
Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku  2017/2018 
 

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  

e) údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia 

     Mesto Žiar nad Hronom 

     Š. Moysesa 46 

     965 01  Žiar nad Hronom 

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, predsedníčka  Ľudmila Žifčáková – za zamestnancov CVČ 

    Členovia: za zriaďovateľa  - Mgr. Monika Balážová  

                    za  zriaďovateľa - Mgr. Adriána Giláňová 

                    za rodičov – Mgr. Monika Salayová 

                    za rodičov – Mgr. Martina Poláchová           

    Iné poradné orgány – Pedagogická rada 

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 15.9.2017:  244 

Počet detí navštevujúcich  CVČ v priebehu školského roka podľa jednotlivých záujmových 

útvarov (bez podmienky 1 x fyzický nápočet):  341 

 

Rozdelenie počtu  navštevujúcich detí a mládeže v záujmových útvaroch podľa oddelení: 

Oddelenie : Počet  záujmových  útvarov Počet 

detí 

Veda a technika, prírodoveda   1    9 

Estetika a spoločenské vedy 13 124 

TV, šport a rekreač. činnosť 17 208 

SPOLU 31 341 

 

Na oddelení estetiky a spoločenských vied pracovalo  13  záujmových útvarov 

1. DFS Hronček  - vedúca záujmového útvaru Mgr. Monika Salayová 

2. Kreatívna tvorba A. - vedúca záujmového útvaru  Mgr. Mária Lancková, PhD. 

3. Maškrtníček I. - vedúca záujmového útvaru Ľudmila Žifčáková 

4. Maškrtníček II. - vedúca záujmového útvaru Ľudmila Žifčáková 

5. Malý výtvarník – vedúca  záujmového útvaru Mgr. Mária Lancková, PhD. 

6. Moderné tance  – vedúca záujmového útvaru  Dada dance school Banská Bystrica 

7. Hip - hop – vedúca záujmového útvaru Dada dance school Banská Bystrica 

8. Bábkové divadlo - vedúca záujmového útvaru  Mgr. Helena Gáfriková 

9. Módna návrhárka - vedúca záujmového útvaru  Mgr. Janka Dorkinová 

10. Roztlieskavačky - vedúca  záujmového útvaru Mgr. Mária Lancková, PhD. 

http://www.cvczh.edupage.org/
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11. Hravá ruština - vedúca  záujmového útvaru Mgr. Mária Lancková, PhD. 

12. Hudobná skupina Róberta Miklu - vedúca  záujmového útvaru  Róbert Mikla 

13. Klub Most – vedúca záujmového útvaru Mgr. Helena Gáfriková,  

                                                                  Mgr. Marianna Fronková 

 

Na oddelení prírodovedy, vedy a techniky pracovali  1  záujmový útvar: 

1. Digi foto  – vedúci záujmového útvaru  Mgr. Ivica Fabóková 

 

Na oddelení TV, športu a rekreačnej činnosti pracovalo  17 záujmových útvarov: 

1.   Florbal mladší žiaci– vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

2.   Florbal starší žiaci – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

3.   Florbal Junior ZŠ+SŠ+VŠ – vedúci klubu Daniel Knopp 

4.   Gymnastika I.– vedúca záujmového útvaru Mgr. Miroslava Matoušeková 

5.   Gymnastika II – vedúca záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

6.   Gymnastika MŠ - vedúca záujmového útvaru Mgr. Miroslava Matoušeková 

7.   Halový futbal - vedúca záujmového útvaru Mgr.  Helena Gáfriková    

8. Rekreačné plávanie ZŠ I. – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

9. Rekreačné plávanie ZŠ II. – vedúca záujmového útvaru Mgr. Marianna Fronková 

10. Rekreačné plávanie ZŠ III. – vedúca záujmového útvaru Mgr.Mária Lancková,PhD. 

11. Rekreačné plávanie ZŠ IV. – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

12. Rekreačné plávanie MŠ V. – vedúca záujmového útvaru Mgr. Marianna Fronková 

13. Stolný tenis I.  - vedúci záujmového útvaru Mgr. Marianna Fronková 

14. Stolný tenis II.  - vedúci záujmového útvaru Mgr. Marianna Fronková 

15.Tenis/bedminton – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

16. Všeobecná pohybová príprava - vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina 

17. Šach – vedúci záujmového útvaru  Prof. Jovica Kovinčič 

  

Počet vedúcich záujmových útvarov : 

Interní  Externí Spolu 

5 8 13 

 

Počet vedúcich nesúhlasí s počtom záujmových útvarov, nakoľko niektorí  viedli viac 

záujmových útvarov. 

