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o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica 
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riaditeľka CVČ     

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade CVČ dňa:   

06.7.2021 

 

Vyjadrenie rady CVČ: 

Rada CVČ odporúča zriaďovateľovi 

Mestu Považská Bystrica 

s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti  Centra 

voľného času, Považská Bystrica za školský 

rok 2020/2021. 

 

V Považskej Bystrici dňa ............................... 

 

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

              predseda Rady CVČ 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Považská Bystrica 

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, Považská Bystrica za školský 

rok 2020/2021. 

 

V Považskej Bystrici dňa .............................. 

 

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

                za zriaďovateľa 

 

 

 

 



Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. § 5 ods. 7 pís. f) zákona a § 14 ods. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. 56/2020 Z. z. ZÁKON z 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

3. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

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

a školských zariadení. 

4. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

5. Plánu práce CVČ na školský rok 2019/2020. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  oddelení a vyhodnotenia podujatí. 

7. Informácie o činnosti Rady CVČ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica 

za školský rok 2020/2021 

 

 

 Základné identifikačné údaje o CVČ: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

 

1. Názov:  Centrum voľného času Považská Bystrica 

2. Adresa: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica 

3. Telefónne číslo:  042 4322508                               faxové číslo: 042 4322957 

4. Internetová adresa:  www.cvcpb.sk                       e-mailová adresa: riaditel@cvcpb.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica 

 

 

Vedúci zamestnanci CVČ: 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Elena Martinková riaditeľka CVČ   

Ing. Katarína Ligasová zástupca riaditeľa CVČ  

 

 

Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch CVČ: 

 

 

Údaje o rade CVČ: 

 

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica 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 po 

voľbách do rady CVČ dňa 23.02.2016. Funkčné obdobie Rady CVČ je 4 roky.  

Kvôli pozastaveniu činnosti na základe U s m e r n e n i a  hlavného hygienika Slovenskej 

republiky a pokynu zriaďovateľa na prerušenie činnosti v súvislosti s  COVID-19 sa voľby do 

Rady školy za rodičov nemohli uskutočniť regulérnym spôsobom v stanovenom  termíne. 

 

Členovia rady CVČ: 

 

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

1. Mgr. Marek 

Demáček 
predseda pedagogických zamestnancov CVČ 

2. Marcela Bohunská  člen ZRP CVČ 

3. Peter Chudovský  člen ZRP CVČ 

4. František Matušík  člen zriaďovateľa 



 

 

 

5. Ing. Juraj Pekár  člen zriaďovateľa 

6. Anna Chudá člen nepedagogických zamestnancov 

7. Mgr. Romana 

Miklošová 

člen  pedagogických zamestnancov CVČ 

 

Stručná informácia o činnosti rady CVČ za školský rok 2020/2021: 

 

V školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnili  zasadnutia  rady CVČ vzhľadom k obmedzeniu 

činnosti CVČ rozhodnutím MŠ SR zo dňa 12.10.2021.  

 

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa CVČ:  

 

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

CVČ a  Gremiálna porada CVČ. 

2. Poradné orgány riaditeľa CVČ sa schádzali podľa plánu a  potrieb vyplývajúcich z činnosti 

CVČ. Z jednotlivých zasadnutí sa zhotovoval zápis. Plnenie úloh vyplývajúcich 

z jednotlivých uznesení sa pravidelne vyhodnocovalo.  

 

 Údaje o deťoch  mládeži CVČ za školský rok 2020/2021: 

  

Oddelenie 
 

krúžky Počet žiakov 

Oddelenie kultúry, SPV a jazykov  23 207 

Oddelenie  techniky, prírodovedy a ekológie   6 29 

Oddelenie telovýchovy, športu a turistiky  44 530 

 

Spolu 
73 766 

 

 

CVČ v Považskej Bystrici  prijalo do krúžkovej činnosti pre školský rok 2020/2021 

spolu  766 detí a mládeže. Pravidelná záujmová činnosť bola otvorená Usmernením MŠ od 

5.10.2021, avšak 12.10.2021 bola činnosť CVČ rozhodnutím Ministra školstva SR 

pozastavená. Od 26.11. 2021 mohla časť činnosti CVČ prebiehať dištančne. Prostredníctvom 

online priestoru a aktivít sme realizovali okresné kolá vedomostných súťaží vyhlasovaných 

Ministerstvom školstva SR a taktiež voľnočasové aktivity pre deti a mládež nielen 

z registrovaných členov ale i širokú verejnosť. Aktivity sme realizovali prostredníctvom našej 

webovej stránky, fb stránky ale i prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

 V ponuke krúžkov CVČ sme mali 79 krúžkov, z ktorých bolo otvorených 73 krúžkov, 

školský rok ukončilo 73 krúžkov. Deti odovzdali do CVČ 102 vzdelávacích poukazov. 

