
 Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku  2012/2013 
 
1. Základné identifikačné údaje o škole: 
a) názov školského zariadenia 
    Centrum voľného času Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01Ziar nad Hronom 
b) adresa školského zariadenia 
    Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom 
c) telefónne a faxové čísla školského zariadenia   
     045/6733348,  0905 295 556,  0905 797 871,   
     fax   0456733348 
d) internetová a elektronická adresa školského zariadenia 
     www.cvczh.edu.sk, cvczh@mail.t-com.sk , riaditelcvczh@gmail.com  
e) údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia 
     Mesto Žiar nad Hronom 
     Š. Moysesa 46 
     965 01  Žiar nad Hronom 
f) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 
    Mgr. Helena Gáfriková – riaditeľka  
g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch 
    Rada CVČ – 5-členná, predseda  Radovan Černák – za zamestnancov CVČ 
    Členovia: za mestské zastupiteľstvo – MUDr. Richard Rišňovský 
                    za zriaďovateľa  - Mgr. Adriána Giláňová 
                    za rodičov – PaedDr. Miloš Viglašský 
                    za rodičov – Renáta Miháliková                
    Iné poradné orgány – Pedagogická rada 
2. Údaje o počte žiakov CVČ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 
údaje o počte detí v školskom zariadení 
 
Počet žiakov navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť sa v priebehu školského roka 
menil z dôvodu nestálosti záujmu u jednotlivých detí a z dôvodu úhrady poplatkov za činnosť. 
Počet prihlásených detí do záujmových útvarov k 15.9.2012:  1012 
Počet detí navštevujúcich  CVČ v priebehu školského roka podľa jednotlivých záujmových 
útvarov (bez podmienky 1 x fyzický nápočet):  1461 
 
Rozdelenie počtu  navštevujúcich detí a mládeže v záujmových útvaroch podľa oddelení: 
Oddelenie : Počet  záujmových  útvarov Počet 

detí 
Prírodoveda 17 246 
Veda a technika 6 79 
Estetika a spoločenské vedy 39 543 
TV, šport a rekreač. činnosť                   35     593 
SPOLU 97     1461 

 
Na oddelení estetiky a spoločenských vied pracovalo  39   záujmových útvarov 

1. Brušné tance  - vedúca krúžku Beata Gundová  
2. Keramika – vedúca krúžku Mgr. Kamila Andoková , 
3. Keramika – vedúca krúžku Mgr. Kamila Andoková  
4. Ľudové tance Hronček - vedúca krúžku Viktória Gašparíková, M.Faško  
5. Ľudové tance Hronček - vedúca krúžku Viktória Gašparíková, V.Fašková  
6. Maškrtníček- vedúca krúžku Ľudmila Žifčáková  
7. Malý výtvarník – vedúca krúžku Mgr. Helena Gáfriková  
8. Moderné tance – vedúca krúžku PaedDr. Petronela Gáfriková  



9. Moderné tance – vedúca krúžku PaedDr. Petronela Gáfriková 
10. Moderné tance – vedúca krúžku PaedDr. Petronela Gáfriková  
11. Objavy predškoláka – vedúca krúžku Mgr. Kamila Andoková  
12. Tanečná MŠ – vedúca krúžku PaedDr. Petronela Gáfriková  
13. Lingvistický – vedúca krúžku Mgr. Andrea Némethyová   
14. Lingvistický – vedúca krúžku Mgr. Soňa Foltánová  
15. Hráme sa s knihou  – vedúca krúžku Mgr. Lívia Silná 
16. Tanečný krúžok  – vedúca krúžku Mgr. Lucia Debnárová  
17. Spevácko-tanečný – vedúca krúžku Mgr. Soňa Neštinová  
18. Nemčina hrou  – vedúca krúžku Andrea Mazan  
19. Farebný svet – vedúca krúžku Mgr. Monika Urblíková  
20. Poznajko  – Mgr. Marta Baťová   
21. Divadelný  – vedúca krúžku Mgr. Judita Môciková   
22. Redakčná rada  – vedúca krúžku Mgr. Viera Kaníková  
23. Veselá abeceda – vedúca krúžku Mgr. Eva Gocníková  
24. Angličtina pre prvákov – vedúca krúžku Mgr. Silvia Beňová  
25. Slovenčina známa neznáma – vedúca krúžku Mgr. Zuzana Irgelová 
26. Slovenčina známa neznáma – vedúca krúžku Mgr. Zuzana Irgelová 
27. Okná do literatúry- vedúca krúžku Mgr. Anna Dvorská  
28. Okná do literatúry- vedúca krúžku Mgr. Anna Dvorská  
29. Výtvarný ateliér - vedúca krúžku Mgr. Viera Libiaková  
30. Slovenčina hravo a tvorivo  – vedúca krúžku Mgr. Eva Marcineková  
31. Slovenčina na slovíčko  – vedúca krúžku Mgr. Jana Borgulová  
32. Angličtina pre druhákov – vedúca krúžku  Mgr. Dagmar Čertíková  
33. Angličtina pre prvákov  – vedúca krúžku Mgr. Dagmar Čertíková  
34. Nemčina hrou  – vedúca krúžku Mgr. Jana Ivanová  
35. Žiacky parlament  – vedúca krúžku Mgr. Jana Borgulová  
36. Nemčina hrou pre druhákov – vedúca krúžku Mgr. Jana Ivanová  
37. Mladý zdravotník – vedúca krúžku Mgr. Ľuboslava Adamovská   
38. Prvá pomoc  - vedúca krúžku Mgr. Beata Dubeňová  
39. Dejepisný krúžok – vedúca krúžku Mgr. Valéria Fridrichová  

  
Na oddelení prírodovedy, vedy a techniky pracovali 23 záujmové útvary: 

