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Príhovor predsedníčky

Držíte v rukách prvú výročnú správu občianskeho združenia 
Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS). Jej cieľom je 
predstaviť naše aktivity, snahy a realizované projekty.

Kto sme a čo chceme?

OZ DVS je združením rodičov a sympatizantov, ktorí hľadajú 
alternatívu pre vzdelávanie detí na Slovensku. Tráviť čas 

s deťmi, tvoriť s nimi, ukazovať zaujímavý svet okolo a počúvať, ako ho chápu 
oni, je pre rodičov namáhavou, ale zároveň napĺňajúcou životnou cestou. 
Myšlienka, že na nej nie sú sami, ale majú podporu od ostatných členov združenia 
vie v ťažkých chvíľach pomôcť. Radosť, o ktorú sa môžeme spoločne deliť, čas 
a zážitky strávené pri akciách domácich školákov pretrvávajú v našich srdciach 
dlho po ich skončení. 

V školskom roku 2014/2015 sa doma vzdelávalo podľa zistenia ÚIPŠ 70 detí na 
prvom stupni ZŠ. Sú to deti, ktorým bolo dopriate vzdelávať sa podľa ich potrieb. 
Za sedem rokov od legalizácie DV na Slovensku sme zistili, že pri individuálnom 
vedení sa môže dyslektik stať knihomoľom, talentované dieťa s Aspergerovým 
syndrómom riešiť matematiku na úrovni gymnázia, že dieťa s ADHD si dokáže 
pokojne sadnúť a napísať pridelenú úlohu, atď.

Vraví sa, že ruka na kolíske mení svet. Ruky matiek a otcov, ktorí sa rozhodli doma 
vzdelávať svoje deti, chcú viesť svoje deti možno trochu dlhšie, ako je štandardné. 
Neznamená to, že ich zatvoria a izolujú, práve naopak, stanú sa sprievodcami detí 
v spoznávaní sveta bez obmedzení múrmi školy.

Mgr. Viera Krajčovičová
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Základné informácie

Názov organizácie   Domáce vzdelávanie na Slovensku
Právna forma    občianske združenie
Predseda združenia   Mgr. Viera Krajčovičová
Sídlo     Igram 201, 900 84 Báhoň
Telefónne číslo     0908 200 259
E-mail     viera.krajcovicova@domacaskola.sk
Oficiálna internetová stránka www.domacaskola.sk 
IČO    37880594
Číslo účtu    SK4983300000002500674537  
    banka FIOZSKBAXXX
Počet právoplatných členov  44

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (ďalej OZ DVS) je 
skupina rodín a jednotlivcov, ktorí prakticky vykonávajú vzdelávanie svojich 
detí v domácom prostredí. Ich spoločným cieľom je plnohodnotne prebrať 
zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie do svojich rúk. Na základe individuálneho 
prístupu k jednotlivcovi sa rodič stáva sprievodcom na ceste za poznávaním 
a vhodnou formou sa aktívne podieľa na výučbe dieťaťa. Takýmto spôsobom je 
vzdelávanie zábavné a hravé. Nie je obmedzené časom, ani prostriedkami ako sú 
tabuľa, lavica, stôl či zošity. Tento typ vzdelávania eliminuje stres a prináša veľkú 
radosť nielen dieťaťu ale aj rodičovi. 

Organizačná štruktúra

Výbor OZ DVS

Predseda  Mgr. Viera Krajčovičová  Igram
Podpredsedovia  Branislav Krajčovič  Igram
   Lucia Rosáková   Veľký Grob  
   Mgr. Lucia Tužinská  Bratislava

Dozorná rada OZ DVS

Člen   Ing. Jozef Imrišek   Ilava
Člen   Mgr. Radovan Hvozdík  Nitra 
Člen   Mgr. Peter Raška   Ďurkov
Dozorná rada OZ DVS je kontrolným orgánom.

„
Pracuj, keď pracuješ, hraj sa, keď sa hráš.

Takto budeš šťastný každý deň.
Všetko, čo robíš, rob zo všetkých síl, veci spravené  

na polovicu nie sú nikdy urobené dobre.

