
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku  2020/2021 

 

1. Základné identifikačné údaje o CVČ: 

a) názov školského zariadenia 

    Centrum voľného času Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad Hronom 

b) adresa školského zariadenia 

    Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom 

c) telefónne a faxové čísla školského zariadenia   

     045/6733348,  0905 295 556,  0905 797 871,   

     fax   0456733348 

d) internetová a elektronická adresa školského zariadenia 

     www.cvczh.edupage.org  , cvczh@cvczh.edu.sk , riaditelcvczh@gmail.com  

e) údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia 

     Mesto Žiar nad Hronom 

     Š. Moysesa 46 

     965 01  Žiar nad Hronom 

     Tel: 045/ 678 71 53 

     E-mail: msu@ziar.sk 

f) mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s určením ich funkcie 

    Mgr. Helena Gáfriková – riaditeľka  

g) údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch 

    Rada CVČ – 5-členná, predseda PaedDr. Petronela Černická  za zamestnancov CVČ   

                                          Členovia: za zriaďovateľa  - Mgr. Monika Balážová  

                                                          za  zriaďovateľa - Mgr. Adriána Giláňová 

                                                          za rodičov – Mgr. Monika Salayová 

                                                          za rodičov – Mgr. Slávka Kollárová    

    Iné poradné orgány – Pedagogická rada 

                                    - Okresný klub Slovenskej asociácie športu na školách  

                                    - Predmetové komisie jednotlivých predmetových olympiád 

2. Údaje o počte žiakov CVČ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Počet žiakov navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť sa v priebehu školského roka 

menil z dôvodu nestálosti záujmu u jednotlivých detí a z dôvodu úhrady poplatkov za činnosť. 

Počet prihlásených detí do záujmových útvarov k 15.9.2020:  196  

Počet detí navštevujúcich  CVČ v priebehu školského roka podľa jednotlivých záujmových 

útvarov a v triednych knihách, bez podmienky 1 x fyzického nápočtu,  je vždy iný. 

 

Prehľad o počte záujmových útvarov a ich členov : 

Oddelenie : Počet  záujmových  

útvarov 

Počet 

detí 

Veda a technika, prírodoveda 2 18 

Estetika a spoločenské vedy 8 76 

TV, šport a rekreač. činnosť 13 161 

SPOLU 23 255 

 

Záujmové útvary svoju činnosť začali od 1.10.2020, ale pravidelná záujmová činnosť trvala 

len do 12.10.2020, nakoľko bola prevádzka CVČ rozhodnutím ministra školstva prerušená od 

12.10.2020 do 17.5.2021. 
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Na oddelení estetiky a spoločenských vied boli pripravených 8 ZÚ:    

Tanečná MŠ – vedúca ZÚ Mgr. Marianna Lazárová  

Kreatívna tvorba A – vedúca ZÚ Mgr. Dana Mokrošová  

Kreatívna tvorba B – vedúca ZÚ Mgr. Marianna Lazárová 

Ľudové tance Hronček - vedúca ZÚ Mgr. Monika Salayová, Mgr. Veronika Červenková 

                                                             hudobný doprovod M. Faško 

Ľudové tance Hronček Prípravka - vedúca ZÚ Mgr. Veronika Červenková, 

                                                             Mgr. Monika Salayová, hudobný doprovod M. Faško 

Maškrtníček I. - vedúca ZÚ Ľudmila Žifčáková   

Moderný tanec  I. – vedúca ZÚ Mgr. Marianna Lazárová  

Klub MOST tanečná  – vedúci ZÚ Mgr. Helena Gáfriková  

 

Na oddelení prírodovedy, vedy a techniky bolo pripravené  2 ZÚ: 

Legovačka I. - vedúca ZÚ Mgr. Dana Mokrošová 

Legovačka II. - vedúca ZÚ Mgr. Marianna Lazárová 

 

Na oddelení TV, športu a rekreačnej činnosti bolo pripravených 13 ZÚ: 