 

Prehľad aktivít z oblasti príležitostnej, spontánnej  podľa  oddelení CVČ: 

 

Oddelenie prírodovedy, vedy a techniky: 

Pracovné stretnutie First LEGO League – zaškolenie rozhodcov a trénerov tímov 

First LEGO league – robotická súťaž pre žiakov  základných škôl regionálne kolo 

Život v našich lesoch – interaktívne prednášky s lesným pedagógom , ornitológom  

Kráľovná – sladké potešenie – prednášky pre žiakov 2.a 3. ročníka ZŠ s včelárkou o živote 

včiel a výrobe medu a medových výrobkov 

Prehliadka meteorologickej stanice so žiakmi II. stupňa ZŠ 

Exkurzia vo vodnej elektrárni Zvolen pre žiakov II. stupňa  ZŠ 

Exkurzia čističky odpadových vôd pre žiakov II. stupňa  ZŠ 

Exkurzia v Centre zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom 

Vedecká kaviareň – diskusné fórum pre učiteľov s vedeckými pracovníkmi  

Mladý technik – výstava a prehliadka technickej tvorivosti detí MŠ a ZŠ v rámci projektu 

ProTech  a vyhlásenie víťazov             

Spoznaj železo v Podbrezovej – exkurzia pre žiakov II. stupňa ZŠ 

Exkurzia v sklárskom skanzene pre ZŠ 

Kreatívna  LEGO dielňa s parlamenťákmi 

Canisterapia – pre handicapované deti 

Chráň si svoj život – cyklus pre žiakov Špeciálnej ZŠ v Žiari nad Hronom: minikurz   

                                  1.pomoci, hygieny, dopravnej výchovy, zdravej výživy 



Gesto pre našu Zem 

Keď pôjdeš horou 

Svetový deň vody  

Hókusy – pokusy parlamenťákov ZŠ pre deti I.stupňa ZŠ 

Envirofilm – festival 

Mladí lesníčkovia a včelárikovia – vedomostná a výtvarná súťaž 

 

Oddelenie estetiky a spoločenských vied: 

Stretnutia žiackeho mestského parlamentu 

Deň otvorených dverí v CVČ 

Návšteva detí ŠKD v CVČ – zoznámenie s činnosťou CVČ 

Deň bielej palice –  v spolupráci s ÚNaSS 

Týždeň dobrovoľníctva– aktivity v rámci mesta a kraja, zviditeľnenie dobrovoľníckej činnosti 

Mám svojich starkých veľmi rád – literárno-výtvarná súťaž pre tvorivých autorov   

                                                        s prezentáciou pre starých rodičov a verejnosť 

Narodeninová párty s Mostákmi – zábavné popoludnie pre rodiny s handicapovanými deťmi 

Tvorivé vianočné dielničky pre deti ZŠ  

Zdobenie medovníčkov – podujatie pre rodičov a deti 

Srdce dobrovoľníka – ocenenia za dobrovoľnícku činnosť v meste s primátorom mesta 

Nórsky deň – vedomostný kvíz + tvorivé dielničky  

Darčeky pre seniorov v domove dôchodcov 

Stretnutie so zástupcami tretieho sektora – oblasť dobrovoľníctva 

Finančná sloboda – interaktívna hra s certifikovanými lektormi 

Metodický deň pre učiteľky MŠ – dramatizácia textu, rozprávky 

Ako funguje supermarket – exkurzia pre žiakov ZŠ do Tesca v ZH 

Olympijské pohľadnice – celoslovenská súťaž v spolupráci s Mest.žiackym parlamentom 

