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Predkladá: Súkromné centrum voľného času, V. Paulinyho Tótha č. 3,  036 01 Martin  

 

Spracovala: Ing. Helena Ristvejová – riaditeľka Súkromného centra voľného času 

 



§ 2 bod 1 písm. a) 
 

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Adresa V. Paulinyho Tótha č. 3,  036 01 Martin 

Telefonické spojenie 0903 945987 

Internetová adresa www.cvckompas.eu 

Elektronická adresa martin@icm.sk 

Zriaďovateľ S CVČ Informačné centrum mladých, n.o. 

V. Paulinyho Tótha č. 3,  036 01 Martin 

Riaditeľka  S CVČ Ing. Helena Ristvejová 

Predseda  Rady  S CVČ Ing. Jozef Ristvej, PhD. 
 

Rada Súkromného centra voľného času v školskom roku 2012/2013 pracovala v zložení: 

predseda -  zástupca pedagogických zamestnancov – Ing. Jozef Ristvej, PhD. 

člen - zástupca zriaďovateľa – Božena Janurová  

člen - zástupca zamestnancov– Mária Lipinská  

člen - zástupca rodičov – Monika Lipinská 

člen – Mgr. Jana Laceková, PhD. 
 

Rada S CVČ sa schádzala v zmysle zákona 2-krát v priebehu školského roka, v zmysle ročného 

plánu činnosti, mimoriadne zasadnutie rady S CVČ v školskom roku 2012/2013 nebolo zvolané. 

Posledné zasadanie v šk. roku 2012/2013 bolo 21. 2. 2013 
 

§ 2 bod 1 písm. b) 
 

ÚDAJE O POČTE ČLENOV ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

V školskom roku 2012/2013 bolo v Súkromnom centre voľného času, V. Paulinyho Tótha č. 3,  

036 01 Martin  (ďalej len S CVČ) prihlásených k 15.9.2012 - 427 členov, k 30.9.2011 prejavilo 

záujem pracovať ešte ďalších 42 členov, spolu pre školský rok 2012/2013 bolo prijatých 

rozhodnutím riaditeľky  S CVČ  469 členov,  pričom 2 členky navštevovali 2 záujmové krúžky. 

Bližšie informácie sú uvedené  v § 2 bod 1. písm. i) tejto hodnotiacej správy. 
 

§ 2 bod 1 písm. g) 
 

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV 

 Interní zamestnanci 
 

Riaditeľka  S CVČ: Ing. Helena Ristvejová - viedla v školskom roku 2012/2013 7 záujmových 

útvarov - krúžkov: - práca s PC I., II., III., a Internet I., II., III., IV. 

a zároveň vykonávala riadiace a administratívne práce. Krúžky Práca s PC 

III. a Internet I., II.. III. a IV. v priebehu školského roka prevzala  

novoprijatá pracovníčka Mgr. Jana Laceková, PhD. 

Upratovacie práce v priestoroch budovy využívanej S CVČ na svoju činnosť vykonávala pani 

Mária Lipinská, ktorá je v S CVČ zamestnaná na skrátený úväzok. 

Prácu školníka a správcu využívanej budovy od 4.2.2013 vykonával na plný pracovný úväzok 

Tomáš Takáč, spracovanie ekonomickej agendy bolo v prvom polroku 2013 zabezpečené 

pracovníkom na dohodu - Ing. Miroslavom Repčíkom a od 1.7.2013 na pracovnú zmluvu 

Ing. Jozefom Ristvejom. 



 Externí pedagogickí pracovníci  S CVČ 
 

S CVČ zamestnávalo v školskom roku 2012/2013  7 externých pracovníkov - vedúcich 

záujmových útvarov, z ktorých 5 pracovalo na dohodu o vykonaní práce: 

 

 

 

 

 

 

 

a dve externé pracovníčky – vedúce záujmových útvarov, ktoré majú pre príslušné činnosti 

živnosti  - na zmluvu: 

Meno a priezvisko Pracovná pozícia 

Mgr. Tatiana Sičáková lektorka z. ú. 

Mgr. Beáta Pišná lektorka z. ú. 

§ 2 bod1 písm. i) 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ZARIADENIA NA VEREJNOSTI 

S CVČ je školské zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu 

a záujmovú činnosť detí a mládeže v oblasti pravidelnej (krúžkovej) záujmovej činnosti, 

nepravidelnej (príležitostnej) činnosti a činností počas prázdnin.  

