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Predkladá: Súkromné centrum voľného času, Malá hora 3,  036 01 Martin  

 

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

 



§ 2 bod 1 písm. a) 
 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školského zariadenia: Súkromné centrum voľného času 

Adresa školského zariadenia: Malá hora 3,  036 01 Martin 

Telefónne čísla škol. zariadenia: 

Služ. mobilné č. riaditeľa šk.zar.: 
0903326158 

0903945987 

Faxové čísla školského zariadenia:  - 

Internetová stránka škol. zar.: www.cvckompas.eu 

Elektronická adresa škol. zar.: 

Elektr. adresa riaditeľa šk.zar: 
martin@icm.sk 

ristvej@gaya.sk 

Súčasti šk.zar.: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 
Elokované pracovisko, A. Bernoláka 1, 

034 01  Ružomberok 

Zriaďovateľ: Informačné centrum mladých, n.o. 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Helena Ristvejová, Ing. 
 

3. ÚDAJE O RADE  ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA (ŠKOLY) 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školského zariadenia: Volený/ delegovaný za... 

1. Mgr. Jana R. Laceková - predseda pedagogic. zamestnancov  

2. Ing. Jozef Ristvej - podpredseda zriaďovateľa 

3. p. Mária Lipinská – člen zamestnancov 

4. p. Monika Lipinská – člen rodičov 

5. p. Beáta Pišná - člen rodičov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 

samosprávy: 
27. septembra 2013 

 

 

Rada školského zariadenia S CVČ sa schádzala v zmysle ročného plánu činnosti vypracovaného 

na základe schváleného Štatútu RŠZ a zákona 2-krát v priebehu školského roka,  mimoriadne 

zasadnutie rady S CVČ v školskom roku 2013/2014  bolo zvolané dňa 27. septembra 2013 

za účelom ustanovenia nového zloženia rady školského zariadenia.  

Posledné zasadanie v šk. roku 2013/2014 bolo 21. 2. 2014 

 

§ 2 bod 1 písm. b) 
 

ÚDAJE O POČTE ČLENOV ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

V školskom roku 2013/2014 bolo v Súkromnom centre voľného času, Malá hora 3,  036 01 

Martin  (ďalej len S CVČ) prihlásených k 15.9.2013 - 644 členov, celkovo bolo v priebehu 

školského  roka 2013/2014 prijatých rozhodnutím riaditeľky  S CVČ  748 členov. 

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

http://www.cvckompas.eu/
mailto:martin@icm.sk
mailto:ristvej@gaya.sk


§ 2 bod 1 písm. g) 
 

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV 

 Interní zamestnanci 
 

Riaditeľka  S CVČ: Ing. Helena Ristvejová – ktorá v školskom roku 2013/2014 viedla 4 

záujmové útvary - krúžky: - Práca s Internetom I., II., III., IV. a zároveň 

vykonávala riadiace a administratívne práce.  

Pedagog.pracovníčka Mgr. Jana R. Laceková, PhD viedla  krúžok Práca s  Internetom V. 

a komplexne zabezpečovala servis voľného času . 

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 siete do 31. 12. 2013 vykonával na plný pracovný úväzok Tomáš 

Takáč, spracovanie ekonomickej agendy bolo zabezpečené pracovníkom Ing. Jozefom 

Ristvejom, ktorý od 1.1.2014 vykonával aj prácu školníka a správcu siete. 

 

 Externí pedagogickí pracovníci  S CVČ 
 

S CVČ zamestnávalo v školskom roku 2013/2014  2 externé pracovníčky – vedúce záujmových 

útvarov, ktoré majú pre príslušné činnosti živnosti  - na zmluvu a s 21 externými pracovníkmi 

malo uzavreté pracovné zmluvy na skrátený úväzok dve až 4 hodiny týždenne. Podrobný zoznam 

krúžkov s vedúcimi je uvedený v tabuľke, v § 2 bod 1. písmeno i) -  nižšie. 

 

§ 2 bod 1. písm. i) 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ZARIADENIA NA VEREJNOSTI 

S CVČ je školské zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovnú 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 11:00 – 19:00 hod. 

utorok 11:00 – 17:00 hod. 

streda 11:00 – 19:00 hod. 

štvrtok 11:00 – 19:00 hod. 

piatok 11:00 – 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. 

 

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 dobrovoľne, podľa vlastného záujmu. 

Pravidelná záujmová činnosť prebiehala v priestoroch „Súkromného centra voľného času“ 

(S CVČ), ul. Malá hora 3, 036 01 Martin a to 39 krúžkov a 5 krúžkov na Elokovanom pracovisku 

S CVČ, Malá hora 3, Martin, v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a. s., ulica 

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 2013/2014 bola zameraná na oblasti: 

 

Veda a technika:  

Klub priateľov fyziky, 

GEMMA 

 

Informatika: 

Informatická všehochuť 

Práca s internetom  I., II., III., IV., V. 

