykazovanej kategórii (5 791). Vývoj členskej základne tejto oblasti záujmovej činnosti nemal 

počas sledovaného obdobia jednoznačný charakter, ale prekonal niekoľko výkyvov. Po medziročnom 

náraste v roku 2006 nasledoval výraznejší pokles, ktorý bol však hneď v nasledujúcom roku 

vykompenzovaný výraznejším nárastom. Nárast členskej základne v tejto záujmovej oblasti 

pokračoval aj v roku 2009 a v súvislosti s už spomínanými okolnosťami v roku 2010 bol znovu 

prerušený poklesom. 

Graf 27 – Vývoj počtu členov útvarov z oblasti informatiky 

 

 

2.1.1. Pravidelná záujmová činnosť vo verejných CVČ 

 

Vzhľadom na celkovo vyšší počet verejných centier voľného času si tieto zariadenia zachovali počas 

celého sledovaného obdobia dominantné postavenie v organizovaní útvarov pravidelnej záujmovej 

činnosti. V roku 2001 tieto zariadenia vykázali spolu 4 943 útvarov. V priemere to predstavovalo 39 

útvarov na zariadenie. V nasledujúcom roku počet útvaroch v centrách mierne poklesol (-22), pri 

súčasnom náraste počtu CVČ o tri. Tým zároveň znížil priemerný počet útvarov na zariadenie (38), 

pričom hneď v nasledujúcom roku sa priemer vrátil na hodnotu z roku 2001. Rovnaká situácia bola 

zaznamenaná aj v roku 2004, ktorý bol charakteristický poklesom počtu verených CVČ (-3), čo sa 

prejavilo aj v konečnom počte útvarov, ktoré tieto zariadenia vykázali (4 939; -118 útvarov 

v porovnaní s rokom 2003). V roku 2005 pokračoval klesajúci trend počtu verejných CVČ, čo bolo však 

čiastočne kompenzované zvýšenou aktivitou fungujúcich centier v oblasti pravidelnej záujmovej 

činnosti (+86 útvarov; v priemere 40 útvarov na CVČ). V nasledujúcom roku sa počet útvarov naďalej 

zvyšoval (+274 útvarov; 42 na zariadenie) a to aj napriek tomu, že počet centier ostal medziročne 

nezmenený. K oživeniu došlo v roku 2007, kedy pribudlo 8 nových centier a celková ponuka útvarov 

sa rozšírila o 629 nových (45 útvarov na CVČ). Ešte výraznejší nárast bol zaznamenaný v roku 2008, 

kedy sa počet centier zvýšil o ďalších päť a v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti to prinieslo 1 477 

nových útvarov (v priemere 54 na zariadenie). Celkovo najvyšší nárast bol však zaznamenaný až 

v roku 2009, kedy sa ponuka útvarov medziročne zvýšila až o 2 878 útvarov (38,87%-ný medziročný 

prírastok).  V priemere na jedno zariadenie tak pripadlo 70 útvarov pravidelnej záujmovej činnosti. 

Rok 2010 sa niesol v znamení poklesu (-1 370 útvarov), ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavoval 

-13,32% z počtu útvarov vykázaných centrami voľného času v roku 2009. 
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Graf 28 – Vývoj počtu útvarov verejných CVČ 

 

V roku 2001 vykázali verejné centrá voľného času spolu 65 630 členov, ktorí navštevovali niektorý 

z ponúkaných záujmových útvarov. V nasledujúcom roku sa počet vykázaných členov znížil o 1 684, 

čo bolo zapríčinené poklesom počtu útvarov (-22), avšak nárast počtu útvarov v roku 2003 sa 

pozitívne prejavil aj na počte evidovaných členov (+1 154). V roku 2004 bol medziročný nárast ešte 

výraznejší (+1 508), no hneď v nasledujúcom roku sa tempo rastu výrazne spomalilo (+328 členov). 

K výraznému oživeniu došlo v roku 2006, kedy počet vykázaných členov medziročne vzrástol o 6 378. 

V roku 2007 vzrástol počet členov o 7 920 a v roku 2008 po prvý krát počet členov záujmových 

útvarov pokoril hranicu stotisíc (105 616/medziročný prírastok 24 382 členov). Rekordný nárast bol 

však zaznamenaný až v roku 2009, kedy počet členov medziročne vzrástol o 63 697 a dosiahol tak 

hodnotu 169 313. Utlmenie záujmovej činnosti v roku 2010 malo za následok aj výrazný pokles počtu 

vykázaných členov, ktorých počet v uvedenom roku klesol na 127 239 (-42 074).  

Tabuľka 9 – Členská základňa útvarov pravidelnej záujmovej činnosti verejných CVČ 

rok členovia spolu do 15 rokov nad 15 rokov 
podiel členov do 

15 rokov 

2001 65 630 57 288 8 342 87,29% 
2002 63 946 55 006 8 940 86,02% 
2003 65 100 55 194 9 906 84,78% 
2004 66 608 55 347 11 261 83,09% 
2005 66 936 55 625 11 311 83,10% 
2006 73 314 60 298 13 016 82,25% 
2007 81 234 65 740 15 494 80,93% 
2008 105 616 80 991 24 625 76,68% 
2009 169 313 117 273 52 040 69,26% 
2010 127 239 94 872 32 367 74,56% 
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Priemerný počet členov na útvar záujmovej činnosti vo verejnom CVČ mal počas celého sledovaného 

obdobia (s výnimkou v roku 2009) stabilný charakter. V rokoch 2001 až 2005 v priemere na jeden 

útvar pripadlo trinásť členov. V roku 2006 ich počet stúpol na štrnásť a rovnaká priemerná hodnota 

bola evidovaná až do roku 2009, kedy priemerný počet členov na útvar stúpol až na šestnásť. 

S poklesol počtu útvarov a členov v roku 2010 sa táto hodnota vrátila opäť na úroveň štrnásť členov 

na útvar pravidelnej záujmovej činnosti. 

Počas celého sledovaného obdobia dominovali v rámci členskej základne verejných centier voľného 

času deti do 15 rokov. V roku 2001 ich podiel dosiahol 87,29% a až do roku 2009 mal klesajúcu 

tendenciu. V uvedenom roku ich podiel dosiahol hodnotu 69,26%. Situácia sa obrátila v roku 2010, 

kedy sa pokles celkovej členskej základne pozitívne prejavil na podiele najmladšej vekovej kategórie 

(74,56%). Môžeme teda konštatovať, že utlmenie záujmovej činnosti vo verejných CVČ v roku 2010 

primárne postihlo staršiu vekovú kategóriu. Pre porovnanie, medziročný pokles počtu členov do 15 

rokov predstavoval -19,10% v porovnaní s rokom 2009 a v prípade starších členov to bolo až -37,80%. 

 

 

2.1.2. Pravidelná záujmová činnosť v súkromných CVČ 

 

Prvé súkromné centrum voľného času, ktoré začalo svoju činnosť až v roku 2002 ponúklo svojim 

členom realizáciu v rámci štyridsiatichpiatich útvarov pravidelnej záujmovej činnosti a hneď v 

nasledujúcom roku sa ponuka tohto zariadenia rozrástla o ešte 24 nových útvarov (69). V roku 2004 

pribudlo nové súkromné zariadenie a celkový počet vykázaných útvarov sa medziročne zvýšil 

o štyridsať. Výraznejší nárast bol zaznamenaný až v roku 2005, kedy sa počet súkromných CVČ zvýšil 

na deväť a celkový počet útvarov medziročne vzrástol o 173. V priemere tak na jedno zariadenie 

pripadlo 31 útvarov, čo bola najnižšia hodnota za celé sledované obdobie v danej kategórii zariadení. 

K celkovej zmene však došlo hneď v nasledujúcom roku, kedy sa počet súkromných centier zvýšil na 

šestnásť a tieto zariadenia vykázali spolu 962 útvarov pravidelnej záujmovej činnosti. To 

predstavovalo v priemere šesťdesiat útvarov na jedno CVČ. V roku 2007 počet zariadení opäť výrazne 

vzrástol (+10), avšak nárast počtu útvarov už bol menej strmý (+363), čím sa priemerný počet útvarov 

na zariadenie dostal na hodnotu 51. K poklesu podielu útvarov na CVČ došlo aj v roku 2008 (50 

útvarov na zariadenie), kedy s jedným novým centrom medziročne pribudlo 78 útvarov. Celkovo 

najvýraznejší nárast bol aj v prípade súkromných centier zaznamenaný v roku 2009 (+15 zariadení a 

+1 375 útvarov), čím sa priemerný počet útvarov na zariadenie dostal na hodnotu 65. V roku 2010 sa 

s miernym nárastom počtu zariadení (+5) počet útvarov dokonca medziročne znížil o 390. Podrobný 

prehľad vývoja počtu útvarov pravidelnej záujmovej činnosti v súkromných centrách voľného času 

obsahuje nasledujúci graf. 
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Graf 29 – Vývoj počtu útvarov súkromných CVČ 

 

V roku 2002 začalo svoju činnosť prvé súkromné centrum voľného času, ktoré v rámci svojich útvarov 

pravidelnej záujmovej činnosti vykázalo 703 členov. V priemere tak pripadlo na jeden útvar 16 

členov. V roku 2003 sa ponuka útvarov v centre ešte rozrástla, čím sa počet vykázaných členov zvýšil 

na 1 106, pričom priemerný počet členov na útvar ostal nezmenený. V nasledujúcom roku sa ponuka 

súkromných CVČ rozrástla, čo malo za následok aj nárast počtu členov v týchto zariadeniach (+753/17 

členov na útvar). K výraznému oživeniu došlo v roku 2005, kedy vyšší nárast počtu zariadení priniesol 

aj medziročný nárast počtu členov o 2 588 (16 členov na útvar). Ešte výraznejší nárast bol však 

zaznamenaný v roku 2006, kedy sa počet členov súkromných CVČ medziročne zvýšil o 11 082, pričom 

priemerný počet členov na útvar ostal aj naďalej nezmenený (16). V roku 2007 sa tempo rastu 

výrazne spomalilo (+5 670 členov) a to aj napriek dosť výraznému nárastu počtu zariadení, ktorý sa 

v roku 2008 utlmil a viedol k spomaleniu nárastu členskej základne (+2 978), avšak priemerný počet 

členov na útvar sa zvýšil na 17. Táto situácia bola kompenzovaná v roku 2009, kedy so vznikom 

pätnástich nových zariadení došlo k nárastu počtu členov využívajúcich služby súkromných zariadení 

o 36 457, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavovalo viac ako stopäťdesiatpercentný (150,79%) 

nárast. Priemerný počet členov na útvar sa súčasne zvýšil na 22. Rok 2010 sa niesol v znamení 

výrazného poklesu počtu útvarov (pri súčasnom náraste počtu zariadení), čo malo v konečnom 

dôsledku za následok aj medziročný pokles počtu vykázaných členov o 7 052. Priemerný počet členov 

na útvar však ostal v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenený (22). 

