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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

 

Centra voľného času Trenčín v školskom roku 2016/2017 

 

 

 

I.  Východiská a podklady 

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 
 

 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 

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

 Koncepcie  Centra  voľného času na šk. r. 2014/2015 

 Plánu  práce Centra voľného času na školský rok 2014/2015 

 Informácií o činnosti Rady školy pri Centre voľného času Trenčín 
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Prerokované v pedagogickej rade CVČ                          dňa 24.10. 2017 

 

Vyjadrenie rady školy: 

 

Rada školského zariadenia CVČ Trenčín 

odporúča zriaďovateľovi  Mestu Trenčín 

s c h v á l i ť – n e s ch v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno – vzdelávacej činnosti 

 CVČ Trenčín za školský rok 2016/2017 

 

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

 

predseda Rady školského zariadenia 

pri CVČ Trenčín 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto  T r e n č í n 

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 CVČ Trenčín 

za školský rok 2016/2017 

 

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

za zriaďovateľa 
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II. Základné identifikačné údaje o CVČ Trenčín 

 

 

 1. Názov školského zariadenia:   Centrum voľného času Trenčín 

 2. Adresa školského zariadenia:   Východná ul. 9,  911 08 Trenčín 

 3. Telefónne číslo:     032/7433502 , 0911 886 007  fax: 032/7433502                                          

 4. Internetová adresa:                  www.cvctn.sk       mail :     cvctn@cvctn.sk                                        

 5. Zriaďovateľ:     Mesto Trenčín,  Mierové námestie č.2,  911 64   Trenčín 

6. Riaditeľka:       Mgr. Viera Žilková 

      

Rada  školského zariadenia pri CVČ Trenčín a iné poradné orgány CVČ  

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času 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. Vo voľbách dňa 15.11.2014 v zmysle ustanovenia § 1 odst.3) vyhlášky  

č. 291/2004 bola z poverenia Mesta Trenčín, ako zriaďovateľa CVČ,  zvolená nová školská rada. 

Funkčné obdobie začalo týmto dňom  na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia Rady školského zariadenia pri CVČ Trenčín : 

 

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

1. Mgr.        Miloš Somorovský predsedníčka za pedagogických zamestnancov 

2. Mgr.       Monika Juríková členka za rodičov 

3.                Zuzana  Pappová podpredsedníčka za nepedagogických zamestnancov 

4. JUDr.     Danica Bírošová členka za poslancov mesta Trenčín 

5. Mgr.       Dominik Gabriel člen delegovaná za zriaďovateľa 

6. MBA       Peter Hošták, PhD.  člen delegovaný za zriaďovateľa 

7. B.S.B.A   Patrik Žák člen delegovaný za zriaďovateľa 

 

mailto:cvctn@cvctn.sk
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Prehľad činnosti Rady CVČ Trenčín za rok 2016/2017 

 

Rada šk. zariadenia zasadala v tomto období dva razy 

1. 17.10. 2016 – členovia RŠ schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za šk. r. 2015/2016 

bez pripomienok. Predseda Rady školského zariadenia Mgr. Miloš Somorovský privítal prítomných -  

Mgr. Vieru  Žilkovú, JUDr. Danicu Birošovú, Mgr. Moniku Juríkovú, Zuzanu Pappovú, Dominika 

Gabriela. 

V rámci diskusie sa hovorilo o víziách – akým smerom by sa malo CVČ uberať v budúcnosti. Prítomní 

ocenili pripravovanú renováciu športoviska  

2. 08.11. 2016 – sa konalo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa. Podľa § 3 a § 5 zákona  

č. 552/2003 Z.z. aj osobitných kvalifikačných predpokladov a podmienok ustanovených v  § 3 a 4 

zákona sa riaditeľkou stala Mgr. Viera  Žilková. 

 

3. Pedagogická rada CVČ Trenčín : 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia   Zodpovedná za : 

1. Mgr. Viera Žilková  riaditeľka  Vedenie CVČ 

2. Mgr. Jaroslava Kašičková- 

Depešová 

vychovávateľka  Prírodovedné a technické krúžky 

3. Mgr. Mirka Šujaková vychovávateľka  Esteticko-spoločenské krúžky 

4. Mgr. Miloš Somorovský vychovávateľka  Šport a telovýchova 

5. 

. 

Mgr. Bibiána Vaská 

 

vychovávateľka 

 

 Šport a telovýchova 

                           

 

Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľky zariadenia. Jej členmi sú všetci interní pedagogickí 

pracovníci. Na svojich zasadnutiach prerokúvajú nasledovné problematiky: 

- plány práce jednotlivých oddelení 

- celoročný plán práce 

- výchovný program 
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- metodickú činnosť 

- hospitačnú činnosť 

- pravidelnú záujmovú činnosť – rozvrh hodín, počty detí, poistné členov záujmovej činnosti, 

- príležitostnú záujmovú činnosť, plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia, 

- organizáciu školského roka 

- organizačný poriadok 

- vnútorný poriadok 

- pracovný poriadok 

- podmienky tvorby sociálneho fondu a jeho čerpania 

- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti. 

 
 

V školskom roku 2016/2017 zasadala pedagogická rada štyrikrát 

 

 september 2016 - vyhodnotenie predchádzajúceho školského roka, príprava činnosti na nový školský 

rok, prerokovanie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia za šk. 

rok 2017, informácie o rozpočte, o činnosti Občianskeho združenia KOLOTOČ,  povinná dokumentácia  

a spôsob jej vypisovania, príprava plánov, nábor detí do krúžkov    

 november 2016 – príprava rozpočtu na rok 2017, príprava rozpočtu na konanie olympiád a športových 

súťaží SAŠŠ na rok 2016/2017, príprava podmienok čerpania a tvorby sociálneho fondu na rok 

2016/2017, príprava inventarizácie,  

 apríl 2017 - vyhodnotenie akcií a príprava nových celodenných akcií na II. polrok, , príprava okresných, 

krajských súťaží, spolupráca s OZ KOLOTOČ, príprava vystúpení, dôslednejšia práca v pedagogických 

dokumentoch. Príprava hospitácii a kontrola pedagogickej dokumentácie  

 máj 2017 -  príležitostná činnosť CVČ, analýza a opatrenia k ďalšej činnosti, materiálno-technické 

zabezpečenie činnosti, prijímajú sa návrhy na nákup materiálu potrebného na prevádzku a činnosť CVČ. 

Príprava programov na mestské tábory. Príprava programu k MDD.  

 
 

Pracovné porady: 
 
Pracovné porady sa uskutočňujú 1 krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby, 

zvyčajne každý prvý pondelok v mesiaci. Obsahom pracovných porád sú nasledovné 

problematiky: 
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 kontrola úloh z predchádzajúcej porady, 

 vyhodnotenie podujatí za predchádzajúci mesiac, riešenie problémov, odstránenie, nedostatkov v 

rámci jednotlivých podujatí, odporučenia do budúceho školského roka, 

 rozbor pripravovaných podujatí na nasledovný mesiac, rozdelenie úloh podľa 

                    organizačných zabezpečení, 

 rozdelenie pedagogického dozoru na pripravovanú príležitostnú činnosť, 

 na konci mesiaca – podrobná príprava plánu podujatí na nasledovný mesiac, 

 propagácia činnosti, 

 terminovanie úloh a konkrétna zodpovednosť za ich splnenie, 

 spolupráca s OZ KOLOTOČ, 

 spolupráca s inými organizáciami (kultúrnymi, športovými ). 

 

III. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov CVČ Trenčín 

 
3.1. Interní pracovníci 
 
      V CVČ pracovalo v školskom roku 2016/2017 – 9 zamestnancov,  z toho 5 pedagogických            

zamestnancov. 

 

Riaditeľka Mgr. Viera  Žilková 
 

PF UMB Banská Bystrica 

Vychovávatelia Mgr. Jaroslava Kašičková-
Depešová 
 

PF  Nitra 

 Mgr. Miloš Somorovský 
 

PF UK Bratislava 

 Mgr. Miroslava  Šujaková 
 
Mgr. Bibiána Vaská 

UKF Nitra 

FTVŠ UK Bratislava 

   

Ekonomický úsek            Mária Burianová  

         Zuzana  Pappová  
 

      
 

Upratovačka    Mgr. Ľubica Kerná PF UK Trnava 

Technický pracovník  Ing. Miroslav  Žilka VŚP –Mechanizačná fakulta Nitra 

 
 
 



 
 
                          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času v Trenčíne 
 

7 
 

 

3.2. Externí pracovníci 
 

 

       V Centre voľného času Trenčín pracovalo 13 externých pracovníkov 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Miesto Vek 

     

Džamal – orient. 
tance 

Miriam Volníková 
Piatok   

 17. 00- 18.00 
CVČ Od 10 rokov 

Vláčiky Mgr. Martin Tomala pondelok CVČ Od 10 rokov 

Flauta Veronika  Kulová 
Piatok  

 15.00-18.00 
CVČ Od 6 rokov 

Fotografický krúžok Miroslav  Volník 

Pondelok 
 15.00-16.00 

Pondelok 
 17.00 -18.00 

CVČ 
Od 10 rokov 

dospelí 

Hip hop Ján  Minárik 
Streda  

15.30-17.30 
CVČ Od 6 rokov 

Moderný tanec Monika Janáčová  
ZŠ 

Novomeského 
 

Letecko modelársky Ing. Július  Kákoš 
Streda  

15.00 – 18.00 
CVČ Od 7 rokov 

Elelktrotechnický Bc. Jaroslav Hoštálek 
Utorok 

 15.00 – 18.00 
CVČ Od 7 rokov 

Nemčina pre seniorov 
Mgr. Aneta  
Zongorová 

Utorok  
  16.00-18.00 

CVČ dospelí 

hádzaná 
PaedDr. Danica  

Neumannová 
Streda  

14.00 – 15.00 
ZŠ Dolná Súča 1. stupeň 

Karate 
PaedDr. Lenka 

Beňová 

Pondelok 
 16.30 – 17.00 

Piatok  
16.30 – 17.30 

ZŠ 
 Na Dolinách 

ZŠ 
Veľkomoravská 

Od 5 rokov 

Aikido Ing. Tomáš Švec 

Pondelok   
17.00 – 19.00 

Utorok      17.00 – 
18.00 

Streda       17.00 – 
19.00 

CVČ 
ODA Trenčín 

Sokolovňa 
Od56 rokov 

Televízne štúdio Denis Matúš 

Štvrtok  
14.00 -15.00 

Piatok  
15.30 -17.30 

CVČ Od 10 rokov 
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3.3. Adaptačné vzdelávanie 

  V tomto školskom roku sa zúčastnili adaptačného vzdelávania dve vychovávateľky, ktoré vzdelávanie 
úspešne ukončili. 