1. Astronomický – Mgr.B.Príhoda 
2. Kynologický – M.Vrtáková 
3. Digi foto – R.Černák 
4. Hravá matematika –  Mgr.M.Urblíková 
5. Mladý chemik  –  PaedDr.V.Hrončeková 
6. PC Hry  –  T.Bitala 
7. Robotika  –  L.Bitala 
8. Mladý matematik  –  PaedDr.V.Hrončeková 
9. Internetový krúžok  –  Mgr. Némethyová 
10. Internetový  –  Mgr. K. Mlynarčíková  
11. Technický krúžok  –  Mgr. M. Mlinkovičová 
12. Matematický  – Mgr. K. Mlynarčíková 
13. Matematika v praxi –  Mgr.M. Hrmová 
14. Práca s počítačom  –  Mgr. Soňa Sedláková 
15. Lego robotika  – Ing.L.Červenák 
16. Elektronik  –  J.Bystričanová 
17. Mladý technik  –  Mgr. D. Matušková 
18. Nebojme sa matematiky  - Mgr. J. Prokeinová 
19. Základy informatiky –  Mgr. V. Schwarzová 
20. Matematika hrou  - Mgr. B. Želiarová 
21. Bystré hlavičky -   Mgr. Mgr. Soňa Neštinová  
22. Matematika ľavou,zadnou – Mgr. Miroslava Peštuková  



23. Matematika  ľavou, zadnou – Mgr. Miroslava Peštuková  
 

  
Na oddelení TV, športu a rekreačnej činnosti pracovalo 35 záujmových útvarov: 

  1.   Atletika – vedúci O. Dávid,  
  2.   Bedminton – vedúci Mgr. J. Kubina,  
  3.   Cyklistika – vedúci F. Sitora,  
  4.   Florbal – vedúci Mgr. J. Kubina, 
  5.   Florbal – vedúci Ing. Š. Muha,  
  6.   Futbal – vedúci Mgr. R. Urgela,  
  7.   Futbal – vedúci Mgr. Michal Košuda,  
  8.   Gymnastika – vedúci Mgr. J. Kubina,  
  9.   Halový futbal – vedúci R. Černák,  
10.   Karate – vedúci R. Černák,  
11.   Karate junior – vedúci R. Černák,  
12.   Karate junior II. – vedúci R. Černák,  
13.   Karate MŠ – vedúci R. Černák,  
14.   Letný biatlon – vedúci O. Dávid,  
15.   Loptové hry – vedúci Ing. Š. Muha,  
16.   Lukostreľba – vedúci M. Konoradský,  
17.   Mini futbalový – vedúca Ing. Radoslav Vanko,  
18.   Rekreačné plávanie I. – vedúci PaedDr. P. Gáfriková, R. Černák,  
19.   Rekreačné plávanie II. – vedúci Mgr. J. Kubina, K. Andoková,  
20.   Rekreačné plávanie III. – vedúci Mgr. J. Kubina, Mgr. K. Andoková,  
21.   Rekreačné plávanie IV. – vedúci PaedDr. Gáfriková, Mgr. Andoková,  
22.   Strelecký krúžok – vedúci M. Grúber,  
23.   Stolný tenis – vedúci Ing. J. Barniak,  
24.   Stolný tenis – vedúci I. Šedivec,  
25.   Strelecký krúžok – vedúci Mgr. J. Rochovský,  
26.   Športová gymnastika – vedúci J. Hrmo,  
27.   Športové hry MŠ – vedúca PaedDr. P. Gáfriková,  
28.   Tenis – vedúci Mgr. J. Kubina,  
29.   Tenisový krúžok – vedúca Mgr. Ľ. Adamovská,  
30.   Tenisový krúžok – vedúca Mgr. Ľ. Adamovská,  
31.   Tuláčik I. – vedúca M. Hanzelová,  
32.   Tuláčik II. – vedúca V. Prokeinová,  
33.   Turistický – vedúca M.Peštuková,  
34.   Vodníci I. – vedúca Mgr. D. Štrbíková,  
35.   Vodníci II. – vedúca Mgr. E. Višňanská,  
 
 

Počet vedúcich záujmových útvarov : 
Interní Externí Spolu 
5    61    66 

 
Počet vedúcich nesúhlasí s počtom krúžkov, nakoľko niektorí  viedli viac krúžkov. 

 
 
 
 
 



Prehľad aktivít z oblasti príležitostnej, spontánnej  podľa  oddelení CVČ: 
 
Oddelenie prírodovedy, vedy a techniky: 
FLL – robotická súťaž pre žiakov  základných škôl 
Bezpečné bicyklovanie – náučná ukážka povinnej výbavy cyklistu, bicykla a základy údržby   
Facebook plusy a mínusy – interaktívne prednášky pre žiakov ZŠ 
Areál škôl pre vtáčiky – Séria besied s lesným pedagógom , ornitológom zameraných na                   
         život operencov v areáloch škôl. 
Prevencia sa nás týka – stretnutie PEER aktivistov zameraných na drogovú prevenciu 
Euráče, Doláče čo s Vami?  - Prednášky pre žiakov ZŠ a OGY zamerané na finančnú 
gramotnosť 
Vedecká kaviareň – diskusné fórum pre učiteľov s vedeckými pracovníkmi  
Poznaj svoje možnosti – prezentačné podujatie firiem  ŽPP v projekte ProTech 
O Zlatý blyskáč – rybárska súťaž pre žiakov ZŠ 
Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti projektu ProTech 
Informovaný sa vie chrániť – séria besied so štátnym a mestským policajtom na školách 
Výskum, drevo a chémia – exkurzia pre vybraných žiakov na chemickej katedre STU vo 
Zvolene 
Atlantis – exkurzia v Atlantis sience center v Leviciach. 
Kids Lab – exkurzia spojená s praktickými experimentmi pre žiakov ZŠ 
Prevencia sa nás týka – interaktívnych prednášok na tému prevencia -   
                                       v spolupráci s RUVZ pre žiakov 5. roč. ZŠ 
Sudoku – súťaž pre žiakov ZŠ v riešení sudoku 
Viem kto som Viem čo chcem – súťaž pre žiakov 6. ročníkov ZŠ zameranú na prevenciu 
 