Popoludnie  deti ŠKD ZŠ v CVČ  

Dobrovoľníctvo – beseda o význame dobrovoľníckej činnosti 

Stretnutie s mimovládnymi organizáciami v meste 

Ples s klubom Mosty 

Modrý gombík  - verejná zbierka v spolupráci s organizáciou UNICEF a žiakmi SŠ v Žiari 

nad Hronom 

Belasý Motýľ – zbierka  

Miss bábika pre deti zo ŠZŠ v Žiari nad Hronom 

Valentínska dielnička 

Medzníky druhej svetovej vojny – súťaž pre ZŠ a osemročné gymnázia v spolupráci  

                                                        so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov,   

                                                        oblastným výborom v Žiari nad Hronom 

Spoznaj Svätokrížsky dom – vzdelávanie o histórii a zvyklostiach mesta pre ZŠ 

Vojaci očami detí – výtvarná súťaž 

PUPO a FAZUĽKA – motivačné čítanie knihy H.Lasicovej  s herečkou Mgr.Art. Michaelou 

Čilíkovou 

Komunistický režim v Československu – interaktívna prednáška pre žiakov 9.ročníka ZŠ 

Letom – svetom s parašutistom – interaktívna beseda 

RETRO HRY – spoločenské hry z minulosti pre deti, rodičov, a verejnosť v uliciach mesta  

Slávnostné ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti CVČ –  prezentácia a účinkovanie 

jednotlivých záujmových útvarov pre rodičov a verejnosť 

MDD v Parku – zábavno – športové hry pre deti s rodičmi 

Family day – zábavno-súťažné podujatie pre spoločnosť Slovalco a.s. Žiar nad Hronom 
 

 

Oddelenie športu a rekreačnej činnosti: 

Beh SNP – spolupráca na podujatí organizovanom MsÚ  

Futbalový turnaj  detí MŠ – každoročné podujatie o putovný pohár 

Beh oslobodenia – podujatie v spolupráci s  MsÚ  

Šachový turnaj – turnaj pre žiakov ZŠ a SŠ 



Žiarsky polmaratón – spolupráca s MsÚ 

Turnaj v prehadzovanej – v spolupráci s OZ ZOBER LOPTU NIE DROGY  

Šachový turnaj o Pohár riaditeľky CVČ – pre žiakov a žiačky  ZŠ 

Olympiáda hviezdičiek – Olympijský  festival detí a mládeže v rámci mesta i kraja pre deti  

                                         materských škôl v meste Žiar nad Hronom  

Olympiáda nádejí - Olympijský  festival detí a mládeže v rámci mesta i kraja pre deti  

                                I. stupňa základných škôl v meste Žiar nad Hronom  

Myšlienka olympizmu – vedomostná a zábavná súťaž pre žiakov ZŠ                       

 
 

Centrum voľného času je podľa zmluvy s ObÚ v Banskej Bystrici, organizátorom 

predmetových olympiád, postupových súťaží ZUČ, športových postupových súťaží. 
 

Predmetové olympiády: 

- Matematická olympiáda Z5,Z9                             45 detí / 3 dospelí    

- Matematická olympiáda Z6,Z7, Z8                       45 detí / 3 dospelí                            

- Chemická olympiáda                                               8 detí / 3 dospelí                            

- Geografická olympiáda                                         55 detí / 5 dospelí                          

- Olympiáda v anglickom jazyku                            15 detí / 4 dospelí                      

- Olympiáda v nemeckom jazyku ZŠ                        7 detí / 3 dospelí   

- Olympiáda v nemeckom jazyku SŠ                        6 detí / 3 dospelí                      

- Dejepisná olympiáda                                             43 detí / 4 dospelí                     

- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry      4 deti / 3 dospelí 

- Technická olympiáda                                           12 detí / 5 dospelí 

                      

Postupové súťaže záujmovo-umeleckej činnosti:          

- Hviezdoslavov Kubín : obvodné kolo        - 79 detí / 29 dospelých 

- Puškinov pamätník                                      -  6  detí /  4  dospelí 
 

 

Postupové športové súťaže: 
 

Okresné kolá: 