1. Mgr. Miroslava Šujaková – práca na tému :  Moja fantasy bytosť/ krajina 
2. Mgr. Bibiána Vaská    Tréningová jednotka – futbal 

3.3.1   Odborná prax 

  Tento školský rok v Centre voľného času v Trenčíne absolvovali dve žiačky – Jana Revayová a Andrea 
Zverbíková zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb odbornú prax v rozsahu 60 hodín. 

 

3.4.Štruktúra všetkých zamestnancov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Počet všetkých 
zamestnancov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

pedagogickí 
 

 
 
 
 
 
5 

 
 

Kvalifikovaní 
 

 
 
5 

s 1. kvalifikačnou 
skúškou 

 
2 

 

s 2. kvalifikačnou 
skúškou 

 
0 

 
nekvalifikovaní 

 

0 

 

 

 
nepedagogickí 

 
4 

s vysokoškolským vzdelaním 
 

 

2 

so stredoškolským vzdelaním 
 

 

2 

 
 

externí 

 
 
13 

s vysokoškolským vzdelaním  

7 

so stredoškolským vzdelaním 
 

 

6 

študenti 
 

 

0 
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3.5.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
 

 
Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017 

 
 
 

Meno priezvisko Druh vzdelávania Vzdelávacia Názov Začiatok 

Mgr. Viera 
Žilková 

    

 

funkčné MPC Trenčín 
Príprava ved. pedagogických. zamestnancov 
 Ukončené 2014 

aktualizačné MPC Trenčín 
Detské divadlo vo výchove MV 

Prihlásená 2013 

inovačné MPC Trenčín 
Zdravý životný štýl mládeže 

Prihlásená 2013 

aktualizačné MPC Trenčín 
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. 

Prihlásená 2013 

aktualizačné MPC Trenčín 
Návrh a tvorba webových stránok 

 
Prihlásená 2013 

aktualizačné MPC Trenčín 
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo VMV 

 Ukončené 2015 

aktualizačné MPC Trenčín 
Preventívne stratégie pri stresových sit. 

  Prihlásená 2013 

 
aktualizačné MPC Trenčín 

Aktivizujúce metódy vo výchove 
Ukončené 2016 

 Mgr. Jaroslava 
Kašičková - 
Depešová 

    

 

aktualizačné MPC TN 
Využitie zážitkových programov vo voľnočasových 
aktivitách Prihlásená 

 

aktualizačné MPC TN Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo VMV Prihlásená 

 

aktualizačné MPC TN 
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti 
vychovávateľa Prihlásená 

 

aktualizačné MPC TN Využitie digitálnej fotografie Prihlásená 

 

aktualizačné MPC TN 
Riešenie konfliktných situácií v školách a škol. 
zariadeniach Prihlásená 

 

aktualizačné          MPC TN 
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom 
výtvarných aktivít ... Prihlásená 

 

aktualizačné MPC TN Detské divadlo vo vých MV Prihlásená 

 

aktualizačné MPC TN Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania Prihlásená 

Mgr. Miloš 
Somorovský 

   

 

 

špacializačné MPC TN Koordinátor drogovej prevencie Prihlásený 

 
aktualizačné MPC TN 

Integrácia – podmienky, východiská, základné 
procesy Prihlásený 

 
aktualizačné MPC TN 

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 
a komunikačných zručností Prihlásený 

Mgr. Mirka     



 
 
                          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času v Trenčíne 
 

10 
 

 
 
 

IV.  Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti za 
školský rok 2016/2017 

 

 

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, 

rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin. Pod 

pojmom výchova mimo vyučovania rozumieme všetku výchovnú činnosť s deťmi a mládežou mimo povinného 

vyučovania, ktorá pomáha škole a rodine vo výchovnom úsilí. Výchova mimo vyučovania nadväzuje na 

vyučovanie, zdôrazňuje úlohy výchovy v oblasti mravnej, pracovnej, estetickej , telesnej, kultúrnej a 

prírodovednej.  

Poslaním zariadenia je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov, 

vytvárať podmienky pre schopnosti v praktickej činnosti a podporovať návyky účelného využívania voľného 

času, motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne postavenie, 

materinský jazyk, či farbu pleti. Zabezpečovať organizovanie súťaží žiakov ZŠ a SŠ, poskytovať metodickú a 

odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi školám, právnickým a fyzickým osobám alebo občianskym 

združeniam.  

Šujaková 
 

 
inovačné MPC TN 

Využívanie tanca a tanečných aktivít v školských  
výchovnovzdelávacích zariadeniach Prihlásená 

 
aktualizačné MPC TN 

Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom 
výtvarných aktivít ... Prihlásená 

 aktualizačné  MPC TN Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo VMV Prihlásená 

 
aktualizačné  MPC TN 

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 
a komunikačných zručností Prihlásená 

 aktualizačné MPC TN Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania Prihlásená 

 
  aktualizačné MPC TN 

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti 
vychovávateľa Prihlásená 

   aktualizačné MPC TN Tanečná príprava Prihlásená 

 
 
Mgr. Bibiána 
Vaská 

   

 

 
 aktualizačné MPC TN 

Prvky zdravotnej tel. vých. ako náplň voľného času 
detí a mládeže v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach Prihlásená 

 
 aktualizačné  MPC TN 

Využívanie relaxačných, dychových, telesných 
a koncentračných cvičení v edukačnom procese 
a v mimoškolských aktivitách žiakov Prihlásená 
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Správna voľba vhodných výchovných foriem pri uplatňovaní určitých metód je podmienená aj 

rešpektovaním iných činiteľov ako sú vekové a individuálne osobitosti detí, ich osobné záujmy, rešpektovanie 

princípu dobrovoľnosti a aktivity vo výchove.  

Poskytujeme metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školským zariadeniam, 

občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým, alebo fyzickým osobám, 

ktoré o spoluprácu požiadajú alebo sa vzájomne dohodnú.  

Dôraz  kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu detí a mládeže pred 

sociálno-patologickými javmi, novým formám spolupráce s miestnou samosprávnou, rozvoju informačných a 

poradenských služieb pre deti, mládež i dospelých,  na vytváranie predpokladu pre aktívnu spoluprácu 

všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v meste i v regióne, v 

záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii.  

 
 
4.1. Činnosť v CVČ prebiehala v oblasti pravidelnej, príležitostnej a  spontánnej  
                                                           záujmovej činnosti 

 
 
Prehľad činností v tabuľkách: 
 

Šk. rok Príležitostná činnosť 

Prázdninová činnosť 

Letná činnosť 

Jarná činnosť - 

tábory 

Olympiády  

Šport. súťaže 

 počet účasť počet  účasť počet  účasť 

2011/2012 53 1994 5 107 229 6820 

2012/2013 77 2060 5 110 231 6716 

2013/2014 103 5834 3 53 227 6326 

2014/2015 92 4233 3 58 197 5294 

2015/2016 103 5044 4 102 201 4736 

2016/2017 212 9027 4 104 186 5102 
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4.1.1 Pravidelná záujmová činnosť  

         Je zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Realizuje sa prostredníctvom 

záujmových útvarov (krúžkov) v oblasti výchovy, kultúry, športu, t.j. krúžkov spoločenskovedných, 

prírodovedných, krúžkov vedy a techniky, kultúry, telovýchovy. Podporuje rozvoj nových aktivít podľa výberu a 

záujmu detí a mládeže, umožňuje výber takých aktivít, ktoré zabezpečujú aktívny oddych i relaxáciu ako aj 

vlastnú sebarealizáciu detí.  

Pravidelná záujmová činnosť začína mesiacom október a prebieha počas školského roka do konca 

mája. Deti sa stretávajú spravidla raz týždenne. Krúžok trvá jednu 60 min. , dve  hodiny, prípadne dlhšie podľa 

náplne činnosti. Niektoré športové krúžky začínajú športovú činnosť už v septembri a končia v júni..Súčasťou 

práce niektorých ZÚ sú aj súťaže, výstavy, exkurzie, sústredenia a vystúpenia. 