Florbal ml. – vedúca ZÚ Ing. Pavol Jankov   

Florbal st. – vedúci ZÚ Daniel Knopp   

Florbal SŠ – vedúci ZÚ Daniel Knopp 

Gymnastika ZŠ A – vedúce ZÚ  PaedDr. P. Černická, Mgr. Mia Mesárošová 

Gymnastika ZŠ B – vedúce ZÚ PaedDr. P. Černická, Mgr. Mia Mesárošová 

Gymnastika MŠ A – vedúce ZÚ  PaedDr. P. Černická, Mgr. Mia Mesárošová 

Gymnastika MŠ B – vedúce ZÚ PaedDr. P. Černická, Mgr. Mia Mesárošová 

Halový futbal – vedúca ZÚ Mgr. H. Gáfriková 

Stolný tenis I. – vedúca ZÚ Mgr. M. Lazárová 

Zdravé nôžky MŠ, ZŠ – vedúca ZÚ Mgr. B. Ondríková 

Rekreačné korčuľovanie MŠ – vedúca ZÚ Alžbeta Bitterová 

Rekreačné korčuľovanie ZŠ – vedúca ZÚ Alžbeta Bitterová 

Bedminton/Speedminton – vedúca ZÚ PaedDr. P. Černická 

 

Počet vedúcich záujmových útvarov : 

Interní  Externí Spolu 

4 9 13 

Počet vedúcich nesúhlasí s počtom záujmových útvarov, niektorí viedli viac záujmov. 

útvarov. 

 

Prehľad aktivít z oblasti príležitostnej  činnosti  CVČ, ktorá sa realizovala prezenčne, 

ale aj online a to v období kedy bola prerušená prevádzka CVČ: 

 

Oddelenie estetiky a spoločenských vied: 

 

Prezenčné aktivity: 

 

Deň otvorených dverí v Centre voľného času  

Týždeň dobrovoľníctva – aktivity v rámci mesta a kraja  

Biela pastelka – verejná zbierka koordinácia a realizácia s členmi Mestského žiackeho 

parlamentu pod garanciou ÚNaSS  



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? – celoslovenský dobročinný projekt  

Mliečny deň – CVČ v spolupráci s TESCO pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka 

pripravilo eko kreatívnu aktivitu pre žiakov 1. ročníka ZŠ v Žiari nad Hronom 

 

Dištančné / Online aktivity : 

 

Mám svojich starkých veľmi rád –16. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ s 

prezentáciou pre starých rodičov a verejnosť  

Vianočné adventné výzvy –  súťaž v kreatívnej tvorbe (výroba snehovej vločky, vymýšľanie 

vianočného vinša, zdobenie medovníkov a vyrábanie vianočnej ozdoby) 

Vyznanie –  literárna súťaž v básnickej tvorbe pre žiakov ZŠ a SŠ 

MDD 2021 – CVČ v spolupráci so Zveroparkom pripravilo online kreatívne súťaže pre deti 

(fotosúťaž a kreslenie) 

 

Oddelenie prírodovedy, vedy a techniky: 

 

Prezenčné aktivity: 

 

Interaktívne neformálne vzdelávanie pre šiestakov ZŠ  – primárna prevencia k ochrane 

zdravia v spolupráci s lektormi OO PZ SR, MsP, RÚVZ 

 Tieto aktivity boli súčasťou prevenčného projektu – Viem kto som (VKS) 

 

Podujatie Detí a mládež Dospelí 

VKS – Zdravie si chráň 10 2 

VKS – Zdravie si chráň 

OVERENIE VEDOMOSTÍ HRAVOU 

FORMOU V JEDNOTL.TRIEDACH ZŠ 

CZŠ –  hravá prevencia 

CZŠ –  hravá prevencia 

II.ZŠ –  hravá prevencia 

II.ZŠ –  hravá prevencia 

II:ZŠ –  hravá prevencia 

ŠZŠ   –  hravá prevencia 

IV.ZŠ – hravá prevencia 

IV.ZŠ – hravá prevencia 

I.ZŠ   –  hravá prevencia 

I.ZŠ   –  hravá prevencia 

34 
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Dištančné / Online aktivity : 

 

Mladý technik – dištančne – súťaž v technickej zručnosti v rámci projektu ProTech 

Regionálne kolo First LEGO League – online – celosvetová súťaž 

 

Oddelenie telovýchovy a športu: 

 

Prezenčné aktivity: 

 

Pracovné stretnutie členov učiteľov TVaŠ ZŠ a SŠ – zasadnutie OK SAŠŠ 

Challenge day – pohybové aktivity  v určenom jednotnom čase na všetkých ZŠ  

Deň olympijského behu a športovania – školské kolá turnajov vo vybíjanej a v bedmintone 



 

 

 

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom je podľa zmluvy s ObÚ v Banskej Bystrici, 

organizátorom predmetových olympiád, postupových súťaží ZUČ, športových 

postupových súťaží.  

