
 

IČO: 30815312  DIČ: 2020833485 Právna forma: občianske združenie 
Sídlo: SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok 
IBAN: SK86 1100 0000 0026 2210 6351 
Kontakt: sekretariat@sukromneskoly.sk 
Tel.: +421 948 215 854 
www.sukromneskoly.sk 

Vybavuje: 
Mgr. Stella Hanzelová 
+421 948 215 854 /sekretariat@sukromneskoly.sk 
 
 

Liptovský Hrádok, 27. 04. 2021 

 

Vážený pán 
Eduard Heger 
predseda vlády SR 
premier@vlada.gov.sk 
 
Richard Sulík Branislav Gröhling Vladimír Lengvarský 
podpredseda vlády minister školstva, vedy, minister zdravotníctva SR 
a minister hospodárstva SR výskumu a športu SR minister@health.gov.sk 
minister@mhsr.sk kami@minedu.sk 
 
Na vedomie: 
Richard Vašečka  Ján Mikas 
predseda Výbor NR SR pre vzdelávanie,   hlavný hygienik SR 
vedu, mládež a šport  podatelna@uvzsr.sk 
richard.vasecka@nrsr.sk 

 
 

Vec: Otvorený list - žiadosť o odstránenie diskriminácie detí v ZUŠ 

Vážený pán predseda Vlády SR, vážení páni ministri,  

žiadame Vás o zásadné prehodnotenie súčasnej diskriminácie 98 070 detí zo skupinových odborov 

základných umeleckých škôl (ZUŠ). Na základe uvoľňovania protipandemických opatrení im nie je 

povolený návrat k ich skupinovým popoludňajším aktivitám, hoci iné tisícky detí túto možnosť majú.  

K tejto žiadosti nás vedú nasledovné skutočnosti: 

• od 19. apríla 2021 Vláda SR v niektorých regiónoch otvorila činnosť športových klubov 

vrátane klubov pre deti v skupinách 6+1 (35 m2/1 osoba), pričom deti v tých istých regiónoch 

a za tých istých podmienok mali zakázané skupinové vyučovanie v ZUŠ (tanečný odbor, 

výtvarný odbor, literárno-dramatický a multimediálny odbor). 

• od 26. apríla 2021 Vláda SR v niektorých regiónoch otvorila fitness centrá vrátane tanečných 

štúdií a klubov aj pre deti v skupinách 6+1 (15 m2/1 osoba), pričom deti v tých istých 

regiónoch a za tých istých protipandemických podmienok majú aj naďalej zakázané 

skupinové vyučovanie v ZUŠ. 
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Na základe Vašich rozhodnutí vznikla v každom okrese situácia, ktorá rozdeľuje deti na dve skupiny: 

• deti, ktoré športujú a stretávať sa MÔŽU a 

• deti, ktoré sa venujú umeniu (vrátane pohybových aktivít) a stretávať sa NESMÚ! 

Výsledkom je NEROVNÝ a DISKRIMINAČNÝ prístup k deťom, ktoré predpoludním majú rovnaké 

podmienky na svoj pobyt v školách a triedach (MŠ, ZŠ, SŠ), avšak popoludní je na ne nahliadané 

rozdielne. Žiadame o ZJEDNOTENIE PRÍSTUPU ku všetkým deťom, nakoľko na rozdiel od športových 

a fitness klubov: 

• ZUŠ musia dodržiavať štandardy - podliehajú Štátnej školskej inšpekcii, plnia štátny vzdelávací 

program a dodržiavajú aj ďalšie povinnosti (napr. povinná evidencia škôl a tried, odkiaľ 

prichádzajú a pod.), 

• mnohé ZUŠ pôsobia priamo na základných školách alebo v ich blízkosti - sú v nich stabilné 

kolektívy detí s menšou fluktuáciou, 

• ZUŠ má povinnú evidenciu dochádzky svojich žiakov, 

• rodičia sa musia v rámci opatrení pri vstupe legitimovať. 

Žiadame zjednotenie prístupu k umeleckým a športovým aktivitám detí aj deťom zo ZUŠ. V situácii, keď 

deti strávili viac ako jeden rok v izolácii a s rizikom závislosti na informačných technológiách, je 

nevyhnutné umožniť ich návrat k spoločnej tvorivej a pohybovej činnosti a prijateľnej socializácii. 

Pán premiér, vážení páni, 

my, dospelí (vrátane Vás), tvrdíme, že deti sú našou prioritou. Sme presvedčení, že odstránením tejto 

neúmyselnej diskriminácie spoločne vyšleme signál, že nám záleží na všetkých deťoch rovnako. 

S úctou 

 

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 
štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS 

 
Prosíme o Vaše písomné stanovisko mailom do 3. mája 2021, nakoľko po tomto termíne plánujeme 
otvorený list zverejniť. Ďakujeme! 