S CVČ má miestnu pôsobnosť a celoročnú prevádzku. 

Prevádzka  S CVČ: 

pondelok 13:00 – 19:00 hod. 

utorok 13:00 – 17:00 hod. 

streda 13:00 – 19:00 hod. 

štvrtok 14:00 – 19:00 hod. 

piatok 17:00 – 21:00 hod. 

sobota a nedeľa 11:00 – 20:00 hod. pravidelná a nepravidelná činnosť - podľa plánu a potrieb 

Úradné hodiny:  každý pracovný deň:   11:00 – 17:00 hod. 

Harmonogram činnosti  ZÚ - krúžková činnosť : 

pondelok 13:00-15:00 hod 

pondelok 15:00-17:00 hod 

pondelok 17:00-19:00 hod 

utorok 13:00-15:00 hod 

utorok 15:00-17:00 hod 

streda 13:00-15:00 hod 

streda 15:00-17:00 hod 

streda 14:00-16:00 hod 

streda 17:00-19:00 hod 

štvrtok 14:00-16:00 hod 

štvrtok 15:00-17:00 hod 

štvrtok 17:00-19:00 hod 

piatok 16,00-18:00 hod 

piatok 19:00-21:00 hod 

V prípade, že sa záujmový krúžok nekonal z organizačno-technických dôvodov, bol členom 

krúžku  pre vykonávanie záujmovej činnosti ponúknutý náhradný termín. 

Meno a priezvisko Pracovná pozícia 

Mgr. Ingrid Oberfranczová lektorka z. ú. 

Mgr. Vanda Bernátová lektorka z. ú. 

PaedDr. Šárka Dobrotová lektorka z. ú. 

Mgr. Aneta Nagyová lektorka z. ú. 

Janka Tkáčová lektorka z. ú. 



Predmet činnosti  S CVČ je rozdelený na niekoľko oblastí: 

 Záujmová činnosť - krúžková – vyhodnotenie 

V jednotlivých záujmových útvaroch - krúžkoch sme rozvíjali vedomosti a schopnosti detí 

a mládeže, ponúkali sme im možnosti sebarealizácie a návod, ako zmysluplne tráviť voľný čas. 

Našou hlavnou snahou bol aktívny rozvoj fyzického, duchovného, psychického a kultúrneho 

rastu detí v záujmových útvaroch.  

Záujmové útvary ( krúžky ) si deti a mládež vyberali podľa vlastného záujmu. 

Pravidelná záujmová činnosť prebiehala v priestoroch „Centra pre mládež KOMPAS“, 

ul. V. Paulinyho Tótha 3, 036 01 Martin a to 11 krúžkov,    3 krúžky v priestoroch Gymnázia 

bilingválneho Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany, 1 krúžok v priestoroch 

Gymnázia Mikuláša Galandu Horné Rakovce 1440/29, 03901 Turčianske Teplice a 10 krúžkov 

v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a. s. A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, 

v priestoroch telocvične „ORLOVŇA“. 

Dĺžka trvania záujmovej činnosti v útvaroch bola s dotáciou  6 - 8 hodín mesačne,  väčšinou  

2 hodiny týždenne ( 2 x 60 minút),. 

 

Pravidelná záujmová činnosť - krúžková v  šk. roku 2012/2013 bola zameraná na oblasti: 

Technika ( vzdelávanie ):  

Základy práce s počítačom,  

Internet,  

 

Ekológia ( ekologická výchova ): 

Ochranca  prírody,  

Bakelita 

Spoločensko-vedná: 

Etiketa a spoločenská komunikácia, 

Debatný krúžok 

 

Kultúra a umenie: 

Spoločenské tance,  

Hudobný krúžok 



V pravidelnej záujmovej činnosti v šk. roku 2012/2013 pracovalo spolu  469 detí a mladých ľudí 

v 25 záujmových útvaroch (krúžkoch). V štatistike k 15.9.2012 bolo zaevidovaných 427 členov, 

z toho 113 do 15 rokov a 314 členov nad 15 rokov. K 30.9.2012 prejavilo záujem pracovať 

v S CVČ ešte ďalších 42 členov, spolu bolo prijatých rozhodnutím riaditeľa S CVČ 469 členov. 