Tabuľka 10 – Členská základňa útvarov pravidelnej záujmovej činnosti súkromných CVČ 

rok členovia spolu do 15 rokov nad 15 rokov 
podiel členov do 

15 rokov 

2001 0 0 0 - 

2002 703 524 179 74,54% 

2003 1 106 916 190 82,82% 

2004 1 859 1 518 341 81,66% 

2005 4 447 3 174 1 273 71,37% 

2006 15 529 11 611 3 918 74,77% 

2007 21 199 15 286 5 913 72,11% 

2008 24 177 18 816 5 361 77,83% 

2009 60 634 54 368 6 266 89,67% 

2010 53 582 45 976 7 606 85,80% 
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Členovia útvarov pravidelnej záujmovej činnosti vo vekovej kategórii do 15 rokov mali počas celého 

sledovaného obdobia v súkromných CVČ dominantné postavenie. Najvýraznejší podiel dosiahli 

dokonca v roku 2009 (89,67%), kedy bol v prípade verejných CVČ zaznamenaný výrazný prepad 

podielu tejto vekovej skupiny na záujmovej činnosti. Podrobný prehľad podielu 15 ročných členov na 

členskej základni súkromných centier voľného času za jednotlivé roky obsahuje tabuľka 10. 

 

2.1.3. Pravidelná záujmová činnosť v cirkevných CVČ 

 

V roku 2001 bolo evidované iba jediné cirkevné centrum voľného času, ktoré vykázalo v rámci svojej 

činnosti sedem útvarov. V nasledujúcom roku došlo k zdvojnásobeniu ako počtu CVČ, ako aj počtu 

vykázaných útvarov (2/14) a v roku 2003 sa počet útvarov ešte zvýšil o jeden (pri nezmenenom počte 

centier). K prvému výraznejšiemu nárastu došlo až v roku 2004, kedy sa počet centier medziročne 

zvýšil o tri a počet útvarov vzrástol na 140. V priemere tak na jedno centrum pripadlo 28 útvarov 

pravidelnej záujmovej činnosti. V nasledujúcom roku pripadlo v priemere na jedno zariadenie až 56 

útvarov, pričom počet CVČ medziročne vzrástol o dva a útvarov bolo evidovaných o 251 viac. 

K určitému spomaleniu došlo v roku 2006, kedy síce pribudli štyri nové cirkevné centrá, avšak počet 

útvarov medziročne vzrástol iba o 15 (v priemere 37 útvarov na zariadenie). V nasledujúcom roku 

pribudlo 209 nových útvarov (44 útvarov na zariadenie) a v roku 2007 došlo znova k spomaleniu rastu 

(+135 útvarov/+2 CVČ). Celkovo najvyšší medziročný prírastok počtu útvarov bol zaznamenaný v roku 

2009 (+351 útvarov), pričom samotný počet zariadení ostal medziročne nezmenený. Celkový pokles 

v roku 2010 sa negatívne dotkol aj záujmovej činnosti cirkevných CVČ. Aj napriek nárastu ich počtu 

(+1 zariadenie) sa počet útvarov medziročne znížil až o 110. Podrobný prehľad vývoja počtu útvarov 

pravidelnej záujmovej činnosti v cirkevných centrách voľného času v období rokov 2001 až 2010 

obsahuje nasledujúci graf. 

Graf 30 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti cirkevných CVČ 

 

Cirkevné CVČ v roku 2007 vykázalo sedem útvarov, v rámci ktorých evidovali 92 členov. V priemere 

tak na jeden útvar pripadlo trinásť členov. K nárastu došlo v roku 2002, kedy svoje služby začalo 

poskytovať ďalšie cirkevné centrum. Počet vykázaných členov sa medziročne zvýšil o 298, pričom na 
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jeden útvar v priemere pripadlo dvadsaťosem členov. Ešte k výraznejšiemu nárastu došlo v roku 

2003, kedy sa pri nezmenenom počte centier a iba veľmi miernom náraste počtu útvarov (+1) zvýšil 

počet členov o 342. V priemere tak na jeden útvar pripadlo až 49 členov11. V roku 2004 vstúpili do 

oblasti poskytovania záujmových aktivít nové cirkevné CVČ a počet členov v tomto type zariadení sa 

tak medziročne zvýšil o 2 308 (22 členov na útvar). Rastový trend pokračoval aj v roku 2005 (+2 627 

členov), pričom priemerný počet členov na útvar klesol na štrnásť. Tempo rastu sa výrazne spomalilo 

v roku 2006 (+404 členov/15 členov na útvar), avšak už v roku 2007 vykázal tento typ zariadení 

medziročný prírastok počtu členov na úrovni 3 193 (15 členov na útvar). V nasledujúcom roku sa rast 

opätovne spomalil (+1 865/15 členov na útvar), pod čo sa v tomto prípade mohol podpísať aj iba 

veľmi mierny medziročný nárast počtu zariadení. V roku 2009 nepribudlo žiadne nové cirkevné CVČ, 

avšak činnosť už existujúcich sa podľa dostupných údajov výrazne rozrástla. Počet útvarov  sa 

medziročne zvýšil o 46,80% (351), čo malo za následok rozšírenie členskej základne o 54,61% (6 078 

členov) v porovnaní s rokom 2008. V roku 2010 aj napriek vzniku nového cirkevného CVČ sa počet 

ponúkaných útvarov znížil (-110), čo viedlo aj poklesu celkovej členskej základne v tomto type 

zariadení (-2 120 členov).  

Tabuľka 11 – Členská základňa cirkevných CVČ 

rok členovia spolu do 15 rokov nad 15 rokov 
podiel členov do 

15 rokov 

2001 92 81 11 88,04% 

2002 390 160 230 41,03% 

2003 732 280 452 38,25% 

2004 3 040 1 514 1 526 49,80% 

2005 5 667 2 711 2 956 47,84% 

2006 6 071 3 421 2 650 56,35% 

2007 9 264 6 627 2 637 71,53% 

2008 11 129 7 654 3 475 68,78% 

2009 17 207 11 832 5 375 68,76% 

2010 15 087 9 358 5 729 62,03% 

 

Ako je z uvedeného zrejmé, záujmová činnosť v cirkevných zariadeniach prekonávala v porovnaní 

s verejnými a súkromnými zariadeniami výrazne veľké výkyvy počas celého sledovaného obdobia. To 

platí aj o podiele najmladšej vekovej kategórie (detí do 15 rokov) na činnosti útvarov. Pokiaľ v roku 

2001 ich podiel dosahoval 88,04%, v roku 2002 poklesol na 41,03%. Ešte k výraznejšiemu poklesu 

podielu tejto vekovej skupiny na záujmovej činnosti došlo v roku 2003 (38,25%), teda v roku, kedy sa 

výrazne zvýšil priemerný počet členov na útvar. V roku 2004 dosiahla táto skupina členov takmer 

päťdesiatpercentný podiel (49,80%), no hneď v nasledujúcom roku poklesol o necelé dva (1,96) 

percentuálne body. V roku 2006 však opätovne nadobudla táto veková skupina členov dominantné 

postavenie (56,35%), ktoré si zachovala až do konca sledovaného obdobia. Zaujímavým faktom je, že 

na rozdiel od verených CVČ, v prípade cirkevných (rovnako ako aj súkromných) sa medziročný pokles 

členskej základne v roku 2010 prejavil výraznejšie na práve najmladšej vekovej skupine členov. 

V prípade cirkevných centier to bol pokles podielu pätnásťročných o 6,74 percentuálnych bodov. 

 

                                                           
11
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2.2. Pravidelná záujmová činnosť ŠSZČ 
 

Vývoj celkového počtu útvarov pravidelnej záujmovej činnosti v školských strediskách záujmovej 

činnosti v rokoch 2001 až 2010 vo výraznej miere koreloval s vývojom počtu zariadení v uvedenom 

období. V oboch prípadoch bol identifikovaný rastúci trend, ktorý mam na začiatku obdobia iba veľmi 

mierny sklon. Výraznejšie nárasty boli zaznamenané až v roku 2004, kedy počet nových útvarov 

medziročne vzrástol o 414, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast až 

o 113,11%. V nasledujúcom roku vykázali ŠSZČ o 876 útvarov viac (medziročný nárast o 112,31%). Od 

roku 2006 tempo rastu výrazne spomaľovalo (+592/35,75% nových útvarov). Tento stav trval až do 

roku 2008, kedy pribudlo 390 (14,01%) nových útvarov, avšak hneď v nasledujúcom roku bol 

zaznamenaný celkovo najvyšší absolútny medziročný prírastok (+934 nových útvarov). Rok 2010 sa už 

ale niesol v znamení výrazného spomalenia (+124 útvarov/3,02%), hoc rastový vývoj bol aj naďalej 

zachovaný. 