Podujatie žiaci ZŠ a SŠ dospelí  

Vybíjaná mini   77   8 

Bedminton ZŠ 

Bedminton SŠ  

  30 

  14 

  8 

  6 

Futsal chlapci SŠ   53   7 

Futsal chlapci ZŠ   97 12 

Basketbal chlapci ZŠ   36   6 

Basketbal chlapci SŠ   11   3 

Volejbal dievčatá SŠ   26   5 

Volejbal chlapci SŠ   26   5 

Florbal chlapcov, dievčatá SŠ   41   5 

Florbal chlapci ZŠ   73   9 

Florbal dievčatá ZŠ   63   8  

Volejbal dievčatá ZŠ   45   7 

Gymnastický štvorboj (5 kategórií)   58 10 

Vybíjaná dievčat ZŠ   96 11 

Futbal chlapci SŠ   31   4 

Malý futbal dievčatá ZŠ    66 10 

Malý futbal dievčatá ZŠ  Dôvera    24   5 

Mc’Donalds cup    60 10 

Na bicykli bezpečne   16   8 

Atletika ZŠ 154 13 

 

 



Regionálne kolá: 

Podujatie Detí a mládeže Dospelých 

Vybíjaná mini   36   4 

Volejbal dievčatá SŠ   26   5 

Basketbal chlapci SŠ   28   5 

Basketbal chlapci ZŠ   11   3 

Volejbal dievčatá ZŠ   25   5 

Veľký futbal chlapci SŠ   27   4 

Malý futbal dievčatá ZŠ Dôvera   18   4 

Vybíjaná dievčatá ZŠ   36   5 

Malý futbal dievčatá ZŠ    29   5 

   

   

Krajské kolá: 

Podujatie Detí a mládeže Dospelých 

Cezpoľný beh ZŠ, SŠ 150    10 

Futbal chlapci SŠ 91    12 

 

Prevencia 

Podujatie Detí a mládeže Dospelých 

Anonymita a bezpečnosť na internete   198    21 

 Násilie a ochrana majetku                                          197                                     22 

 Legálne a nelegálne drogy                                         193                                     22 

 Extrémizmus                                                              168                                     20 

 Zdravie si chráň                                                         186                                     22 

 Na ulici bez nehody                                                   186                                     22 

 Viem kto som – súťaž školské kolá                           136                                     12 

 Viem kto som – súťaž mestské kolo                            27                                        3 

 Zdravý úsmev – celoročný vzdelávací cyklus         1209                                    149 

 Chráň si svoj život                                                      49                                        2 

(4 cykly zamerané na 1.pomoc, hygienu, dopravnú výchovu, zdravú výživu) 

 

Rekreačná činnosť: 

Jarné prímestské tábory denné: 

- Jarný tábor – ProTech                                    6 

- Jarné prázdniny s CVČ                                 39 

Letné prímestské tábory denné: 

- júl  5 dní      –  Kontinentália                        125 

- júl  5 dní      –  Športovanie a zábava            125 

- august 5 dní –  Detektívi v prírode                125 

 

Spolu v 5 rekreačných táboroch sa zúčastnilo 420 účastníkov. 

 

 Počet účastníkov navštevujúcich  aktivity príležitostnej záujmovej činnosti : 

Oddelenie: Počet podujatí: Počet účastníkov 

Prírodoveda 37 1423 

Veda a technika 15 808 

Estetika a spoločenské vedy + Zdravý úsmev 158 7629 

TV, šport   9 1097 

Rekreačná činnosť – denné tábory 5 420 

Postupové súťaže – predmetové olympiády, 

záujmovo – umelecké súťaže,  športové súťaže 

44 2140 

SPOLU 268 13517 
 

 

 



3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

zamestnancov školy 
 

Pedagogickí Prevádzkoví Spolu 

5 2 7 

Z toho 1 ped. zamestnanec na materskej dovolenke. 

