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Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mesto Dubnica nad Váhom, zastúpené primátorom mesta 

Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom  

s ch v á l i ť 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Centra voľného času Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom za školský rok 2021/2022 

 

V Dubnici nad Váhom,  dňa ....................... 

............................................ 

PaedDr. Tamara Gräffinger 

predseda Rady školy 

 pri CVČ Pod hájom 1356 

v Dubnici nad Váhom 

 

 Stanovisko zriaďovateľa:  

Mesto Dubnica nad Váhom 

s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Centra voľného času Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom za školský rok 2021/2022 

 

 V Dubnici nad Váhom, dňa .......................  

............................................  

Mgr.et Mgr. Peter Wolf 

                                                                                                           primátor mesta 



Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. VYHLÁŠKA 435/2020 Z.z. 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení  

2. Informácie o činnosti Rady školy pri CVČ 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom.  

3. Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže podľa stavu 

k 15.9.2021 / 15-01/. 

4. Výsledkové listiny súťaží a podujatí. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1) Základné identifikačné údaje: 

 

 

Názov:  Centrum voľného času Pod hájom 

 

Adresa zariadenia:  Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom 

 

Telefónne číslo 0424422765 

 

Internetová a mailová adresa www.cvcdubnica.sk, cvcdca@seznam.cz 

 

Zriaďovateľ Mesto Dubnica nad Váhom  

 

Vedúci zamestnanec 

 

Mg. Zuzana Rajcová, riaditeľka CVČ 

 

 

 

2) Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch CVČ 

 

2.1.  Údaje o rade CVČ:  

 

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom bola 

ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné 

obdobie Rady CVČ je 4 roky. 

 

 

2.2. Členovia rady školy CVČ 

  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný za 

1. PaedDr. Tamara Gräffinger predseda pedagogický zamestnanec CVČ 

2. Bc. Andrea Gáborová člen nepedagogický zamestnanec CVČ 

3. Ing. Emil Suchánek člen za zriaďovateľa   

4. Ing. Tomáš Truchlý člen  za zriaďovateľa  

5. Ing. Lea Búranská člen za zriaďovateľa 

6.  Mgr. Mária Balážová člen za zriaďovateľa 

7. Ilda Páczová člen za rodičov 

 

 

2.3 Informácia o činnosti Rady školy CVČ za školský rok 2021/2022 

 

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili 2 zasadnutia  Rady školy  CVČ,  na ktorých 

boli  prerokované dokumenty: 

 Správa  o výchovno - vzdelavacej činnosti CVČ 2020/2021 

 Pedagogicko-organizačné a materiálno- technické zabezpečenie šk. roku 

2021/2022.  

Rada školy CVČ sa oboznámila s rozpočtom CVČ, jeho čerpaním a s problematikou týkajúcou 

sa chodu CVČ. Rada školy v  školskom roku  uskutočnila  voľbu riaditeľa CVČ. 

Podrobnejšie sa všetky prerokovávané body a plnené uznesenia nachádzajú v zápisniciach 

z rokovania Rady školy CVČ.  

http://www.cvcdubnica.sk/
mailto:cvcdca@seznam.cz


2.4  Údaje o poradných orgánoch CVČ 

 

Stále poradné orgány CVČ v školskom roku boli: Rada školy CVČ, Pedagogická rada CVČ. 

Poradné organy sa stretávali podľa plánu a potrieb vyplývajúcich z činnosti CVČ.  

 

3) Údaje o  počte zamestnancov  

Vedenie záujmových útvarov, organizovanie 
prázdninovej a príležitostnej činnosti 

Oblasti ZÚ 

jazykov Spol.vied Vedy a 
techniky 

inform
atiky 

kultúry športu 

 
 

PZ 

Pedagogický zamestnanci  

v pracovnom 
pomere 

plný úväzok 1 1 - - - 2 

čiastočný úväzok - - - - -- - 

materská dovolenka - - - - - 2 

na dohodu 
o pracovnej činnosti - - - - - - 

o vykonaní práce - - - - - - 

Externí zamestnanci  

na dohodu 

o pracovnej činnosti - - - - - 3  

o brigádnickej činnosti - - - - - 1 

o vykonaní práce - - - - - - 

 