V školskom roku 2016/2017  bolo k 15.09.2016 na krúžkovú činnosť CVČ v Trenčíne   zaregistrovaných na 

základe prihlášky a rozhodnutia o prijatí na výchovno-vzdelávaciu činnosť 669  detí a mládeže.  Deti pracovali 

pod vedením externých a interných odborných zamestnancov.  Z toho bolo 590 detí do 15 rokov a 79  nad 15 

rokov. Centrum navštevovali aj seniori v počte 45. V ponuke CVČ bolo 65  krúžkov, z ktorých bolo na začiatku 

školského roka otvorených 37.   Odovzdaných boli 108  vzdelávacích poukazov.  

 

 

Záujmové útvary boli rôzneho zamerania, podľa typu oddelenia  pracovali nielen v budove CVČ,  ale aj 

v telocvičniach a triedach jednotlivých základných škôl v Trenčíne. Konkrétne : 

 

ZŠ Na dolinách  ZŠ Veľkomoravská  ZŠ Dolná Súča  

ZŠ Novomeského ZŠ Východná   ODA 

 

 

 
4.1.2. Zoznam krúžkov výchovno – vzdelávacej činnosti 
 
 

Oddelenie esteticko – spoločenské 

 

 Bižutéria – doplnky 

 Džamal – orientálny tanec  

 Fit latino 
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 Flauta 

 Fotografický krúžok 

 Hip hop 

 Keramika pre deti 

 Keramika pre dospelých 

 Latino 

 Nemčina pre dospelých 

 Scénický tanec 

 Street latino 

 Televízne štúdio  

 Tvorivé ateliér pre staršie deti 

 Tvorivé dielničky pre rodičov s deťmi 

 Tvorivý ateliér pre mladšie deti 

 Výtvarný krúžok Stacionár Bezručova 
 
Počet krúžkov – 17 Všetky krúžky boli v prevádzke v Centre voľného času. 
 
 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Miesto Vek 

Bižutéria - doplnky Mgr. J. Kašičková Depešová Pondelok 14.00-15.00 CVČ Od 6 rokov 

Džamal – orient. tance Miriam Volníková Piatok   17. 00- 18.00 CVČ Od 10 rokov 

Fit latino Mgr. M. Šujaková Utorok 17.00 -18.00 CVČ dospelí 

Flauta V. Kulová Piatok  15.00-18.00 CVČ Od 6 rokov 

Fotografický krúžok M. Volník 
Pondelok 15.00-16.00 

Pondelok 17.00 – 18.00 
CVČ 

Od 10 rokov 
dospelí 

Hip hop J. Minárik Streda 15.30-17.30 CVČ Od 6 rokov 

Keramika pre deti Mgr. J. Kašičková Depešová Štvrtok   14.30-16.00 CVČ Od 6 rokov 

Keramika pre dospelých Mgr. J. Kašičková Depešová Štvrtok   16.00-18.00 CVČ dospelí 

Latino Mgr. M. Šujaková Utorok 15.00-16.00 CVČ Od 6 rokov 

Nemčina pre seniorov Mgr.A Zongorová Utorok   16.00-18.00 CVČ dospelí 

Scénický tanec Mgr. V. Žilková Pondelok 15.30-16.30 CVČ Od 4 rokov 

Stacionár Bezručova Mgr. J. Kašičková Depešová Utorok   10.00-11.30 CVČ dospelí 

Street latino Mgr. M. Šujaková 
Utorok 16.00-17.00 
Štvrtok 14.00-15.30 

CVČ Od 10 rokov 

Šikovníček 

Mgr. J. Kašičková Depešová Mgr. 
M. Šujaková 

Mgr. B. Vaská 
Mgr. M. Somorovský 

P, U, S, Š, P 
10.00-11.30 

CVČ Od 6 rokov 

Televízne štúdio D. Matúš 
Štvrtok 14.00 -15.00 
Piatok 15.30 -17.30 

CVČ Od 12 rokov 

Tvorivé dielničky pre 
rodičov  a deti 

Mgr. M. Šujaková Streda    16.00-17.00 CVČ Od 3 rokov 

Tvorivý ateliér pre mladšie 
deti 

Mgr. M. Šujaková 
Utorok   14.00-16.00 
Piatok   14.00-15.30 

CVČ 
Od 6 rokov 
Od 10 rokov 

VV krúžok STACIONÁR Mgr. J. Kašičková Depešová Utorok   10.00- 11.30 CVČ - 

 
 



 
 
                          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času v Trenčíne 
 

14 
 

 

 
 
Oddelenie prírodovedno-technické 

 
 Elektrotechnický 

 Lego I., II. 

 Letecký modelár 

 PC pre deti 

 Rádioelektronický 

 Vláčiky 
 
 
 
Počet krúžkov – 6   Všetky krúžky boli v prevádzke v Centre voľného času. 
 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Miesto Vek 

Elektrotechnický Mgr. M. Tomala Pondelok   15.30-17.30 CVČ Od 10 rokov 

Lego I. II. Mgr. Miloš Somorovský Pondelok  14.30-15.30 
Štvrtok       15.30-16.30 

CVČ Od 10 rokov 

Letecký modelár Ing.  J. Kákoš Streda        14.30-17.30 CVČ Od 8 rokov 

PC  pre deti Mgr. J. Kašičková Depešová Utorok       14.00-15.00 CVČ Od 6 rokov 

Rádioelektronický Bc. J. Hoštálek Utorok       15.00-18.00 CVČ Od 10 rokov 

Vláčiky Mgr. M. Tomala Pondelok  14.30-15.30 CVČ Od 10 rokov 

 
 
Oddelenie športu a telovýchovy 
 

 Aikido 

 Badminton 

 Fitnes hip hop 

 Futbal 

 Golf 

 Gymnastika I., II. 

 Hádzaná 

 Karate 

 Plávanie I., II. 

 Stolný tenis 

 Športový krúžok Stacionár Bezručova 

 Všeobecná športová príprava 
 
 
Počet krúžkov na oddelení - 11  z toho 5 interných a 6 externých. 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Miesto Vek 

Aikido Ing. T. Švec 
Pondelok, utorok, streda 
17.00-19.00 

ZŠ Východná Od 6 rokov 

Badminton Mgr. M. Somorovský Pondelok   15.30-16.30 ZŠ Východná Od 6 rokov 
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Fitnes Hip hop M. Jančová  
Pondelok 14.30-15.30 
Štvrtok 15.00-16.00 

ZŠ Novomeského Od 10 rokov 

Futbal Mgr. M. Somorovský Streda    15.30-16.30 ZŠ Východná Od 8 rokov 

Golf Mgr. M. Somorovský Streda    15.30-16.30 ZŠ Východná Od 8 rokov 

Gymnastika Mgr. Vaská Utorok    14.00-16.00 ZŠ Východná TN Od 8 rokov 

Hádzaná A. Slivoňová 
Utorok    16.00-18.00 
Štvrtok 13.30-15.00 

Športová hala TN 
ZŠ Svinná 

Od 8 rokov 
Od 10 rokov 

Hádzaná PaedDr. D. Neumannová Streda    14.00-15.00 ZŠ Dolná Súča Od 8 rokov 

Karate PaedDr. L. Beňová Pondelok, piatok  16.30- 17.30 
ZŠ Na dolinách 
ZŠ Veľkomoravská 

Od 10 rokov 

Plávanie I.,II. Mgr. B. Vaská Pondelok   15.00-16.00 ZŠ Novomeského Od 3 rokov 

Stolný tenis Mgr. Somorovský Piatok 14.00 -15.00 ZŠ Východná Od 6 rokov 

Stolný tenis D. Zelman Piatok 18.00 -20.00 ZŠ Kubra Od 10 rokov 

Športový kr. 
STACIONÁR 

Mgr. M. Somorovský 
Mgr. B. Vaská 

Štvrtok 10.00- 11.30 
CVČ 
Stacionár, Bezručova 

- 

Všeob. šport. 
príprava 

Mgr. Vaská Pondelok 17.00-18.00 ZŠ Východná Od 6 rokov 

   

4.1.3. Príležitostná záujmová činnosť  

 

CVČ ju zabezpečuje v priebehu celého roka, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov a 

školských prázdnin. Nie je pravidelná, ale niektoré činnosti sa opakujú. Cieľom je organizácia a 

zabezpečovanie podujatí pre deti a mládež vo väčšom rozsahu, zapájanie detí do užitočného trávenia voľného 

času organizovaním stretnutí, súťaží, prehliadok, zrazov, športových, kultúrnych i spoločenských podujatí pre 

deti, mládež a rodičov na rôznych miestach.  