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) 

                                                    8 vedúcich záujmových útvarov 

4. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Meno Názov školenia Priebeh školenia 

Mgr. Mária Lancková, PhD. Moderné centrum – komunikácia 

Seminár A CVČ SR - Žilina 

Ukončené 

Mgr. Helena Gáfriková Moderné centrum – komunikácia 

Seminár A CVČ SR - Žilina 

Ukončené  

Mgr. Marianna Fronková Tvorba propagačných materiálov 

Školenie – Žiar nad Hronom 

Ukončené 

Mgr. Mária Lancková, PhD. Tvorba propagačných materiálov 

Školenie – Žiar nad Hronom 

Ukončené 

Mgr. Helena Gáfriková Školenie k zákonu OOÚ Banská 

Bystrica 

Ukončené 

Mgr. Helena Gáfriková Školenie k zákonu OOÚ 

pre školskú agendu Trenčín 

Ukončené 

 

5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Účinkovanie detí – členov záujmových útvarov CVČ: 
 

DFS Hronček – vystúpenie na podujatí  Veľtrh školských firiem,  Festival pod Inovcom,   

                          Floklórne slávnosti Trnavá Hora 

Vystúpenie kapely Róberta Miklu s deťmi – Mladý technik, Ples klubu Most 

Slávnostné ukončenie krúžkov – pre rodičov a verejnosť – deti z gymnastiky, Hrončeka, 

Kapely R.Miklu, Hip.hop, Moderný tanec 

 

6. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

ZDRAVÝ ÚSMEV : 

projekt venovaný prevencii a zubnej hygiene pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ v 1. a 2. ročníku. 

CVČ zastrešuje projekt na ZŠ personálne (externe zaškolená Školská asistentka zubnej 

starostlivosti) a metodicky v spolupráci s odborným garantom  MUDr. Z. Kukolíkovou. 

Projekt prebieha na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom už 16 rokov 

a javí sa stále ako úspešný a potrebný z hľadiska zubnej prevencie.  

 

PROTECH  

projekt na pôde mesta Žiar nad Hronom, na ktorom aktívne participuje centrum voľného času, 

je zameraný na technickú orientáciu detí  aj pedagógov,  prostredníctvom získavania 

vedomostí v oblasti techniky a získavanie technických zručností formou príležitostných 

aktivít a podujatí. 

CVČ v školskom roku 2017/2018 zorganizovalo: 

- Vedecká kaviareň – diskusné fórum pre pedagógov MŠ a ZŠ  s odborníkmi vedeckej 

sféry ( spolupráca s Doc.Ing. Milanom Škrobianom – Sapa Profily a.s. 

Ing. Petrom Oslancom – pracovisko ÚMMS SAV – INOVAL). 

- Mladý technik - prehliadka technickej tvorivosti detí MŠ a žiakov ZŠ 

- Tábor  ProTech  pre aktívnych a úspešných žiakov ZŠ v prehliadke Mladý technik  

v priestoroch CVČ i SSOŠ technickej  v Žiari nad Hronom 
 

FIRST LEGO League  



CVČ je súčasťou  projektu, na ktorom sa zúčastňujú  detí celého sveta a najlepšie tímy 

postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.  

Úlohou CVČ v tomto projekte je organizačne zabezpečiť, koordinovať účasť žiarskych 

družstiev ZŠ na regionálnom kole.  

Centrum voľného času Žiar nad Hronom  je už štvrtý rok  koordinátor FLL (First LEGO 

league) na Slovensku pre všetky žiarske základné školy i pre daný región.  Celkovo sa súťaže 

zúčastnilo 10 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. 

 

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“. Skupinou detí, pre ktorých je zameraný tento cyklus prednášok sú žiaci šiestych 

ročníkov ZŠ. Počas celého školského roka prebiehajú prednášky s názvami naznačujúcimi 

obsah: Anonymita a bezpečnosť na internete, Legálne a nelegálne drogy, Násilie a ochrana 

majetku, Zdravie si chráň, Extrémizmus, Na ulici bez nehody. Tento komplex je ukončený 

školskými kolami súťaže, v ktorom deti preukazujú vedomosti získané na prednáškach. 

Najlepšie družstvá sa zúčastnia v záverečnom zápolení – v mestskom kole. 

 

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 

 - OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK: 

Olympiáda hviezdičiek je súťaž určená deťom v kategórii: deti materských škôl s pravidlami 

oficiálnych olympijských hier. 

- OLYMPIÁDA NÁDEJÍ: 

Olympiáda nádejí je súťaž určená deťom v kategórii: deti základných škôl ( 3.a4.ročník). 

Olympiády sú viac športové, kultúrne a výchovné podujatie s ambíciou ukázať deťom potrebu 

a krásu športu. Tento rok organizovalo CVČ v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom siedmy 

ročník  olympiády. 