A1. Pedagogickí zamestnanci 

Počet PZ podľa kariérového stupňa 

Začínajúci PZ Samostatní PZ PZ s I.AT PZ s II.AT 

1 5 1 -  

Poznámka: Údaje vrátane riaditeľky 

Počet PZ podľa kariérovej pozície 

Vedúci PZ Uvádzajúci PZ Vedúci výchovnej oblasti Samostatní PZ 

1 1 - 5 

 

B: Nepedagogickí zamestnanci 

Nepedagogickí zamestnanci ekonómka Upratovačka. Chovateľ 

pracovný pomer 

plný úväzok 1 2 1 

čiastočný úväzok - - - 

materská dovolenka - - 1 

 

na dohodu 

o pracovnej činnosti - - 1 

o vykonaní práce - - - 

o brigádnickej  činnosti - - - 



4)  Údaje o počte účastníkov v záujmových útvaroch  centra voľného času 

 

Centrum voľného času je rozpočtová organizácia, t.j. právnická osoba mesta Dubnica 

nad Váhom, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta. Hospodári 

samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci 

svojho rozpočtu. 

 

Štatutárnym orgánom je riaditeľka centra voľného času, ktorú vymenúva a odvoláva 

primátor mesta Dubnica nad Váhom. Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného 

programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, 

rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Poslaním centra voľného času je: 

usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostaných zúčastnených osôb, utvárať podmienky na 

rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností,  podieľať sa na formovaní návykov 

užitočného využívania ich voľného času, zabezpečovať podľa potrieb súťaže detí základných 

škôl a stredných škôl, poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich 

voľnom čase školám, školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť 

zameranú na deti.. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, určuje 

zriaďovateľ. Úhradu určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zriaďovateľ sa môže 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

neplnoletého  dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi. 

 

Počet detí a mládeže  v  záujmových útvarov ( podľa štatistického výkazu Škôl 15-01 

k 15.9.2021    - 500 z toho do 15 rokov 482,  nad 15 rokov 18. 

 

Pravidelná záujmová činnosť Zariadenia 

spolu 

jazyky Vedy a 

techniky 

kultúra  

a umenie 

telový- 

chova  

a šport 

rodičia  

A deti 

Počet záujmových útvarov 47 8 1 7 30 1 
Z toho tie, ktoré vedú interní zamestnanci 44 8 1 7 27 1 
Počet členov záujmových útvarov 500 122 11 52 286 29 

 

 

K 15.9.2021 na krúžkovú činnosť centra voľného času bolo prihlásených 500 detí 

a mládeže.  Záujmové útvary CVČ rozbehli svoju činnosť 4.10.2021. 

Od 15.11.2021 realizovalo CVČ záujmovú činnosť v dištančnej aj  individuálnej forme, podľa 

platných usmernení  a semaforu Covid19.   

Dištančne boli tieto  krúžky - Anglický jazyk, Tanečné skupiny, Nožičkové dobrodružstvo, 

Výtvarný krúžok, Umelecké remeslá, Keramický krúžok a Šmolkovia 

Prezenčne  individuálne - Jumping, Bedminton, Tanečné krúžky – sóla, Jazdecký krúžok – 

najstaršie dievčatá. Prezenčne skupinovo iba Anglický jazyk v MŠ a Keramický krúžok v MŠ.  

Od 29.11.2021  na  základe usmernenia škôl a školských zariadení MŠ VVaŠ, CVČ 

vykonávalo krúžkovú činnosti iba dištančne. Krúžkové činnosti,  ktoré sa mali vykonávať 

v telocvični boli pozastavené do odvolania. Išlo o krúžky Bedminton, Florbal, Aikido, Jazdecký  

a svoju činnosť nezačali ani Materské centrum a denný stacionár – Dúha. 

 Opätovné otvorenie krúžkovej činnosti prezenčnou formou sme realizovali k 10.1.2022.  

Deti do CVČ odovzdali 149 vzdelávacích poukazov. Finančné prostriedky boli použité na 

materiálové vybavenie krúžkovej činnosti. 

 



5) Záujmové útvary v šk. roku 2021/2022 

 

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré poskytuje predovšetkým neformálne 

vzdelávanie na základe poskytovania záujmovej činnosti, ktorá sa realizuje  v priamej činnosti 

záujmových útvarov v priestoroch centra voľného času. Záujmová činnosť je realizovaná na 

základe Výchovno-vzdelávacieho programu centra voľného času, ktorý sa realizuje 

v niekoľkých tematických oblastiach výchovy:  

5. spoločensko-vedná, 

6. pracovno-technická, 

7. prírodovedno-enviromentálna, 

8. esteticko-výchovná, 

9. telesná a športová, 

Hlavné činnosti sú: 

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť. 

Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky  na rozvíjanie 

a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného 

využívania voľného času. Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná predovšetkým 

záujmovou činnosťou, ktorá predstavuje podstatnú časť činnosti centra. Riadi sa rozvrhom 

hodín, prebieha najmä počas pracovných dní. 

 

Každá tematická oblasť výchovy ma svoje cieľové zameranie:  

Spoločensko-vedná oblasť – Cieľové zameranie tejto oblasti je spolurozhodovať o živote 

v skupine, rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, 

prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, prejavovať úctu k rodičom 

a starším ľuďom. Vedieť si vypočuť opačný názor, rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 

 

Pracovno-technická oblasť – Cieľové zameranie tejto oblasti je vedieť si samostatne vytýčiť 

jednoduché osobné ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, vedieť 

spolupracovať so skupinou, získavať základy zručností potrebných pre praktický život. 

 

Prírodovedno-enviromentálna oblasť- Cieľom tejto oblasti je pochopiť základné princípy , 

rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

 

Esteticko- výchovná oblasť- Cieľom tejto oblasti je posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, prejavovať pozitívny vzťah 

k jednoduchej estetickej úprave prostredia, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí. 

 

Telovýchovná- športová oblasť- Cieľom tejto oblasti je kultivovať základné hygienické návyky, 

rozvíjať schopnosť relaxovať, pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia 

a iných drog, pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť význam zdravej 

výživy, rozvíjať športový talent a schopnosti. 

 

 



Záujmové útvary v šk. roku 2021/2022 Vedúci záujmového útvaru 

Anglický jazyk LITTLE ONES PaedDr. Tamara Gräffinger 

Anglický jazyk – LETS HAVE SOME FUN PaedDr. Tamara Gräffinger 

Anglický jazyk – JOLLY PHONICS  PaedDr. Tamara Gräffinger 

Anglický jazyk  - JOLLY PHONICS PaedDr. Tamara Gräffinger 

Materské centrum Bambuľka PaedDr. Tamara Gräffinger 

Anglický jazyk  MŠ PaedDr. Tamara Gräffinger 

TWEETY Bc. Lenka Vodičková 

Mini KIDS Bc. Lenka Vodičková 

Nožičkové dobrodružstvo Bc. Lenka Vodičková 

Športovček Bc. Lenka Vodičková 

Mama fit (doobeda) Bc. Lenka Vodičková 

Baby fit (doobeda) Bc. Lenka Vodičková 

Jumping Bc. Lenka Vodičková 

Lego Mgr. Zuzana Rajcová 

Jazdecký krúžok Mgr. Zuzana Rajcová 

Jumping Kids Ing. Irena Habšudová 

Bedmiton Ing. Irena Habšudová 

Šmolkovia  - šport hrou Ing. Irena Habšudová 

Florbal Ing. Irena Habšudová 

Umelecké remeslá Bc. Alena Ladecká 

Keramický krúžok Bc. Alena Ladecká 

Výtvarný krúžok Bc. Alena Ladecká 

Dúha (krúžok pre ľudí so špeciálnymi potrebami) Bc. Alena Ladecká, Mgr. Dominika Fandrová 

Tweety Mgr. Dominika Fandrová 

Aikido Ing. Tomáš Švec 

 

6) Metodická činnosť  

 

 Metodická činnosť CVČ zameriavala na :  

- Vypracovanie mesačného harmonogramu podujatí. 

- Vypracovávanie propozícií a vyhodnotení vlastných podujatí CVČ. 

- Tvorba kultúrnych vystúpení. 

- Tvorba a spracovanie vlastných choreografií. 

- Tematické výchovno-vzdelávacie plány činnosti všetkých záujmových útvarov. 

- Príprava pracovných materiálov na krúžkovú činnosť. 

- Vypracovávanie propozícií súťaží a olympiád vyhlasovaných MŠ SR. 