 

Údaje o príležitostných akciách a prezentácii zariadenia na verejnosti 

Mesiac Akcia Počet 

zúčastnených 

September Vychádzka na Soblahovskú rozhľadňu 28 

   

   

Október Šarkaniáda 35 

 Farmársky jarmok – tvorivé dielničky 48 

 Súťaž o najkrajšieho svetlonosa 62 
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 Celoslovenské finále technickej súťaže 

mladých elektronikov 

12 

 Kvíz 100 otázok o Ľudovítovi Štúrovi 49 

   

November Advent – výroba vencov  47 

 Medzinárodný deň nezmyslov 126 

 MY POPSTAR - Talentmánia 42 

 Bosorácke stretnutie 35 

 Džamal – vystúpenie Čajovňa ADRAK 20 

 Hallowenová párty 36 

 Sedem divov nášho mesta 71 

   

December Mikuláš v CVČ 34 

 Strieborné zvončeky 42 

 Balóniky prianí pre Ježiška 37 

 Výroba vianočných pozdravov 33 

 Vystúpenie pre deti ZŠ Východná 120 

 Džamal vystúpenie 60 

  Leteckí modelári – krajské kolo, 

Trenčianska Turná 

10 

 Aikido - vystúpenie 31 

   

Január Kto sa hrá, nehnevá! 24 

 Tvorivé prázdninové dielničky v CVČ              38 

 Vychádzka na Brezinu 24 

 Stop šikane 149 

 Andersenova noc 56 
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Február Fašiangy - karneval 32 

 Prechádzka do Soblahova 25 

 Jarný tábor – Hriešny tanec – tanečné 

aktivity 

27 

 Jarný tábor- Oči, uši, ústa, nos – výtvarné 

aktivity 

27 

   

Marec Jarný tábor – športové súťaže 32 

 Jarný tábor – Kto má v hlave Filipa? – 

logické hry  

19 

 Jarný tábor – Tri oriešky pre Popolušku – 

golfový turnaj, Laser aréna, rozprávky 

48 

 Turnaj v minifutbale 44 

 Pexesiáda - súťaž 77 

 Darček pre seniorov 21 

   

Apríl Veľkonočné dielničky 56 

 Deň Zeme 149 

 Deň tanca Trenčianskeho kraja - Džamal 156 

 O najstaršiu knihu 21 

 Karaoke show 35 

   

Máj Tvorivé dielničky s Kvetkom – mesto 

Trenčín 

180 

 Výstava ODA Trenčín – keramika, foto, VV 46 

 Beseda s redaktormi RTVS 42 

 Dobiášov rozprávkový Trenčín 35 
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 Výstava prác detí 132 

 Deň matiek – vystúpenie Dom dôchodcov 23 

 Deň matiek – vystúpenie ZŠ Východná 28 

 EKOTOPFILM Banská Bystrica – 

preberanie ceny 

13 

 Deň predkov 78 

 Futbalový zápas CVČ – Trenčianska Teplá 36 

 LAUGARICIO ORIENT SHOW - Džamal 

 
150 

 Džamal – vystúpenie Laugarício Orient 

Show 

241 

 Celoslovenské kolo Deň tanca 

Žiar nad Hronom 

26 

Jún Program MDD – MSM Dubnica nad Váhom 350 

 Program MDD – MSM Trenčín 350 

 Deň Slovanov 41 

 Osobnosť mesta Trenčín – preberanie ceny 10 

 Džamal – vystúpenie k MDD Trenčín 150 

Júl Návšteva kina MAX 31 

 Zámok Bojnice 31 

 Laser aréna 31 

 Opekačka na  Brezine 30 

 Návšteva Beckova 30 

 Indiánsky deň 30 

 Laser aréna, stolové hry-súťaž 30 

 Výlet do Podolia 31 

 Dračie lode Trenčín 35 
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 Žrebčín Motešice 32 

 Piešťany – vojenské múzeum 35 

 Bojnice ZOO 37 

 Bowlink 32 

SPOLU  4356 

 

   Umiestnenia :  

 

Leteckí modelári   

  3. miesto             Meliš Pavol                             KK             Trenčianska Turná                      
  3. miesto             Masařík Patrik                        KK  Trenčianska Turná         

Mladý elektronik – finále technickej súťaže mladých elektronikov        

11. miesto             Farkaš Michal                         CK              Trenčín 

fotokrúžok 

Zelený objektív 2017 
Soňa Kulichová                  www.ldmzvolen.sk/zeleny-objektiv.html 
soutezime.digineff.cz 
10/2016 
Soňa Kulichová, Simona Hrnčárová 
Tatiana Repková, Jana Muchová, Miriam Pischová, Ivana Hudecová 
11/2016 
Soňa Kulichová, Simona Hrnčárová 
Tatiana Repková, Miriam Pischová, Ivana Hudecová 
12/2016 
Jana Muchová, Miriam Pischová, Ivana Hudecová 
01/2017 
Simona Hrnčárová 
Miriam Pischová 
02/2017 
Ivana Hudecová 
03/2017 
Soňa Kulichová, Simona Hrnčárová, Matej Suchý 
Ivana Hudecová 

Fotografi – animovaný film – Zelený svet 2017 

1. miesto              Suchý Matej, Petra Svoreňová, Simona Hrnčárová       CK   Banská Bystrica 
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                             Soňa Kulichová, Karin Nepovimová  
                          
            
Talentmánia 2016  

1. miesto              Štrbová Terézia               KK                  Považská Bystrica              

    

 KACHIKAN NITRA  

1.MIESTO               NINA KŇAZOVČÍKOVÁ, LINKA PREDANOCY 

3.miesto                Sofia Štefanekova 

GRAND PRIX OSTRAVA  

1.miesto                Simona Prpičová, Sofia Štefaneková, Lukáš Kostelný 
2.miesto                Klaudia Mičková, Nina Kňazovčíková, Karolína Turčáková, Adriána Slováková 
                              Kata team – Páleš, Oravec , Juríček 
3.miesto                Michelle Grznárová, Róbert Páleš, Linda Predanocy, Viktória      
                              Kadlecajová, Eva Klimačková, Vivien Kováčová,  
                              Kata team U14 dievčatá – Kňazovčíková, Hrnčáriková, Kováčová 
                              Kata team U14 diečatá – Predanocy, Štefaneková, Kadlecajová. Kata       
                              U14 chlapci – Kosík, Kostelný,Soukup. 

BRATISLAVSKÝ POHÁR DETÍ A MLÁDEŽE, VINIČNÉ 

1.miesto                  Hrnčáriková, Štefaneková, Beňo, Soukup, Kostelný, Zajačková, Mičková, 
                                kata team –Juríček, páleš, Oravec, Kostelný, Kosík, Soukup 
2.miesto                  Kňazovčíková, Juríček, Pišojová, Prpičová, Kosík, 
                                Kata team Chmelinová, Mikulová, Slováková., Grznárová, Pavlíková,    
                                Zajačková 
3.miesto                  Pavlíková I., L., Beňo, Zajačková, Oravec Artur, Lamačka, 
                                Kata team – Beňo, Benko, Lamačka 
  
POHÁR SNP,  31.ROČNÍK, B. BYSTRICA 

1.miesta                  Štefaneková, Turčáková 
2.miesta                  Hrnčáriková 
3.miesta                  Kadlecajová, Páleš, Kňazovčíková 
  

BRATISLAVSKÝ POHÁR,  BÚK, VINIČNÉ 

1. miesta                 Beňo 2x, Predanocy, Hrnčáriková, Turčáková, Melicháreková,   
                                Pavlíková I., Kostelný, Juríček, Lamačka, Zajačková, 4x kata team 
2. miesta                 Benko, Klimáčková 2x, Kováčová, Kňazovčíková, Kosík, Soukup,           
                                Lamačka, Oravec, 3x kata team 
3. miesta                 Kadlecajová, Kováčová, Grznárová, Kňazovčíková, Kostelný, 
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4.1.4. Rekreačná činnosť 

Zahŕňala organizovanie letných a všeobecne prázdninových aktivít detí a mládeže (tábory, 

sústredenia, zrazy a pod.). 

Sústredenie – Džamal   M. Volníková 

 2 dni 

26 

Letná škola – Aikido  Ing. Tomáš Švec 

Považská Bystrica  4 dni 

146 

Tesáre pri Topolčanoch – sústredenie – Karate 5 

dni  PaedDr. Lenka Beňová 

144 

Letné sústredenie -  Žilina  7 dní 248 

 564 

V školskom roku 2016/2017 sme pripravili  jeden jarný a tri letné tábory pre deti . Tábory mali na 

starosti zamestnanci  Mgr. Viera Žilková, Mgr. Miloš Somorovský, Mgr. Jaroslava  Kašičková-Depešová, Mgr. 

Miroslava Šujaková a Bibiána Vaská.  

Ide o osvedčenú formu prázdninovej aktivity, počas ktorej je o dieťa postarané od 7,00 hod. do 16.00 

hod. Program je pripravený pre vekovú skupinu 7 rokov – 14 rokov. 

Realizácii letnej činnosti Centra voľného času predchádzala v mesiacoch február – jún príprava:  

technické a materiálne zabezpečenie činnosti, obhliadka priestorov letných aktivít, ako aj propagačná činnosť. 

Pracovníci CVČ pripravili pre deti zaujímavý program s množstvom tvorivých hier, súťaží – vedomostných 

i športových, navštívili zaujímavé  historické i novodobé miesta. 

Rodičia boli s priebehom táborov veľmi spokojní, o čom svedčia aj pochvalné maily. Určite využijú aj v 

novom školskom roku naše služby Deti boli nadšené a spokojné so zaujímavým  programom, kde každý si 

mohol prísť na svoje. Rodičia aj tento rok prejavili väčší záujem o denné tábory. Hlásilo sa približne trikrát 

toľko detí, ako sme mohli prijať  
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16.02.-20.02. Jarný prímestský tábor 28 

03.07. – 07.07. 

2017 

DINO A PRÍRODA 25 

10.07. 14.07. 

2017 

DETEKTÍV DINO A SVET ZÁHAD 26 

17.07.21.07. 

2017 

DINO A BOJ O PREŽITIE 24 

SPOLU :  103 

 

VYHODNOTENIE DENNÉHO TÁBORA     1. TURNUS    

Termín  :   03.07.2017 – 07.07.2017 

Počet detí  : 25  

Vek  :           5 – 12 rokov 

 

1. Denná aktivita  03.07.2017  

V dopoludňajších hodinách sa uskutočnil športový deň. Obed bol pre deti objednaný v reštaurácii Country 

pub na sídlisku Juh v Trenčíne. V odpoludňajších hodinách sme sa zúčastnili detského filmového 

predstavenia v kine Max. Cesta bola realizovaná MHD. 