 
Oddelenie estetiky a spoločenských vied: 
Deň otvorených dverí 
Stretnutia žiackeho mestského parlamentu  
Deň bielej palice – predaj bielej pastelky v spolupráci s UNaSS 
Lekvár starej mamy – pripomenutie starých tradícií 
Mám svojich starkých veľmi rád – literárno – výtvarná  vlastná súťaž pre tvorivých autorov 
s prezentáciou pre starých rodičov 
Vzdelávanie prostredníctvom projektu Zdravý úsmev 
Hodina deťom – predaj odznakov Huga na školách a v meste v spolupráci so žiakmi  
mestského  školského parlamentu 
Vianočná guľa – výtvarná súťaž pre deti ZŠ 
Stará mama pečie opekance – pre deti v školských kluboch ZŠ 
Vianočné dielne – pečenie vianočných oblátok  pre deti MŠ a ZŠ 
Betlehem – výtvarná súťaž 
Mikuláš pre členov OZ Mosty 
Neobyčajné srdce – výtvarná súťaž pre deti ZŠ 
Veľkonočné variácie ukryté v košíku – súťažná výstava prác žiakov ŠKD 
Rastliny Pľúca ZEME - literárno – výtvarná  vlastná súťaž pre tvorivých autorov 
Deň žiarskych škôl a žiarskej mládeže – podujatie pre ZŠ, SŠ a verejnosť v spolupráci 
s MŽP a ZŠ v meste  
Deň zdravia – spolupráca pri podujatí  organizovanom  Mestom Žiar nad Hronom 
Najlepší školský časopis – 9. ročník súťaže pre ZŠ a SŠ 
Ukončenie krúžkovej činnosti CVČ – predvedenie práce jednotlivých krúžkov rodičom 
a verejnosti 
 
 
 
 
 



Oddelenie športu a rekreačnej činnosti: 
Beh SNP – spolupráca na podujatí organizovanom MsÚ OŠaŠ 
Futbalový turnaj MŠ 
Futsal Zober loptu, nie drogy 
Veľkonočná cena v plávaní ZŠ – spolupráca na podujatí organizovanom MsÚ OŠaŠ 
Beh oslobodenia – podujatie vyhlásené MsÚ OŠaŠ 
Na bicykli bezpečne – spolupráca pri organizovaní podujatia s OR PZ SR 
Olympiáda hviezdičiek – podujatie olympijskej výchovy 
 
 
 
Centrum voľného času je podľa zmluvy s KŠÚ v Banskej Bystrici organizátorom 
predmetových olympiád, postupových súťaží ZUČ, športových postupových súťaží. 
 
Predmetové olympiády: 

- Matematická olympiáda: obvodné kolo 2x                                77 detí/ 12 dospelých 
- Chemická olympiáda: obvodné kolo                                           6 detí/3 dospelí 
- Geografická olympiáda: obvodné kolo                                      90 detí/ 6 dospelých 
- Olympiáda v anglickom jazyku: obvodné kolo                          16 detí/ 3 dospelí 
- Olympiáda v nemeckom jazyku: obvodné kolo                           7 deti/ 2 dospelí 
- Dejepisná olympiáda: obvodné kolo                                          25 detí/ 3 dospelí 
- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: obvodné kolo     5 detí/ 3 dospelí 
- Technická olympiáda: obvodné kolo                                           8 detí/ 3 dospelí 

 
Postupové súťaže záujmovo-umeleckej činnosti:  

- Európa v škole                                       - 15 detí 
- Rozprávkové vretienko                          - 13 detí / 6 dospelých 
- Hviezdoslavov Kubín : obvodné kolo     - 80 detí/ 15 dospelých  

  
Postupové športové súťaže: 
 
Obvodné kolá: 
Podujatie Detí a mládeže Dospelých 
Bedminton ZŠ, SŠ (5 kategórii)   24   8 
Basketbal chlapci ZŠ   56   8 
Futsal chlapci SŠ   37   6 
Florbal chlapcov a dievčat SŠ   20   3 
Volejbal dievčatá SŠ   40   5 
Basketbal chlapci SŠ   19   4 
Volejbal dievčatá ZŠ   68 10 
Orion florbal cup - mladších žiakov ZŠ   84 10 
Orion florbal cup - mladších žiačok ZŠ   82 11 
Orion florbal cup - starších žiakov ZŠ   89 11 
Orion florbal cup - starších žiačok ZŠ   80 11 
Volejbal chlapci SŠ   45   5 
Vybíjaná dievčat ZŠ   79   8 
Gymnastický štvorboj (4 kategórie)   19   3 
Veľký futbal chlapci SŠ   64   6 
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Dôvera   30   5 
Mc’Donalds cup (futbal pre najmenších I. st.) 100 13 
Malý futbal dievčatá ZŠ (96 a ml.) Jednota   57   8 
Atletika ZŠ 124   9 

 
 



Regionálne kolá: 
Podujatie Detí a mládeže Dospelých 
Bedminton ZŠ, SŠ (5 kategórii)   12   5 
Basketbal chlapci ZŠ   28   5 
Volejbal dievčatá SŠ   32   4 
Vybíjaná dievčatá ZŠ   36   4 
Volejbal dievčatá ZŠ   36   4 
Veľký futbal chlapci SŠ   32   4 
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Dôvera   20   4 
Malý futbal dievčatá ZŠ (96 a ml.) Jednota   29   4 

 
Krajské kolá: 
Podujatie Detí a mládeže Dospelých 
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Dôvera   60   8 

 
 
Rekreačná činnosť: 
 
Jarný prímestský tábor denný   - Fašiangový 
Letné prímestské tábory denné:    júl  – Šikovné ruky (šport, hry, zábava) 

                                                august – Letom svetom (cestovanie a zábava) 
Letný pobytový tábor:   Rekreačné stredisko Púšť – Intergalaktické prázdniny 
 
V školskom roku 2012/2013 sa celkom 4  rekreačných podujatí  zúčastnilo 212 
účastníkov. 
 