 

7)  Údaje o príležitostnej činnosti  

 

Príležitostná činnosť je doplnkovou formou pravidelnej činnosti a organizujeme ju 

formou jednorazových alebo cyklických podujatí. Jedná sa o prednášky, besedy, verejné 

vystúpenia, slávnosti, súťaže, výlety. Poskytujeme taktiež poradenskú a informačnú činnosť 

smerujúcu k prevencii sociálno-patologických javov, ktoré sú organizované na základe 

požiadaviek verejnosti, škôl. V školskom roku 2021/2022 bola príležitostná činnosť 

realizované dištančnou ale aj prezenčnou formou. Pre COVID 19 bola prevádzka centra 

voľného času  čiastočne obmedzená  od 15.11.2021 a prerušená od 29.11.2021. Príležitostná 

činnosť bola obnovená k 10.1.2022  



Centrum voľného času Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom 

                           Vyhodnotenie príležitostných podujatí v  šk. roku 2021/2022 

 

 

September 2021 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

1. Vitaj nový školský rok     8.9.2021    Mgr. Z. Rajcová      350           9 

 

Október 2021 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

2. OK v cezpoľnom behu   15.10.2021     Mgr. Z. Rajcová        93           6 

3. KK v cezpoľnom behu   27.10.2021     Mgr. Z. Rajcová      163           6 

 

November  2021 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

4. OK v malom futbale  žiakov  5.11.2021    Mgr. Z. Rajcová        55           6 

5. Vianočné fotenie    5.11. -8.11.2021   PaedDr.T. Gräffinger      300         32 

6. OK Slovenský jazyk a literatúra  12.11.2021    Ing. I. Habšudová        11           4 

7.  OK Technická olympiáda   21.11.2021     Bc. A. Ladecká        10           6  

 

December 2021 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

 

Január  2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

8. OK Anglický jazyk    13.01.2022    PaedDr. T. Gräffinger        37           3 

9. OK Nemecký jazyk   19.01.2022    PaedDr. T. Gräffinger        10           3 

 



Február  2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

10. OK Biologickej olymp.   10.2.2022    Bc. A. Ladecká       14          4 

11. Karneval v MC Bambuľka  25.2.2022    PaedDr. T. Gräffinger     100          4 

 

Marec 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

12. Hviezdoslavov Kubín   17.3.2022    Bc. L.Vodičková       59          6 

13. Vítanie jari    21.3.2022    PaedDr. T. Gräffinger     600          6 

14. OK Chemická olymp.   25.3.2022    PaedDr. T. Gräffinger         2          8 

15. OK Šaliansky Maťko   31.3.2022    Bc. A. Ladecká       20          5 

16. OK Biologická olym. kat.E  31.3.2022    Bc. A. Ladecká       11          2 

 

Apríl 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

17. Veľká noc ide    9.4.2022    K. Kadlecová       450          6 

18. Otvorenie venčovniska   10.4.2022    Mgr. Z. Rajcová      130          6 

19. OK v malom futbale  žiačok  11.4.2022    Mgr. Z. Rajcová        65          6 

20. OK Biologická olym. kat.D  21.4.2022    Bc. A. Ladecká        17          6 

21. Deň tanca  - krajské kolo   23.4.2022    Bc. L.Vodičková         10          8 

 

Máj 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

22. Oslavy 1.máj    1.5.2022    Bc. L.Vodičková       67          3 

23. OK 4 boj v atletike ZŠ   3.5.2022    Mgr. Z. Rajcová     139          6 

24. Štúrov a Dubčekov ret. Uhrov.  5.5.2022    K. Kadlecová        10          3 

25. Deň tanca  - celoslovenské kolo  10.5.2022    Bc. L.Vodičková         4          8 

26. OK Bedminton ZŠ, SŠ   13.5.2022    Mgr. Z. Rajcová        33          6 

 



Máj 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

27. Vedo – ZŠ s MŠ P.Demitru  18.5.2022    Mgr. Z. Rajcová       27          2 

28. Vedo – MŠ C II. elokované  24.5.2022    Mgr. Z. Rajcová       28          2 

29. KK 4 boj v atletike ZŠ   24.5.2022    Mgr. Z. Rajcová     117          6 

30. Vedo – MŠ C II. elokované  25.5.2022    Mgr. Z. Rajcová       28          2 

31. Deň pre rodinu    28.5.2022    PaedDr. T. Gräffinger     470          8 

 