2. Denná aktivita 04.07.2017  

Deti  sa zúčastnili výletu na zámok v Bojniciach. Doprava bola realizovaná autodopravou Zemanovič. Obed 

prebehol v reštaurácii Lipa taktiež v Bojniciach. 

3. Denná aktivita 05.07.2017  -   štátny sviatok. 

4. Denná aktivita 06.07.2017  

V dopoludňajších hodinách sme s deťmi navštívili laser arénu. Cesta do laser arény prebehla MHD. 

Obed bol zabezpečený v Gastrocentre Trenčín. Po obede sme s deťmi prešli do CVČ cez lesopark 

Brezina, kde sa deti zahrali rôzne zábavné hry. 

5. Denná aktivita 07.07.2017 

 Naplánovaná opekačka v prírode sa nevydarila. Bohužiaľ nám nevyšlo počasie. Začalo pršať 

a opekačka sa neuskutočnila. Náhradný program prebehol v CVČ. Deti sa hrali rôzne spoločenské hry. 

Obed bol vo forme opekačky taktiež v CVČ. V odpoludňajších hodinách bolo vyhlásené vyhodnotenie 

celého týždňa a oceňovanie detí. Deti boli ocenené vecnými cenami. Taktiež boli vyhlásení víťazi 

športového dňa v jednotlivých kategóriách.  
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ZHRNUTIE 

     Celý týždeň prebehol bez problémov. Piatok sa menil program z dôvodu počasia. Finančné prostriedky 

určené na letný tábor -  1. turnus boli všetky použité na táborové aktivity. Prebytok ani nedoplatok finančných 

prostriedkov nenastal. Deti aj rodičia boli s 1. turnusom spokojní o čom svedčia aj ďakovné telefonáty a e-

maily od rodičov detí. 

Zodpovedný : Mgr. M. Somorovský 

 

VYHODNOTENIE  DENNÉHO TÁBORA      2. TURNUS 

 

 

Termín:  10. 7. 2017 – 14. 7. 2017      Detektív DINO a svet záhad 

Počet detí:  26 – dievčatá/8   , chlapci/18 

Vek: 5 – 12 rokov 

 

1. Denná aktivita: 10. 7. 2017 

Na začiatku sme sa všetci zoznámili s novými deťmi, a zopakovali si pravidlá správania sa nielen v CVČ, ale 

hlavne pri činnostiach mimo centra, cestou vlakom alebo autobusom, a pri návšteve hradu. 

Doobeda riešili deti záhady pána Stibora a šaša Becka. Po desiate sme sa MHD presunuli na autobusovú 

stanicu, a následne autobusom do Beckova. Na hrade bola pre nás pripravená pútavá a zábavná prehliadka, 

po nej sme sa naobedovali a cestovali domov. Príchod detí do CVČ bol o 16.00, kde si ich unavené 

a spokojné, prevzali rodičia. 

 

 2. Denná aktivita  :  11. 07. 2017 

Druhý deň, sme začali indiánskymi hrami. Deti boli rozdelené do indiánskych kmeňov, museli si vytvoriť svoj 

totem, zložiť hymnu a prezentovať sa ňou pred všetkými kmeňmi. Potom si zasúťažili v hľadaní správnych slov 

do charakteristík indiánskych symbolov. Pri týchto činnostiach sa naučili ako Indiáni lovili, na čo im slúžil 

totem, ako indiánske deti vychovávali rodičia a prečo bol indiánsky šaman pre kmeň dôležitý.  

Po obede v Country pube, sa deti vybláznili a zašportovali na ihrisku JUH. 

 

3.Denná aktivita  : 12. 07. 2017 

Tretí deň sa niesol spoločenskými hrami. Deti súťažili s skladaní puzzle, v hraní pexesa a stolnom futbale. Po 

desiate sme sa vybrali MHD do Laser arény, kde sme nadviazali na predchádzajúce indiánske hry, a zahrali 

sa na novodobých bojovníkov. Deti boli rozdelené do družstiev, ktoré bojovali proti sebe. 

Po obede v Gastro centre, sme sa vybrali späť do CVČ po hradnej ceste, cez Brezinu. Deti na Brezine – Kiosk 

mali pohybové hry a súťaže, v hádzaní šišiek do terča, na určitú vzdialenosť, hľadanie prírodnín podľa 

zoznamu, naháňačky a voľné hry podľa výberu detí. Nechýbal ani olovrant v podobe kakaových závinov 

a džúsu, ktoré v prírode chutia dvojnásobne. Do CVČ sme prišli o 15.30.  
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4.Denná aktivita  : 13. 07. 2017 

Na tento deň sme pripravili výlet do Podolia. Predtým sme sa porozprávali o hradoch, ktoré deti poznajú 

a ktoré s rodičmi navštívili. Pozreli sme si fotky na internete a vypočuli si niekoľko zaujímavých a tajomných 

povestí. Mikrobusom sme sa odviezli do Podolia. 

Deti sa snažili nájsť všetky hrady, o ktorých sme sa rozprávali a odfotiť sa skoro pri každom. Po prehliadke 

miniatúr, deti zaujali zvieratká, ktoré chovali v minifarme. Pokúpili si suveníry a mikrobus nás odviezol späť do 

Trenčína. Obedovali sme v Pizzerii Markus, kde deti dostali za odmenu, že sa pekne správali keksíky. 

Poobede sme strávili v kine pozeraním rozprávky. Autobusom sme sa odviezli do CVČ, kde sa deti 

naolovrantovali a postupne podchádzali domov. 

 

  5.Denná aktivita  : 14. 07. 2017 

Posledný deň sme zavŕšili plavbou po Váhu na dračích lodiach. Deti sa naučili ako správne sedieť v lodi, aby 

neohrozili seba ani ostatných, ako správne veslovať a počúvať kormidelník, pretože veslovanie je tímová 

práca, kde záleží na každom z nás.  

Po obede v Pizzerii Markus, sme sa vybrali MHD do CVČ, kde deti čakalo vyhodnotenie celého týždňa. Dobré 

správanie sa počas celého turnusu a aktívne zapájanie sa do činností, boli odmenené krásnymi cenami. 

 

Zhrnutie: 

  

Celý 2. turnus prebehol v príjemnej a zábavnej atmosfére, bez akýchkoľvek problémov, či úrazov. Deti sa 

správali disciplinovane, riadili sa pokynmi a zapájali sa do aktivít. Každý deň bol iný, aby sa vyhovelo 

požiadavkám, čo najväčšieho počtu detí a myslím si, že sa nám to podarilo. Finančné prostriedky určené na 2. 

turnus, boli minuté na aktivity, cestovné, stravné, pitný režim a vecné ceny. 

 

Zodpovedný  : Mgr.  J. Kašičková - Depešová 

 

Správa z letného tábora 3. turnus v dňoch   

Termín   : 17.7. – 21.7. 2017 

Počet detí  : 24 

Vek  : od 5 -  12 rokov 

Tretieho turnusu letného tábora v centre voľného času v Trenčíne na Východnej 9 sa zúčastnilo 24 

detí z toho 17 chlapcov a 7 dievčat a to vo veku od 7 do 13 rokov.  Tábor prebiehal dennou formou kde rodičia 

deti priviezli do CVČ  medzi 7:30 a 8 hodinou ráno a vyzdvihli si ich  medzi 15 a 16 tou hodinou, poprípade 

staršie deti chodili domov samé na žiadosť rodiča.  

1. Denná aktivita  17.7. 2017 

 Prebiehal podobne ako predošlé dva turnusy, kde sme sa s deťmi ktoré predchádzajúce dva týždne 

nenavštevovali tábor zoznámili, predstavili sme im pedagogický dozor na celý týždeň, oboznámili sme 

ich s programom celého týždňa. V pondelok sme navštívili Žrebčín v Motešiciach. Na programe bola 
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prehliadka žrebčína, jazda na koni a obed v miestnej reštaurácii . Následne sme sa presunuli 

autobusom do CVČ.  

2. Denná aktivita 18.7. 2017  

 V dopoludňajšom čase prebehli spoločenské hry v CVČ a o 10:00 sme sa presunuli  na Brezinu 

a navštívili sme Tarzániu. Obed prebehol v reštaurácii Country na Juhu.  

3. Denná aktivita 19.7. 2017 

Navštívili sme  Vojenské letecké múzeum v Piešťanoch. Doprava bola realizovaná vlakom  a obed 

prebehol v reštaurácii v Piešťanoch. O 14 tej sme sa vlakom vrátili do Trenčína a následne MHD do 

CVČ.  

4. Denná aktivita 20.7. 2017 

O  9:00 nás odviezol objednaný autobus do Bojníc a navštívili sme Zoo. Obed prebehol v reštaurácii 

Markus v Trenčíne a následne sme sa MHD presunuli do CVČ.  

5. Denná aktivita 21.7. 2017 

 Ráno prebehlo vyhodnotenie celého týždňa a odovzdávanie cien a následne sme sa presunuli do 

obchodného domu Južanka, kde sme mali  rezervovaný bowling. Po bowlingu sme sa MHD odviezli 

do parku v blízkosti autobusovej stanice, kde deti mali rozchod. Obed sme mali opäť v reštaurácii 

Markus a odtiaľ sme sa presunuli MHD do CVČ a ukončili sme tento ročný letný tábor v CVČ. 