„

mailto:viera.krajcovicova@domacaskola.sk
http://www.domacaskola.sk
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Aktivity OZ DVS

V rámci občianskeho združenia pripravujú členovia rôzne aktivity, organizované 
buď celoplošne alebo lokálne. V tomto roku sa konal druhý ročník „Akadémie DV“ 
pre deti v domácom vzdelávaní. Bol ukážkou portfólií detí, ale aj prezentáciou 
na pódiu. Nezabudnuteľné sú stretnutia a huncútstva na stretnutí nazvanom 
„No Back to School“. Vzdelávacou aktivitou pre verejnosť je Seminár domáceho 
vzdelávania plný odborných prednášok. Vedenie OZ DVS aktívne spolupracuje aj 
s partnerským OZ Asociace domácího vzdělávání z Českej Republiky.

Dátum Miesto Účel

február – jún Slovensko Nadväzovanie spolupráce s novými 
kmeňovými školami 

16. 5. 2015 Bzince pod 
Javorinou

Akadémia Domáceho vzdelávania, Diskusia 
s riaditeľmi škôl, Prezentácie prác detí, 
Vystúpenie detí, Hry a športové aktivity

5. 9. 2015 Huty

Valné zhromaždenie OZ DVS. Hodnotenie 
činnosti OZ. Informácie o finančnej správe, 
založení účtu vo Fio banke. Podane 
daňového priznania. Oboznámenie členov 
s aktuálnym zostatkom na účte. Plánovanie 
výdavkov pre nasledujúce obdobie. Diskusia 
o výhodách a nevýhodách spustenia 
experimentálneho overovania pre druhý 
stupeň. Hlasovanie o funkciách stávajúceho 
predsedníctva. Hlasovanie stávajúceho 
kontrolného orgánu. Odsúhlasenie zmeny 
webovej stránky na OZ Domáce vzdelávanie 
na Slovensku a následné uhradenie nákladov 
s tým spojených. Odporučenie prevádzky 
webových stránok na lacnejšiu formu.

5. – 6. 9. 2015 Huty

„No Back to School“ – Stretnutie detí 
v domácom vzdelávaní a ich rodičov, 
Stretnutie zamerané na poznávanie, 
zážitkové vzdelávanie

6. – 7. 11. 2015 Praha Konference Domácího vzdělávání 

21. 11. 2015 Bratislava Seminár domáceho vzdelávania 
na Slovensku

Akadémia Domáceho vzdelávania 
Bzince pod Javorinou

V krásnom prostredí pod Veľkou Javorinou sa konalo podujatie Akadémia 
domáceho vzdelávania. Deti v kultúrnom dome naaranžovali svoje portfólia 
a lapbooky, ktoré slúžia ako učebné materiály a deti sa s nimi zároveň prezentujú 
aj na skúškach v kmeňových školách. Fantázia skutočne pracuje doma na plné 
obrátky, svoje práce deti nielen ukázali ale aj tvorivo odprezentovali. Malé 
javiskové formy v podobe básničiek a pesničiek mali svoj úspech. I keď ostychu 
bolo neúrekom nakoniec sa ľady prelomili a detičky si nacvičili samostatne 
improvizované divadlo, ktoré nakoniec predviedli. Hry a zábava vonku v slnečnom 
počasí umocnila čaro celého pobytu, ba aj diskusia rodičov a riaditeľov 
potenciálnych kmeňových škôl prebiehala pod holým nebom.



Výročná správa 2015 98 Domáce vzdelávanie na Slovensku

Zážitkové vzdelávanie – „No Back to School“

Keď iné deti začínajú školský rok a vykročia do tried naše OZ sa stretne na 
niektorom z krásnych miest na Slovensku a tvorí si začiatok roka podľa vlastných 
pravidiel. Tento ročník sa niesol v znamení STREDOVEKU. Po oficiálnom Valnom 
zhromaždení nasledovala tvorivá atmosféra a príprava stanovísk. Celý areál 
sa začal podobať na osadu remesiel (šitie odevov, minciareň, rezbárska dielňa, 
výroba šperkov), premena oblečenia na rytierov, lukostrelcov a podobne. 
Dievčatám nechýbal šarm princezien, a preto bolo o čo „bojovať“. Stratili sa 
hranice medzi dospelými a deťmi. Každý chcel ukázať svoju zručnosť. Nakoniec 
sa odohrávala súťaž na koňoch o venček kráľovnej domáceho vzdelávania. Všetci 
boli úspešní a radostní.