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité na materiálové vybavenie 

krúžkovej činnosti CVČ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov CVČ ku koncu školského roku: 

 

      

 

CVČ Počet 

zamestnanci CVČ  14 

Momentálne MD   2 

-Z toho pedagogickí 9 

-Z toho   

- kvalifikovaní 9 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

-Z toho nepedagogickí 5 

-Z toho  

- upratovačky 2 

- ostatní  3 

 

 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich vzdelanie: 

 

 

 Meno prac. zaradenie vzdelanie 

    

1. Elena Martinková Riaditeľka VŠ Pg 

2. 

3. 

Jana Špániková 

Ing. Ligasová Katarína 

 

Odd. telovýchovy a turistiky 

Zástupca riaditeľa 

SPgŠ 

VŠ, DPŠ 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

Mgr. Romana Miklošová 

 

Mgr. Marek Demáček 

RNDr. Marta Rehúšová  

Mgr. Miroslava Bielová 

( RD od 21.4.2016 ) 

Mgr. Veronika Tvrdá  

(Zastupovanie RD) 

Mgr. Daniel Čerňanský 

Odd. kultúry  

 

Odd. telovýchovy a turistiky 

Odd. kultúry  

 

Odd. telovýchovy a turistiky 

Odd. prírodovedy, techniky 

a ekológie 

Odd. prírodovedy, techniky  a 

Detské dopravné ihrisko 

FTVŠ UK 

PRIF UK  

PF UMB 

PF UK 

PF UMB 

VŠ Pg 

 

VŠ Pg 

VŠ, DPŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ za školský rok 2020/2021 

 

V súlade s ustanoveniami zákona Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len zákon) sa pedagogický zamestnanci CVČ zúčastňovali v rámci  ich vzdelávacích potrieb a 

profesijného rozvoja a na základe plánu kontinuálneho vzdelávania rôznych druhov a foriem 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.  

 

 

Elena Martinková 

- Funkčné vzdelávanie, MPC Trenčín, začiatok vzdelávania 11/2018, 

ukončené11/2020 

 

Mgr. Daniel Čerňanský 

- Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca, CVČ Považská 

Bystrica, ukončené/2021 

Ing. Katarína Ligasová  
- Funkčné vzdelávanie, MPC Trenčín, začiatok vzdelávania 11/2020, 

predpokladané ukončenie 7/2021 

 

       

 

 

 



Vyhodnotenie činnosti za  šk.r. 2020/2021 
 
 

              I. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ: 

              

   
2 

              I.r. Spolu V tom v oblasti 2/ 

        Jazyky SPV PrV TCH Kultúra TV Turistika Ekol. Inform. RD 

  a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet ZÚ 0101 73 4 1 1 5 18 44 0 0 0 0 

ZÚ, kt. vedú interní zam. 0102 16 3 1 0 4 5 2 0 0 0 0 

Počet členov ZÚ 0103 766 29 5 5 24 173 530 0 0 0 0 

z toho dievčatá 0104 337 9 4 3 8 155 158 0 0 0 0 

z riadku 
0103 

do 15 rokov  0105 706 29 5 4 24 127 517 0 0 0 0 

z toho dievčatá 0106 290 9 4 3 8 111 155 0 0 0 0 

nad 15 rokov 0107 60 0 0 1 0 46 13 0 0 0 0 

z toho dievčatá 0108 48 0 0 1 0 44 3 0 0 0 0 

Kontrolný súčet ( 0101 až 
0108 ) 0116 2233 83 20 5 24 679 1422 0 0 0 0 

počet schôdzok                                     
451 24 3 1 31 133 259 0 0 0 0 