 

Názov krúžku  Vedúci Počet členov 

Práca s počítačom I. Ing. Helena Ristvejová 12 

Práca s počítačom II. Ing. Helena Ristvejová 12 

Práca s počítačom III. Ing. Helena Ristvejová 

a Mgr. Jana Laceková, PhD. 
12 

Internet I. Ing. Helena Ristvejová 

a Mgr. Jana Laceková, PhD. 
12 

Internet II. Ing. Helena Ristvejová 

a Mgr. Jana Laceková, PhD. 
12 

Internet III. Ing. Helena Ristvejová 

a Mgr. Jana Laceková, PhD. 
10 

Internet IV. Ing. Helena Ristvejová 

a Mgr. Jana Laceková, PhD. 
15 

Etiketa a spoločenská 

komunikácia I. 
Mgr. Vanda Bernátová 12 

Názov krúžku  Vedúci Počet členov 

Etiketa a spoločenská 

komunikácia II. 
Mgr. Vanda Bernátová 6 

Debatný krúžok I. Paedr. Šárka Dobrotová 29 

Debatný krúžok II. Paedr. Šárka Dobrotová 29 

Ochranca prírody  Mgr. Ingrid Oberfrancová 9 

BAKELITA  (ekologický krúžok.) Mgr. Aneta Nagyová 17 

Spoločenské tance I. Mgr. Beáta Pišná 33 

Spoločenské tance II. Mgr. Tatiana Sičáková 27 

Spoločenské tance III. Mgr. Tatiana Sičáková 27 

Spoločenské tance IV. Mgr. Tatiana Sičáková 25 

Spoločenské tance V. Mgr. Tatiana Sičáková 24 

Spoločenské tance VI. Mgr. Tatiana Sičáková 20 

Spoločenské tance VII. Mgr. Tatiana Sičáková 23 

Spoločenské tance VIII. Mgr. Tatiana Sičáková 22 

Spoločenské tance IX. Mgr. Tatiana Sičáková 23 

Spoločenské tance X. Mgr. Tatiana Sičáková 21 

Spoločenské tance XI. Mgr. Tatiana Sičáková 26 

 

Prihlášky a bližšie informácie o záujmových krúžkoch ( útvaroch ) mohli záujemcovia získať 

prostredníctvom informačných plagátov, na webovom sídle S CVČ – www.cvckompas.eu 

a www.icm.sk,  alebo priamo v S CVČ už od 10.05. 2012. 

V školskom roku 2012/13 zo 469 členov záujmových útvarov  do S CVČ odovzdalo 281 členov 

aj vzdelávacie poukazy. 

http://www.cvckompas.eu/
http://www.icm.sk/


§ 2 bod 1 písm. J) 

 Nepravidelná a prázdninová činnosť – vyhodnotenie 

Nepravidelná činnosť bola realizovaná v priebehu celého školského roku 2012/2013 formou 

klubu voľného času, v pracovných dňoch denne od 14,00 hod do 17,00 hod, v sobotu 

od 10,00 hod. do 12,00 hod. 

Počas prázdnin sme realizovali servis voľného času na PC a internete, denne od 11,00 hod do 

17,00 hod. pre všetkých členov prihlásených do záujmových útvarov v školskom roku 

2012/2013, pričom sa mohli tiež prihlásiť aj do prímestského tábora s dennou dochádzkou v troch 

turnusoch. 

 

 Projekty S CVČ 

V tomto školskom roku sa S CVČ aktívne zapojilo do realizácie projektu „Bambiriáda 2013“, 

organizovaného od 13.5. do 18.5.2013 s vyvrcholením v Martine v sobotu 18.5.2013. 

BAMABIRIÁDu v Žilinskom kraji organizovala a  aj koordinovala  Rada mládeže Žilinského 

kraja, v meste Martin BAMBIRIÁDu organizovalo CVČ mesta Martin -  KAMARÁT 

v spolupráci s ICM, n. o. Martin a so SCVČ, V. Paulinyho Tótha 3, Martin.. 

 

 Propagačná činnosť 

Propagácia činnosti prebiehala formou plagátov a oznamov na nástenkách zriaďovateľa 

ICM, n. o., umiestnených na jednotlivých školách v Martine, prostredníctvom ktorých sme tiež 

informovali verejnosť o pripravovaných aktivitách. 