Graf 31 – Vývoj celkového počtu útvarov ŠSZČ 

 

Činnosť útvarov pravidelnej záujmovej činnosti zabezpečovali školské strediská záujmovej činnosti 

počas celého sledovaného obdobia primárne prostredníctvom vlastných interných zamestnancov. 

Pokiaľ v roku 2001 boli vedené takmer tri štvrtiny útvarov internistami, hneď v nasledujúcom roku 

podiel takýchto útvarov poklesol o 4,94 percentuálneho bodu. Tento pokles bol však hneď 

v nasledujúcom roku prerušený výrazným nárastom podielu interne zabezpečených útvarov 

(87,43%), avšak v roku 2004 už podiel útvarov vedených internými zamestnancami dosiahol iba 

67,69%. V nasledujúcich rokoch podiel takto zabezpečených útvarov neustále mierne klesal (s 

výnimkou v roku 2007, kedy sa ich podiel zvýšil o necelé percento). K nárastu podielu došlo až v roku 

2010, kedy podiel interne zabezpečených útvarov dosiahol 67,17% (medziročný nárast o 7,27 

percentuálneho bodu). 

275 

313 
366 

780 

1 656 

2 248 

2 783 

3 173 

4 107 
4 231 

18 

18 21 
29 

72 

101 

132 

157 

201 
213 

0

50

100

150

200

250

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

útvary

ŠSZČ



37 
 

Graf 32 – Personálne zabezpečenie činnosti útvarov ŠSZČ 

 

Celkový počet členov útvarov pravidelnej záujmovej činnosti v školských strediskách záujmovej 

činnosti mal počas celého obdobia (okrem roku 2010) výrazne rastúci charakter. Tento jav je 

potrebné vnímať nie len v súvislosti s rozvojom záujmovej činnosti v už existujúcich strediskách, ale aj 

v porovnaní s centrami voľného času s oveľa výraznejším vznikaním nových zariadení tohto typu. Pre 

porovnanie, v roku 2001 bolo evidovaných osemnásť ŠSZČ (3 989 členov), v roku 2005 vykázalo svoju 

činnosť už 72 zariadení (25 218 členov) a v roku 2010 počet aktívnych centier dosiahol hodnotu 213 

(77 816 členov).  

Na rozdiel od centier voľného času nemalo rozrastanie sa členskej základne ŠSZČ negatívny vplyv na 

podiel členov vo veku do 15 rokov. Je to spôsobené faktom, že činnosť ŠSZČ je výraznejšie naviazaná 

na základné školy, ako je to v prípade CVČ. Prekvapivo najvyšší podiel najmladšej vekovej kategórie 

na členskej základni bol zaznamenaný v roku 2009 (90,13%) a najnižší v roku 2003, kedy došlo 

k jedinému prípadu, kedy ich podiel poklesol pod osemdesiat percent (79,88%). Podrobný prehľad 

vývoja členskej základne ŠSZČ obsahuje graf 33. 

Graf 33 – Členovia útvarov pravidelnej záujmovej činnosti ŠSZČ 
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Rovnako ako v prípade centier voľného času, aj u školských stredísk záujmovej činnosti sa do roku 

2005 zisťovali údaje o deviatich záujmových oblastiach, ku ktorým v uvedenom roku pribudla nová 

kategória útvarov, ktoré sú zamerané na oblasť informatiky. V porovnaní s vykázanou pravidelnou 

činnosťou CVČ je činnosť ŠSZČ výrazne menej početná, čo sa týka počtu útvarov. V prvej polovici 

sledovaného obdobia sa pod nízky počet útvarov podpísal celkovo výrazne nižší počet stredísk, avšak 

v roku 2010, kedy počet ŠSZČ presiahol počet CVČ, dosiahol počet útvarov školských stredísk zhruba 

tretinu z počtu, ktorý uviedli centrá voľného času. Podrobný prehľad štruktúry záujmovej činnosti 

ŠSZČ podľa záujmových oblastí za roky 2001 až 2010 obsahuje tabuľka 7. 

Tabuľka 12 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti ŠSZČ podľa zamerania 
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2001 275 24 30 3 40 81 73 12 9 - 3 
2002 313 21 26 11 35 72 124 13 5 - 6 
2003 366 33 36 22 50 82 116 16 10 - 1 
2004 780 96 78 82 119 159 203 34 7 - 2 
2005 1 656 211 141 148 48 300 421 69 29 277 12 
2006 2 248 332 205 212 79 410 553 74 34 341 8 
2007 2 783 358 240 281 97 533 695 143 32 397 7 
2008 3 173 436 251 285 87 607 903 167 37 389 11 
2009 4 107 475 334 349 120 777 1 327 281 69 357 18 
2010 4 231 479 366 370 106 811 1 464 206 50 360 19 

 

Najpočetnejšími útvarmi boli počas celého desaťročného obdobia telovýchovno-športové a kultúrno-

umelecké útvary.  

Kým v roku 2001 mali miernu prevahu útvary zamerané na kultúru a umenie, už v nasledujúcom roku 

sa situácia zmenila a dominantnou sa stala pravidelná záujmová činnosť orientovaná na oblasť 

telovýchovy a športu. V roku 2003 ich počet síce mierne poklesol, ale aj napriek tomu si zachovali 

početnú prevahu nad útvarmi zameranými na kultúru a umenie. Táto ich prevaha sa počas 

sledovaného obdobia ďalej upevňovala, ako je na prvý pohľad zrejmé z nasledujúceho grafu. 

Graf 34 – Pohľad na vývoj počtu kultúrno-umeleckých a telovýchovných útvarov ŠSZČ 
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V rámci športových a kultúrnych útvarov boli rovnako evidované aj vyššie počty členov v porovnaní 

s inými oblasťami záujmovej činnosti. Vývoj členskej základne v týchto dvoch záujmových oblastiach 

prakticky kopíroval vývoj počtu útvarov. Pokiaľ v roku 2001 bol rozdiel v členskej základni iba 

minimálny, v roku 2002 sa členská základňa telovýchovných a športových útvarov takmer 

zdvojnásobila. V oblasti kultúry a umenia nastal s poklesom počtu útvarov zákonite aj pokles členskej 

základne. Situácia sa otočila v roku 2003, kedy došlo k poklesu v oblasti športu a k posilneniu 

k v oblasti kultúry, avšak aj napriek tomu ostala záujmová činnosť v oblasti športu naďalej 

dominantnou po celý zvyšok sledovaného obdobia. Obdobie rokov 2004 až 2008 sa nieslo v znamení 

relatívne rovnomerného rastu, pričom k výraznejšiemu nárastu došlo až v roku 2009, kedy bolo v 

útvaroch telovýchovy a športu až o 26 257 členov viac ako v útvaroch kultúry a umenia. Tento rozdiel 

sa ešte posilnil (28 172) v roku 2010. 

Graf 35 – Prehľad vývoja členskej základne vo vybraných útvaroch ŠSZČ 

 

Počet útvarov zameraných na informatiku bol samostatne sledovaný od roku 2005, kedy ich školské 

strediská záujmovej činnosti vykázali spolu 277. Nasledujúce dva roky ich počet rástol (341 v roku 

2006 a 397 v roku 2007) a v roku 2008 bol zaznamenaný ich výraznejší pokles (389 zariadení). 

klesajúca tendencia sa prejavila aj v roku 2009, kedy bol zaznamenaný výrazný nárast pravidelnej 

záujmovej činnosti. S jej celkovým poklesom v roku 2010 sa počet informatických útvarov mierne 

zvýšil (+3). 

Graf 36 – Útvary a ich členovia v oblasti informatiky 
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Vývoj počtu členov v útvaroch zameraných na informatiku takmer počas celého obdobia sledoval 

vývoj počtu samotných útvarov s týmto zameraním. Výnimkou bol rok 2009, kedy sa relatívne vysoký 

medziročný pokles počtu útvarov (-32) prejavil iba zanedbateľným poklesom členskej základne (-16 

členov). V uvedenom roku sa tak mierne zvýšil priemerný počet členov na útvar na 15 (v rokoch 2008 

a 2010 to bolo v priemere 14 členov na útvar), pričom rovnaká priemerná hodnota bola 

zaznamenaná aj v roku 2007, kedy bola zaznamenaná spomínaná kulminácia. Vyšší počet členov na 

útvar bol evidovaný iba v prvom roku zisťovania tejto oblasti (2005) a to konkrétne 16 členov na 

útvar. 

 

2.2.1. Pravidelná záujmová činnosť verejných ŠSZČ 

 

Verejné školské strediská záujmovej činnosti, ktoré medzi ŠSZČ predstavujú najpočetnejšiu skupinu, 

vykazovali počas celého sledovaného obdobia pozitívnu medziročnú zmenu v rámci ich pravidelnej 

záujmovej činnosti. Zatiaľ čo v prvých dvoch rokoch bol počet stredísk nezmenený, počet útvarov 

rástol. Do roku 2003 bol nárast iba mierny, avšak v roku 2004 nabral na strmosti a ešte výraznejší 

charakter mal v nasledujúcom roku, kedy bol podmienený vznikom vyššieho počtu nových zariadení. 

V roku 2006 nasledovalo mierne spomalenie rastu, pričom výrazný rozvoj v nasledujúcich troch 

rokoch bol opäť spomalený v roku 2010. Podrobný prehľad vývoja počtu útvarov pravidelnej 

záujmovej činnosti v školských strediskách záujmovej činnosti obsahuje nasledujúci graf. 