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

V školskom roku 2017/2018  nebola vykonaná  inšpekčná činnosť v CVČ.   

8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Centrum voľného času  pôsobí v 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 (záujmová činnosť, umelecké súťaže, besedy, reprezentácia a priestor pre 

rodičov, využívané aj ako šatňa na prezliekanie pri tanečných a športových útvaroch) 

- 1 PC učebňa  + skladový priestor (4 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, speedmintonové sety, 

- ozvučujúca technika pre menšie podujatia 

- pohybová hra – stepmánia (DDR podložky), Tatami v cvičebni 

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

- Dataprojektor, interaktívna tabuľa Hitachi StaBoard, projektor Hitachi 

- Soundrar systém 4 v1, Fotoaparát, 3D tlačiareň  



 

V školskom roku 2017/2018 bolo  zabezpečené: 

- fotoaparát Canon EOS,  

- audio systém Sony,  

- projekčné plátno, 

- koberec „Človeče nehnevaj sa“,  

- Xbox One 
 

Návrhy na doplnenie materiálneho vybavenia  : 

- prenosné slnečníky  

- Postupne modernizovať PC v počítačovej miestnosti  a nábytkové zariadenie CVČ 

- Propagačné stojany na práce detí ZÚ( výstavný a propagačný charakter) 

 

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

    v kalendárnom roku 2017 

a) o dotáciách od zriaďovateľa 

 

Dotácia od zriaďovateľa 115.327 EUR 

 

Čerpanie: 

 

Mzdy a poistné do poisťovní 93.988 EUR 

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

príplatok, odmeny – z toho osobné príplatky v celkovej výške 3.065,- EUR. 

 

Prevádzka   21.339 EUR 

 

Cestovné náhrady tuzemské         634 EUR 

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

cestovného pre zamestnancov na služobných cestách 

 

Energie, voda a komunikácie      4.882 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 3.557,- 

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

služby a poštové služby.  

 

Materiál     5.577 EUR  

- na nákup učebných pomôcok pre jednotlivé záujmové útvary,  kancelársky materiál, 

úložné skrine do veľkej klubovne, fotoaparát Canon EOS, audio systém Sony, 

projekčné plátno, plastové boxy, koberec „Človeče nehnevaj sa“, Xbox One,  úhrada 

predplatného za odbornú literatúru a softvérové licencie. Pracovný odev pre 

upratovačku.  

 

Preprava           30 EUR 

- prostriedky boli použité na úhradu dovozu zakúpených skríň do veľkej klubovne. 

 

Údržba         868 EUR 

- prostriedky boli použité na opravu žalúzií v priestoroch CVČ a na údržbu PC 

techniky. 

 

Nájom             1 EUR 

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

Štefánika 17 v Žiari nad Hronom. 

 



Služby      8.872 EUR 

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

sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny na základe dohôd, pracovná 

zdravotná služba, poplatky za vedenie bankových účtov, náklady spojené 

s organizovaním súťaží Centra voľného času. 

 

Bežné transfery jednotlivcom             475 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 2.945 EUR 

 - tieto finančné prostriedky neboli čerpané     

Príjmy za zápisné do táborov 4.030 EUR 

      - odvod poistného animátori                      258 EUR 

      - preprava             212 EUR    

- nákup učebných pomôcok, materiálu    484 EUR 

- úhrada za služby: stravovanie, dohody pre animátorov, 

   vstupné, ceny pre víťazov súťaží                                               3.076 EUR 

 

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

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

Celková dotácia na vzdelávacie poukazy 3.264 EUR 

       

- nákup učebných pomôcok    777 EUR  

 

- odmeny na základe dohody o vykonaní práce                           2.463 EUR  

 

      - všeobecný materiál a služby                                                           23 EUR 

 

d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

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

financovaných aktivít 

 

Centrum dobrovoľníctva 350 EUR 

- finančné prostriedky boli použité v rámci Týždňa dobrovoľníctva  na nákup 

všeobecného materiálu, na občerstvenie a na zabezpečenie oceňovania dobrovoľníkov 

 

      Vedecká hračka   50 EUR 

      -     finančné prostriedky boli použité na úhradu za zapožičanie výstavy vedeckých hračiek 

 