ECDL 

 

Prírodné vedy: 

Chémia pre všetkých, 

Chémia v pokusoch a úlohách, 

Tajomstvá  chémie, 

Chemická olympiáda, 



Tréning matematických zručností, 

Experimentálna fyzika, 

Anatomický  krúžok 

 

Spoločenské vedy: 

Spoločenskovedný krúžok, 

Ja a moje psyché 

 

Kultúra a umenie: 

Spoločenské tance – P - I., II., III., IV., V., VI., VII.,VIII., 

Spoločenské tance -  S - IX., X., XI., XII., XIII., 

Umenie prevažne vážne 

Krúžok mladých talentov I., 

Krúžok mladých talentov II. 

 

Turistické a branné športy: 

Ochranca prírody 

 

Jazyky: 

Krúžok literárnej tvorivosti 

Krúžok konverzácie v RJ 

Taliančina pre začiatočníkov 

Španielčina pre mierne pokročilých 

Ruka v ruke so SJL 

Nemecký jazyk 

Španielčina veselo 

Nemecky s úsmevom 

Španielčina pre mierne pokročilých 

 

V pravidelnej záujmovej činnosti v šk. roku 2013/2014 pracovalo spolu  748 detí a mladých ľudí 

v 44 záujmových útvaroch (krúžkoch). V štatistike k 15.9.2013 bolo zaevidovaných 644 členov, 

z toho 85 do 15 rokov a 559 členov nad 15 rokov. Spolu bolo v školskom roku 2013/2014 

prijatých rozhodnutím riaditeľa S CVČ 748 členov. 

 

Názov krúžku  Vedúci 

Práca s Internetom I. Ing. Helena Ristvejová 

Práca s Internetom II. Ing. Helena Ristvejová 

Práca s Internetom III. Ing. Helena Ristvejová  

Práca s Internetom IV. Ing. Helena Ristvejová  

Práca s Internetom V. Mgr. Jana R.Laceková, PhD. 

Klub priateľov fyziky PhDr.Jozef Beňuška 

Nemecky s úsmevom Mgr. Jana Buchláková 

Slovenčina v praktickom 

živote 
Mgr. Jana Brezňanová 

Krúžok mladých talentov I. Mgr. Ivana Čermáková 

Informatická všehochuť PaedDr. Tomáš Dudík 

Španielčina veselo Mgr. Katarína Játyová 

Krúžok mladých talentov II. PhDr. Bibiana Kahánková 

ECDL RNDr. Alica Karkušová 

Ja a moje psyché Mgr. Blažena Kocholová 



Názov krúžku  Vedúci 

Krúžok literárnej tvorivosti Mgr. Katarína Kučmová 

Krúžok konverzácie v RJ Mgr. Jela Ladrová 

Chémia pre všetkých Ing. Tatiana Rudzanová 

Tajomstvá chémie Ing. Tatiana Rudzanová 

Spoločenskovedný krúžok PaedDr. Pavol Stach 

Taliančina pre začiatočníkov Mgr. Jana Stehlíková 

Španielčina pre mierne 

pokročilých 
Mgr. Jana Stehlíková 

Umenie prevažne vážne Mgr. Darina Súderová 

Anatomický krúžok Mgr. Mária Šimonová 

Tréning matematických 

zručností 
RNDr. Daniela Špigúthová 

Experimentálna fyzika RNDr. Daniela Špigúthová 

Chémia v pokusoch a úlohách Mgr. Jana Tavelová 

Chemická olympiáda Mgr. Jana Tavelová 

Ruka v ruke so SJL Mgr. Lucia Truchlá 

Nemecký jazyk Mgr. Alena Tomeková 

GEMMA PaedDr. Ivan Šabo 

Ochranca prírody Ing. Jozef Ristvej 

Spoločenské tance I. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance II. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance III. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance IV. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance V. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance VI. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance VII. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance VIII. Mgr. Beáta Pišná 

Spoločenské tance IX. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance X. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance XI. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance XII. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance XIII. Mgr. Tatiana Sičáková 

 

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. 2013. 

V školskom roku 2013/14 zo 748 členov záujmových útvarov  do S CVČ odovzdalo 512 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 2013/2014 formou 

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

záujmu členov krúžkov a formou poskytovania informačných služieb pre mládež, poskytovaných 

pracovníkmi S CVČ v pracovných dňoch od 11:00 hod. do 17:00 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 

2013/2014, pričom sa mohli tiež prihlásiť aj do prímestského tábora s dennou dochádzkou a do 

10 dňového prímorského tábora v Chorvátsku v kempe Baško Polje, ktorý sme organizovali 

v spolupráci so sekretariátom AMAVET v Bratislave. 