Graf 37 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti verejných ŠSZČ 
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medziročný prírastok počtu nových členov v útvaroch bol zaznamenaný v roku 2005, kedy sa počet 

členov v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 9 230 a na jeden útvar pripadlo v priemere až 

šestnásť členov (najviac za celé obdobie). V roku 2006 pripadlo v priemere na jeden útvar 15 členov 

a situácia ostala nezmenená až do roku 2010, kedy verejné ŠSZČ vykázali v priemere na jeden útvar 

iba štrnásť členov.  

Tabuľka 13 – Členská základňa verejných ŠSZČ 

rok členovia spolu do 15 rokov nad 15 rokov 
podiel členov 
do 15 rokov 

2001 2 561 2 358 203 92,07% 

2002 3 330 3 066 264 92,07% 

2003 3 326 2 477 849 74,47% 

2004 7 150 6 001 1 149 83,93% 

2005 16 380 14 693 1 687 89,70% 

2006 18 181 16 439 1 742 90,42% 

2007 24 175 21 891 2 284 90,55% 

2008 28 023 25 866 2 157 92,30% 

2009 36 335 34 352 1 983 94,54% 

2010 36 921 34 246 2 675 92,75% 

 

Dominantnou skupinou v rámci členskej základne verejných ŠSZČ boli deti do 15 rokov. Celkovo 

najnižší podiel dosiahla táto veková skupina v roku 2003, kedy nedosiahla ani trojštvrtinový podiel 

(74,47%).  Naopak, najvyšší podiel mali deti do pätnásť rokov na činnosti záujmových útvarov ŠSZČ 

v roku 2009 (94,54%). Podrobný prehľad vekového zloženia členov útvarov pravidelnej záujmovej 

činnosti vo verejných školských strediskách záujmovej činnosti v období rokov 2001 až 2010 je 

obsiahnutý v tabuľke 13. 

 

2.2.2. Pravidelná záujmová činnosť súkromných ŠSZČ 

 

Súkromný sektor sa výraznejšie etabloval v oblasti školských stredísk záujmovej činnosti až v roku 

2004, hoc už v roku 2001 bolo zaznamenané jedno zariadenie, ktoré vykázalo 32 záujmových útvarov. 

V rokoch 2002 a 2003 však v tejto oblasti nepôsobilo ani jedno súkromné zariadenie, avšak v roku 

2004 boli zaznamenané až tri, ktoré vykázali spoločne 61 útvarov pravidelnej záujmovej činnosti. 

Hneď v nasledujúcom roku sa počet zariadení zdvojnásobil, čo sa pozitívne prejavilo aj na počte 

záujmových útvarov (154). Rast pokračoval aj v roku 2006, kedy štrnásť stredísk vykázalo spolu 369 

útvarov. Tempo rastu sa spomalilo v roku 2007, kedy pribudlo iba päť nových ŠSZČ, ktoré spolu so 

strediskami, ktoré vykonávali záujmovú činnosť aj v predchádzajúcom roku, vykázali 503 záujmových 

útvarov. Nárast v roku 2008 bol ešte miernejší (+1 zariadenie a +27 útvarov). K výraznému oživeniu 

došlo v roku 2009, kedy počet zariadení vzrástol na dvadsaťpäť a výrazne sa rozrástla aj pravidelná 

záujmová činnosť (867 útvarov). V roku 2010, aj napriek zvýšeniu počtu zariadení o jedno, poklesol 

počet útvarov pravidelnej záujmovej činnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 52. 
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Graf 38 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti súkromných ŠSZČ 

 

V roku 2001 bolo evidované iba jedno súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré v rámci 
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zvýšil v porovnaní so situáciou v roku 2008 až o 207,65% (+20 964 členov). V priemere tak na jeden 

útvar v roku 2009 pripadlo až 36 členov. V nasledujúcom roku došlo k poklesu počtu útvarov, ktorý 

bol sprevádzaný aj veľmi miernym poklesom počtu členov (-30), čo malo za následok, že v priemere 

na jeden útvar pripadlo až 38 členov. 

 

Tabuľka 14 – Členská základňa súkromných ŠSZČ 

rok členovia spolu do 15 rokov nad 15 rokov 
podiel členov do 

15 rokov 

2001 779 623 156 79,97% 
2002 0 0 0 - 
2003 0 0 0 - 
2004 807 465 342 57,62% 
2005 2 633 990 1 643 37,60% 
2006 5 890 3 731 2 159 63,34% 
2007 7 483 5 307 2 176 70,92% 
2008 10 096 7 803 2 293 77,29% 
2009 31 060 27 797 3 263 89,49% 
2010 31 030 27 965 3 065 90,12% 
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Vekové zloženie členskej základne súkromných ŠSZČ prekonalo počas sledovaného obdobia viacero 

výkyvov. Pokiaľ v roku 2001 dosiahol podiel najmladšej vekovej kategórie takmer osemdesiat percent 

(79,97%), s obnovením činnosti súkromných stredísk v roku 2004 dosiahol podiel tejto vekovej 

skupiny členov iba 57,62% a v roku 2005 dokonca klesol výrazne pod úroveň päťdesiatich percent 

(37,60%). Situácia sa však obrátila v roku 2006, kedy najmladšia veková skupina v súkromných ŠSZČ 

dosiahla 63,34%. V nasledujúcom roku vrástol jej podiel o 7,58 percentuálneho bodu (70,92%) 

a nárast pokračoval až do roku 2010, kedy bolo viac ako deväťdesiat percent členov (90,12%) vo veku 

do pätnásť rokov. 

 

2.2.3. Pravidelná záujmová činnosť cirkevných ŠSZČ 

 

Ako je zrejmé z grafu 33, počet útvarov pravidelnej záujmovej činnosti cirkevných školských stredísk 

záujmovej činnosti kopíroval vývoj počtu zariadení vo výraznejšej miere ako tomu bolo v prípade 

súkromných ŠSZČ. Zaujímavosťou je, že najvýraznejšie nárasty boli zaznamenané v rokoch 2004 až 

2006, pričom v roku 2009, ktorý sa v ostatných prípadoch niesol v znamení výrazných nárastov, bol 

v prípade cirkevných zariadení evidovaný iba mierny nárast, ktorý zodpovedal samotnému nárastu 

počtu zariadení. 

Graf 39 – Útvary pravidelnej záujmovej činnosti cirkevných ŠSZČ 
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avšak v roku 2005 poklesol znova na štrnásť členov v útvare a rovnakú hodnotu si tento ukazovateľ 

zachoval aj v roku 2006, kedy bol v tomto druhu zariadení zaznamenaný celkovo najvyšší medziročný 

prírastok počtu členov (+3 316). V roku 2007 sa aj napriek výraznému zníženiu tempa rastu počtu 
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členov (+825) zvýšil ich priemerný počet na útvar na úroveň pätnástich členov. Rok 2008 sa už ale 

niesol v znamení výrazného poklesu, kedy cirkevné ŠSZČ vykázali o 391 členov menej v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom a priemerný počet členov v útvare klesol na trinásť. V roku 2009 bolo 

zaznamenané oživenie (+1 547 členov/14 členov na útvar) a rok 2010 sa niesol v znamení výrazného 

poklesu (-1 637 členov/12 členov na útvar). 

Tabuľka 15 – Členská základňa cirkevných ŠSZČ 

rok členovia spolu do 15 rokov nad 15 rokov 
podiel členov do 

15 rokov 

2001 649 502 147 77,35% 

2002 1 264 1 021 243 80,78% 

2003 1 887 1 687 200 89,40% 

2004 3 519 2 933 586 83,35% 

2005 6 205 5 297 908 85,37% 

2006 9 521 7 754 1 767 81,44% 

2007 10 346 8 094 2 252 78,23% 

2008 9 955 7 851 2 104 78,86% 

2009 11 502 8 962 2 540 77,92% 

2010 9 865 7 585 2 280 76,89% 

 

V cirkevných školských strediskách záujmovej činnosti mali počas celého sledovaného obdobia 

dominantné postavenie členovia vo veku do 15 rokov. V roku 2001 ich podiel dosiahol 77,35% a hneď 

v nasledujúcom roku vzrástol o 3,43 percentuálneho bodu (80,78%). V roku 2003 sa ich podiel zvýšil 

ešte výraznejšie (89,40%) a dosiahol tak maximum za celé sledované obdobie. Ako je zrejmé z údajov 

v tabuľke 15, vývoj tohto ukazovateľa prekonal v nasledujúcom období niekoľko výkyvov, pričom 

z dlhodobého hľadiska mal skôr klesajúcu tendenciu (minimálny podiel bol zaznamenaný práve na 

konci sledovaného obdobia, v roku 2010). 
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3. Zhrnutie 
 

Počet centier voľného času mal počas posledných desiatich rokov nepretržite rastúci trend. Na 

začiatku sledovaného obdobia mali  centrá v porovnaní s školskými strediskami záujmovej činnosti 

výrazne dominantné postavenie, avšak v priebehu desaťročia sa s výrazným rozmachom vzniku 

nových stredísk ich podiel vyrovnával, až na konci sledovaného obdobia (v roku 2010) dosiahli ŠSZČ 

miernu prevahu. Z hľadiska zriaďovateľa pôsobili na území Slovenska počas celého obdobia primárne 

verené CVČ, avšak s postupom času vstupovala do tejto oblasti aj cirkev a súkromný sektor. Tým sa 

zabezpečilo relatívne rovnomerné pokrytie celého územia Slovenska týmto typom zariadení (78 

okresov). 

Medzi školskými strediskami záujmovej činnosti mali najvýraznejšie zastúpenie počas celého 

sledovaného obdobia (podobne ako v prípade CVČ) verejné ŠSZČ.   Aj napriek vstupu súkromného 

sektora a cirkví do tejto oblasti sa nepodarilo ani v roku 2010 zabezpečiť fungovanie školských 

stredísk záujmovej činnosti v každom okrese Slovenska (ŠSZČ pôsobili v roku 2010 iba 59-tich 

okresoch). Je potrebné však vyzdvihnúť fakt, že pokrytie územia sa za posledných desať rokov zvýšilo 

z deviatich okresov (18 zariadení) v roku 2001 a päťdesiatdeväť okresov (213 zariadení) v roku 2010. 