OU Dolná Ves 100 EUR 

- finančné prostriedky boli použité na zakúpenie lukostreleckého materiálu 

 

Nadácia Pantheon Fondation 1 000 EUR 

- finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia a hlavnej ceny  

pre víťaza podujatia „Mladý technik“ 

 

Slovenský zväz florbalu    173 EUR 

- finančné prostriedky boli použité na nákup florbalového vybavenia 

 

MsKC 1 310 EUR 

- finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatia Slovalco day 



 

e) o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov 

 

Spolufinancovanie z rozpočtu mestského úradu  2.500 EUR 

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

na realizáciu projektu „PROTECH“ vo výške 1.500,- EUR, použité  

na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, občerstvenie,  

ceny pre víťazov Mladého technika 

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

na realizáciu projektu „Prevencia“ vo výške 1.000,- EUR, použité na nákup  

všeobecného materiálu, učebných pomôcok, občerstvenie pri aktivitách pre žiakov. 

 

Spolufinancovanie od obcí detí navštevujúce záujmové útvary CVČ  2.845 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, odmeny a odvody na základe dohody  

pre vedúcich záujmových útvarov. 

 

Organizovanie súťaží z poverenia KŠÚ   3.600 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 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. 

 

     Organizovanie súťaže McDONALD´S  CUP                                 100 EUR 

- finančné prostriedky boli poskytnuté 1st CLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava  a 

účelovo viazané na použitie na obvodné kolo vo futbale mladších žiakov základných 

škôl súťaže McDONALD´S  CUP. 

 

    Organizovanie súťaží z poverenia SAŠŠ                                         307 EUR 

- finančné prostriedky boli poskytnuté SAŠŠ  a účelovo viazané na použitie na obvodné 

a regionálne kolá súťaží  žiakov základných a stredných škôl. 
 

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: 

prostredníctvom  realizácie  ročného plánu práce, aktívnej činnosti v ZÚ a kvalitnej  činnosti 

v rekreačných táboroch. 

 

Ponukou záujmových krúžkov na oddeleniach sa CVČ snažilo kopírovať dopyt po 

jednotlivých ZÚ :  

- z osvedčených krúžkov, ktoré majú svoju históriu (hlavne Tanečný krúžok, Malý  

   výtvarník,  Maškrtníček a iné)       

- z krúžkov, po ktorých bol dopyt zo strany  detí a rodičov (ľudový tanec – DFS   

  HRONČEK, rekreačné  plávanie, gymnastika,  florbal) 



- z krúžkov, ktoré CVČ zaradilo do ponuky z dôvodu zaujímavosti ( Florbal 

Junior, kreatívna tvorba, halový futbal, Kapela Róberta Miklu). 
 

Okrem pravidelnej činnosti sa prejavil väčší záujem o preferované príležitostné podujatia 

celomestského charakteru:   

- Prevencia a s tým spojené aktivity (ZŠ a SŠ) 

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

- Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti z projeku ProTech 

- Zdravý úsmev (zdravotná prevencia) 

- First Lego League (robotická súťaž s celosvetovou pôsobnosťou) 

- Zábavné aktivity pri podujatiach mesta – Deň detí a iné. 

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

  so zaujímavým programom ( spojenie s výletmi,  noc v CVČ a pod.). 

 

Edičná činnosť: 

1. Plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ  

2. Mesačné plány – pravidelne zverejňované na verejných priestranstvách mesta,   

      školských i kultúrnych inštitúciách 

3. Kronika CVČ  

4. Články v Mestských novinách a informácie v mestskej ATV 

5. Editácia všetkých údajov o športových postupových súťažiach na stránke webového 

portálu Ministerstva školstva www.skolskysport.sk 

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

informovanosti 

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

 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

CVČ bolo aj v tomto školskom roku  úspešným organizátorom v Banskobystrickom kraji  

krajských  športových postupových súťaží, pri ktorých sa prezentovalo mesto Žiar nad 

Hronom.   

Ďalším zviditeľnením  práce CVČ  a  mesta Žiar nad Hronom v tomto školskom roku bola 

regionálna súťaž FLL – 6. ročník. 

Centrum voľného času zabezpečuje pre školské a iné spolupracujúce organizácie poradenské 

služby a tiež služby školám na území mesta. 