 

 Podujatia pre verejnosť 

S CVČ sa podieľalo na organizácii podujatí pre verejnosť – spolurealizácia  „BAMBIRIÁD-y 

2013“ - organizovanie ukážok z činností organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou v našom 

meste a okrese, v spolupráci so zriaďovateľom - ICM, n.o. Martin, CVČ KAMARÁT, mestom 

Martin, Radou mládeže Žilinského kraja a ostanými organizáciami pracujúcimi s deťmi 

a mládežou v meste Martin. V čase letných prázdnin sme sa podielali na organizovaní 

prímestského tábora – MLDU (Martinskej letnej detskej univerzity), ktorý ako hlavný 

organizátor organizovalo CVČ KAMARÁT s Jesseniovou lekárskou fakultou a Gymnáziom VPT 

v Martine. 

 

 Partnerstvo a spolupráca 

Spolupracovali sme s týmito organizáciami: 

- AMAVET klub 549 v Martine, 

- RM ŽK Žilina, (Rada mládeže žilinského kraja) 

- RDMOM (Rada detských a mládežníckych organizácií okresu Martin) 

- CVČ KAMARÁT, 

- Slovenský Skauting – 37. Zbor  FATRAN, 

- Informačné centrum mladých, n.o. Martin, 

- ZIPCeM v SR - Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR 

- MV SR 

- Asociáciou centier voľného času v SR, 

- s fyzickými osobami a dobrovoľníkmi – priaznivcami  S CVČ a rodičmi detí, ktoré 

navštevovali záujmové útvary organizované a zabezpečované  S CVČ. 



 

§2 bod 1 písm. k) 

ÚDAJE O INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

V  S CVČ  v Martine, v školskom roku 2012/13 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou 

školskou inšpekciou. 

 

 

§ 2 bod 1 písm. l) 
 

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

 Súkromné centrum voľného času, v školskom roku 2012/2013 sídlilo v budove Centra pre 

mládež KOMPAS v Martine, ktorá sa nachádza na ulici V. Paulinyho Tótha č. 3. Tieto priestory 

využíva S CVČ od svojho zriadenia 1. septembra 2008. Pre prácu tanečných krúžkov, debatného 

krúžku a krúžku BAKELITA sme v školskom roku 2012 / 2013 využívali  priestory elokovaných 

pracovísk, ktoré boli zabezpečené na základe zmlúv, a to s Gymnáziom bilingválnym Milana 

Hodžu, Komenského 215,  038 52  v Sučanoch, Gymnáziom Mikuláša Galandu v Horných 

Rakovciach 1440/29,  039 01  Turčianske Teplice a na elokovanom pracovisku Kultúrneho domu 

Andreja Hlinku, a. s. A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, v telocvični  ORLOVŇA. 
 

 Zabezpečenie budovy školského zariadenia a havarijné stavy: 
 

Priestory S CVČ sú zabezpečené bezpečnostným zariadením s napojením na pult centralizovanej 

ochrany Polície, pričom klubovňa vybavená počítačmi je monitorovaná aj kamerovým systémom. 

V školskom roku 2012/2013 neboli v S CVČ zaznamenané žiadne pokusy o vlámanie, ani iné 

krádeže. 

K závažným havarijným stavom v priestoroch využívaných  S CVČ pre svoju činnosť počas 

školského roka nedošlo, avšak priestory mestskej budovy, o ktorú sa jej majiteľ mesto Martin 

vôbec nestará, v sídle S CVČ na ulici V. Paulinyho Tótha č. 3 v Martine sú dosť schátralé a už 

nevyhovujú požiadavkám súčasnej doby. 

 

 Predpokladané investičné náklady do budúcnosti: 

- maľovanie priestorov, 

- obnova  PC a modernizácia programového vybavenia, 

- je nutná rekonštrukcia budovy – obnova strechy, výmena okien, rekonštrukcia vykurovania 

a zateplenie budovy. Žiaľ budova patrí mestu Martin, ktoré neinvestuje do údržby tohto svojho 

majetku žiadne finančné prostriedky, pričom v mesiaci máj 2013 oznámili správcovi budovy – 

RDMOM že sa má bez náhrady vysťahovať a že mienia budovu odpredať. 
 

 Materiálno-technické vybavenie je doplňované a modernizované v rámci podmienok 

S CVČ nedisponuje žiadnym majetkom ani technickým vybavením, pre svoju činnosť využíva 

majetok zriaďovateľa – Informačného centra mladých, n.o.. 
 

 V budúcnosti bude potrebné obnoviť PC počítače a digitálnu techniku - fotoaparát, 

videokameru, ako aj vybavenie učební podľa zloženia a potrieb záujmových útvarov. 