Počet účastníkov navštevujúcich príležitostnú záujmovú činnosť podľa oddelení : 
 
Oddelenie: Počet podujatí: Počet účastníkov 
Prírodoveda 9 1088 
Veda a technika 13   993 
Estetika a spoločenské vedy 53 6524 
TV, šport               7             880 
Rekreačná činnosť - tábory  4    212    
Postupové súťaže – predmetové olympiády,  
záujmovo – umelecké súťaže,  športové súťaže 

40 1744 

SPOLU 126 11441 
 
 
 
3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ, Údaje o počtoch úspešnosti žiakov 
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  
                                                                0 
4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania  
                                                                0 
5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  
zamestnancov školy 
Počet zamestnancov CVČ: 
 
Pedagogickí Prevádzkoví Spolu 
5 2 7 



 
Odbornosť a kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov CVČ: 
Vychovávatelia  pedagogického úseku  spĺňajú  odbornosť na 80% (z piatich pedagógov sú 
štyria kvalifikovaní  a jeden si dopĺňa kvalifikáciu). 
  
Počet externých zamestnancov : 61 externí vedúci záujmových útvarov 
                                                     1 správca PC siete a webovej stránky 
                                                     1 pracovníčka  PaM 
 
6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Meno Názov školenia Priebeh školenia 
Mgr. Ján Kubina Koordinátor drogovej prevencie  24.11.2011 Pokračuje  
Mgr. Ján Kubina Inovácia odborných kompetencií 

vychovávateľov školských 
výchovno-vzdelávacích zariadení 

17.04.2012 Pokračuje 

Radovan Černák Inovácia odborných kompetencií 
vychovávateľov školských 

výchovno-vzdelávacích zariadení 

17.04.2012 Pokračuje 

Radovan Černák Kvalifikačné vzdelávanie pre 
vychovávateľov a ped. 

pracovníkov v školách a šk. 
zariadeniach 

30.10.2011 Pokračuje  

Mgr Helena Gáfriková Súhrnný výklad zákonov 15.10.2012 17.10.2012 
 Identifikácia obetí obchodovania 

s ľuďmi 
9.04.2013 10.04.2013 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
Centrum voľného času Žiar nad Hronom  môže svoje úspechy hodnotiť len prostredníctvom 
detí v krúžkoch : 
Verejné vystúpenia detí krúžkov  
(Tanečný BUBBLES, Brušné tance , Detský folklórny súbor HRONČEK, spevácko-tanečný 
krúžok ) 
 v rámci mesta Žiar nad Hronom:  
- Deň otvorených dverí  
- 18. veľtrh cvičných firiem SOA 
- otvorenie športových turnajov 
- program pre Regionálnu súťaž FLL 
- program pre medzinárodnú súťaž FLL V4 + Bulharsko 
- Stavanie mája 
- Deň matiek v MsKC a v Domove dôchodcov 
- Streetball 
- Deň žiarskych škôl 
- Ukončenie krúžkovej činnosti 
 
 
Účasť na súťažiach 
V tomto roku sa deti z tanečného krúžku BUBLES zúčastnili regionálnej súťaže Deň tanca 
v Banskej Štiavnici a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Žiari nad Hronom. 
 



Úspešne sa prezentovali malí karatisti, ktorí sa zúčastnili na dvoch súťažiach : 
( Memoriál Jozefa Juhaňaka a Žarnovický pohár) určených aj pre začiatočníkov. V svojich 
kategóriách   obsadili medailové umiestnenie a potvrdili veľmi dobre nastavený koncept 
prípravy začiatočníkov.  
 
Centrum voľného času Žiar nad Hronom  je druhý rok  koordinátor FLL (first lego league) na 
Slovensku pre všetky  základné školy v regióne. Pre zvýšenie konkurencie schopnosti 
teamov Žiarskych škôl mestské kolá FLL. V novembri naše CVČ organizovalo v kraji 
regionálne  kolo FLL,  z ktorého prvé dva tímy  postúpili do stredoeurópskeho kola V4.  
Následne sme organizovali aj FLL Semi Final Central Europe Southeast (BG/CZ/H/PL/SK). 
Kde bolo celkovo až 18 teamov ( v jednom tíme bolo 10 členov). 
 
Vynikajú odozvu u škôl mali aj série prednášok preventívneho protidrogového charakteru 
v spolupráci s okresným riaditeľstvom PZ v Žiari nad Hronom (Kpt.Mgr Jana Šmondrková)  
a mestskou políciou mesta Žiar nad Hronom (Inš. Jozef Kováč), na tému Informovaný sa 
vie chrániť. Na konci školského roka sme zorganizovali pre žiakov 6. ročníkov, ktorí sa 
zúčastnili prednášok hru ,,Viem kto som, viem čo chcem.“  na hracom koberci . 
 