 

Predmetové olympiády sa mohli realizovať len formou online:         Počet účastníkov: 

- Slovenský jazyk a literatúra: okresné kolo                                           5 

- Anglický jazyk: okresné kolo  ZŠ,SŠ                                                 12 

- Nemecký jazyk: okresné kolo  ZŠ,SŠ                                                  4 

- Dejepisná olympiáda : okresné kolo                                                   16          

- Matematická olympiáda Z5,Z9                                                           24   

- Technická olympiáda                                                                          12 

- Geografická olympiáda                                                                       25      

- Chemická olympiáda                                                                            9 

- Matematická olympiáda Z6,Z7, Z8                                                    38 

                                                                          

Postupové súťaže záujmovo-umeleckej činnosti:  PREZENČNE 

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy                                   26 

 

 Postupové športové súťaže sa mali riadiť športovým kalendárom, ktorý sa však nemohol 

realizovať v celom školskom roku podľa rozhodnutia ministra školstva.  

 

Plánované bolo 32 týchto súťaží: 

 

Okresné kolá:                                  Regionálne kolá:                 Krajské kolá: 

                                          
  

OK Vybíjaná mini                          Vybíjaná mini                     Cezpoľný beh ZŠ + SŠ       

OK Volejbal chlapci SŠ   Basketbal chlapci SŠ 

OK Futsal chlapci ZŠ               Basketbal dievčatá SŠ 

OK Futsal chlapci SŠ               Volejbal dievčatá ZŠ 

OK Volejbal dievčatá ZŠ    Basketbal chlapci ZŠ 

OK Florbal dievčatá ZŠ   Volejbal dievčatá SŠ 

OK Basketbal chlapci ZŠ                    Vybíjaná dievčatá ZŠ 

OK Basketbal dievčatá ZŠ 

OK Basketbal chlapci SŠ   

OK Florbal chlapci ZŠ   

OK Florbal chlapci SŠ   

OK Florbal dievčatá SŠ   

OK Bedminton chlapci ZŠ 

OK Bedminton dievčatá ZŠ   

OK Volejbal dievčatá SŠ   

OK Bedminton chlapci SŠ 

OK Bedminton dievčatá SŠ                                                                                           

OK Gymnastický štvorboj ZŠ    

OK Vybíjaná dievčatá ZŠ   

OK McDonald’s cup    

OK Malý futbal dievčatá ZŠ Futbal cup   

OK Na bicykli bezpečne     



OK Atletika ZŠ     

OK Futbal chlapci SŠ                                                                                                     

                                          

Rekreačná činnosť: 

 

Jarné prímestské tábory s dennou dochádzkou:     ZRUŠENÉ ( prerušená prevádzka CVČ) 

 

Letné prímestské tábory s dennou dochádzkou (možnosť výberu jednotlivých dní):  

- júl  –   Leto s gymnastikou + Pestrá paleta CVČ,  

           Leto s HRONČEKOM + Zábavná úschovňa 

- august –  Leto s gymnastikou + EKO tábor,  

                      Leto s HRONČEKOM + Slnko, voda, láka ... 

 

V školskom roku 2020/2021 sa na 20 letných táborových dňoch  zúčastnilo celkom  668 

účastníkov. 