Jún 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

32. Ukončenie MC Bmbuľka   3.6.2022    PaedDr. T. Gräffinger     100         4 

33. Dance Poetry –celoslov. kolo  4.6.2022    Bc. L.Vodičková       15         8 

34. 3Fest     4.6.2022    Bc. A. Ladecká    1300         8 

35. DOD v meste    17.6.2022    Bc. L.Vodičková     385         8 

36. Vedo- ZŠ s MŠ C1   24.6.2022    Mgr. Z. Rajcová      56         2 

 

Júl 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

37. Vedo- DTi     6.7.2022    Mgr. Z. Rajcová       45          2 

38. Zábavné tvorenie    11.7. - 15.7.2022 Bc. Ladecká, Kadlecová           24   5dní/ 8 hod 

39. Šporťáčik I.    18.7. - 22.7.2022    Bc. Vodičková, Kadlecová        24   5dní/ 8 hod 

40. Šporťáčik II.    25.7. - 29.7.2022    Bc. L.Vodičková        14   5dní/ 8 hod 

 

August 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

41. Florbalko 1.8. - 5.8.2022   PaedDr. T. Gräffinger       12   5dní/ 8 hod 

42. Vzdelávajko 8.8. - 12.8.2022   PaedDr. T. Gräffinger                 14   5dní/ 8 hod 

43. Hravé leto 15.8.- 19.8.2022   Bc. Ladecká, Kadlecová       24   5dní/ 8 hod 

 



August 2022 

P.č. Názov podujatia    Termín    Zodpovední   Účasť   Počet hod 

44. Poznaj prírodu    22.8. -26.8.2022 Kadlecová, Bc. Žáková           14 5dní/ 8 hod 

 

 

Vyhodnotenie príležitostných podujatí v I. a II. polroku  šk. roka 2021/2022 

Počet účastníkov - 5457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov CVČ 

 

Forma vzdelávania Meno zamestnanca 
Priebeh vzdelávania 

začiatok koniec 

Preškolenie zamestnancov v oblasti 

BOZP 
všetci zamestnanci 3/2022 3/2022 

Preškolenie zamestnacov v oblasti  

PO 
všetci zamestnanci 9/2021 9/2021 

Preškolenie zamestnacov v oblasti  

GDPR 
všetci zamestnanci 3/2022 3/2022 

Kurz Hipoterapie  Mgr. Zuzana Rajcová 5/2021 5/2022 

Zdravotná telesná výchova- využitie 

počas učebného procesu 
Bc. Lenka Vodičková 9/2021 9/2021 

Rozvoj psychomotoriky v praxi 

 I. a II. časť 
Bc. Lenka Vodičková 11/2021 11/2021 

Wocabee – anglický jazyk PaedDr. Tamara  Gräffinger 11/2021 12/2021 

Výtvarné koláže Bc. Alena Ladecká 11/2021 12/2021 

Aktualizačné vzdelávanie pedagogický zamestanci 8/2022 8/2022 

Ekonomické a personálne náležitosti ekonómka 9/2021 8/2022 

 

 

9)   Údaje o priestorových  a materiálno- technických  podmienkach  CVČ 

 

Základnými požiadavkami na prostredie, v ktorom prebiehajú činnosti centra voľného 

času detí a mládeže sú:  bezpečnosť, hygiena, dostatok priestoru, primerané vybavenie 

zodpovedajúce psychologickým požiadavkám, estetickým kritériám, prostredie inšpirujúce pre 

sociálne kontakty a komunikáciu. Centrum voľného času realizuje svoju činnosť v troch 

budovách. Jedna budova sa nachádza na ulici Pod hájom 1356 a dve na ulici Partizánskej – 

elokované pracovisko. 

V budove CVČ sa nachádzajú dve klubové miestnosti, ktoré slúžia na krúžkovú 

činnosť. Dve zborovne pre vychovávateľky, ekonomická kancelária, riaditeľňa, technická 

miestnosť, WC – 3x. 

V hlavnej budove sú príručné sklady materiálu.  

V budove elokovaného pracoviska na Partizánskej ulici máme dve malé telocvične, jednu 

veľkú telocvičňu, herňu  a materské centrum, 1x -učebňu, sklady, WC- 4x, 

Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v zodpovedajúcich podmienkach v súlade so 

všeobecne platnými predpismi a normami, vzdelávacími potrebami členov a pedagógov. Pri 

vytváraní týchto  podmienok dbáme na :  

- potreby detí a pedagógov, 

- kvalitu, funkčnosť a estetiku prostredia, 

- optimalizáciu sociálnych vzťahov, 

- efektívnosť záujmového vzdelávania, 

- spoluprácu so všetkými účastníkmi a partnermi výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia CVČ je materiálne zabezpečenie 

priestorov na relaxačné účely, účelne vybavenie oddelení a útvarov na individuálnu 

a skupinovú činnosť. Vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet, technické 



prostriedky potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu a rozmnožovanie písomných 

a obrazových materiálov. 