účasť                                                 4005 130 15 5 93 1009 2753 0 0 0 0 

              

              



 

 

 

II. Príležitostná záujmová činnosť v šk. roku 2020-2021 
 

                 

a 

I.r. spolu v tom v oblasti 2/   
     J SPV PrV TCH K TV  Tu EKO Inf RD iné DDI SMT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 

Počet podujatí spolu 0201 369 47 14 8 82 125 34 0 12 4 4 11 24 4 

v tom pre účastníkov 
do 15 rokov 0202 252 46 14 8 82 35 29 0 12 0   0 24 2 

nad 15 rokov 0203 109 1 0 0 0 90 5 0 0 0 0 11 0 2 

z r 0201  v sobotu a v nedeľu 0204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet účastníkov spolu 0205 6545 667 1157 119 1287 1958 292 0 142 0 0 385 466 72 

z toho dievčatá 0206 3458 360 108 76 501 1787 77 0 80 0 0 211 208 50 

z riadku 0205  

do 15 rokov 0207 4307 666 117 101 1173 1411 247 0 130 0 0 0 435 27 

z toho dievčatá 0208 2563 359 108 60 437 1276 42 0 70 0 0 0 191 20 

nad 15 rokov 0209 1196 1 0 18 114 547 45 0 10 0 0 385 31 45 

z toho dievčatá 0210 895 1 0 16 64 511 35 0 10 0 0 211 17 30 

z r 0205 v sobotu a v nedeľu 0211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrolný súčet (0201 až 0211) 
0216 19694 2148 1518 406 3740 7740 806   466 4 4 1214 1396 252 

J- jazyky 
                SPV-spol.vedy 
                PrV-prírodoveda 
                TCH-technika 
                K-kultúra 
                SMT - stanica ml. 

turistov 

                DDI – detské dopravné ihrisko 

 

 



 

          Centrum voľného času v Považskej Bystrici pracovalo v obvyklom režime školského roka do  

12.10.2020 . V období od 12.10.2020 do 17.5.2021 bolo na základe pokynu zriaďovateľa činnosť CVČ  

prerušená. Po obnovení činnosti sme spustili činnosť všetkých ZÚ. 

  

 

ODD. TELOVOVÝCHOVY: 

       V školskom roku 2020/21 na oddelení telovýchovy a športu pracovalo celkom 44 záujmových  

krúžkov, ktoré     sa stretávali pravidelne podľa platného rozvrhu. Deti športovali v 12 športových  

odvetviach -  atletika,  basketbal,  futbal,  hádzaná,  hokej,  hokejbal,  judo, aikido, volejbal,  šach,  

stolný tenis a športová streľba.  

CVČ má veľmi dobrú spoluprácu so športovými klubmi azákladnými školami v Považskej Bystrici  

a preto aj tréneri sú vedení   ako externí pracovníci a dobrovoľníci. Do krúžkov v atletike chodilo  

spolu 54 detí, ktoré trénovali väčšinou na atletickom štadióne.  

Sedem hádzanárských krúžkov pracovalo v štyroch vekových kategóriach od detí  

predškolského veku, ml. žiakov, st. žiakov a ml. dorastu. Vo väčšom počte - 70 členov,  trénovali  

aj futbalisti, kde bolo vytvorených 7 krúžkov. Medzi viac početné krúžky patrí aj volejbal dievčat,  

je vytvorená veľmi dobrá spolupráca s trénermi ZŠ Slovanská PB. V hokejom odvetví pracovali  

4 krúžky, takmer 70 športovcov, od najmenšej vekovej kategórie -detí MŠ až po st. žiakov,  

ktorí mali svoje zázemie na hokejovom štadióne. Medzi menej početné krúžky patrí aikido, judo,  

stolný tenis a basketbal. V tomto šk. roku veľmi dobre pracovali  deti na šachovom krúžku,  

ktorí po prerušení činnosti prezenčnou formou, pokračovali v činnosti dištančnou formou cez  

program zoom. Strelecký krúžok je veľmi dobre technicky vybavený. Okrem klasickej vzduchovky 

, deti veľmi rady strieľajú laserovými zbraňami, ktoré sú bezpečnejšie, preto nám počty stúpajú a  

v tomto šk roku boli vytvorené 3 skupiny. V súvislosti s pandémiou Covid 19 sa činnosť krúžkov  

presunula do on line priestoru, kde si vedúci krúžkov vytvárali motivujúce vídeá,  

zverejňované na web stránke CVČ. Športové súťaže sa neorganizovali.     