 

Vyhodnotenie 

Tretí turnus by som hodnotila ako úspešný a bezproblémový či už z hľadiska počasia, správania sa 

detí a organizácie. Myslím si, že deťom sa program  každého dňa páčil a taktiež vecné odmeny ktoré posledný 

deň dostali. Všetky finančné prostriedky,  ktoré  boli určené na 3. turnus boli použité výlučne na aktivity, 

dopravu, pitný režim , stravu   a na vecné ceny pre deti. V komplexe by som všetky 3 turnusy na ktorých som 

sa zúčastnila ako pedagogický dozor ohodnotila na výbornú po všetkých stránkach a svedčí o tom aj spätná 

väzba od detí a ich rodičov. Už teraz sa  tešíme sa na ďalší ročník.  
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4.1.5. Metodická činnosť 

V uplynulom období CVČ poskytovalo metodickú pomoc začínajúcim externým zamestnancom 

vedúcich krúžkov. 

 

4.1.6. Štátna školská inšpekcia 

  V tomto školskom roku v našom zariadení nebola nahlásená školská inšpekcia. 

 

4.1.7.  Predmetové olympiády, záujmovo-umelecké a športové súťaže -obvodné, regionálne a krajské  kolá 

 
        Vedomostné olympiády a súťaže, recitačné súťaže v súlade s POP na školský rok 2016/2017 sa 

uskutočnili na základe Poverenia a Zmluvy s Obvodným úradom, odbor školstva v Trenčíne. 

CVČ prispieva k vyhľadávaniu a podpore talentovanej mládeže prostredníctvom koordinácie predmetových 

olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne vyhlasuje MŠ SR. Špecifikum olympiád je v tom, že všetky 

kolá súťaží konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku. 

V tomto školskom roku neprebehli súťaže Rozprávkové vretienko a Európa v škole z nedostatku financií. 

Vzhľadom k tomu, že o súťaž bol veľký záujem, rozhodli sme sa, že v týchto súťažiach budeme pokračovať, 

kde CVČ v Trenčíne sa stalo vyhlasovateľom tejto súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času v Trenčíne 
 

27 
 

4.1.7.1. Organizovanie okresných, regionálnych a krajských súťaží 

Tabuľka č. 1 

 

Olympiády Termín Miesto Predseda odbornej komisie Počet 
detí 

Zodpovedné 

O SJaL C - OK 15.11.2016 CVČ Trenčín Mgr. V. Žilková 13  Mgr. V. Žilková 

TO 1.12.2016 ZŠ Novomeského Mgr. Vojtech Laurinec  36 Mgr. J. Kašičková Depešová 

O Aj 1A,1B 17.1.2017 ZŠ Novomeského Mgr. Erika Topilinová  31 Mgr. M. Šujaková 

Nemecký jazyk 19.1.2017 ZŠ Hodžova Mgr. Jana Balušíková 5  Mgr. M. Somorovský 

MO  Z9, Z5 24.1.2017 ZŠ Kubranská Mgr. Marta Kákošová  67 Mgr. J. Kašičková Depešová 

Šaliansky Maťko 27.1.2017 CVČ Trenčín Mgr. Viera  Slivová   
21 

Mgr. B. Vaská 

O SJaL - KK 1.2.2017 CVČ Trenčín Mgr. A. Turanová 9 Mgr. V. Žilková 

GO  E-H, I 7.2.2017 ZŠ Kubranská RNDr. Antónia  Dvoranová 86 Mgr. M. Somorovský 

Dejepis 14.2.2017 ZŠ Veľkomoravská Mgr. M. Šumichrast 56 Mgr. M. Šujaková 

BIO C 16.02..2017 CVČ Trenčín Mgr. Vašek Jánsky  12 Mgr. B. Vaská 

PYT P3,P4,P5 14.3.2017 ZŠ Bezručova PaedDr.  Oľga Šmatláková  109 Mgr. J. Kašičková Depešová 

PYT P6,P7,P8 15.3.2017 ZŠ Bezručova Mgr. Oľga Šmatláková  118 Mgr. J. Kašičková Depešová 

FO  E  16.3.2017 ZŠ Dlhé Hony Mgr. Michal Galko  20 Mgr. M. Šujaková 

CHO Dz 23.3.2017 ZŠ Východná PaedDr. Lívia Hasajová, PhD. 16  Mgr. M. Šujaková 

BIO E 29.3.2017 CVČ Trenčín Mgr. Vašek Jánsky 11  Mgr. B. Vaská 

MO Z6,Z7,Z8 4.4.2017 ZŠ Kubranská Mgr. Marta Kákošová 78  Mgr. J. Kašičková Depešová 

Štúrov 
a Dubčekov 
Uhrovec 11.4.2017 CVČ Trenčín Mgr. Ľubica Kršáková  14 Mgr. V. Žilková 

Hviezdoslavov 
Kubín   12.4.2017 ZŠ Melčice-Lieskové Mgr. Viera Slivová  41 Mgr. V. Žilková 

Slávik SR 4.5.2017 ZUŠ Trenčín Mgr.  V. Žilková  26 Mgr. V. Žilková 

BIO D 4.5.2017 CVČ Trenčín 
 

4 Mgr. B. Vaská 

Na bicykli 
bezpečne 5.5.2017 CVČ Trenčín Tento rok sa nekonalo   Mgr. M. Somorovský 

Rozprávkové 
vretienko 

  
  Tento rok sa nekonalo     

Európa v škole     Tento rok sa nekonalo     

         773   

 

 

Do vedomostných súťaží sa v tomto školskom roku zapojilo 773 žiakov, čo je o 43 žiakov menej ako 

minulý rok. Ako ďalej vyplýva z tabuľky, najviac detí sa zapája do matematických súťaží a zaujíma ich aj 

história a geografia. Zvýšil sa záujem aj o Technickú olympiádu oproti minulému roku až o 10 detí, 

Z umeleckých súťaží vedie Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska. Najmenšiu účasť sme zaznamenali v 
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olympiáde z nemeckého jazyka – len 5 detí o polovicu menej ako minulý rok. Raz toľko narástol počet detí 

prihlásených na Olympiádu zo slov. jazyka a lit.. Oproti minulému roku sa počet žiakov zvýšil v jazykoch, 

speváckych a recitačných pretekoch. 

 

4.1.7.2. Športové súťaže boli realizované v súlade so športovým kalendárom, ktorý vydávame na 

začiatku školského roka: 

 

CVČ v spolupráci so základnými a strednými školami na základe poverenia Okresného úradu školstva 

v Trenčíne usporiadalo  niekoľko športových súťaží vyhlásených MŠ. 

 
 
Dátum Súťaž kolo 

počet 
škôl v 
predkole 

počet 
škôl 
vo 
finále 

počet 
žiakov v 
predkole 

počet 
žiakov 
vo 
finále Počet spolu 

29.9.2016 Cezpoľný beh SŠ ch OK   10   30 30 

29.9.2016 Cezpoľný beh SŠ d OK   12   36 36 

29.9.2016 Cezpoľný beh ZŠ d OK   19   50 50 

29.9.2016 Cezpoľný beh ZŠ ch OK   18   48 48 

8.2.2017 Florbal SŠ d OK   9   90 90 

9.2.2017 Florbal SŠ ch OK 13 3 127 32 159 

1.12.2016 Futsal ZŠ ch OK   4   36 36 

22.2.2017 Florbal SŠ RK   3   31 31 

8.11.2016 Futsal SŠ CH OK         12 4          118 39 157 

10.11.2016 Florbal SŠ D KK   3   32 32 

10.11.2016 Florbal SŠ CH KK   3   34 34 

4.11.2016 Aerobic SŠ D+CH OK   9   75 75 

15.11.2016 Stolný tenis ZŠ d OK   6   23 23 

15.11.2016 Stolný tenis ZŠ ch OK   11   41 41 

26.10.2016 Stolný tenis SŠ ch OK   11   35 35 

26.10.2016 Stolný tenis SŠ d OK   9   29 29 

15.11.2016 Aerobic SŠ D+CH KK    12   59 59 

22.11.2016 Stolný tenis ZŠ Ch RK   2   7 7 

22.11.2016 Stolný tenis ZŠ D RK   2   8 8 

11.10.2016 Florbal ZŠ dievčatá OK 18 4 181 40 221 

12.10.2017 Florbal ZŠ chlapci OK 23 4 246 41 287 

27.10.2016 Florbal ZŠ chlapci RK   3   28 28 

27.10.2016 Florbal ZŠ dievčatá RK   2   24 24 

1.2.2017 Volejbal SŠ chlapci OK   9   82 82 

2.2.2017 Volejbal SŠ dievčatá OK   9   84 84 

26.4.2017 Malý futbal ml. žiaci OK 19 6 183 55 238 

27.4.2017 Malý futbal ml. žiačky OK 
 

6 
 

55 55 

18.10.2016 Beminton ZŠ ch. OK   7   22 22 

18.10.2016 Beminton ZŠ d. OK   7   14 14 
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18.1.2017 Volejbal ZŠ chlapci OK 12 4 108 35 143 