V prvej polovici školského roku 2021/2022 sme vymenili okná na jednej strane spodného 

poschodia centra voľného času, okná zatekali a boli v havarijnom stave. Následne sme tieto 

miestnosti vymaľovali. Ešte nám ostalo vymeniť okná na druhej strane hlavnej budovy, jedná 

sa o  okná na toaletách, v skladových priestoroch a sedlovni – miestnosť určená pre veci 

z jazdeckého  krúžku. V priebehu druhého školského polroka sme vymenili oplotenie 

v hospodárskej časti – konkrétne na výbehoch pre ovce, kozy a pštrosy.  

V roku 2022 bola vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia na 

adrese Pod hájom 1356 a na elokovanom pracovisku na Partizánskej ulici. 

 

Prenájmy  

 

CVČ prenajíma priestory subjektom na základe nájomnej zmluvy:  

 

- športovcom  

- mládežníkom  

- verejnosti 

 

Návrhy na opravy a rekonštrukciu  
 

Budova na elokovanom pracovisku na Partizánskej ulici si vyžaduje nevyhnutnú opravu.  Cez 

staré drevené okná uniká teplo. Chodba zo sklobetónu je studená a v daždivých dňoch zateká. 

Je potrebná celková rekonštrukcia telocvične, kde taktiež uniká teplo nakoľko jedna zo stien je 

sklobetónová, vetracie okná sa nedajú zavrieť a aj  palubovka v telocvični   je vo veľmi zlom 

stave. Elokované pracovisko poskytuje priestory pre veľký počet našich športových a 

tanečných krúžkov. 

 

 

10) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

 

Znalosť bezpečnostných predpisov je v práci s deťmi jedným z kľúčových 

ukazovateľov. Bezpečnosť nie je len fyzická, ale aj psychická a sociálna. Pri jej zabezpečovaní 

je nutné zvažovať všetky možné riziká a prijímať opatrenia k ich eliminácii a minimalizácii.  

Organizačné zabezpečenie:  

Zabezpečenie dozoru nad deťmi, vypracovanie bezpečnostných podmienok 

v učebniach, telocvičniach, zabezpečenie funkčnosti elektrospotrebičov. 

Výchovné 

Preukázateľné poučenia o voľno-časových aktivitách, priebežná výchova k bezpečnému 

správaniu, poučenie o odmietnutí nevhodných ponúk na trávenie voľného času, zoznámenie 

s platnými predpismi, informácie o poskytnutí prvej pomoci. 

Priestory v CVČ sú z hľadiska bezpečnosti kontrolované a monitorované 

bezpečnostným technikom. Všetci zamestnanci sú preškolení bezpečnostným technikom 

a oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia. Záznam o školení je súčasťou 

dokumentácie CVČ . S pravidlami BOZP sú účastníci záujmového vzdelávania oboznámení na 

prvom stretnutí záujmového útvaru a musí byť realizované a opakované pri každej činnosti 



v novom prostredí, teréne, pri práci s novým materiálom. Poučenia sa zaznamenávajú do 

pedagogickej dokumentácie. Vychovávateľ zodpovedá za zverených členov záujmovej 

činnosti, pri výletoch, tematických vychádzkach, od času a miesta zrazu až do ukončenia 

činnosti podľa rozvrhu / informovaný súhlas rodiča/. V záujme bezpečnosti detí vychovávateľ 

si vyžiada od zákonných zástupcov dieťaťa súhlas a spôsob odchodu zo záujmovej činnosti, 

písomnou formou. / prihláška na záujmový útvar/ .Centrum je zabezpečené lekárničkami.  

Postup vychovávateľa pri školskom úraze. 

1. Každý úraz je vychovávateľ povinný zapísať do zošita úrazov a oboznámiť zákonného 

zástupcu dieťaťa a nahlásiť riaditeľke CVČ. 

2. V prípade potreby uskutočniť opatrenia k zaisteniu prvej pomoci poškodeného, podľa 

závažnosti úrazu zaistiť lekárske ošetrenie. Eliminovať možnosť ďalších úrazov. 