Ako úspešnú môžeme hodnotiť aj sériu prednášok zameraných na finančnú gramotnosť pod 
názvom ,,Euráče, doláče čo s Vami“. Uskutočnili sa na všetkých žiarskych základných 
školách ako aj na Gymnáziu, ZŠ v Hornej Ždani a ZŠ Hliníku nad Hronom. 
 
Z prírodovednej oblasti bola pre školy najzaujímavejšia séria besied s lesným pedagógom 
a potom s ornitológom priamo v CVČ. Po prednáškach bola vyhlásená súťaž ,,Areál školy 
pre vtáčiky“, v ktorej úlohou bolo vytvoriť čo najlepšie prostredie pre vtáčiky ( vyrobiť 
a správne umiestiť búdky a kŕmidla pre vtáčiky), tak aby sa vtáčikom uľahčil život v zime.   
 
  
8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
ZDRAVÝ ÚSMEV : 
projekt venovaný prevencii a zubnej hygiene pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ. CVČ zastrešuje 
projekt na ZŠ personálne (zaškolená  Školská asistentka zubnej starostlivosti) a metodicky 
v spolupráci s odborným garantom  MUDr. Z. Kukolíkovou. Projekt prebieha na všetkých ZŠ 
na území mesta Žiar nad Hronom už niekoľko rokov a javí sa stále ako úspešný a potrebný 
z hľadiska zubnej prevencie. 
 
POLICAJT MOJ KAMARÁT 
 projekt zameraný na prevenciu kriminality detí a mládeže. CVČ sa podieľa na projekte 
spoluprácou s PZ v oblasti organizačnej  aktívne už niekoľko rokov. 
 
POČÍTAČE PRE ŠKOLY 
CVČ je súčasťou  projektu s celoslovenskou pôsobnosťou, na základe  ktorého zabezpečuje 
už deviaty rok  PC učebňu s vybavením 6 PC  a prístupom k internetu  nielen pre deti 
a mládež, ale aj ich rodičov  a verejnosť.  
V tomto školskom roku    PC učebňu využili aj  seniori, ktorí sa zúčastnili počítačového kurzu 
a naučili sa základy práce s internetom.                         
 
PROTECH  
projekt na pôde mesta Žiar nad Hronom, na ktorom aktívne participuje centrum voľného 
času, je zameraný na technickú orientáciu detí  aj pedagógov,  prostredníctvom získavania 
vedomostí v oblasti techniky a získavanie technických zručností formou príležitostných aktivít 
a podujatí. 
CVČ v školskom roku 2012/2013 zorganizovalo: 

- Poznaj svoje možnosti (prezentačné podujatie firiem žiarskeho priemyselného parku 



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

sféry ( spolupráca s Doc.Ing. Milanom Škrobianom – Sapa Profily a.s.) 
- Mladý technik - prehliadka technickej tvorivosti detí MŠ a žiakov ZŠ 

 
FIRST LEGO League  
CVČ je súčasťou  projektu, na ktorom sa zúčastňujú  desaťtísíce detí na celom svete a 
najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na 
celosvetový festival.  Úlohou CVČ v tomto projekte je organizačne zabezpečiť, koordinovať 
účasť žiarskych družstiev ZŠ na regionálnom kole. Prostredníctvom projektu v spolupráci 
s Nadáciou pre deti Slovenska CVČ zabezpečilo školenie pre trénerov súťažných tímov. 
V roku 2012 sa naše CVČ stalo regionálnym organizátorom  danej súťaže, celkom na 
Slovensku je v roku 2012  päť organizátorov (TU Bratislava, TU Košice, Žilinská univerzita, 
CVČ Junior Banská  Bystrica a CVČ Žiar nad Hronom).  Regionálne kolo sme organizovali  
23.novembra 2012 v našom meste. Po úspešne zvládnutom našom prvom kole, sme 
usporiadali  na profesionálnej úrovni aj medzinárodné kolo krajín V4 + Bulharsko, ktorého sa 
zúčastnilo 18 súťažných tímov zo Slovenska aj zahraničia. 
 
DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL:  
Hlavným cieľom projektu je prezentácia činnosti jednotlivých  škôl  medzi sebou a tiež na  
verejnosti. Hlavným organizátorom boli členovia   Mestského školského parlamentu, ktorého 
sídlo je v priestoroch CVČ. 
 
TRIPARTITA V RUKÁCH DETÍ, DNES SVETOM LETÍ:  
Hlavným cieľom projektu je prezentácia činnosti každej základnej školy (Aké projekty majú 
na školách, akým spôsobom prebieha vyučovanie, aké sú možnosti mimoškolskej činnosti 
detí a podobne, podľa rozhodnutia škôl ), podpora tvorivosti  a kreativity žiakov – členov 
mestského parlamentu, ktorí sa organizovaním takého podujatia učia aktívne participovať na 
živote  svojich rovesníkov vo svojom meste a zároveň vštepovať deťom duchovné dedičstvo, 
ktoré sa zachovalo v povestiach, legendách, rozprávkach, ľudových piesňach, zvykoch 
a tradíciách.          
 
Olympijský festival detí a mládeže Slovenska  
OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK: 
Olympiáda hviezdičiek je kategória určená deťom materských škôl v rámci podujatia 
Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska. Je to viacšportové, kultúrne a výchovné 
podujatie s ambíciou ukázať deťom potrebu a krásu športu. Hlavným zmyslom projektu je 
podnietiť zodpovedných (rodičov, pedagógov, , trénerov, funkcionárov, politikov, ...) k tomu 
aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí a mládeže a vyvinuli väčšie úsilie na jeho 
praktickú realizáciu. Tento rok organizovalo CVČ v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom 
tretí ročník tejto súťaže. 
 