  

Prehľad počtu podujatí a účastníkov celej príležitostnej záujmovej činnosti 2020/2021:  

 

Tematické oblasti činnosti: Počet podujatí: Počet účastníkov 

Prírodné vedy 4 96 

Veda a technika, Informatika 3 161 

Spoločenské vedy, Kultúra a umenie, Jazyky, 

Zdravý úsmev, Prevencia, Rodičia a deti, Iné 

35 3088 

TV, šport   10 1125 

Rekreačná činnosť – obdobie letných prázdnin 20 668 

SPOLU 72 5138 
 

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

zamestnancov CVČ 

 

Pedagogickí Prevádzkoví Spolu 

4 2 6 

Odbornosť a kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov CVČ: 

Vychovávatelia  pedagogického úseku  spĺňajú  odbornosť na  100%. 

Počet externých zamestnancov : 1 správca PC siete  CVČ 

                                                    1 pracovníčka  PaM 

                                                    1 školská asistentka zubnej starostlivosti (Zdravý úsmev) 

                                                    1 koordinátor dobrovoľníctva 

                                                    10 vedúcich záujmových útvarov 

                                                     3 tréneri v rámci projektu SZĽH – Kurz korčuľovania 

4. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ 

Meno Názov školenia Priebeh školenia 

Mgr. Dana Mokrošová Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho pedagogického 

zamestnanca 

realizuje sa  

P. Černická První krok do neformálního 

vzdelávaní Erasmus + 

ukončené 

M. Lazárová První krok do neformálního 

vzdelávaní Erasmus + 

ukončené 



D. Mokrošová První krok do neformálního 

vzdelávaní Erasmus + 

 ukončené 

P. Černická Workshop Motivácia 

dobrovoľníkov 

ukončené 

M. Lazárová Workshop Motivácia 

dobrovoľníkov 

ukončené 

D. Mokrošová Workshop Motivácia 

dobrovoľníkov 

ukončené 

M. Lazárová Ako vypracovať úspešný grant ukončené 

D. Mokrošová Ako vypracovať úspešný grant ukončené 

M. Lazárová Prvé kroky k vizuálnej 

komunikácii 

ukončené 

D. Mokrošová Prvé kroky k vizuálnej 

komunikácii 

ukončené 

 

5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

V školskom roku 2020/2021 nebolo možné vykonávať aktivity formou prezentácie 

činnosti CVČ na verejnosti. (z dôvodu nevykonávania pravidelnej záujmovej činnosti). 

6. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

PROTECH  - projekt  zameraný na technickú orientáciu detí  aj pedagógov realizovaný 

formou ONLINE :. 

CVČ v školskom roku 2020/2021 zorganizovalo: 

- Prehliadka technickej tvorivosti Mladý Technik  

 

FIRST LEGO League  ONLINE 

Centrum voľného času Žiar nad Hronom  je  jedným zo siedmich koordinátorov FLL (First 

LEGO league) na Slovensku.  V roku 2021 sa súťaže zúčastnilo 5 tímov. Podstatou je 

programovanie LEGO robotov, rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných a prezentačných 

zručností detí v slovenskom i anglickom jazyku, hľadanie riešení na vopred určenú tému.  

 

ZDRAVÝ ÚSMEV: neboli realizované aktivity zamerané na dentálnu hygienu v tomto 

šk. roku.  

 

VIEM KTO SOM: 

V oblasti prevencie sa CVČ venuje predovšetkým komplexu prevenčných aktivít v spolupráci 

s Mestskou políciou, Okresným oddelením PZ SR a RÚVZ pod súhrnným názvom „Viem kto 

som“. Cyklus prednášok je zameraný pre žiakov šiestych ročníkov ZŠ. Počas celého 

školského roka sú prednášky zamerané na: Anonymitu a bezpečnosť na internete, Legálne a 

nelegálne drogy, Násilie a ochrana majetku, Zdravie si chráň, Extrémizmus, Na ulici bez 

nehody. Vzdelávanie je uzatvárané preverovaním vedomosti súťažou v  školských kolách, 

v ktorom deti preukazujú vedomosti získané na prednáškach. Najlepšie družstvá sa 

zúčastnia mestského kola, kde sú oceňovaní.  

V tomto školskom roku boli prezenčne realizované hlavne témy zamerané na ochranu zdravia. 

Školské kolá sa uskutočnili s každou triedou zvlášť, aby nedochádzalo k zmiešaniu skupiny 

žiakov. 

Interaktívne prevenčné aktivity boli súčasťou aj programu denných letných táborov. 