Seminár Domáceho vzdelávania

Každoročne organizovaný seminár je miestom, kde je možnosť načerpať nové 
poznatky od odborníkov v oblasti vzdelávania. Taktiež je priestorom, kde sa 
široká verejnosť môže informovať priamo od doma vzdelávajúcich rodín. Časť 
priestoru je určená na vzdelávacie pomôcky, z ktorých mnohé sú zhotovené doma 
a pomáhajú pri výučbe doma nie klasickou formou z učebníc. Zvukový záznam 
a prezentácie zo seminára sú dostupné na internetovej stránke združenia.
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Odborné pracovné stretnutia a prednášky

Dátum Miesto Účel
Stretnutia na Ministerstve školstva SR

17. 2. 2015 Bratislava Stanovisko a podmienky MŠ 
k domácemu vzdelávaniu 

23. 2. 2015 Bratislava Stanovisko a požiadavky OZ DVS
O možnostiach experimentálneho 
overovania DV na 2. stupni

27. 2. 2015 Bratislava Rokovanie so zástupcami 
Pedagogickej fakulty 

5. 3. 2015 Ružomberok Rokovanie na Katolíckej univerzite
5. 3. 2015 Trnava Rokovanie na Trnavskej univerzite

Máj 2015 Terchová stretnutie rodín s deťmi s aspergerovým 
syndrómom a možnosti ich DV, poradenstvo

Máj 2015 Trnava Konferencia o autizme – krátky vstup 
o DV v diskusii

17. 6. 2015 Bratislava
Experimentálne projektové preskúšanie 
žiakov DV s pedagógom, špeciálnym 
pedagógom a rodičmi

24. 8. 2015 Trenčín Seminár o pracovných zošitoch 
vydavateľstva Taktik

24. 8. 2015 Trenčín
Rozhovory so zástupkyňami politických 
strán, o povinnosti školskej dochádzky 
vs. Povinnom vzdelávaní a podpore DV 

26. 9. 2015 Bratislava Prednáška (Viera Krajčovičová) na seminári 
Samosato o vzdelávaní

26. 10. 2015 Bratislava Rozhovory zo zástupcami politických strán 
OľaNO a KDH

Zvolen Konferencia súkromných škôl
Bratislava Konferencia Učiteľ nie je Google 2
Levoča Konferencia o rodine

Zviditeľnenie domáceho vzdelávania v médiách

Dátum Miesto

január Blog o domácom vzdelávaní na II. stupni 
branislavkrajcovic.blog.sme.sk 

február článok od Veroniky Krajčovičovej na stránke www.zastolom.sk
Október Článok Plus 7 dní

Článok pre časopis Šarm
Október Reportáž RTVS v relácii Família
December Článok pre Notabene 

Odborný článok o DV pre vydavateľstvo Raabe
Rozhovor pre Rádio Lumen
Reportáž v TV Markíza – Reflex + TV noviny

Marec Youtube Videá – Čo sú to lapbooky a ako si ich vytvoriť
Celoročne Správa a obsah internetovej stránky www.domacaskola.sk

file:///C:\Users\mmelek\Desktop\Matej\branislavkrajcovic.blog.sme.sk
http://zastolom.sk/category/pre-rodicov/domace-vzdelavanie/
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Lokálne aktivity

Dátum Miesto Účel

Celoročne Regióny 
Slovenska

Spoločné návštevy knižníc, múzeí, galérií, 
športových podujatí a výlety do prírody

September Bratislava Stretnutia vo Famílii
Mesačne Košice VSG – pracovné stretnutia a výstavy

Lokálne aktivity organizované podľa možností v danom regióne. 

Individuálne aktivity

Členovia a sympatizanti domáceho vzdelávania aktívne komunikujú a zdieľajú 
svoje skúsenosti, vzdelávacie materiály, najnovšie poznatky a pomôcky 
prostredníctvom internetovej diskusie. 

Pre lepšie vzájomné spoznávanie a regionálnu spoluprácu doma-vzdelávacích 
rodín na Slovensku a v Českej Republike slúži aj mapa rodín, ktorá je dostupná na 
internetovej stránke OZ DVS.
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Hospodárenie OZ DVS

Údaje o hospodárení sú predbežné. Presná schválená hospodárska správa 
bude zverejnená na oficiálnej internetovej stránke občianskeho združenia DVS  
www.domacaskola.sk v marci 2016.
 
Položka Príjem Výdaj
Členské príspevky 220 Euro 0 Euro
Iné príspevky 145 Euro 0 Euro
Organizované podujatia 1 316 Euro 1 323 Euro
Služby 0 Euro 70 Euro
Spolu 1 681 Euro 1 393 Euro

„
Nikdy som nedovolil, aby sa mi škola  

plietla do vzdelávania. (Mark Twain)

„

http://www.domacaskola.sk
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