ZOBER LOPTU, NIE DROGY: 
Zober loptu nie drogy je občianske združenie pôsobiace na území SR. Angažuje sa v oblasti 
prevenčných aktivít a formou športových súťaží prispievajú k prevencii v oblasti drogových 
závislostí. V tomto školskom roku CVČ v spolupráci s týmto združením organizovalo ako 
pilotný projekt futsalový turnaj žiakov ZŠ. V aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcom 
školskom roku. Chce tým aktívne podporiť myšlienku zdravého životného štýlu a zároveň aj 
priateľstva, lebo aj šport spája ľudí. Prvého  podujatia tohto druhu sa zúčastnilo 120 detí ZŠ 
a ich snaha bola odmenená tričkom a inými cenami pre každého účastníka. 
 
 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v CVČ zo strany Štátnej školskej 
inšpekcie. 



10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
Centrum voľného času  pôsobí v priestoroch ZŠ Ul. M.R.Štefánika 17  v Žiari nad Hronom.  
 
Priestorové využitie: 
Pedagogická činnosť: 
- 2 klubovne ( záujmová činnosť + knižnica) 
- 1 cvičebňa( trieda prispôsobená na športové a tanečné aktivity) 
- 1 obývačka (záujmová činnosť, umelecké súťaže, besedy, reprezentácia a priestor pre 
rodičov) 
- 1 PC učebňa (6 PC – oddelená časť klubovne na záujmovú činnosť) 

 
Personálne priestory: 
– riaditeľňa 
– zborovňa 
– kancelária pre technicko-hospodársky úsek (účtovníčka, pokladníčka) 
– sklad (prevádzkový materiál, materiál  pre činnosť krúžkov, registratúrne miesto). 

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

- trenažér pre halové veslovanie 
- trampolína 
- luky s príslušenstvom 
- ozvučujúca technika pre menšie podujatia 
- stepery pre cvičenie aerobiku 
- pohybová hra – stepmánia (DDR podložky) 
- speedmintonové sety 
- tenisové rakety 
- stolnotenisové stoly 

 
V školskom roku 2012/2013 boli  zabezpečené: 
      -     Kroje pre Detský folklórny súbor HRONČEK 

- Lopty (futbalové, volejbalové, basketbalové, florbalové) 
- Stopky  
- Výstroj pre karate krúžok - chrániče 
- Farebné svetlo, UV svetlo 
- Iné materiálne zabezpečenie na jednotlivé záujmové útvary 

        
Návrhy na doplnenie materiálneho vybavenia  : 

- tatami  pre krúžok karate a iné športové aktivity 
- prenosné slnečníky 
- vypaľovacia pec 
- zábavné nafukovadlo pre deti na príležitostné aktivity v meste 
- technické vybavenie pre spoločnú učebňu ProTechu detí ZŠ v Žiari nad Hronom 
- Vybaviť veľkú klubovňu interaktívnou tabuľou a LCD( OLED) televízorom 
- Postupne modernizovať PC v počítačovej miestnosti (9 rokov nedošlo k obnove 

vybavenia)   
 
11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ a to: 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti Centra 
voľného času v Žiari nad Hronom v roku 2012: 
 

a) o dotáciách od zriaďovateľa                          97.107  EUR 
 
Čerpanie: 



Mzdy a poistné do poisťovní                                  69.428 EUR 
- tarifné platy, odvody do poisťovní, príplatky za riadenie, osobne príplatky, odmeny – 

z toho osobné príplatky v celkovej výške 4.824,- EUR. 
 

Prevádzka                                                                       27.679 EUR 
 

Cestovné náhrady tuzemské                                           62 EUR 
- finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie 

cestovného pre zamestnancov na služobných cestách 
 

Energie, voda a komunikácie                                       5.163 EUR 
- finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s užívaním priestorov 

Základnej školy na ulici M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom vo výške 4.658,- EUR. 
Táto čiastka bola v plnej výške hradená z bežných výdavkov rozpočtu. Ostatné 
finančné prostriedky boli použité na úhradu  faktúr za telekomunikačné služby 
a poštové služby.  

 

Materiál                                                                         9.098 EUR  
- na nákup učebných pomôcok pre jednotlivé záujmové útvary. Ďalej na  kancelársky 

materiál, výpočtovú techniku – monitory, notebook, čistiace prostriedky, úhrada 
predplatného za odbornú literatúru a softvérové licencie. Pracovný odev pre 
upratovačku, skrine na uskladnenie učebného materiál, fotoaparátu.  

 

Údržba                                                                          246 EUR 
- prostriedky boli použité na údržbu multifunkčného zariadenia. 
 
Nájom                                                                                           1 EUR 
- tieto prostriedky boli použité na úhradu nájomného pre Základnú školu na Ul. M. R. 
Štefánika 17 v Žiari nad Hronom  
 

Služby                                                                            13.001 EUR 
- účastnícke poplatky za školenia,  prepravné služby, zviazanie mzdových listov,  za 

dohľad nad pracovným prostredím,  povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na 
stravovanie, odmeny na základe dohôd, poplatky za vedenie účtov, náklady spojené 
s organizovaním súťaží Centra voľného času. 