Medziročný nárast počtu nových ŠSZČ bol pritom výraznejší ako to bolo v prípade centier voľného 

času a ak vývoj bude pokračovať v nastúpenom trende, je tu predpoklad, že trávenie voľného času v 

ŠSZČ bude pre deti a mládež relatívne dostupné v rámci celého územia Slovenska. 

Činnosť centier bola zabezpečovaná jednak internými, ako aj externými pedagogickými 

zamestnancami, pričom podiel interných zamestnancov mal klesajúcu tendenciu. Obdobný trend bol 

badateľný aj v prípade školských stredísk záujmovej činnosti. Príčinu tohto javu môžeme hľadať vo 

výraznom rozmachu pravidelnej záujmovej činnosti, čím zariadenia už nedokázali pokryť svoje 

potreby dostatočne kvalifikovanými pracovníkmi, pre ktorých by bolo existenčne udržateľne pracovať 

iba pre zariadenie v plnom pracovnom pomere. Nemôžeme teda apriórne konštatovať, že by pokles 

interných zamestnancov mal vplyv na kvalitu poskytovaných služieb, avšak bolo by vhodné 

zrealizovať prieskum, ktorý by sa sústredil na vnímanie aktuálnej situácie jednak zamestnancami 

centier, členov záujmových útvarov, ako aj rodičov. 

Pravidelná záujmová činnosť v centrách mala počas sledovaného obdobia výrazne rastúci trend, ktorý 

sa v roku 2009 prejavil extrémnym nárastom, za ktorým v roku 2010 nasledoval relatívne dosť 

výrazný prepad. Tento jav sa prejavil rovnako vo verejných, ako aj cirkevných a súkromných centrách 

a to aj napriek tomu, že v posledných dvoch menovaných bol zaznamenaný pozitívny medziročný 

rozdiel počtu zariadení. Vývoj členskej základne kopíroval v značnej miere vývoj počtu útvarov, teda 

môžeme konštatovať, že počas celého sledovaného obdobia bola vyťaženosť útvarov relatívne 

rovnomerná. Z pohľadu vekovej štruktúry útvarov bol sledovateľný klesajúci trend podielu členov do 

15 rokov, ktorý kulminoval v extrémnom roku 2009.  

Rastúci trend organizovania pravidelnej záujmovej činnosti bol sledovateľný aj u školských stredísk 

záujmovej činnosti, ktorý pretrval aj v roku 2010. Jedine v prípade súkromných ŠSZČ bol 

zaznamenaný extrémny nárast v roku 2009, ktorý bol nasledovaný poklesom v roku 2010, ako to bolo 

v popísané u centier voľného času. Počty vykázaných členov útvarov pravidelnej záujmovej činnosti 

ŠSZČ mali počas sledovaného obdobia rastúcu tendenciu, avšak v roku 2010 bol zaznamenaný veľmi 

mierny pokles počtu členov. Na rozdiel od CVČ v prípade ŠSZČ nemalo rozrastanie sa členskej 
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základne výrazný vplyv na jej vekovú štruktúru a členovia do 15 rokov si zachovali dominantné 

postavenie počas celého sledovaného obdobia, pričom najvýraznejší podiel mali dokonca v roku 

2009. Príčinu tohto javu môžeme hľadať vo fakte, že činnosť ŠSZČ je vo väčšej miere spätá so 

základnými školami ako je to u CVČ.  

Veríme, že predložená analýza prispeje k skvalitneniu dlhodobej práce s deťmi a mládežou formou 

záujmových útvarov a rovnako prispeje k skvalitneniu legislatívnych a finančných podmienok pre 

organizovanie takejto činnosti.  
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Adresár zariadení voľného času 
 

Verejné CVČ 

názov zariadenia mesto ulica PSČ 

Bratislavský kraj 

Centrum voľného času Bratislava-Staré Mesto Štefánikova 35 81104 

Centrum voľného času Bratislava-Ruţinov Kulíškova 6 82108 

Centrum voľného času Bratislava-Rača Hlinícka 3 83154 

Centrum voľného času detí a 
mládeţe - KLOKAN 

Bratislava-Dúbravka Pekníkova 2 84102 

Centrum voľného času - Iuventa Bratislava-Karlova Ves Karloveská 64 84104 

Centrum voľného času Bratislava-Petrţalka Gessayova 6 85103 

Centrum voľného času Malacky M. Rázusa 2383/30 90101 

Centrum voľného času Pezinok Mladoboleslavská 3 90201 

Trnavský kraj 

Centrum voľného času - 
Szabadidőközpont 

Dunajská Streda Alţbetínske nám. 1203/7 92901 

Centrum voľného času - 
Szabadidőközpont 

Šamorín Gazdovský rad 37/A 93101 

Centrum voľného času - 
Szabadidőközpont 

Veľký Meder Ţelezničná 7 93201 

Centrum voľného času - Spektrum Galanta Hlavná 1005/16 92401 

Centrum voľného času ako súčasť 
Základnej školy Jana Amosa 
Komenského 

Sereď Komenského 1227/8 92601 

Centrum voľného času ako súčasť 
Spojenej školy 

Sládkovičovo Školská 1087 92521 

Centrum voľného času Dúha Hlohovec Koperníkova 24 92001 

Centrum voľného času Ahoj Piešťany Teplická 83 92101 

Centrum voľného času Senica Sadová 1 90501 

Centrum voľného času Šaštín - Stráţe Štúrova 1328 90841 

Centrum voľného času Holíč Kollárova 21 90851 

Centrum voľného času Skalica Mallého 2 91901 

Centrum voľného času Gbely Námestie slobody 1261 90845 

Centrum voľného času Kalokagatia Trnava Strelecká 1 91701 

Trenčiansky kraj 

Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou Andreja Kmeťa 530/8 95701 

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom Sídlisko Pod hájom 1356 01841 

Centrum voľného času Ilava Farská 84/5 01901 

Centrum voľného času Nová Dubnica Petra Jilemnického 12/5 01851 

Centrum voľného času Brezová pod Bradlom Horný rad 566/89 90613 

Centrum voľného času Myjava Dolná štvrť 368/23 90701 

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom Štúrova 590 91501 

Centrum voľného času Stará Turá Gen. M. R. Štefánika 360 91601 

Centrum voľného času Partizánske Gen. Svobodu 906/53 95801 

Centrum voľného času Povaţská Bystrica Lánska 2575/92 01701 

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice Školská 9 97201 

Centrum voľného času RELAX Handlová F. Nádaţdyho 2 97251 

Centrum voľného času Nováky J. C. Hronského 356/2 97271 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza K. Novackého 14 97101 

Centrum voľného času Včielka Púchov Ul. športovcov 904 02001 
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Krajské centrum voľného času Trenčín Pod Sokolice 14 91101 

Centrum voľného času Trenčín Východná 9 91108 

Nitriansky kraj 

Centrum voľného času Hurbanovo Novozámocká 10 94701 

Centrum voľného času - 
Szabadidőközpont 

Kolárovo Mostová 2 94603 

Centrum voľného času Komárno Rozmarínová 2 94505 

Centrum voľného času Nesvady Novozámocká 21 94651 

Centrum voľného času Levice A. Sládkoviča 2 93401 

Centrum voľného času Ţeliezovce Ľ. Štúra 15 93701 

Centrum voľného času Domino Nitra Štefánikova trieda 63 94901 

Centrum voľného času Slniečko Veľké Záluţie Hlavná 788 95135 

Centrum voľného času Pyramída Nové Zámky Jánošíkova 1 94078 

Centrum voľného času Štúrovo Hlavná 32 94301 

Centrum voľného času Šurany Na vŕšku 24 94201 

Centrum voľného času Šaľa M. R. Štefánika 12 92701 

Centrum voľného času Topoľčany Gagarinova 2490/13 95501 

Centrum voľného času Zlaté Moravce Rovňanova 7 95301 

Ţilinský kraj 

Centrum voľného času Bytča Mieru 1357 01401 

Centrum voľného času Hvozdnica Hvozdnica 66 01356 

Centrum voľného času Čadca Kukučínova 2851 02201 

Centrum voľného času Klokočov Ústredie č. 976 02322 

Centrum voľného času Raková Raková 140 02351 

Centrum voľného času Stará Bystrica Ústredie 547 02304 

Centrum voľného času Turzovka R. Jašíka 179 02354 

Centrum voľného času Staškov Ul. J. Kronera 588 02353 

Centrum voľného času Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 

Centrum voľného času Dolný Kubín Lucenkova 1209/18 02601 

Centrum voľného času Horný Vadičov Horný Vadičov 288 02345 

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto Komenského ulica č.1163 02401 

Centrum voľného času Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 208 02334 

Centrum voľného času Nesluša Nesluša č. 837 02341 

Centrum voľného času Ochodnica Ochodnica 121 02335 

Centrum voľného času Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 544 03301 

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš Nábr. Dr. A. Stodolu 1932 03101 

Centrum voľného času Kláštor pod Znievom Gymnaziálna 197 03843 

Centrum voľného času Kamarát Martin A. Kmeťa 22 03601 

Centrum voľného času Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička 03851 