17.1.2017 Volejbal ZŠ dievčatá OK 12 4 121 38 159 

25.10.2016 Bedminton SŠ ch OK   8   16 16 

25.10.2016 Bedmitnon SŠ d OK   8   19 19 

3.11.2016 Beminton ZŠ d. RK   2   4 4 

3.11.2016 Beminton ZŠ ch. RK   2   4 4 

3.11.2016 Bedminton SŠ d. RK   1   2 2 

3.11.2016 Bedmintom SŠ ch. RK   2   4 4 

15.2.2017 Basketbal ZŠ ch. OK   8   70 70 

12.2.2017 Basktetbal SŠ d OK   7   57 57 

14.2.2017 Basktetbal ZŠ d OK 9 3 88 29 117 

                                   
7.3.2017 Hádzaná SŠ ch OK   7   67 67 

16.2.2017 Hádzaná SŠ d OK   3   35 35 

26.2.2017 Basketbal ZŠ ch OK 7 4 68 41 109 

13.3.2017 Hádzaná ZŠ ch OK   4   43 43 

11.4.2017 Hádzaná ZŠ d OK 
 

4 
 

37 37 

21.4.2017 Hádzaná ZŠ d RK   2   22 22 

21.4.2017 Hádzaná ZŠ ch RK   2   22 22 

4.5.2017 Futbal Mc Donald OK 12 6 102 61 163 

21.3.2017 Gymn. Štvorboj d OK   4   40 40 

21.3.2017 Gymn. Štvorboj ch OK   1   5 5 

28.3.2017 Gymn. Štvorboj d RK   3   31 31 

28.3.2017 Gymn. Štvorboj ch RK   2   20 20 

25.4.2017 Atletika SŠ ch KK   14   38 38 

25.4.2017 Ateltika SŠ d KK   12   39 39 

12.5.2017 Mc Donald  KK   9   90 90 

5.5.2017 Atletika ZŠ dievčatá OK   17   127 127 

5.5.2017 Atletika ZŠ chlapci OK   16   123 123 

13.5.2015 Vybíjaná ZŠ dievčatá OK 18 3 198 32 230 

TOTAL             3736 

počet žiakov v 
súťažiach v šk. roku 
2016/2017 A:             3736 

  
      

  

Dátum Súťaž kolo 

počet 
škôl v 
predkole 

počet 
škôl 
vo 
finále 

počet 
žiakov v 
predkole 

počet 
žiakov 
vo 
finále Počet spolu 

29.11.2016 Streľba st. žiaci OK   13   44 44 

29.11.2016 Streľba ml. žiaci OK   10   30 30 

6.4.2017 Futbal st. žiaci OK 
 

11 
 

104 104 

7.4.2017 Futbal st. žiačky OK 
 

6 
 

54 54 

TOTAL             232 

počet žiakov v 
súťažiach v šk. roku 
2016/2017 B:             232 

  
      

  

Počet súťažiacich v šk roku 2016/2017 v športových súťažiach:                 3968 
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4.2.  Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské  zariadenie zapojené 
 
 

V školskom roku 2016/2017 sme na činnosť CVČ nezískali žiadne granty a dotácie. Aj napriek tomu 

sme realizovali projekty, ktoré sú naše vlastné náklady a majú niekoľkoročnú tradíciu. 

 

4.2.1 Projekt  Šikovníček 

 

Na tomto projekte spolupracujeme s mnohými základnými školami a materskými školami. Cieľom 

projektu je rozvíjať získané schopnosti , zručnosti a vedomosti. Takisto je našou úlohou poskytnúť 

pedagogickým zamestnancom rôzne námety na vyučovanie a záujmové vzdelávanie, umožniť im získavať 

metodické zručnosti pri tvorivých dielňach a cvičeniach. 

 
Cieľ projektu: 

Umožniť deťom v novom prostredí rozvíjať získané schopnosti, zručnosti a vedomosti. 

Projekt je určený na rozšírenie a doplnenie učiva 1. stupňa ZŠ, záujmového vzdelávania v ŠKD, Tento školský 

rok sme začali spolupracovať s niektorými MŠ v rámci predškolskej výchovy. 

Poskytnúť pedagogickým zamestnancom, ktorí sprevádzajú žiakov, námety na vyučovanie a záujmové 

vzdelávanie; umožniť im získavať metodické zručnosti pri tvorivých dielňach a cvičeniach. 

Projektu sa zúčastnili deti zo ZŠ Novomeského  ( 4 triedy), ZŠ Východná  (4 triedy), MŠ Dúha – Žabky, MŠ 

Dúha – motýliky, MŠ Zamarovce,   

 

Obsahové zameranie projektu:  

 
     Projekt sa zameriava na 7 oblastí: 

 

Telesná výchova 

 

Cieľ: pozitívne nasmerovať a viesť deti k pravidelnému pohybu a k radosti z pohybu 
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Aktivity: olympiády, súťaže, pohybové a loptové hry, beh, štafety... 

 

Prírodovedná výchova 
Cieľ: rozvíjať u detí pozitívny vzťah k prírode, oboznamovať ich s jej ochranou, faunou i flórou  

Aktivity: vedomostné súťaže, ekohry, tvorivé aktivity z prírodných materiálov, pohybové hry  

Výtvarná výchova 

Cieľ: podporovať u detí cit pre krásu, rozvíjať jemnú motoriku, zoznámiť ich s prácou s hlinou  

Aktivity: strihanie, lepenie, maľovanie, kreslenie, práca s hlinou, nové výtvarné techniky 

Dopravná výchova 

Cieľ: rozvíjať získané vedomosti o dopravných spôsobilostiach z vyučovania dopravnej výchovy  

Aktivity: praktické ukážky a aktivity, jazda na kolobežkách, súťaže 

 

Tanečná príprava 

Cieľ: rozvíjať orientáciu v priestore a harmóniu pohybu, cítenie hudby a rytmu  

Aktivity: tanečné pohybové hry, pohyb v priestore, pohybové hry so spevom, rytmické cvičenia  

Etická výchova 

Cieľ: osvojiť si sociálne zručnosti, viesť k sebaúcte, rozvíjať schopnosť komunikácie 

Aktivity: didaktické hry, hry na rozvoj komunikácie, prosociálnosti, rolové hry, dramatizácia 

 

Všetky činnosti vychádzajú z časovo-tematických plánov jednotlivých výchov. 

 

Projekt sa bude uskutočňovať v dopoludňajších hodinách, pravidelne 1 x týždenne  

(konkrétny deň sa dohodne vopred) 

 

          

 

4.2.2.  Projekt - Recyklohry 

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické 

zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených 

elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa 

správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. 

V tomto projekte sa mesačne plnia úlohy, za ktoré jednotlivé školy a školské zariadenia dostávajú body a tak 

sa môžu zapojiť do celkového hodnotenia 

 

4.3.  Údaje o výsledkoch kontroly hospodárenia 
 
 
  V tomto školskom roku v našom zariadení nebola vykonaná žiadna kontrola. 
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4.4. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach   
         zariadenia 
 
 
 

4.4.1.Budova a pozemky 
 
 

CVČ funguje v priestoroch Základnej školy na Východnej ulici, vlastníkom budovy je Mesto Trenčín. 

Priestorové podmienky Centra voľného času vyhovujú len podmienkam na vedenie niektorých záujmových 

útvarov. Na vedenie ZÚ využívame hlavne priestory škôl a materských škôl v meste a jeho spádovej oblasti. 

Vedenie ZÚ v týchto priestoroch je vždy podmienené predchádzajúcou dohodou o využívaní priestorov s 

konkrétnou školou alebo školským zariadením. 

 
 

4.4.2.Centrum voľného času Trenčín disponuje s týmito priestormi  
 
 
- počítačová učebňa -  je to miestnosť vybavená desiatimi počítačovými jednotkami a    

  slúži záujmovému krúžku zameranému na počítače 

- tanečná miestnosť – vybavená gymnastickým kobercom, zrkadlovou stenou,   

  audiovizuálnou technikou. Je k dispozícii tanečným krúžkom, cvičeniu s   

  handicapovanými deťmi, divadelnému krúžku. Priestor sa využíva i na metodické   

  zasadnutia i rôzne súťaže a olympiády 

- výtvarná a keramická miestnosť slúži na výtvarné aktivity a fotografický krúžok, 

   využívajú ich aj členovia krúžku Lego 

- detská herňa je vyhradená pre menšie deti a ich činnosti 

- malá miestnosť slúži stretnutiam televízneho štúdia 

- dielňa, v ktorej prebieha rádioelektronický a modelársky krúžok, vláčiky 
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4.4.3.V priestoroch CVČ sa ďalej nachádzajú  
 
 
- dve kancelárie / pedagogickí zamestnanci CVČ, ekonomický zamestnanec CVČ/ 

- riaditeľňa 

- športový sklad 

- sklad na výpočtovú techniku 

- WC pre dospelých a WC pre deti 

- kúpeľňa so sprchovacím kútom 

 
 

4.4.4.Chýbajúce priestory   
  

          Nachádzame  sa v priestoroch ZŠ Východná, nemáme svoje vlastné priestory. Počet záujemcov o naše 

krúžky stále rastie, a tak  súčasné priestory sú pre nás momentálne nevyhovujúce. Mnohé krúžky sa nám 

prekrývajú , chýbajú nám ďalšie miestnosti pre ďalšie voľno-časové aktivity, čoraz častejšie máme problém 

s telocvičňou, deti majú záujem o šport, ale bohužiaľ, telocvičňa v ZŠ je plne obsadená aktivitami iných 

subjektov.  

 
 
 
 

4.4.5.Materiálno-technické vybavenie CVČ  
 

Materiálno – technické vybavenie Centra je na dostačujúcej úrovni. CVČ disponuje  dvomi farebnými 

tlačiarňami,  jednou kopírkou, šiestimi PC zostavami, 4 notebookmi, skenerom, jedným telefónom, 4 mobilnými 

telefónmi a telefónom s faxom. Tieto slúžia pre pedagogických zamestnancov a ekonomickú pracovnú silu. 