 

 

ODD KULTÚRY, SPV a JAZYKOV: 

 

    Počas roka pracovalo na oddelení spolu 23 krúžkov. Z toho boli 4 krúžky jazykové, kde prevládal  

anglický jazyk. Potom jeden krúžok SPV a 18 krúžkov kultúrneho zamerania.  

Najpočetnejšie  boli krúžky mažoretiek - s počtom 112 detí a mládeže, 55 bolo nadšencov folklóru,  

ostatné  deti pracovali  v jazykových krúžkoch , kde bolo  29 detí. Veľkému záujmu detí i rodičov sa  

tešil krúžok ! Veselý jazýček!, ktorého činnosť a obsah je zameraný na logopedické hry a správny vývoj 

 reči. Ďalej tu boli krúžky výtvarný, kuchár bez čapice a iné tanečno - pohybové street dancové krúžky.  

Krúžky na začiatku školského roku sa stretli prezenčne každý raz, max. dvakrát a potom pracovali  

dištančne. Vytvorili sme 182 metodických materiálov, videí pre členov krúžkov aj širokú verejnosť.  

14  bolo venované spoločensko-vednej problematike, 47 jazykom a ostatné folklórnym, pohybovým   

krúžkom - 61 a pre mažoretky sme vytvorili 60 materiálov.          

Koordinovali a organizovali sme vedomostné súťaže, vyhlasované MŠ SR - nielen kultúrneho  

zamerania. Spolu oddelenie zrealizovalo 186 podujatí s približným počtom 3782 detí, mládeže a  

verejnosti. Koordinovali sme činnosť futbalových krúžkov s počtom 70 detí, ako aj 2 kurzy –  



 

 

 

folklórny tanec a Kurz zdravá joga- jin joga s ďalšími 30 účastníkmi. Od mája 2021 sme realizovali  

pravidelnú záujmovú činnosť v plnom rozsahu - či už všetky krúžky oddelenia, športové krúžky aj kurzy.         

 

Oddelenie  spolupracuje  pri  svojich aktivitách  s  KŠÚ,  

MÚ, PX centrom, POS, AMAS, so základnými školami, základnými umeleckými školami a podobne. 

    

      Napriek nepriaznivej situácii, a naši pracovníci mali prekážku v práci, tak neotáľali.  

Pripravili sme množstvo on line podujatí, ktoré mali rôzne zameranie a široké spektrum divákov.  

Deťom sme ponúkli rôzne pohybové a športové podujatia, kreatívne i tvorivé aktivity,  virtuálne  

prehliadky hradov a múzeí, ale aj aktivity pre predškolákov. 

 

ODD TECHNIKY, PRÍRODOVEDY a  EKOLÓGIE: 

 Tento školský rok 2020/2021 sa otvorili prevažne technické krúžky a jeden prírodovedný.  

Deti sa zúčastnili krúžkov Mladý železničiar/3/, Mladý remeselník/3/, Lego krúžok/6/, Mladý vedec/4/  

a Výtvarné techniky a  tvorivé dielne v počte  8 členov. Členovia týchto krúžkov sa  stretli v  CVČ  

prezenčne 29-krát. Železničný krúžok bol osemkrát a Výtvarné techniky a tvorivé dielne päťkrát, Lego  

krúžok, Mladý vedec a Remeselnícky krúžok po šesťkrát. Počas prerušenia činnosti od 12.10.2020 sme  

pokračovali v krúžkoch dištančnou formu cez internetovú stránku CVČ, kde sme pridali pre členov ZÚ  

a aj širokú verejnosť spolu 67 videí a metodických materiálov.   