Centrum voľného času DOMINO Vrútky M. R. Štefánika 1 03861 

Centrum voľného času MAJÁK Námestovo Komenského 487 02901 

Centrum voľného času Elán Ruţomberok Dončova 1 03401 

Centrum voľného času ÚSMEV Turčianske Teplice Školská 2 03901 

Centrum voľného času Trstená Malý rad 539/19 02801 

Centrum voľného času Tvrdošín Medvedzie 155 02744 

Centrum voľného času Rajecké Teplice Pionierska 95 01313 

Centrum voľného času Teplička nad Váhom Školská ulica 1007/16 01301 

Centrum voľného času Varín Štefánikova 431 01303 

Centrum voľného času Ţilina Horný Val 24 01001 

Centrum voľného času Spektrum Ţilina Hurbanova 28 01001 

Centrum voľného času pri Spojenej Ţilina-Bytčica Hlavná 2 01009 
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škole 

Banskobystrický kraj 

Centrum voľného času Banská Bystrica Havranské 9 97590 

Centrum voľného času - JUNIOR Banská Bystrica Tajovského 30 97590 

Centrum voľného času ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou 

Brusno Brusno 622 97662 

Centrum voľného času Banská Štiavnica L. Svobodu 40 96901 

Centrum voľného času Brezno Školská 7 97701 

Centrum voľného času TREND Detva Obrancov mieru 7 96212 

Centrum voľného času Stoţok Stoţok 190 96212 

Centrum voľného času Domček Krupina M. R. Štefánika 755/33 96301 

Centrum voľného času IUVENES - 
IUVENES Szabadidöközpont 

Fiľakovo Farská lúka 64/A 98601 

Centrum voľného času Lučenec Ulica mieru 1702/39 98401 

Centrum voľného času Revúca Kollárova 9 05001 

Centrum voľného času Tornaľa Mierová 83 98201 

Centrum voľného času Gemerské Dechtáre Hlavná 170 98004 

Centrum voľného času Hnúšťa Nábreţie Rimavy 457 98101 

Centrum voľného času RELAX Rimavská Sobota SNP 9 97901 

Centrum voľného času Veľký Krtíš Poľná 1 99001 

Centrum voľného času Domino Zvolen Belu IV. 1567/6 96001 

Centrum voľného času Nová Baňa Bernolákova 30 96801 

Centrum voľného času Ţarnovica Nám. SNP 24 96681 

Centrum voľného času CVRČEK Kremnica Angyalova ulica 413/19 96701 

Centrum voľného času Ţiar nad Hronom M. R. Štefánika 17 96501 

Prešovský kraj 

Centrum voľného času Bardejov Dlhý rad 12 08545 

Centrum voľného času Humenné Námestie slobody 1736/48 06601 

Centrum voľného času Keţmarok Gen. Štefánika 47 06001 

Centrum voľného času ako súčasť 
Základnej školy 

Lendak Školská 595/1 05907 

Centrum voľného času Rakúsy Rakúsy 81 05976 

Centrum voľného času Spišská Belá Zimná 47 05901 

Centrum voľného času ako súčasť 
Spojenej školy 

Spišská Stará Ves Štúrova 231/129 06101 

Centrum voľného času Veľká Lomnica Školská 267 05952 

Centrum voľného času Vrbov Vrbov 266 05972 

Centrum voľného času Klčov Klčov 112 05302 

Centrum voľného času Olymp Levoča Jána Francisciho 635/10 05401 

Centrum voľného času Spišský hrad Spišské Podhradie Školská 10 05304 

Centrum voľného času Spišský Hrhov Komenského 2 05302 

Centrum voľného času Medzilaborce gen. Svobodu 675/23 06801 

Centrum voľného času ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou 

Kravany Kravany 241 05918 

Centrum voľného času Poprad Ulica mládeţe 2688/13 05801 

Centrum voľného času Svit Mierová 134 05921 

Centrum voľného času Liptovská Teplička Uhlárová 396 05940 

Centrum voľného času Spišské Bystré Školská 8 05918 

Centrum voľného času Štrba Školská 168/3 05938 

ABC - Centrum voľného času Prešov Októbrová 30 08001 

Centrum voľného času Široké Široké 140 08237 

Centrum voľného času Veľký Šariš A. Sládkoviča 10 08221 
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Centrum voľného času Niţný Slavkov Niţný Slavkov 72 08275 

Centrum voľného času Sabinov Komenského 41 08301 

Centrum voľného času Snina Kukučínova  2544/7 06901 

Centrum voľného času Stará Ľubovňa Farbiarska 35 06401 

ABC Centrum voľného času Stropkov Hlavná 79/48 09101 

Centrum voľného času - Fauna Stropkov Konštantínova 5 09101 

Centrum voľného času Giraltovce Fučíkova 5 08701 

Centrum voľného času Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 870 09301 

Košický kraj 

Centrum voľného času Gelnica Slovenská 46 05601 

Centrum voľného času Košice-Staré Mesto Strojárska 3 04001 

Centrum voľného času Košice-Západ Orgovánová 5 04011 

Centrum voľného času Bohdanovce Bohdanovce 142 04416 

Centrum voľného času Cvrček Moldava nad Bodvou Školská 5 04501 

Centrum voľného času Stráţske Druţstevná 509 07222 

Centrum voľného času Veľké Kapušany Z. Fábryho 21 07901 

Centrum voľného času Dobšiná SNP 492 04925 

Centrum voľného času Roţňava Šafárikova 100 04801 

Centrum voľného času Zvonček Sobrance Tyršova 12 07301 

Centrum voľného času  Prima Krompachy SNP 39 05342 

Centrum voľného času - ADAM Spišská Nová Ves Levočská 14 05201 

Centrum voľného času ako súčasť 
Základnej školy 

Spišské Vlachy Komenského 6 05361 

Centrum voľného času Kráľovský Chlmec Kazinczyho 550/5 07701 

Centrum voľného času Sečovce Nám.sv.Cyrila a Metoda 46 07801 

Centrum voľného času - Príroda Trebišov Gorkého 3070/57 07501 

Centrum voľného času Trebišov Ul. T.G. Masaryka 2229 07501 

 

Súkromné CVČ 

názov zariadenia mesto ulica PSČ 

Bratislavský kraj 

Súkromné centrum voľného času Modra Štúrova 34 90001 

Trnavský kraj 

Súkromné centrum voľného času - 
Magán Szabadidőközpont 

Mostová Mostová 9 92507 

Súkromné centrum voľného času Trakovice Trakovice 10 91933 

Trenčiansky kraj 

Súkromné centrum voľného času 
Laura 

Dubnica nad Váhom Sídl. Pod kaštieľom 639/3 01841 

Súkromné centrum volného času 
NTS NEMŠOVÁ 

Nemšová Školská 18 91441 

Ţilinský kraj 

Súkromné centrum voľného času Štiavnik Štiavnik 177 01355 

Súkromné centrum voľného času 
LAURA 

Dolný Kubín Jánoškova 28 02601 

Súkromné centrum voľného času Párnica Párnica 86 02752 

Súkromné centrum voľného času Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom 145 03841 

Súkromné centrum voľného času Martin D. Michaelliho 6 03601 

Súkromné centrum voľného času 
Tanečného klubu Deep 

Martin Ul. Maši Haľamovej 21 03601 

Centrum voľného času - 
JUNIORKLUB 

Martin Nám. S.H. Vajanského 2 03601 
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Súkromné centrum voľného času Martin V. Paulinyho Tótha č. 3 03601 

Súkromné centrum voľného času 
Board Club 

Valča Valčianska dolina 1068 03835 

Súkromné centrum voľného času Liptovská Štiavnica Hlavná 44/76 03401 

Banskobystrický kraj 

Súkromné centrum voľného času 
ROSSIJA 

Banská Bystrica Magurská 14 97400 

Súkromné centrum voľného času Banská Bystrica Moskovská 2 97404 

Súkromné centrum voľného času Banská Bystrica Radvanská 1 97405 

Súkromné centrum voľného času Banská Bystrica Rudlovská cesta 53 97401 

Súkromné centrum voľného času 
SMH 

Banská Bystrica Skuteckého 4 97401 

Súkromné centrum voľného času Hiadeľ Hiadeľ 14 97661 

Súkromné centrum voľného času Poniky Druţstevná 201 97633 

Súkromné centrum voľného času Detva A. Bernoláka 20 96212 

Súkromné centrum voľného času Kokava nad Rimavicou Dobšinského 29 98505 

Súkromné centrum voľného času Balog nad Ipľom Hlavná 294 99111 

Súkromné centrum voľného času Budča Lhenická 33 96233 

Súkromné centrum voľného času - 
SOS 

Sielnica Sielnica 15 96231 

Súkromné centrum voľného času Zvolen Okruţná 2471/131 96001 

Súkromné centrum voľného času 
QUO VADIS 

Zvolen Sokolská 109 96001 

Súkromné centrum voľného času Zvolenská Slatina ul.Terézie Vansovej 353/3 96201 

Súkromné centrum voľného času Zvolen Borovianska 48 96001 

Súkromné centrum voľného času 
"Nádvorie" pri eMKlube 

Kremnica Dolná 48/19 96701 

Prešovský kraj 

Súkromné centrum voľného času 
Laura 

Humenné Lipová 23 06601 

Súkromné centrum voľného času Humenné Ul. SNP 1 06601 

Súkromné centrum voľného času Ptičie Ptičie 97 06741 

Súkromné centrum voľného času Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov 63 06732 

Súkromné centrum voľného času Slovenská Ves Slovenská Ves 50 05902 

Súkromné centrum voľného času 
Rosnička 

Vlkovce Vlkovce 70 05971 

Súkromné centrum voľného času Domaňovce Domaňovce 31 05302 

Súkromné centrum voľného času M-
klub Štrba 

Štrba Hlavná 188/67 05938 

Súkromné centrum voľného času 
GRIMMY 

Prešov Bratislavská 3 08001 

Súkromné centrum voľného času 
Laura 

Prešov Jarková 2 08001 

Súkromné centrum voľného času Prešov Matice slovenskej 13 08001 

Súkromné centrum voľného času 
Mariána Lojana 

Snina Strojárska 2061/96 06901 

Súkromné centrum voľného času 
ELBA 

Pusté Pole Pusté Pole 32 06541 

Súkromné centrum voľného času Čičava Čičava 74 09301 

Košický kraj 

Súkromné centrum voľného času 
Pauzička 

Košice-Sídlisko KVP Bauerova 1 04011 

Súkromné centrum voľného času Košice-Západ Tri hôrky 17 04011 

Súkromné centrum voľného času 
Filia 

Košice-Západ Trieda SNP 3 04011 

Súkromné centrum voľného času 
Pohoda 

Košice-Juh Alejová 11 04011 
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Súkromné centrum voľného času Košice-Nad jazerom Galaktická 9 04012 