 

Bežné transfery jednotlivcom                                        108 EUR 
- transfery na nemocenské dávky  

 
b) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

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

 

Príjmy za zápisné do záujmových útvarov                          1.097 EUR 



 - tieto finančné prostriedky neboli čerpané     

Príjmy za zápisné do táborov                                        4.253 EUR 
- nákup učebných pomôcok, materiálu                                 565 EUR 
- úhrada za služby: preprava, stravovanie, 
 ubytovanie, vstupné, ceny pre víťazov súťaží                   3.688 EUR 
 
c) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 
 

Celková dotácia na vzdelávacie poukazy                                24.905 EUR 
       
      - úhrady za energie                                       4.326 EUR, t.j. 17,37 % 
                                                                                                                      z celkovej   dotácie 

- nákup učebných pomôcok 4.291 EUR, t.j. 17,23 %  
                                                                                                                z celkovej  dotácie    
- všeobecné služby – vstupné na plaváreň, cestovné náhrady,       53 EUR, t.j. 0,21 %  
                                                                                                                 z celkovej dotácie           
- odmeny na základe dohody o vykonaní práce                          16.235 EUR, t.j. 65,19 %                                                                                                                              
                                                                                                                 z celkovej dotácie 
 
d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 
      žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa    
      financovaných aktivít 

Finančný dar od spoločnosti Nemak Slovakia, s. r. o.                  500 EUR 
- finančné prostriedky získané od spoločnosti Nemak Slovakia, s.r.o. boli použité na 

zabezpečenie prepravy na exkurziu do Parlamentu SR pre účastníkov podujatia 
„Parlament očami detí“ 

 
Finančný dar od Nadácie Orange                                                  200 EUR 

 
- finančné prostriedky získané od Nadácie Orange boli použité na materiálne 

zabezpečenie  projektu „Vianoce plné lásky“. 
 

Finančný dar od Nadácie ZSNP a Slovalco                   2.820 EUR 
- finančné prostriedky získané od Nadácie ZSNP a Slovalco boli použité na 

zabezpečenie projektu „Tripartita v rukách detí, dnes svetom letí“. Boli použité na 
občerstvenie a materiál na podujatí „Deň Žiarskych škôl“, na výrobu kostýmov pre 
detský folklórny súbor Hronček. 

 
e) o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov 

Spolufinancovanie z rozpočtu mestského úradu        3.400 EUR 
- finančné prostriedky získané od zriaďovateľa - Mesto Žiar nad Hronom, na realizáciu 

projektu „PROTECH“ vo výške 1.700,- EUR. Prostriedky boli použité na nákup 
všeobecného materiálu, učebných pomôcok, občerstvenie, prepravu na exkurzie, ceny 
pre víťazov, propagáciu projektu. 

- Finančné prostriedky získané od zriaďovateľa – Mesto Žiar nad Hronom, na realizáciu 
projektu „Prevencia“ vo výške 1.700,- EUR. Tieto prostriedky boli použité na nákup 



všeobecného materiálu, učebných pomôcok, občerstvenie, prepravu účastníkov 
projektu, propagačný materiál. 

 

Organizovanie súťaží z poverenia KŠÚ   4.100 EUR 
- tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané na zabezpečenie obvodných a 
regionálnych   kôl predmetových olympiád, odborných súťaží a športových súťaží žiakov 
základných a stredných škôl obvodu Žiar nad Hronom. Vyčerpané boli v plnej výške na 
refundáciu mzdových nákladov organizátora, poštové a telekomunikačné služby, 
všeobecný materiál, prenájom miestností, občerstvenie pre súťažiacich , ceny pre víťazov, 
odmeny na základe dohody o vykonaní práce pre rozhodcov a odborné poroty. 

 
Organizovanie súťaže FLL                                                             500 EUR 
- finačné prostriedky boli poskytnuté Nadáciou pre deti Slovenska a boli účelovo viazané 
a použité na zabezpečenie regionálneho  kola súťaže detí v skladaní robotického lega. 

 
     Organizovanie súťaže McDONALD´S  CUP                                   100 EUR 

- finančné prostriedky boli poskytnuté SAŠŠ  a účelovo viazané na použitie na obvodné 
kolo vo futbale žiakov základných škôl súťaže McDONALD´S  CUP. 

 
 

 

12. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja  na príslušný školský rok , 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
 Cieľ: 
Cieľom záujmového vzdelávania prostredníctvom výchovného programu CVČ  je viesť  
účastníkov k nadobúdaniu jednotlivých kompetencií,  aktívne využívať svoj voľný čas, 
rozvíjať svoj záujem (obľúbenú aktivitu) i talent, získavať nové poznatky, skúsenosti, 
schopnosti i zručnosti, návyky, realizovať sa v kolektíve, vedieť sa adaptovať 
v rôznom kolektíve a prostredí. 
 
Plnenie cieľa: 
Postavenie reálneho plánu činnosti, ktorý bol  dôkladne vypracovaný vo všetkých oblastiach 
(pravidelnej, príležitostnej, rekreačnej i edičnej činnosti). 
 
- pravidelná činnosť:  
  Ponuka záujmových krúžkov na oddeleniach pozostáva :  
- z osvedčených krúžkov, ktoré majú svoju históriu (hlavne Tanečný krúžok, Malý  
   výtvarník, karate, maškrtníček a iné)       
- z krúžkov, po ktorých bol dopyt zo strany  detí a rodičov (tanečná pre MŠ, rekreačné  
   plávanie, gymnastika, tenis) 
- z krúžkov, ktoré CVČ zaradilo do ponuky z dôvodu zaujímavosti (Brušný tanec,    
   Lukostreľba, Detský folklórny súbor HRONČEK, florbal, bedminton a speedminton) 
 
Okrem pravidelnej činnosti sa prejavil väčší záujem o preferované príležitostné podujatia 
celomestského charakteru:   
-Deň otvorených dverí CVČ – tematicky zameraný 
-Poznaj svoje možnosti – z projektu ProTech 
-Prevencia sa nás týka 
-Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti z projeku ProTech 
-Zdravý úsmev  
-Deň žiarskych škôl 



-First Lego League 
-Zábavné aktivity pri podujatiach mesta – Streetbal, Deň zdravia, Deň matiek, Stavanie mája 
a iné 
- rekreačná činnosť zo strany rodičov je vyhľadávaná forma prímestských denných táborov 
so zaujímavým programom ( spojenie s výletmi, opekačka, noc v CVČ) 
 