3. O úraze informovať riaditeľku CVČ. 

4. Riaditeľka zistí o aký úraz ide, informuje príslušný orgán. 

5. Opatrenia proti opakovanému úrazu. 

 

11) Údaje o vedomostných a športových súťažiach   

 

Centrum voľného času je spoluorganizátorom predmetových olympiád a postupových súťaží, 

ktoré sa v školskom roku 2021/2022 konali dištančnou formou a prezenčnou formou. 

Jednotlivé súťaže pripravujú pedagogickí zamestnanci, ktorých úlohou je súťaž pripraviť po 

technickej a organizačnej stránke.  

 

Vedomostné súťaže   - 201 súťažiacich 

12.11.2021 Slovenský jazyk a literatúra  - 11 súťažiacich 

21.11.2021  Technická olympiáda - 10 súťažiacich 

13.1.2022 OK Anglického jazyka 1A, 1B – 37 súťažiacich 

19.1.2022 OK Nemeckého jazyka 1A, 1B – 10 súťažiacich 

10.2.2022 Olympiáda z Biológie C – 14 súťažiacich 

17.3.2022 Hviezdoslavov Kubín – 59 súťažiacich 

25.3.2022 Chemická olympiáda - 2 súťažiac 

31.3.2022 Šaliansky Maťko – 20 súťažiacich 

31.3.2022 Olympiáda z Biológie  E – 11 súťažiacich 

21.4.2022 Olympiáda z Biológie D – 17 súťažiacich 

5.5.2022  Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - 10 súťažiacich 

 

Športové súťaže – 665 súťažiacich 

15.10.2021 OK v Cezpoľnom behu ZŠ, SŠ – 93 súťažiacich 

27.10.2021  KK v cezpoľnom behu ZŠ, SŠ - 163 súťažiacich 

5.11.2021 OK v malom futbale starších žiakov ZŠ – 55 súťažiacich 



11.4.2022 OK v malom futbale starších žiačok  ZŠ – 65 súťažiacich 

3.5.2022 OK v 4 boji mladších žiakov a žiačok ZŠ – 139 súťažiacich 

13.5.2022 OK v bedmintone ZŠ, SŠ – 33 súťažiacich 

13.5.2022 KK v 4 boji mladších žiakov a žiačok ZŠ - 117 súťažiacich 

 

11) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonávanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

V  školskom roku 2021/2022 v školskom zariadení neprebehla inšpekčná činnosť. 
 

 

12)  Výchovno-vzdelávacia činnosť v centre voľného času  

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú samostatní pedagogickí pracovníci / 

vychovávatelia/ , externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci.  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako: 

a) pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch, 

b) príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií na 

rozvoj vedomostí a zručností ,ktoré získali v škole, 

c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, sústredení, činností 

v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, 

d) organizovanie voľno-časových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti ktoré 

nenavštevujú centrum voľného času, 

e) spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa môžu 

zúčastniť aj deti a iné osoby , ktoré centrum nenavštevujú. 

Ďalšou činnosťou centra je 

 spolupráca s RÚŠS pri organizovaní súťaží, predmetových olympiád, 

 aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov, 

 informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného 

času, 

 spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi 

s deťmi. 

 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

 

-   kvalifikovanosť pedagógov – odbornosť, vzdelanie, prax, široký záber, chuť vzdelávať sa, 

ochota pracovať aj v popoludňajších a večerných hodinách, aj nad rámec pracovného času, aj 

počas voľných dní a sviatkov, cez prázdniny, 

-  spolupráca s MŠ a ZŠ a organizáciami pôsobiacimi v meste Dubnica nad Váhom, 

-   vlastná mini ZOO, 

-    vyhovujúce umiestnenie zariadenia v meste, 

-    vybavenie na pohybové a tanečné aktivity, 

-    organizovanie športových, vedomostných a záujmovo-umeleckých súťaží pre  okres Ilava 