Záujmové útvary viedli hlavne interní zamestnanci, ale aj externí a dobrovoľníci.  V sledovanom  

období sme usporiadali predmetové olympiády v spolupráci OU v Trenčíne a odbornými porotami  

okresných a krajských kôl. Za naše oddelenie sme organizovali okresné olympiády: Technická –  

dve kategórie, Matematická- päť kategórií, Pytagoriáda- šesť kategórií, Fyzikálna- dve kategórie,  

Geografická – 3 kategórie, Biologická- 4 kategórie, Chemická – 1kategória. Usporiadali sme dve 

 krajské kolá súťaží dištančnou formou. Environmentálna výchova pre MŠ a ŠKD sa v tomto školskom  

roku nekonala.  Oddelenie zrealizovalo 90 podujatí pre 1406 detí a mládeže. 

 

 

ODD DDI: 

          Na Detskom dopravnom ihrisku v Považskej Bystrici poskytujeme výučbu Dopravnej výchovy  

pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deťom predškolského veku  MŠ.  Vyučovanie prebieha podľa harmonogramu, 

 no činnosť bola prerušená kvôli pandémii COVID 19 od 12.10.2020 až do konca školského roka.  

Preto vyučovanie prebehlo iba v septembri sedemkrát a v októbri len trikrát. Dopravnej výchovy sa  

zúčastnilo spolu 253 detí.  V rámci dištančnej  činnosti  DDI zverejnilo 15 metodickým  materiálov  

a videí. Okresné a aj krajské kolo „ Na bicykli bezpečne“ sa žiaľ kvôli pandémií a prerušenej činnosti  

v tomto školskom roku nekonalo. Počas školského roka 2020/2021 sme ani nerealizovali žiadne projekty, 

 nakoľko to neumožňovala situácia a ani neboli  žiadne projekty zverejnené. 

 

 

 

ODD SMT: 

 

     Stanica mladých turistov v Milochove bola v tomto období uzatvorená. Činnosť po obnovení je postupne  

Spúšťaná a je zameraná hlavne na jednodňové aktivity ZÚ CVČ a letné aktivity CVČ. 

  



 

 

 

Metodická činnosť oddelení : 

 

Pedagogickí zamestnanci CVČ metodicky riadili a usmerňovali externých zamestnancov, 

dobrovoľných zamestnancov CVČ. Taktiež metodicky pomáhali aj  iným osobám, ktoré 

organizačne pomáhali a pre  ktorých boli pripravené metodické školenia, semináre a odborné 

kurzy.  

 

III. Údaje  o metodickej činnosti oddelení v šk. roku 2020-2021 

           

  

l.r. Spolu 
z toho 

organizované 
pre 

        

    
zamestn. 

 zariadenia 
súkromné 

osoby 

zamestn. 
iných 

spol. org. 

učiteľov 
a 

vycho- 
vávateľ

ov 

vedúcich 
záujmov. 
činnosti 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Semináre a  
odborné kurzy 

v zariadení 

počet 

podujatí 0301 29 12 0 0 4 13 

účastníkov 0302 493 144 0 0 154 195 

dní 0303 29 12 0 0 4 13 

Konferencie a 
sympóziá 

podujatí 0304 0 0 0 0 0 0 

účastníkov 0305 0 0 0 0 0 0 

dní 0306 0 0 0 0 0 0 

Prednášky 
na podujatiach 

iných 
usporiadateľov 

podujatí 0307 4 8 0 0 0 0 

účastníkov 0308 32 32 0 0 0 0 

hodín 0309 21 21 0 0 0 0 

Poradenská činnosť (konzultácie) 0310 652 38 516 0 28 70 

Kontrolný súčet (0301 až 0310) 0316 1260 267 516 0 190 291 

    
        

IV.  Vydané metodické  materiály: 
      

 
      

    
      

 
        l.r. Spolu 

      
 

      a 1 2 

      
 

      Počet titulov 0401  336 

      
 

      

Metodické materiály 

vlastné 0402 29  
propozície k vedomostným súťažiam PR, TECH, EKO, 
KULTÚRA 

 
 

      
preklady 0403 298  

materiály virtuálne CVČ - prac. listy, videá, postupy, 
 kvízy 

 
 

      

reedície 0404 9  

postupy pre vedúcich krúžkov na pridávanie obsahu  
na stránku virtuálne cvč, príspevkov na facebook  
CVČ, youtube kanál CVČ PB a školenie k online  
rezervačnému systému 

Vydávanie vlastného časopisu 0405  0 

             Iné 0406  0  

             Kontrolný súčet (0401 až 0406) 0416 672  

              

Pedagogickí zamestnanci CVČ, v rámci svojej metodickej činnosti, metodicky riadili 

a usmerňovali externých zamestnancov, dobrovoľných zamestnancov CVČ, a iné osoby, ktoré 

organizačne pomáhali a pre  ktorých boli pripravené metodické školenia, semináre a odborné 

kurzy.            



