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1. Základné informácie 

Názov: Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) 

Dátum vzniku: 12. 9. 2002 

Aktuálna členská základňa: vyše 250 členov z celej SR (OZ DVS je najväčšou organizáciou združujúcou 

domácich školákov, ale nie jedinou, preto neodráža celkový počet individuálne vzdelávaných detí na 

Slovensku) 

 

2. Čo je domáce vzdelávanie? 

• Individuálne vzdelávanie (známe ako domáce vzdelávanie z angl. homeschooling)  upravujú §§ 

23 - 25 a § 28b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

• Jedna z možných foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a povinného 

predprimárneho vzdelávania, ktorá sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole.  

• Deti (predškoláci), ktorých zákonní zástupcovia požiadali o individuálne vzdelávanie, sú zapísaní 

v „kmeňovej materskej škole“ (materská škola zapísaná v sieti škôl a školských zariadení SR), kde 

sú v priebehu mesiaca marec posúdení, či plnia určený obsah individuálneho vzdelávania. 

• Žiaci (školáci), ktorých zákonní zástupcovia požiadali o individuálne vzdelávanie, sú zapísaní v 

„kmeňovej základnej škole“ (základná škola zapísaná v sieti škôl a školských zariadení SR), kde sú 

komisionálne preskúšavaní v pravidelných polročných intervaloch. 

• Kmeňová škola poskytuje výkonové štandardy, ktorými sa rodiny riadia pri domácom vzdelávaní. 

• V SR povolené od roku 2008 na 1. stupni ZŠ, od 1. 9. 2021 aj na 2. stupni ZŠ. 
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• Výhody domáceho vzdelávania: individuálny prístup, efektívne využívanie času, rozvoj talentov 

dieťaťa omnoho intenzívnejšie a adresnejšie.  

• Nevýhody domáceho vzdelávania: rodina stráca jeden z príjmov, časová náročnnosť pre rodiča, 

psychická záťaž na rodiča. 

 

3. Kto zastupuje OZ DVS? 

Zuzana Vnenčáková 

(predsedníčka OZ DVS) 

Vyštudovala Obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Sociálnu pedagogiku a 

voľný čas v Brne. V minulosti sa venovala práci v neziskových organizáciách venujúcich sa 

problematike detí a mládeže, facilitácii stretnutí a podieľala sa na viacerých vzdelávacích 

projektoch mladých z rôznych mládežníckych organizácií. S manželom doma vzdelávajú svoje tri 

deti od roku 2014. 

Diana Šimová 

(Public Relations OZ DVS) 

Povolaním tlmočníčka a prekladateľka má dve deti, v domácom vzdelávaní od roku 2017. 

 

4. Aktivity OZ DVS 

1. Združuje, informuje a podporuje rodiny a jednotlivcov, ktorí majú záujem o vzelávanie detí 

individuálnou formou. 

2. Vykonáva publikačnú, vzdelávaciu a konzultačnú činnosť, preklady cudzojazyčných textov, 

organizovanie kurzov, prednášok, seminárov a pod. Informuje širokú laickú a odbornú verejnosť 

o existencii, možnostiach, spôsoboch, výhodách a rizikách domáceho vzdelávania a jeho 

prínosoch pri formovaní detí, rodín a spoločnosti. 

3. Organizuje výchovno-vzdelávacie a voľnočasové činnosti pre deti, mládež a dospelých. 

4. Organizuje konferenciu o DV s celodenným programom prednášok. 

5. Presadzuje legislatívne zmeny v prospech domáceho vzdelávania. 

6. Spolupracuje s kmeňovými školami v SR. 

7. Spolupracuje s inými organizáciami s podobným zameraním v Slovenskej republike i v zahraničí. 
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5. Úspechy OZ DVS 

1. Záujemcovia o domáce vzdelávanie - rodičia, učitelia aj zástupcovia škôl, ktorí potrebujú v 

oblasti domáceho vzdelávania poradiť, sa s dôverou obracajú na OZ DVS a združenie im dokáže 

pomôcť. 

2. Zvýšenie povedomia verejnosti o domácom vzdelávaní, vďaka čomu nie sú domáci školáci 

vylučovaní zo spoločnosti. 

3. Spolupráca s kmeňovými školami naklonenými domácemu vzdelávaniu. 

4. Zástupcovia OZ DVS sú prizývaní k diskusiám o slovenskom školstve. 

 

6. Výber správ z médií 

https://www.domacaskola.sk/dv-v-mediach/ 

 

7. Kontakt pre médiá 

media@domacaskola.sk 

https://www.domacaskola.sk/dv-v-mediach/