Poradenská činnosť   

- k projektu Zdravý úsmev  

- k projektu Infobod o dobrovoľníctve 

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

 

Návrhy na skvalitnenie činnosti: 

- V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť dostatočný priestor na športové 

aktivity v telocvičniach ZŠ a športovej mestskej hale. 

- Vo väčšej miere sa zamerať na výzvy a projekty pre skvalitnenie činnosti CVČ 

- Zintenzívniť spoluprácu so SŠ 

 

12. Ďalšie informácie  

 

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA: 

Aktivity príležitostnej záujmovej činnosti si vyžadujú spoluprácu hlavne z priestorových 

dôvodov, technického zabezpečenia i z odborného hľadiska. 

Každý školský rok udržiavame a rozvíjame  spoluprácu s RÚVZ p. Malatincová,  

Dr. Košťanová,  Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom -  kpt. Ing. Silvia Filusová  

a Mestská polícia mesta Žiar nad Hronom – st.inš. Bc.Jozef Kováč, LESY SR – Ing. Katarína 

Dávidová, Múzeum vo Svätom Antole, SAV Bratislava – ÚMMS, Inoval – pracovisko SAV 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.cvczh.edupage.org/


v Žiari nad Hronom, MsKC v Žiar nad Hronom, POS v Žiari nad Hronom, priemyselné 

spoločnosti  ŽPP v rámci projektu ProTech, OZ FLL Slovensko, Centrum dobrovoľníctva 

v Banskej Bystrici, Slovenský Červený kríž  - A. Jasenáková,  Železiarne Podbrezová - Ing. 

A. Skultétyová-Schmidtová, Vodná elektráreň vo Zvolene - Ing. František Šmiga, Čistička 

odpadových vôd v ZH - M. Žabka, p.Škarba, p.Môc,  Planetárium a hvezdáreň M. Hella - 

Mgr. T. Dobrovodský, Sklársky skanzén (P. Dolinaj), MsÚ odbor životného prostredia (Ing. 

M. Martincová, Ing. M. Gendiarová), Centrum zhodnocovania odpadov (Ing.J.Vinarčík), 

Agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Living Memory – M.Slávik, Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov – oblastný výbor ZH, p. Peter Mosný, p. Jaroslav Slašťan. 
  
Naša spolupráca smeruje k rôznych vekovým i sociálnym  skupinám. Dlhodobo 

spolupracujeme  s OZ Mosty, ktoré združuje rodiny s handicapovanými deťmi, ale aj  

s Klubom seniorov, Úniou pre slabozrakých a nevidiacich, UNICEF, Organizácia 

muskulárnych dystrofikov v SR. 
 

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

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

Po metodickej stránke spolupracujeme s IUVENTOU - predmetové olympiády. 

CVČ spolupracuje aj so SSOŠ technickou a  aktívne s priemyselnými spoločnosťami 

participujúcimi na projekte ProTech, ústretovosť je zo strany vedeckého pracoviska INOVAL  

v Žiari nad Hronom – detašované pracovisko ÚMMS SAV. 
 

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 spoluprácu s MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, ZUŠ,  nielen v Žiari nad Hronom, ale v celom 

okrese. Táto spolupráca sa dotýkala oblasti všetkých postupových súťaží a pravidelnej 

záujmovej činnosti. 
 

Spolupráca s miestnou televíziou ATV a Mestskými novinami nás sprevádzala celým 

školským  i kalendárnym rokom a takto sa zviditeľnila činnosť CVČ.  

Poďakovanie patrí za odbornú  spoluprácu s metodičkou Školského úradu v Žiari nad 

Hronom, Mgr. Adrianou Giláňovou i vedením mesta a mestským zastupiteľstvom, čo malo 

vplyv na kvalitu  a možnosti činnosti centra voľného času. 

 

 

 

    V Žiari nad Hronom, 30.9.2018                                                 Mgr. Helena Gáfriková 

                                                                                                             riaditeľka CVČ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 

prerokovala  

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ľudmila Žifčáková     

        V Žiari nad Hronom    29.10. 2018                                      predsedníčka Rady  CVČ  

 

 

 

  

 

 

 