 

 

 

Ďalej sa metodická činnosť CVČ zameriavala na:  

      

-        Vypracovanie mesačného harmonogramu podujatí      

-        Vypracovanie propozícií a vyhodnotení vlastných podujatí CVČ    

-        Tvorbu kultúrnych vystúpení         

-        Tvorba a spracovanie vlastných choreografií       

-        Tematické výchovno-vzdelávacie plány činnosti všetkých  záujmových útvarov  

-        Metodické listy na vlastné podujatia príležitostnej záujmovej činnosti   

-        Príprava pracovných materiálov na krúžkovú činnosť     

-        Vypracovanie propozícií súťaží a olympiád  a ich vyhodnotení vyhlasovaných MŠ SR 

-        Metodické usmerňovanie koordinátorov športov  na jednotlivých školách   

-        Metodické usmerňovanie vedúcich všetkých záujmových útvarov – interných, externých, 

dobrovoľných plnoletých aj neplnoletých zamestnancov CVČ    

-        Metodické usmerňovanie členov komisií prírodovedných a technických súťaží,     

športových súťaží a olympiád, spoločensko-vedných súťaží     

-        Koordináciu súťaží vyhlasovaných CVČ, MŠ SR a SASŠ, tvorba projektov 

 

Letná činnosť 

 

Dvere CVČ nezostanú zatvorenú ani počas letných prázdnin. Pre deti je pripravený bohatý 

program. V desiatich  denných táboroch deti prežijú krásnych 5 dní. Nástup do tábora je denne 

od 7,30 hod. Rodičia si pre deti prichádzajú do 16,00 hod. V ponuke máme 10 táborov, ktoré i za 

súčasných sprísnených hygienických podmienok sú organizačne i finančne náročné , sú plne 

naplnené a je pripravený naozaj pestrý a kreatívny program.  CVČ sa zapojilo i do prípravy 

a organizácie Kultúrneho leta PB a participuje na  podujatiach. 

 

Dátum Názov 

6.7.-  9.7.2021 Letom svetom 

6.7.-  9.7. 2021 Kreatívne prázdniny 

6.7.-  9.7. 2021 Zážitkové leto v prírode 

12.7.-16.7. 2021 Na salaši 1 

12.7.-16.7. 2021 Leto s rytiermi 

19.7.-23.7. 2021 Folklórne prázdniny 

19.7.-23.7. 2021 Remeslo má zlaté dno 

9.8.-13.8. 2021 Prázdninové tvorenie  

16.8.-20.8. 2021 Túlavé topánky 

23.8.-27.8. 2021 Na salaši 2 

 

Okrem denných táborov  deťom ponúkame aj rôzne iné aktivity. V spolupráci so zriaďovateľom 

pripravujeme súťažné a tvorivé aktivity v rámci Kultúrneho leta (Piknik na fontáne,  Ekodeň...).   



 

 

 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach CVČ :    

                

Centrum voľného času sídli na ul. Lánska 2575/92 v Považskej Bystrici. CVČ ďalšie dve 

pracoviská: Detské dopravné ihrisko, ktoré je situované pri ZŠ Nemocničná a Stanica mladých 

turistov Milochov. SMT sa nachádza na začiatku Dolného Milochova. 

 Počas uzatvorenia činnosti CVČ  boli vymaľované niektoré priestory v CVČ, boli 

vykonané drobné rekonštrukčné práce na nábytku a vybavení.  

Uskutočnila sa rekonštrukcia zadnej steny s vybudovaním hernej zóny, drenážovanie 

a odvodnenie kotolne, oprava strechy, oprava kanalizácie, rekonštrukcia a úprava herne, výmena 

svietidiel za ekonomickú variantu ( 1. a 2.poschodie), výmena regulačných ventilov na 

radiatoroch , estetizácia priestorov CVČ. 