Edičná činnosť: 

1. Plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ  
2. Mesačné plány – pravidelne zverejňované na verejných priestranstvách mesta,   
      školských i kultúrnych inštitúciách, webovej stránke CVČ 
3. Kronika CVČ  
4. Články v Mestských novinách a informácie v mestskej ATV 
5. Editácia všetkých údajov o športových postupových súťažiach na stránke webového 

portálu Ministerstva školstva www.skolskysport.sk 
6. Facebook CVČ – obľúbený rodičmi i deťmi a zaručuje pružnosť vzájomnej 

informovanosti 
13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 
Centrum voľného času Žiar nad Hronom  môže svoje úspechy hodnotiť len prostredníctvom 
činnosti detí v krúžkoch a spokojnosti rodičov, nakoľko rôznych postupových súťaží sa 
zúčastňujú žiaci ako reprezentanti len svojej základnej alebo strednej školy. 
 
Okrem uvedených úspechov  v tejto správe, je CVČ úspešným organizátorom 
v Banskobystrickom kraji  krajských  športových postupových súťaží, pri ktorých sa 
prezentovalo mesto Žiar nad Hronom.  
 
Najväčším zviditeľnením  našej práce CVČ a mesta Žiar nad Hronom v tomto školskom 
roku bola súťaž FLL na úrovni  krajín V4 a Bulharska. 
 
Centrum voľného času zabezpečuje pre školské a iné spolupracujúce organizácie 
poradenské služby a tiež služby školám na území mesta. 
Poradenská činnosť   
- k projektu Zdravý úsmev  
- k projektu Deň žiarskych škôl 
- poradenstvo študentom VŠ, odbor pedagogika voľného času alebo sociálna práca 
 
Návrhy na skvalitnenie činnosti: 

- Spolupráca s ÚP pre aktivity nezamestnanej mládeže v súvislosti s IUVENTOU 
a Centrom dobrovoľníctva 

- Priestor pre aktivity handicapované deti  
- Vybaviť veľkú klubovňu interaktívnou tabuľou a LCD( OLED) televízorom 
- Postupne modernizovať PC v počítačovej miestnosti  

          
14. Ďalšie informácie  
 
SPOLUPRÁCA: 
 Centrum voľného času podľa plánu práce , ale hlavne z dôvodu zabezpečiť výchovno-
vzdelávací proces kvalitne, mať prehľad o voľno-časových aktivitách na území mesta, 
rozvíjalo  kontakty a spoluprácu so ZŠ, SŠ, nielen v Žiari nad Hronom, ale v celom okrese. 
Táto spolupráca sa dotýkala oblasti všetkých postupových súťaží a pravidelnej záujmovej 
činnosti. 
Dôležitou sa prejavila aj spolupráca s Radou CVČ , Okresnou organizáciou Slovenskej 
asociácie športu na školách. 
Prospech vzájomnej informovanosti a spolupráce so ZUŠ, MsKC, POS, OZ Mosty, MŠ, 



OO PZ, ŠZŠ, SČK, ÚNSS, KHaP a inými organizáciami, sa odrazil aj na kvalite 
organizovania rôznych podujatí v rámci mesta, ako bola  Biela pastelka, Klub zdravotne 
postihnutých detí - OZ MOSTY, tvorivé dielne,  kultúrny program pre podujatia organizované 
Mestom Žiar nad Hronom ( streetbal...). 
Osobitné poďakovanie patrí jednotlivým priemyselným spoločnostiam, ktoré spolupracujú 
s CVČ  na realizovaní aktivít projektu ProTech Sapa Profily a.s., Nemak Slovakia s.r.o., 
Slovalco a.s., ZSNP a.s., Remeslo s.r.o., Fagor Ederlan Slovakia a.s.,Finalcast a.s., za 
aktívny prístup. Veľká vďaka patrí spoločnosti  Sapa Profily a.s,  jej  vedeniu  a  p. 
Škrobianovi za úzku spoluprácu počas celého školského roka a na zabezpečovaní 
Vedeckej kaviarne pre pedagógov, za zabezpečenie a výrobu hracích stolov pre súťaž First 
Lego League. 
Novým a taktiež významným partnerom v školskom roku 2012/2013 bol opäť  Ústav 
materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied v Bratislave pod vedením 
riaditeľa p. Františka Simančíka – Vedca roku 2011, ktorý  prispel zakúpením ceny  
víťazovi  technickej prehliadky Mladý technik. 
Pri  technickom i organizačnom zabezpečení ďalších aktivít CVČ spolupracovalo s 
Technickou univerzitou vo Zvolene. 
 
V oblasti prevencie sa rozvíja spolupráca s Mestskou políciou v Žiari nad Hronom, OR PZ 
SR v Žiari nad Hronom aj RÚVZ v Žiari nad Hronom, ktoré sa priamo podieľajú na 
organizovaní aktivít  prevencie. Poďakovanie patrí aj združeniu InTech a hlavne vedeniu 
mesta Žiar nad Hronom, ktoré  finančne napomáha pri realizácii plánovaných aktivít pre 
žiarske deti v oblasti technickej výchovy i prevencie. 
Spolupráca s miestnou televíziou ATV a Mestskými novinami nás sprevádzala celým 
školským rokom, čo pomohlo pri zviditeľňovaní CVČ a informovanosti občanov mesta.  
Úzka spolupráca so Školským úradom v Žiari nad Hronom a zamestnancami  odboru 
školstva a športu  sa odrazila na kvalitnej  činnosti centra voľného času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    V Žiari nad Hronom, 3.9.2013                                              Mgr. Helena Gáfriková 
                                                                                                             riaditeľka CVČ 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