-    poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým  kategóriám, 



-     úspešná reprezentácia na verejnosti, 

- široká ponuka záujmovej činnosti pre deti a mládež, 

- dávame možnosť zdravotne postihnutým deťom  integrovať sa medzi deti zdravé, 

- práca so zdravými, postihnutými, problémovými deťmi, deťmi z ulice ich rodičmi, 

učiteľmi,  

- záujem spolupracujúcich inštitúcií, 

- poznanie cieľovej skupiny, 

- záujem cieľovej skupiny, 

- komunikácia s rodičmi, 

- flexibilita zamestnancov a pripravenosť pedagógov na zmeny, 

- zachovanie počtu členov v krúžkoch, 

- akceptovateľná cena za záujmové útvary, 

- bohaté skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania a organizovaní voľného času, 

- vysoká účasť verejnosti na celomestských a domovských podujatiach a aktivitách, 

- pestrá paleta činnosti, 

 

 

Slabé stránky 

 

vzdelávacie poukazy – nerovná konkurencia so školami, 

-    menší záujem  mládeže o voľno-časové aktivity, 

-    nutná  telocvične  a  oprava hospodárskych budov  

 

Príležitosti 

- podpora aktívneho využívania voľného času,  

- projekty, 

- podpora vzdelávania a sebavzdelávania pedagógov, 

- využitie dobrovoľníkov, 

- rozšírenie ponuky záujmovej činnosti o krúžky, ktoré nie sú v ponuke MŠ, ZŠ alebo 

súkromných poskytovateľov záujmovej činnosti, 

- vládna podpora neformálneho vzdelávania, 

- rozširovanie ponuky o nové atraktívne záujmové útvary- získavanie nových členov 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti modernizácie práce s deťmi 

a mládežou, 

 

 

Ohrozenia 

 

- zníženie počtu prihlásených detí a mládeže, 

- nerozšírenie a neaktualizovanie ponuky záujmovej činnosti na základe požiadavky širokej 

verejnosti s dôrazom na deti a mládež do 30 rokov, 

- nerovná štartovacia čiara so základnými školami v oblasti záujmových krúžkov /VP/, 

- nezáujem zo strany detí a mládeže, 

- malý záujem rodičov o činnosť ich detí vo voľnom čase, 

- „konkurenčná“ krúžková činnosť učiteľov, vznik klubov a OZ / prípadne iných subjektov/ 

v meste,  

 

 



 

 

16. Psychhygienické podmienky vzdelávania 

 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v odborných učebniach , športových zariadeniach 

v dopoludňajších hodinách ( organizovanie športových, vedomostných a predmetových súťaží, 

aktivity pre MŠ a pod.) , ale hlavne v popoludňajších hodinách ( pravidelná záujmová činnosť, 

tvorivé dielne, celomestské podujatia).  

 

Záver: 

 

Naše centrum poskytuje dlhoročne rozmanitú ponuku záujmových aktivít, ktorú 

každoročne obohacuje o nové tvorivé aktivity či už v pravidelnej krúžkovej činnosti, alebo 

organizovaním príležitostnej činnosti.  

Bohatá činnosť centra voľného času je výsledkom spolupráce všetkých interných a externých 

zamestnancov, vedenia CVČ ako aj organizácii nášho mesta, s ktorými spolupracujeme. 

Dôležitou súčasťou je aj propagácia nášho centra v mesiaci september, a počas roka 

prostredníctvom akcií, ktoré propagujú centrum na verejnosti / články v novinách, webová 

stránka, facebook stránka .../ 

Aj napriek neľahkým konkurenčným podmienkam pri získavaní detí pre zmysluplnú 

záujmovú činnosť, máme stále dosť záujemcov v pravidelnej i príležitostnej činnosti. Vyžaduje 

si to však neustále prispôsobovať našu činnosť meniacim sa záujmom detí a mládeže. K tomu 

prispievajú aj zanietení ľudia v CVČ, ktorí sú kreatívni a schopní prispôsobovať sa meniacim 

trendom vo voľnom čase. 

Veľká zodpovednosť CVČ je aj pri organizovaní vedomostných a predmetových olympiád, 

postupovaných a športových súťažiach. 

Na záver by som vyzdvihla náročnú a záslužnú prácu vychovávateľov, ako aj všetkých 

nepedagogických zamestnancov v našom centre, kde je prevádzka celoročná, teda aj cez 

prázdniny, ako aj každodennú prácu zameranú na zmysluplné využitie voľného času detí. Táto 

práca  si často vyžaduje aj obetovanie svojho osobného času na kvalitné zabezpečenie činnosti 

centra. Poďakovanie patrí všetkým naším interným ako aj externým zamestnancom.  

 

 

 

 

 

 
 