Súkromné centrum voľného času Čaňa Urbárska 45 04414 

Súkromné centrum voľného času Valaliky Hlavná 165 04413 

Súkromné centrum voľného času Streda nad Bodrogom Hlavná 174/391 07631 

 

Cirkevné CVČ 

názov zariadenia mesto ulica PSČ 

Trenčiansky kraj 

Cirkevné centrum voľného času Brestovec U Svítkov 430 90701 

Cirkevné centrum voľného času Beluša Farská 1158 01861 

Centrum voľného času sv. Tarzícia Trenčianske Teplice Nádraţná 20 91451 

Cirkevné centrum voľného času Povaţská Bystrica Sídl. Rozkvet 2047 01701 

Nitriansky kraj 

Cirkevné centrum voľného času Nitra Hviezdoslavova tr. 7 94911 

Ţilinský kraj 

Cirkevné centrum voľného času Bytča Lombardiniho ulica č. 26 01401 

Centrum voľného času sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto Jesenského 2928 02401 

Diecézne centrum voľného času Vaţec Janka Silana 372 03261 

Centrum voľného času Boţej tváre Martin Jilemnického 59 03601 

Centrum voľného času pri Farnosti 
Dobrého pastiera 

Ţilina Smreková 39 01001 

Banskobystrický kraj 

Diecézne centrum mládeţe Maják - 
centrum voľného času 

Špania Dolina č. 15 97401 

Prešovský kraj 

Centrum voľného času bl. Jána 
Pavla II. 

Prešov Námestie Krista Kráľa 3 08001 

Cirkevné centrum voľného času Snina Nám. Jána Pavla II. 2059 06901 

Centrum voľného času pátra 
Augustína Krajčíka 

Podolínec Mariánske námestie č. 67 06503 

Centrum voľného času Juskova Voľa Juskova Voľa 118 09412 

Košický kraj 

Eparchiálne centrum voľného času 
sv. Bazila Veľkého 

Veľké Slemence Hlavná 146 07977 

Exarchátne centrum voľného času 
sv. Lukáša 

Streda nad Bodrogom Hlavná 135 07631 

Eparchiálne centrum voľného času 
sv. Ondreja 

Košice Dominikánske nám.2/A 04001 

 
Verejné ŠSZČ 

názov zariadenia mesto ulica PSČ 

Bratislavský kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Strednej odbornej škole 

Bratislava-Rača Na pántoch 9 83106 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť ZŠ 

Bratislava-Petrţalka Holíčska 50 85103 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Bratislava-Petrţalka Pankúchova 4 85104 

Trnavský kraj 

Stredisko záujmovej činnosti ako 
súčasť Strednej odbornej školy 
rozvoja vidieka s vyučovacím 

Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 92938 
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jazykom maďarským 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
Juraja Fándlyho 

Sereď Ulica Fándlyho 763/7A 92601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
Jana Amosa Komenského 

Sereď Ulica Komenského 1227/8 92601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 

Sládkovičovo Školská 212 92521 

Stredisko záujmovej činnosti pri IX. 
Základnej škole 

Piešťany E. F. Scherrera 40 92101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri ZŠ s MŠ 

Rakovice Rakovice 15 92208 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 

Senica Brezová 1 90501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 

Trnava Čajkovského 50 91708 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Skalica Mallého 2 90901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Špeciálnej 
základnej školy s materskou školou 

Hlohovec M. R. Štefánika 38 92001 

Trenčiansky kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Mikušovce Mikušovce 16 01857 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou Hugolína 
Gavloviča 

Pruské Školská 369 01852 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Nové Mesto nad Váhom Odborárska 1374 91501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Prievidza Energetikov 242/39 97101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Prievidza Mariánska 554/19 97101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť základnej školy 

Valaská Belá Valaská Belá 242 97228 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Púchov Gorazdova 1174/2 02001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Trenčianska Teplá J. Braneckého 130/15 91401 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti Centrum ako súčasť 
Základnej školy Andreja Bagara 

Trenčianske Teplice SNP 6 91451 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Myjava Viestova 1 90701 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Nemšová Janka Paľu 2 91141 

Nitriansky kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Nitra Škultétyho 1 94911 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Močenok Školská 1158 95131 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Topoľčany Gogoľova 2143/7 95501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Topoľčany J. Hollého 696/3 95501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Topoľčany Škultétyho 2326/11 95501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Topoľčany Tribečská 1653/22 95501 

Školské stredisko záujmovej Nitra Andreja Šulgana 1 94901 
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činnosti ako súčasť Základnej školy 
knieţaťa Pribinu 

Ţilinský kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Kolárovice Kolárovice 62 01354 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Kotešová Kotešová 378 01361 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Veľké Rovné Ivor 1422 01362 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou Slovenského 
učeného tovarišstva 

Veľké Rovné Veľké Rovné 302 01362 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Korňa Ústredie 533 02321 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri strednej odbornej škole 
drevárskej 

Krásno nad Kysucou Krásno nad Kysucou 1642 02302 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Krásno nad Kysucou Mládeţnícka 1343 02302 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Makov Makov 264 02356 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Nová Bystrica Nová Bystrica 686 02305 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Radôstka Radôstka 168 02304 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti 

Zborov nad Bystricou Zborov nad Bystric.č.604 02303 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
Janka Matúšku 

Dolný Kubín Kohútov sad 1752/4 02601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Dolný Kubín Komenského 279/32 02601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole Martina 
Kukučína 

Dolný Kubín SNP 1199/39 02601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole Petra 
Škrabáka 

Dolný Kubín Ul. Martina Hattalu 2151 02601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Istebné Ul. Školská č. 143 02753 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Zázrivá Stred 119 02705 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Ţaškov Ţaškov 219 02701 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Špeciálnej základnej 
škole 

Martin Mudroňova 46 03601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri strednej odbornej škole 
technickej 

Námestovo Komenského 496 02901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole Jozefa 
Hanulu 

Liptovské Sliače Školská ulica 927/2 03484 
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Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Spojenej škole 

Belá Oslobodenia č. 165 01305 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Dlhé Pole Dlhé Pole č. 38 01332 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou 

Hôrky Hôrky 2 01004 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 
Slovenského národného povstania 

Strečno Mládeţe 289 01324 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 

Turie Školská 394 01312 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Gymnáziu 

Ţilina Varšavská cesta 1 01008 

Banskobystrický kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
Sama Cambela 

Slovenská Ľupča Školská 14 97613 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou Maximiliána 
Hella 

Štiavnické Bane Štiavnické Bane 128 96981 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Telgárt Telgárt 68 97673 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Poltár Slobody 2 98701 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Revúca P. O. Hviezdoslava 1 05001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Hrušov Hrušov 497 99142 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou Juraja Slávika 
Neresníckeho 

Dobrá Niva Školská 447/3 96261 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Nová Baňa Školská 6 96801 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti 

Hliník nad Hronom Školská 482 96601 

Prešovský kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť  Základnej školy 

Bardejov Komenského 23 08501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť  Základnej školy 

Bardejov Nám.arm.gen. L.Svobodu 
16 

08501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť  Základnej školy 
s materskou školou 

Bardejov Pod Papierňou 1 08501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť  Základnej školy 
s materskou školou 

Bardejov Pod Vinbargom 1 08501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť  Základnej školy 
Bartolomeja Krpelca 

Bardejov Tarasa Ševčenka 3 08501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť  Základnej školy 

Bardejov Wolkerova 10 08501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Zborov Školská 478 08633 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Humenné Dargovských hrdinov 19 06601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Humenné Hrnčiarska 13 06601 

Školské stredisko záujmovej Humenné Laborecká 66 06601 
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činnosti ako súčasť Základnej školy 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Udavské Udavské 80 06731 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Keţmarok Hradné námestie 38 06011 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Keţmarok Niţná brána 8 06001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Kríţová Ves Kríţová Ves 43 05901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
Jozefa Maximiliána Petzvala 

Spišská Belá Moskovská 20 05901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Spišská Belá Štefánikova 19 05901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Spišský Hrhov Komenského 2 05302 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 

Poprad Partizánska 2 05801 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Medzany Medzany 182 08221 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Československej armády 
22 

08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Kúpeľná 2 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Lesnícka 1 08005 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Májové námestie 1 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Mirka Nešpora 2 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Mukačevská 1 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Prostějovská 38 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Sibírska 42 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Prešov Vaţecká 11 08005 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Sedlice Sedlice 3 08243 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Brezovica Brezovica 60 08274 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Dubovica Dubovica 374 08271 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Jarovnice Jarovnice 464 08263 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Krásna Lúka Krásna Lúka 142 08273 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Krivany Nachajky 1/28 08271 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Lipany Hviezdoslavova 1 08271 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Lipany Komenského 113 08271 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Lúčka Lúčka 47 08271 