 

OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK - NEREALIZOVANÁ (Covid-19) 

OLYMPIÁDA NÁDEJÍ -  NEREALIZOVANÁ (Covid-19) 

 



7. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  

V školskom roku 2020/2021  nebola vykonaná  inšpekčná činnosť v CVČ.   

8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach CVČ 

 

Centrum voľného času  pôsobí v prenajatých priestoroch ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17  v Žiari 

nad Hronom.  

 

Priestorové využitie: 

Pedagogická činnosť: 

- 2 klubovne ( záujmová činnosť + knižnica) 

- 1 cvičebňa( trieda prispôsobená na športové a tanečné aktivity) 

- 1 obývačka (trieda prispôsobená pre záujmovú činnosť, umelecké súťaže, besedy, 

reprezentácia a priestor pre deti a rodičov - šatňa) 

- 1 PC učebňa (6 PC – oddelená časť  jednej klubovne na záujmovú činnosť) 

 

Personálne priestory: 

– riaditeľňa 

– zborovňa 

– kancelária pre technicko-hospodársky úsek (účtovníčka, pokladníčka) 

– malý sklad (prevádzkový materiál, materiál  pre činnosť krúžkov,  archív). 

 

Materiálové vybavenie: 

CVČ je materiálne vybavené  tak, aby činnosť pre deti i verejnosť bola zaujímavá: 

- trenažér pre halové veslovanie 

- luky s príslušenstvom 

- ozvučujúca technika pre menšie podujatia 

- speedmintonové sety 

- florbalová sada (hokejky, loptičky, chrániče, prilby) 

- Tatami v cvičebni 

- Dataprojektor 

- interaktívna tabuľa Hitachi StaBoard 

- projektor Hitachi 

- PC pre pedagógov 

- LCD televízor 

- Soundbar systém 4 v1 – ozvučenie cvičebne 

- Fotoaparát 

- Tablet pre využitie pri FLL 

- Xbox + hry 

- Stojan so zásobníkom na dezinfekčné prostriedky 

- Šachy a šachovnica do exteriéru 

- Gymnastická sada pomôcok  

- Bedmintonové stojany a herné sady 

        

Návrhy na priestorové a materiálno-technické vybavenie :  

- Vymaľovanie  malej klubovne a obývačky CVČ 

- Posilnenie internetového pripojenia a  zmena operátora 

- zabezpečenie kvalitného technického vybavenia CVČ - PC, softvér, licencie 

- Nutnosť získať vhodné a stabilné priestory pre športové aktivity CVČ, hlavne pre 

pravidelné krúžky 

 



9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za rok 

2020: 

a) o dotáciách od zriaďovateľa 

 

Dotácia od zriaďovateľa 132.848 EUR 

 

Čerpanie: 

 

Mzdy a poistné do poisťovní    106.162 EUR 

- tarifné platy, odvody do poisťovní, príplatky za riadenie, osobne príplatky, kreditový 

príplatok, odmeny – z toho osobné príplatky v celkovej výške 4.364,- EUR. 

 

Prevádzka    26.687 EUR 

 

Cestovné náhrady tuzemské         249 EUR 

- finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie 

cestovného pre zamestnancov na služobných cestách 

  

Energie, voda a komunikácie      4.683 EUR 

- finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s užívaním priestorov 

Základnej školy na ulici M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom vo výške 3.650,- 

EUR. Ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu  faktúr za telekomunikačné 

služby a poštové služby.  

 

Materiál      9.700 EUR  

- na nákup učebných pomôcok pre jednotlivé záujmové útvary. Nákup hier na Xbox, 

kovové skrine na športové náčinie, skrinky do knižnice, prenosné bedmintonové 

stĺpiky, záhradný šach, sklokeramickú dvojplatničku. Ďalej kancelársky materiál, 

úhrada predplatného za odbornú literatúru a softvérové licencie, skartártory, notebook 

Dell na ekonomický úsek, teplovzdušné ventilátory, mobilný telefón Samsung Galxy, 

48 portový switch, prepäťové ochrany. Pracovný odev pre upratovačku, čistiace 

a dezinfekčné prostriedky na riešenie pandemickej situácie Covid-19, zásobníky na 

papierové utierky, stojan na dezinfekciu rúk, bezdotykové teplomery a ochranné 

pracovné pomôcky pre zamestnancov .  