  

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ :  

 

 

    Výška finančných prostriedkov pridelených na rok 2020 z rozpočtu mesta na originálne 

kompetencie pre CVČ:      343 820,59 €   

   

Z toho vlastné príjmy:         29 704,59 € 

v tom: 

ubytovacie služby:           121,00 €         

prenájom budov a priestorov:         345,00 €   

 

zápisné:           10 960,00 €  

 

Príjem od rodičov – letné tábory        11 200,00 

 

Kapitálové výdavky:                   

 

Mimorozpočtové zdroje:                0,00 € 

 

vzdelávacie poukazy:                4 090,00 €  

    

       

olympiády a súťaže:           2 253,16 €                    

          

Ostatné príjmy:            7 138,00€    

               

 

Finančné prostriedky získané z mimorozpočtových zdrojov boli použité na krúžkovú činnosť – 

nákup materiálu a pracovných pomôcok, odmeny deťom na súťažiach vyhlásených MŠ SR a 

organizovaných CVČ, odmeny externým zamestnancom, čiastočnú úhradu cestovných nákladov 

na súťaže a vystúpenia. 

Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na zlepšenie materiálneho 

vybavenie, dopravu a pod., adresne v tých krúžkoch, ktoré zabezpečili vzdelávacie poukazy. 



 

 

 

Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na školský rok 2020/2021 

a vyhodnotenie jeho plnenia :   

  

    Zabezpečením kvality práce s deťmi, jej pestrosťou a rôznorodou činnosťou sme oslovili detí 

z Považskej Bystrice na pravidelnú záujmovú činnosť,  ktoré navštevujú naše zariadenie, 

nakoľko v Považskej Bystrici existujú ďalšie dve cirkevné centrá voľného času.  

Cieľom CVČ v školskom roku 2020/2021 bolo ďalšie zvyšovanie kvality práce s deťmi 

a mládežou v rámci pravidelnej záujmovej činnosti, využitie   nových netradičných  foriem 

krúžkovej činnosti a súčasne vplývať na zdravý rozvoj detí a mládeže rôznymi športovými, 

turistickými a inými podujatiami. 

Naďalej sme rozvíjali spoluprácu so športovými klubmi, ktoré nám poskytli športoviská 

a odborných vedúcich krúžkov a tým aj naplniť stanovený cieľ. 

      Napriek nepriaznivej situácii, uzatvoreniu CVČ od 12.10.2020 do 17.5.2021 a naši 

pracovníci pripravili sme množstvo online podujatí, ktoré mali rôzne zameranie a široké 

spektrum divákov.  

      Deťom sme ponúkli rôzne pohybové a športové podujatia, kreatívne i tvorivé aktivity, 

virtuálne prehliadky hradov a múzeí, ale aj aktivity pre predškolákov. 

Aktívnym  prístupom pri organizovaní príležitostnej záujmovej činnosti sme dosiahli počet 

účastníkov na podujatiach a ustálili sme ho na počte 6545 detí a mládeže počas celého školského 

roka.  

     Kvalitná propagácia CVČ a zlepšenie informovanosti verejnosti prostredníctvom 

regionálnych televízii a v tlači priniesla pozitívne reakcie a záujem detí i rodičov o aktivity  

CVČ. Na krúžkovej činnosti sa v predchádzajúcom školskom roku, napriek veľmi krátkemu 

obdobiu prezenčnej činnosti ZÚ zúčastnilo 4005 detí a mládeže. Tento rok výrazne počet detí 

ovplyvnilo obdobie pozastavenia prezenčnej  činnosti CVČ. Nemohli sme realizovať naše 

tradičné  hromadné podujatia ako napríklad :  Považskobystrický pohár v diskotancoch, MDD, 

ABC Show,  ako aj účasť súborov, klubov a športovcov na súťažiach , festivaloch 

a prehliadkách). 

Skvalitnili sme informovanosť verejnosti o činnosti CVČ prostredníctvom webovej stránky 

CVČ, ktorú  pravidelne aktualizujeme a dopĺňame dôležitými informáciami pre verejnosť. 

Informujeme o plánovanej činnosti CVČ zverejňovaním podujatí CVČ v danom mesiaci, ale aj 

vyhodnotením súťaží a podujatí. 