§2 bod 1 písm. m) 
 

ÚDAJE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

ZARIADENIA 
 

Vybrané ukazovatele financovania - priame dotácie v školskom roku 2012 / 2013  ( v EUR ) 

Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy: 8.150 

Finančné prostriedky získané od členov S CVČ: 620 

Dobropisy: 0 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa na prevádzku (100% z príspevkov) : 33.901 

- z toho z dotácie Mesta Martin 6.707 

- z dotácie VÚC Žilina 27.194 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa – kapitálové: 0 

spolu: 42.671 
 

Všetky finančné prostriedky získané pre financovanie činnosti S CVČ v školskom roku 

2012/2013 formou dotácie na žiakov od mesta Martin a VÚC Žilina boli v plnom rozsahu použité 

na úhradu prevádzkových a osobných nákladov potrebných pre činnosť záujmových útvarov 

a krúžkov S CVČ v priebehu školského roka. 

 

§2 bod 1 písm. m) 

 

CIEĽ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  S CVČ V MARTINE 

 

V školskom roku 2012/2013 bol cieľ a hlavné úlohy rozpracované v Pláne práce  S CVČ 

na školský rok 2012/2013 nasledovne: 

 

1. Vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, činnosť 

pre deti a mládež počas celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. 

splnené 

 

2. Klásť dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi ( najmä 

v oblasti OSĽ ) a potláčať ich vplyv. V rámci svojho pôsobenia vytvárať predpoklady pre aktívnu 

spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže 

v meste Martin, v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči mladej 

generácii. 

splnené 

 

3. Vytvárať podmienky na neformálne vzdelávanie, na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických 

zručností. 

splnené 

 

4. Poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školám 

a školským zariadeniam, občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším 

fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. 

splnené 

 

5. Pozornosť venovať talentovaným deťom a mládeži organizovaním súťaží, na zabezpečenie 

tejto činnosti využívať aj vzdelávacie poukazy 

splnené 

 

6. Dôsledne zabezpečovať, spracovávať a archivovať dokumentáciu činnosti S CVČ. 

splnené



§2 bod 1 písm. o) 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

- vyhovujúce umiestnenie priestorov, príjemné prostredie, 

- priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené, 

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

- dobrá úroveň propagácie činností  S CVČ, 

- záujem mesta o podporu voľnočasových aktivít pre deti a mládež, 

- prejavený záujem zo strany cieľových skupín, 

- referencie o spokojnosti zo strany účastníkov, verejnosti, ..., 

- aktívna práca skupiny dobrovoľníkov pri práci v záujmových krúžkoch. 

 

Slabé stránky 

- nízky počet interných pedagogických zamestnancov, 

- takmer žiadna klubová činnosť (predovšetkým činnosť v oblasti otvorených klubov nie je 

možné z dôvodu veľmi nízkeho normatívneho príspevku na jedno dieťa prefinancovať), 

- nízky záujem zo strany detí a mládeže o letnú činnosť z dôvodu značných finančných nákladov, 

- nedostatočná úroveň finančných motivačných faktorov pre zamestnancov, 

 

Príležitosti 

- možnosť zapájania sa do grantových schém pre zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu 

činností, organizovaných pre deti a mládež, 

- podpora aktívneho využívania voľného času zo strany štátu, 

 

Ohrozenia 

- nedostatok interných zamestnancov zanietených pre prácu s deťmi a mládežou aj vo voľnom 

čase, 

- mestská budova, v ktorej S CVČ vykonáva činnosti, potrebuje údržbu a rekonštrukciu, pričom 

je stále väčšia hrozba komerčného odpredaja budovy  na ul. VPT č.3 v Martine  mestom (!!!). 

 

Návrhy opatrení: 

- neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov, najmä z radov pedagogických 

pracovníkov a pripravovať nové záujmové útvary v spolupráci so školami v Martine, 

- ponúknuť činnosť v ZÚ aj handicapovaným deťom a mládeži, 

- zo strany pedagogických pracovníkov využívať všetky avizované ponuky ďalšieho 

vzdelávania zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTY, MPC 

a iného neformálneho vzdelávania organizovaného tretím sektorom. 

 

 

V Martine 6. 9. 2013. 

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Ristvejová 

 riaditeľka  S CVČ Martin 

 

Správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade školského zariadenia dňa  20. 9. 2013. 
 

Správa bola schválená Radou školského zariadenia dňa   5. 10. 2013 

a Správnou radou zriaďovateľa – ICM, n. o. Martin  dňa  26. 10 2013. 