 

Preprava             0 EUR 

- v tomto roku nebola preprava využitá 

 

Údržba         2.263 EUR 

-    prostriedky boli použité na údržbu PC techniky, multifunkčného zariadenia, výmenu 

batérie v záložnom zdroji a obnovu wifi siete . 

 

Nájom             1 EUR 

-   tieto prostriedky boli použité na úhradu nájomného pre Základnú školu na Ul. M. R.              

Štefánika 17 v Žiari nad Hronom. 

 

Služby     9.774 EUR 

- účastnícke poplatky za školenia,  zviazanie mzdových listov, povinný prídel do 

sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny na základe dohôd, služby OPP 

a BOZP, služby GDPR, poplatky za vedenie bankových účtov, náklady spojené 



s organizovaním súťaží Centra voľného času. 

 

Bežné transfery jednotlivcom             17 EUR 

- transfery na nemocenské dávky  

 

b) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením Centra voľného času od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči 

žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 

Príjmy za zápisné do záujmových útvarov 1.110 EUR 

 - tieto finančné prostriedky neboli čerpané     

Príjmy za zápisné do táborov 5.990 EUR 

      - odvod poistného animátori                      453 EUR 

      - cestovné a preprava                               1.343 EUR    

- nákup učebných pomôcok, materiálu    311 EUR 

- úhrada za služby: stravovanie, dohody pre animátorov, 

   vstupné, ceny pre víťazov súťaží                                               3.883 EUR 

 

 

c) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

Celková dotácia na vzdelávacie poukazy 1.984 EUR 

       

- nákup učebných pomôcok    180 EUR, t.j. 9,07 %  

                                                                                                                                                        

- odmeny na základe dohody o vykonaní práce                           1.804 EUR, t.j. 90,93 %  

   a s tým spojené odvody                                                                                   

      - všeobecný materiál a služby                                                             0 EUR, t.j. 0  %                                                                                      

                                                                                                                            

d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov  

žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

 

- v tomto kalendárnom roku boli získané takéto finančné prostriedky od: 

 

Centrum dobrovoľníctva 250 EUR 

- finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, na občerstvenie  

pri aktivitách dobrovoľníkov a na ceny pre dobrovoľníkov 

      

Slovenský zväz florbalu 1.122 EUR 

- ročný príspevok na činnosť florbalového družstva, ktoré boli použité na nákup  

  športového  materiálu a prenájom telocvične na ligové zápasy.  

 

e) o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov 

 

Spolufinancovanie z rozpočtu mestského úradu  1.500 EUR 

- finančné prostriedky získané od zriaďovateľa - Mesto Žiar nad Hronom,  

na realizáciu projektu „PROTECH“ vo výške 1.000,- EUR. Prostriedky boli použité  

na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, ceny pre víťazov,  



propagáciu projektu a úhradu štartovného. 

- finančné prostriedky získané od zriaďovateľa – Mesto Žiar nad Hronom,  

na realizáciu projektu „Prevencia“ vo výške 500,- EUR. Tieto prostriedky boli  

použité na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, propagačný materiál. 

 

Spolufinancovanie od obcí detí navštevujúce záujmové útvary CVČ   2.382 EUR 

- finančné prostriedky získané od okolitých obcí na čiastočnú úhradu nákladov  

  spojenú s činnosťou CVČ za deti s trvalým bydliskom mimo územia mesta  

  Žiar nad Hronom navštevujúce záujmové útvary CVČ. Finančné prostriedky boli  

  použité na nákup učebných pomôcok a služby spojené s výkonom záujmových  

  útvarov, odmeny a odvody na základe dohody pre vedúcich záujmových útvarov. 