 

Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

  

     Silnými stránkami CVČ je odbornosť pedagogických zamestnancov, ochota zamestnancov 

zvyšovať si kvalifikáciu a odbornosť, ich vysoká angažovanosť pre prácu s deťmi a ich 

schopnosť používania výpočtovej techniky, zapájanie sa do projektov a získavanie sponzorov na 

podporu svojej činnosti, skvalitnenie a zatraktívnenie záujmovej činnosti v CVČ. Počas obdobia 

dištančnej činnosti sa realizovalo množstvo aktivít v on line priestore a odozva bola veľmi 

pozitívna, prechod do on line priestoru zvládli zamestnanci veľmi dobre. 

Medzi silné stránky patrí umiestnenie CVČ na sídlisku Lány, v blízkosti sú tri MŠ a ZŠ 

Nemocničná. V blízkosti CVČ je autobusová zastávka, pred CVČ je parkovisko vyhradené pre 



 

 

 

zamestnancov a návštevníkov CVČ, ktoré však často využívajú obyvatelia blízkych bytoviek na 

úkor CVČ.  

     Silnou stránkou je priestorové riešenie pre tanečné krúžky – tri sály, z toho dve zrkadlové, 

pričom jedna sála je aj s baletnou tyčou.  

CVČ  už dlhšiu dobu pociťuje nedostatok pracovných priestorov. Najväčší problém sú miestnosti 

pre krúžkovú činnosť, ktorých je nedostatok alebo sú nevhodné na činnosť. Pre strelecký krúžok 

nie je vhodná strelnica, nevhodné sú tiež priestory pre dielne a začíname pociťovať nedostatok 

miesta na DDI pre uskladnenie bicyklov, potrebujeme dielňu na opravy bicyklov a pod. Preto 

často formou prenájmov riešime priestory telocviční základných škôl, alebo iných športovísk. 

Prístupová cesta na SMT je vo veľmi zlom stave a potrebuje opravu. SMT potrebuje 

rekonštrukciu. 

       Odstránením týchto nedostatkov by sa  podstatne zvýšila  výkonnosť zamestnancov vo 

výchovnej činnosti. 

     

  

 Ďalšie informácie o CVČ 

     CVČ pri svojej činnosti spolupracuje aj s inými subjektmi, o čom svedčí najmä spolupráca so 

zriaďovateľom CVČ – Mestom Považská Bystrica,  ktoré je nápomocné pri   realizácii mnohých 

aktivít a všemožne sa snaží podporovať pestrú činnosť CVČ.  

     Vysoko hodnotíme spoluprácu s externými a dobrovoľnými zamestnancami CVČ, z ktorých 

mnohí bezplatne vypomáhajú pri krúžkovej činnosti CVČ, zúčastňujú sa na súťažiach,  

vystúpeniach, kde pomáhajú organizačne, poskytujú materiálnu pomoc, alebo i finančnú podporu 

deťom a mládeži pri ich činnosti.         

Vážime si pomoc a spoluprácu s vedením MŠK (športová hala, zimný štadión a ostatných 

športovísk), ktoré nám zapožičiavajú priestory pre činnosť našich športových krúžkov. 

Spolupráca rodičov s CVČ  je na veľmi dobrej úrovni, hlavne čo sa týka tanečných súborov. Pri 

CVČ pracuje Združenie rodičov a Rada CVČ, ktoré pomáha pri riešení problémov v činnosti 

CVČ. 

Záujem rodičov sa prejavuje nielen ich účasťou na podujatiach CVČ, ale aj v pomoci pri rôznych 

činnostiach a organizačných prácach. 

Ďalej  je výborná spolupráca so všetkými MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ v meste a celom okolí Považskej 

Bystrice. Oceňujeme hlavne spoluprácu so ZŠ Nemocničná a ZŠ STRED, ktorá prichýlila 

niektoré ZÚ do svojich priestorov. 

        Významná je aj spolupráca s Považským osvetovým strediskom, ako aj mnohými inými 

organizáciami - OúŽP, Mestská polícia, OR PZ SR, Považská knižnica,  VMČ Milochov, PX 

Centrum  ako aj mnoho ďalších. 

 

 

Považská Bystrica, 06.7.2021 

 

 

 

 

         Elena Martinková 

            riaditeľka CVČ   

 