Školské stredisko záujmovej Ľutina Ľutina 4 08257 
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činnosti ako súčasť Základnej školy 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Oľšov Oľšov 23 08276 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves 12 08256 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Poloma Poloma 85 08273 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Roţkovany Roţkovany 190 08271 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Sabinov Komenského 13 08301 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Sabinov Ul. 17. novembra 31 08301 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Šarišské Dravce Šarišské Dravce 20 08273 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19 08222 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Torysa Torysa 26 08276 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Ľubotín Školská 2 06541 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa 493 06511 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 270 06548 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Stropkov Hrnčiarska 795/61 09101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Stropkov Konštantínova 1751/64 09101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Stropkov Mlynská 697/7 09101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Cernina Cernina 30 09016 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Kruţlová Kruţlová 103 09002 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Okrúhle Okrúhle 3 09042 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Svidník 8. mája 640/39 08901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Svidník Karpatská 803/11 08901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Svidník Komenského 307/22 08901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Vranov nad Topľou Bernolákova 1061 09316 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Vranov nad Topľou Juh 1054 09316 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Vranov nad Topľou Kukučínova 106 09316 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Vranov nad Topľou Nám. J. Pavla II. 827/26 09316 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Vranov nad Topľou Sídlisko II. 1336 09316 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Ladomirová Ladomirová 32 09003 



58 
 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Bajerov Bajerov 96 08241 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Kamienka Kamienka 113 06532 

Košický kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom 497 05564 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Prakovce Prakovce 307 05562 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Smolník Smolník 528 05566 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Košice-Sever Hroncova 23 04001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Košice-Sever Polianska 1 04001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť základnej školy 

Košice-Staré Mesto Masarykova 19/A 04001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Košice-Luník IX Ľ. Podjavorinskej 1 04011 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Košice-Západ Povaţská 12 04011 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Košice-Západ Ulica slobody 1 04011 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Košice-Dargov. hrdinov Krosnianska 4 04022 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Košice-Juh Poţiarnická 3 04001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Košice-Juh Staničná 13 04001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Košice-Nad jazerom Druţicová 4 04012 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou 

Budimír Budimír 11 04443 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Čaňa Pionierska 33 04414 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Kysak Kysak 210 04481 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Strednej 
odbornej školy - Szakközépiskola 

Moldava nad Bodvou Hlavná 54 04501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Ţdaňa Jarmočná 96 04411 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Roţňava Ul. Pionierov č.1 04801 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
akademika Juraja Hronca 

Roţňava Zakarpatská 12 04801 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Smiţany Komenského ul. 3 05311 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Spišská Nová Ves Ing. O. Koţucha 11 05201 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri gymnáziu 

Spišská Nová Ves Javorová 16 05201 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri základnej škole 

Spišské Vlachy Komenského 6 05361 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri gymnáziu 

Trebišov Komenského 32 07501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Spišská Nová Ves Lipová 13 05270 
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Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 05270 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce Krymská 5 07101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce J. A. Komenského 1 07101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce T. J. Moussona 4 07101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce Ul. kpt. Nálepku 16 07101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce Školská 2 07101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce Okruţná 17 07101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 

Michalovce Jána Švermu 6 07101 

 

Súkromné ŠSZČ 

názov zariadenia mesto ulica PSČ 

Bratislavský kraj 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti pri 1. súkromnom 
gymnáziu 

Bratislava-Ruţinov Bajkalská 20 82108 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti pri Súkromnom 
gymnáziu 

Bratislava-Vrakuňa Ţitavská 1 82107 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti Forel 
International School Center 

Bratislava-Devín Kremeľská 2 84110 

Súkromné školské stredisko 
záujmnovej činnosti ako súčasť 
Súkromnej strednej priemyselnej 
školy animovanej tvorby 

Bratislava-Petrţalka Vlastenecké nám. 1 85101 

Trnavský kraj 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 92901 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti - Nádszegi Magán 
Szabadidőközpont 

Trstice Školská 650 92542 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti ako súčasť 
Súkromnej strednej odbornej školy 
Via Humana 

Skalica Mallého 2 90901 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Horné Saliby Hlavná 299 92503 

Ţilinský kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Súkromnej základnej 
škole BELL AMOS 

Martin Východná 18 03601 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Liptovská Štiavnica Hlavná 44/76 03401 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Niţná Hattalova 471 02743 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti pri Súkromnom 
slovensko-anglickom gymnáziu 

Ţilina Oravská cesta 11 01187 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti pri Súkromnej 
základnej škole 

Ţilina Oravská ceta 11 01001 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti SKIPO 

Dolný Kubín Športovcov 1178/10 02601 
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Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti Board Club 

Valča Valčianska dolina 1068 03835 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Podhorie Podhorie 17 01318 

Banskobystrický kraj 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Banská Bystrica Mládeţnícka 47 97404 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Banská Bystrica Mládeţnícka 51 97401 

Prešovský kraj 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti ako súčasť 
Súkromného gymnázia 

Poprad Letná ulica 3453/34 05801 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Prešov Bernolákova 17 08006 

Košický kraj 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Košice-Staré Mesto Nám. L. Novomeského č. 2 04001 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Košice-Staré Mesto Strojárenská 3 04001 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti ako súčasť 
Súkromnej základnej školy 

Košice-Sídlisko KVP Starozagorská 8 04011 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Košice-Západ Katkin park II 04011 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Košice-Západ Petzvalova 2 04011 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Košice-Západ Petzvalova 4 04011 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti Kometa 

Košice-Západ Slobody 1 04011 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti ako súčasť 
Súkromnej strednej odbornej školy 

Košice-Dargov. hrdinov Postupimská 37 04022 

Súkromné školské stredisko 
záujmovej činnosti 

Košice-Juh Uţhorodská 39 04011 

 
Cirkevné ŠSZČ 

názov zariadenia mesto ulica PSČ 

Trnavský kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
sv. Márie Goretti 

Piešťany Štefánikova 199 92101 

Cirkevné školské stredisko 
záujmovej činnosti pri ZŠ Angely 
Merici 

Trnava Halenárska 45 91807 

Trenčiansky kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 
sv. Jozefa - Základná škola sv. 
Jozefa 

Nové Mesto nad Váhom Klčové 87 91501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole sv. 
Augustína 

Povaţská Bystrica Moyzesova 1 01701 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Spojenej katolíckej škole 

Nemšová Školská 9 91441 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole sv. 
Andreja-Svorada a Benedikta 

Trenčín 1. mája 7 91101 

Školské stredisko záujmovej Trenčín Palackého 4 91101 
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činnosti pri Piaristickom Gymnáziu 
Jozefa Braneckého "M - centrum" 

Nitriansky kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
svätého Don Bosca 

Topoľčany Ľ. Fullu 2805/6 95503 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Cirkevnej 
základnej školy svätého Ladislava 

Topoľčany Lipová 3868/10 95501 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Katolíckej 
spojenej školy sv. Vincenta de Paul 

Levice Saratovská 87 93405 

Ţilinský kraj 

Cirkevná spojená škola - Školské 
stredisko záujmovej činnosti 

Dolný Kubín Okruţná 2062/25 02601 

JM CENTRUM - Školské stredisko 
záujmovej činnosti pri Základnej 
škole s materskou školou A. 
Bernoláka 

Martin Tomášikova 1 03601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej školy sv. 
Vincenta 

Ruţomberok Námestie A. Hlinku 22 03401 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 
Kráľovnej pokoja 

Ţilina Na Závaţí 2 01001 

Banskobystrický kraj 

Katolícke školské stredisko 
záujmovej činnosti ako súčasť 
Katolíckeho gymnázia 

Banská Bystrica Hurbanova 9 97400 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Katolíckej 
spojenej školy sv. Františka 
Assiského 

Banská Štiavnica Gwerkovej-Göllnerovej 9 96901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základej školy 
sv. Dominika Sávia 

Zvolen Hodţova 9 96001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
sv. Alţbety 

Nová Baňa Školská 15 96801 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
Andreja Kmeťa 

Ţarnovica A.Sládkoviča 823/24 96681 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou Štefana 
Moysesa 

Ţiar nad Hronom A. Kmeťa 1 96501 

Prešovský kraj 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Cirkevnej 
základnej školy sv. Egídia 

Bardejov Jiráskova 5 08527 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti sv. Jána Bosca ako súčasť 
Gymnázia sv. Jána Bosca 

Bardejov Komenského 5 08578 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho 

Humenné Lesná 28 06601 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou sv. Kríţa 

Keţmarok Petrţalská 21 06001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Gymnázia bl. 
Pavla Petra Gojdiča 

Prešov Bernolákova 21 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Strednej 

Prešov Kmeťovo stromoradie 1 08001 
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zdravotníckej školy sv. Bazila 
Veľkého 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Gymnázia sv. 
Moniky 

Prešov Tarasa Ševčenka 1 08001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Cirkevnej 
základnej školy sv. Jána Krstiteľa 

Sabinov Ul. 9. mája 7 08301 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Cirkevnej 
základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

Snina Švermova 10 06901 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Cirkevnej 
základnej školy sv. Petra a Pavla 

Stropkov Hrnčiarska 795/61 09101 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja 

Svidník Soviet. hrdinov 819/111 08901 

Košický kraj 

M - centrum pri gymnáziu sv. 
Tomáša Akvinského 

Košice-Staré Mesto Zbrojničná 3 04001 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Spojenej školy 
sv. košických mučeníkov 

Košice-Sídlisko KVP Čordákova 50 04011 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti ako súčasť Gymnázia 
sv.Edity Steinovej 

Košice-Dargov. hrdinov Charkovská 1 04022 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole s 
materskou školou sv. Marka Kriţina 

Košice-Krásna Rehoľná 2 04018 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Základnej škole 
Povýšenia sv. Kríţa 

Smiţany Smreková 38 05311 

Školské stredisko záujmovej 
činnosti pri Špeciálnej základnej 
škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho 

Spišská Nová Ves Gaštanová ul. č. 11 05201 
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Informačné zdroje 
 

Databázy štatistických zberov ÚIPŠ za roky 2001 až 2010. 
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