 

Organizovanie súťaží z poverenia OÚ Banská Bystrica                1.587 EUR 

- tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané na zabezpečenie obvodných  

  a regionálnych   kôl predmetových olympiád, odborných súťaží a športových súťaží  

  žiakov základných a stredných škôl obvodu Žiar nad Hronom. Vyčerpané boli  

  v plnej výške na  poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál,  

  prenájom miestností, občerstvenie a cestovné náhrady pre súťažiacich , ceny pre víťazov,   

  odmeny na základe dohody o vykonaní práce pre rozhodcov a odborné poroty a odvody    

  plynúce z dohôd o vykonaní práce. 

 

10. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja  na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

Cieľom CVČ bolo napĺňanie aktivít  Výchovného programu CVČ.  Viesť deti 

k nadobúdaniu jednotlivých kompetencií,  aktívne využívať svoj voľný čas, rozvíjať svoj 

záujem i talent, získavať nové poznatky, skúsenosti, schopnosti i zručnosti, návyky, 

realizovať sa v kolektíve, vedieť sa adaptovať v novom prostredí z hľadiska sociálno-

spoločenského. 

 

Plnenie cieľa:   

Len čiastkovo, kvôli prerušeniu prevádzky CVČ podľa rozhodnutia ministra školstva. 

Plánované aktivity prostredníctvom  online systému, ale aj aktívnej činnosti  v letných 

denných táboroch. 

 

Aj napriek obmedzeným možnostiam CVČ formou ONLINE sa prejavil väčší záujem 

o preferované príležitostné podujatia  charakteru:   

- Prevencia a s tým spojené aktivity  

- Týždeň dobrovoľníctva (aktivity spojené s šírením myšlienky dobrovoľníckej činnosti) 

- Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti z projektu ProTech – nezrealizované 

- First Lego League (robotická súťaž s celosvetovou pôsobnosťou) – 5 tímov 

- Rekreačná činnosť - zo strany rodičov je vyhľadávaná forma prímestských denných 

táborov  so zaujímavým programom ( spojenie s výletmi a pod.). 

 

Edičná činnosť: 

1. Plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ  

2. Mesačné plány – pravidelne zverejňované na verejných priestranstvách a inštitúciách 

3. Kronika CVČ  

4. Články v Mestských novinách a informácie v mestskej ATV 

5. Facebook CVČ – obľúbený rodičmi i deťmi a zaručuje pružnosť vzájomnej 

informovanosti 



6. Informácie pre verejnosť na webovom sídle CVČ – www.cvczh.edupage.org 

 

Priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v čase covid 19, z dôvodu prerušenia 

prevádzky CVČ  12.10.2020 – 17.5.2021,  je prezentovaný v jednotlivých bodoch tejto 

správy, nakoľko takmer celý školský rok nebolo možné plne realizovať plánovanú 

činnosť. 

 

Prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie, zdieľaním informácií na 

webovom a FB sídle nášho CVČ s členmi CVČ, zákonnými zástupcami, pedagógmi MŠ, 

ZŠ, SŠ, koordinátormi postupových súťaží, členmi hodnotiacich komisií a ostatnými 

subjektami, sa nám aspoň čiastočne darilo realizovať tie aktivity, ktoré uvádzame v tejto 

správe. 

 

Rekreačná činnosť - príprava plánov pre jednotlivé letné tábory, zabezpečenie výletov 

a stravy, príprava materiálového zabezpečenia, cien pre účastníkov,  komunikácia s rodičmi – 

prihlášky, platby, distribúcia pokynov súvisiacich s opatrenia MŠVVaŠ SR pre prevádzku 

CVČ. 

Špecifické činnosti – zabezpečenie dezinfekčných potrieb, plán dodržiavania hygienických 

zásad, zaškolenie zamestnancov v súvislosti s dodržiavaním nutných opatrení počas 

prítomnosti detí v letných táboroch.  

 

Silné stránky: 

- profesionálny pedagogický prístup zamestnancov CVČ 

Slabé stránky: 

- nedostatočné technické možnosti CVČ k dištančnej práci pedagógov  

Návrh opatrení: 

- zvýšiť pozornosť vzdelávania  pre  pedagogických zamestnancov v oblasti nových 

aktuálnych metód a foriem práce s deťmi a mládežou, 

- zamerať sa na zabezpečenie kvalitného technického vybavenia CVČ( PC, softvér, licencie) 

11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

 

Úspešnosť organizovania v Banskobystrickom kraji okresných predmetových olympiád, na 

ktorých sa prezentovali ZŠ, SŠ, CVČ a aj mesto Žiar nad Hronom.  Zviditeľnenie  CVČ a 

mesta Žiar nad Hronom prostredníctvom regionálnej súťaže FLL 9. ročník. 