Pre klientov CVČ je zabezpečených ďalších 10  použitých počítačových zostáv, ktoré sme dostali od 

sponzora. Okrem menovanej techniky je v inventári CVČ postačujúce športové vybavenie, knižnica a súbor 

spoločenských hier, televízor, video, videokamera a dva digitálne fotoaparáty,  hrnčiarsky kruh a grafický lis. 

 
 
Chýbajúce vybavenie  
 

- gymnastické žinenky, športové náčinie, tatamy, 
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- vybavenie výtvarnej učebne novým nábytkom a zabezpečenie dielne  novým strojno-technickým 

vybavením. Veľmi havarijná situácia je s podlahou ešte v niektorých triedach. Nevyhovujúci je i stav 

okien . Bol už zaznamenaný jeden pracovný úraz. 

 

 
4.5.   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-  
          vzdelávacej činnosti zariadenia 

 

  

Rozpočet CVČ Trenčín na rok 2016/2017 

Tabuľka:  Rozpočet CVČ Trenčín na rok 2013, 2014 a 2015, 2016 

 

 

  2 013 2 014 2 015 2016  

Mzdy, platy, OOV 52 609 51 000 56 375 60321  

Poistné a príspevok do poisťovní 18 643 18 100 19577 20947  

Tovary a služby, z toho: 17 038 16 430 19 574 22757  

Vzdelávacie poukazy 539 340 400 400  

Transfery - náhrada PN, odchodné 32 570 400 400  

Rekonštrukcia toaliet 0 8 350 0 0  

Spolu 88 861 94 790 95 926 104825  

 

 Posledná správa zamestnávateľa o vykonanej previerke stavu pracoviska z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci bola v roku 2017 

 Stav revízií: 

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške boli vykonané všetky úkony vyplývajúce z STN 33 1500, 

STN 33 2000-6 a noriem súvisiacich v náväznosti k vyhláške MPSV a R  SR č. 508/2009 Z.z. § 9/b 

a k zákonu NRSR č. 124/2006 Z.Z. 
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- revízia elektrického zariadenia 19. 10. 2017 

- revízia hromozvodov r. 2017 

- revízia hasiacich prístrojov r. 2017 
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V.   Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja CVČ Trenčín 

V školskom roku 2016/2017 boli strategické a čiastkové ciele a hlavné úlohy rozpracované v Pláne práce 

CVČ Trenčín na školský rok 2016/2017 nasledovne: 

 Dopracovať pedagogickú dokumentáciu a inú dokumentáciu CVČ podľa novej vyhlášky MŠ SR č. 

306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, 

školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a podľa pokynov a usmernení MŠ SR 

 Dopracovať výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy a začleniť ich do výchovného 

programu CVČ. 

 Posilniť motiváciu vychovávateľov, ich profesijný a odborný rast. 

 Podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého žiaka, študenta i detí z materských škôl. 

 Rozvíjať spoluprácu s rodičmi, verejnosťou, školami v meste i inými inštitúciami v Trenčíne 

i v okolí. 

 Zlepšiť estetiku prostredia školského zariadenia a jeho okolia. 

 Zaviesť nové formy a metódy práce, pokračovať v skvalitňovaní  práce a kvalitnou    a sústavnou 

propagáciou zachovať počty detí a ostatných účastníkov v pravidelnej i nepravidelnej záujmovej 

činnosti. 

 Ponúkať pravidelné i nepravidelné aktivity rôznym cieľovým skupinám a prebúdzať u nich záujem sa 

do týchto aktivít zapájať, prípadne sami si aktivity pripravovať a organizovať. 

 Vo väčšej miere zapojiť do činnosti deti od 5 do 15 rokov, zamerať sa na nezamestnanú mládež, 

mladé ženy na materskej dovolenke a ženy v domácnosti. 

 Zapojiť do činnosti rodičov s deťmi. 

 Naďalej pokračovať v spolupráci s handicapovanými deťmi a dospelými v oblasti umenia a športu. 

 Učiť deti rozlišovať pasívne a aktívne trávenie voľného času. 

 Neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov. 

 Pokračovať v  ponuke dopoludňajších  výukových  programov pre triedne kolektívy MŠ, ZŠ, SŠ  

v okolí v oblasti environmentálnej výchovy so zameraním na podporu ochrany prírody, zdravého 

životného štýlu a prevencie negatívnych spoloč. javov. 

 

 Nadväzovať na spoluprácu s materskými školami a základnými školami a pokračovať v projekte  

Šikovníček 

 Pripraviť  zaujímavú ponuku nových programov pre MŠ,ZŠ a SŠ 
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 Pokračovať v tvorbe atraktívnej letnej činnosti pre deti a mládež , ponúknuť možnosť účasti 

v prímestskom tábore, nájsť vhodné priestory pre  druhý týždenný pobytový tábor. 

 Zaoberať sa prieskumom zameraným na život detí a mládeže v Trenčíne, výsledky prieskumu 

spracovávať a pravidelne o nich informovať verejnosť. 

 Získavať finančné prostriedky formou sponzorstva, dotácií, príležitostných darov a zapájaním sa 

do rôznych projektov, podporujúcich zdravý životný spôsob života. 

 Rozvíjať nové formy spolupráce a pokračovať v spolupráci s organizáciami, ktoré už    boli 

nadviazané. 

 Spolupodieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov a pomáhať rozvíjať u cieľových 

skupín zdravý životný štýl. 

 Maximálne využiť miestnych médií a šíriť ciele CVČ a motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu 

medzi potenciálnymi čitateľmi, poslucháčmi a divákmi týchto médií. 

 Udržať dobré meno CVČ a zachovať pozitívny image v povedomí širokej verejnosti. 

 Úlohy vyplývajúce z plánu CVČ Trenčín, ktoré neboli splnené alebo boli splnené len sčasti, 

prechádzajú do plánu práce na rok 2017/2018, kde budú prioritou. 

 

Výrazne posilniť spoluprácu s rodičmi a zapojiť ich do aktivít i účinnej pomoci pri fungovaní CVČ. 
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VI. Swot - analýza 

Silné stránky 

 

 

 priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené – dielňa, tanečná, PC, Vv, herňa 

 vybavenie na pohybové a tanečné aktivity, 

 vybavenosť informačnými technológiami a  gramotnosť pracovníkov v IKT, 

 bohaté skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania a organizovaní voľného času, 

 poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám, 

 ponuka ucelených výukových programov pre žiakov MŠ, ZŠ i stredoškolákov, 

 dôraz na zážitkové učenie, 

 vzájomné citové väzby pedagógov a detí, 

 flexibilita zamestnancov a pripravenosť pedagógov na zmeny, 

 spolupráca so školami, inými subjektmi a zriaďovateľom, 

 prejavený záujem zo strany cieľových skupín, 

 zachovanie počtu členov v krúžkoch, 

 referencie o spokojnosti zo strany účastníkov, verejnosti a zriaďovateľa 
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Slabé stránky  

 

 vzdelávacie poukazy - nerovná konkurencia so školami, 

 takmer žiadny záujem zo strany ministerstva, 

 schválenie doplnenia zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, stred. škôl a školských 

zariadení... a úprava zákona 596/2003 Z.z.o štát. správe a školskej samospráve ... 

 malý záujem zo strany detí a mládeže o príležitostnú činnosť 

 malá disciplinovanosť súčasnej populácie (rodičov i detí) – pasívny prístup, nezáujem 

 nedostatočná úroveň finančných motivačných  faktorov pre zamestnancov 

 zlepšiť úroveň propagácie činností CVČ 

 nevyhovujúce umiestnenie areálu – mimo mesta,  nemáme bezbariérový prístup 

 chýba základná spolupráca s rodičmi 

 slabý záujem mesta o podporu voľno-časových aktivít pre deti a mládež 

 vyťaženosť pedagogických pracovníkov – je potrebná nová pracovná sila 

 nedostatok priestorov pre činnosť 
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Príležitosti  

 podpora vzdelávacích a informačných aktivít zo strany vlády 

 vládna podpora neformálneho vzdelávania 

 vytvorenie atraktívnej ponuky pre všetky vekové skupiny 

 výraznejšia prezentácia výsledkov CVČ na verejnosti 

 zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež 

 podpora aktívneho využívania voľného času 

 projekty 

 podpora vzdelávania a sebarealizácie pedagógov 

 posilňovanie rodinných kompetencií rôznymi aktivitami 

 využitie dobrovoľníkov 

 

 

Ohrozenia  

 „nerovná štartová čiara“ so základnými školami v oblasti záujmových krúžkov 

(vzdelávacie poukazy) 

 Nariadenie vlády č. 668/2004 a z neho vyplývajúci klesajúci počet detí v pravidelnej 

záujmovej činnosti 

 nezáujem o činnosť zo strany detí a mládeže 

 malý záujem rodičov o činnosť ich detí vo voľnom čase 

 znižovanie dotácií mesta na činnosť 

 veľká konkurencia iných organizácií v oblasti voľného času 

 slabé až žiadne ponuky na vzdelávanie vychovávateľov 

 nové nariadenia vlády diskriminujú CVČ 
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                  V Trenčíne     16.10.2017                                         Mgr. Viera Žilková 

                                                                                riaditeľka CVČ Trenčín 
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