 

Poradenská  a metodická činnosť:   

- k projektu Týždeň dobrovoľníctva 

- poradenstvo študentom VŠ, odbor pedagogika voľného času alebo sociálna pedagogika 

- poradenstvo a konzultácie so zákonnými zástupcami detí v letných denných táboroch 

 

Návrhy na skvalitnenie činnosti: 

- V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť stabilné priestory na športové aktivity 

v dostatočnom čase vyhovujúcom deťom a mládeži pri pravidelných aktivitách  

- Zamerať sa na výzvy a projekty  

- Zintenzívniť  činnosť  príležitostného charakteru pre mládež 

- Zintenzívniť spoluprácu so SŠ i MVO 

 

12. Ďalšie informácie  

 



DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA:   

Aktivity príležitostnej záujmovej činnosti si vyžadujú spoluprácu hlavne z priestorových 

dôvodov, technického zabezpečenia i z odborného hľadiska. 

V šk. roku 2020/2021 bola spolupráca obmedzená a realizovaná len s niektorými 

inštitúciami: 

RÚVZ p. Malatincová, Dr. Košťanová,  Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom - Kpt. 

Mgr. Silvia Filusová JUDr. Anna Holečková, Mestská polícia mesta Žiar nad Hronom – 

st.inš. Bc.Jozef Kováč, SAV Bratislava – ÚMMS, Inoval – pracovisko SAV v Žiari nad 

Hronom, MsKC v Žiar nad Hronom, POS v Žiari nad Hronom,  OZ FLL Slovensko, Centrum 

dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, odbor životného prostredia  MsÚ Žiar nad Hornom ( Ing. 

M. Martincová, Ing.M.Gendiarová),  supermarketom TESCO (p. Jakubík)   a ďalší. 

  

Spolupráca smeruje k rôznych vekovým i sociálnym  skupinám, realizovaná bola s Úniou pre 

slabozrakých a nevidiacich zbierka Biela pastelka. 

 

Dôležitá je spolupráca so športovými klubmi v meste Žiar nad Hronom, Slovenskou 

asociáciou športu na školách, SOV – pobočka BB, Asociáciou CVČ SR, ktorej sme členmi.  

 

Po metodickej stránke spolupracujeme s IUVENTOU - predmetové olympiády. 

CVČ spolupracuje aktívne s priemyselnými spoločnosťami participujúcimi na projekte 

ProTech, ústretovosť je zo strany vedeckého pracoviska INOVAL v Žiari nad Hronom. 

 

Centrum voľného času podľa plánu práce , ale hlavne z dôvodu zabezpečiť výchovno-

vzdelávací proces kvalitne, mať prehľad o voľno-časových aktivitách na území mesta, 

rozvíjalo  kontakty a spoluprácu s MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ, ZUŠ, SČK nielen v Žiari nad Hronom, 

ale aj v okrese v obmedzenom režime.  

CVČ spolupracovalo s miestnou televíziou ATV a Mestskými novinami, mestským 

fotografom a aj takto sa zviditeľnila činnosť CVČ.  

Odborná  spolupráca s metodičkou Školského úradu v Žiari nad Hronom - Mgr. Adrianou 

Giláňovou počas celého školského roka, aj v čase prerušenia prevádzky CVČ, bola na vysokej 

úrovni, čo napomáha skvalitneniu  činnosti centra voľného, za ktorú vyjadrujeme 

poďakovanie. 

 

    V Žiari nad Hronom, 16.09.2021                                                       

 

 

Príloha: 

 

                                                  Protokol 

zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri CVČ Žiar nad Hronom 

 

Rada  školského zariadenia  pri Centre voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom, 

dňa 16.09.2021 

                                               prerokovala 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2020/2021. 

 

                                                                              PaedDr. Petronela Černická     

                                                                                 predsedníčka Rady  školského zariadenia 