 

 Projekty S CVČ 

V tomto školskom roku sa S CVČ aktívne zapojilo do realizácie projektu „Bambiriáda 2014“, 

konaného od 16. do 20. júna 2014 v Martine. V Žilinskom kraji organizovala a  aj koordinovala  

Bambiriádu  Rada mládeže Žilinského kraja, v meste Martin BAMBIRIÁDu organizovalo CVČ -

 KAMARÁT v spolupráci s ICM, n. o. Martin a so S CVČ, Malá hora 3, Martin. V sobotu 

21.6.2014 sa konala prezentácia organizácií pracujúcich s deťmi a pódiové vystúpenia.  

S CVČ participovalo aj na realizácii Krajského festivalu vedy a techniky, ktorý sa konal dňa 

11.10.2013 v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin. Členovia sa 

aktívne zapojili do súťaže technickej tvorivosti v ktorej boli úspešní a postúpili na Celoslovenskú 

prehliadku.  

S CVČ v mesiaci máj 2014 úspešne zrealizovalo projekt s názvom: Tanečná súťaž 

v spoločenských tancoch žiakov stredných škôl mesta Martin a regiónu Turiec. 16. máj 2014 

patril stredoškolákom. S CVČ, Malá hora 3 v Martine v spolupráci s ICM, n. o Martin a 1. 

Martinským tanečno – športovým klubom pod vedením Beáty Pišnej zorganizovalo 1. ročník 

Tanečnej súťaže v spoločenských tancoch žiakov stredných škôl mesta Martin  a regiónu Turiec. 

Zúčastnilo sa 17 tanečných párov z 5 stredných škôl, a to: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, 

Gymnázium Jozefa Lettricha, Obchodná akadémia, Gymnázium Jozefa Cígera Hronského Vrútky 

a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany. Podmienkou prihlásenia bolo absolvovanie 

základného kurzu v spoločenskom tanci ukončeného Venčekom. Súťažilo sa v štandardných, 

latinsko- amerických tancoch a v salse, ktoré hodnotila odborná porota.  

Do finále sa prebojovali:  1. miesto: Hanka Baňacká – Peter Zigo (G V.P. -Tótha )   

    2. miesto: Zuzana Tarabová – Andrej Grajciar ( G J. Lettricha ) 

    3. miesto: Alexandra Špiriaková – Viliam Hoferica ( BGMH ) 

    4. miesto. Nikola Šperková – Martin Dančo ( BGMH ) 

    5. miesto: Lucia Valachová – Michal Roháľ ( G J. Lettricha ) 

    6. miesto: Miriam Pavlíková – Rastislav Kopecký (G V.P. -Tótha ) 

    7. miesto: Klaudia Golierová – Roland Hogh ( G V. P.- Tótha ) 

V sále sa najlepšie umiestnil tanečný pár Nikola Šperková a Martin Dančo z BGMH. 

Slávnostný večer spríjemnili detské tanečné páry pôsobiace v CVČ Kamarát krátkym 

vystúpením.   

Poďakovanie patrí vedeniu Gymnázia V. Paulinyho - Tótha v Martine a tiež mestu Martin, ktoré 

podporilo náš projekt a aj finančne, prispelo k jeho realizácii sumou 200 EUR. 

 

 

 

 

 



 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 

2014“ - 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 podieľali na organizovaní 

prímorského tábora v Chorvátsku v kempe Baško Polje v spolupráci s AMAVET Bratislava 

a ponúkli sme počas prázdnin servis voľného času spojený s informačno -poradenským servisom 

a s hrami na internete a na X – Boxe v priestoroch SCVČ. 

  

 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 2013/14 bola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou 

školskou inšpekciou v termíne od 26. 05. 2014 do 28. 05. 2014. Štátna školská inšpekcia nezistila 

pri svojej kontrole nedostatky. Podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v Súkromnom centre 

voľného času bola v súlade s platnou legislatívou.  

Prijaté závery uvedené v správe ŠŠI: 

Riaditeľka CVČ spĺňala predpoklady pre výkon funkcie. CVČ malo vypracovaný výchovný 

program, ktorého štruktúra bola v súlade s platnými právnymi predpismi. Vypracovaný plán 

práce pre školský rok 2013/2014 vychádzal z analýzy činnosti v minulom školskom roku 

a korešpondoval s výchovným programom. Rozvrh týždennej činnosti bol súčasťou 

dokumentácie školy. Školský poriadok upravoval práva a povinnosti členov záujmových útvarov 

a ich zákonných zástupcov vo vzťahu k zamestnancom školského zariadenia, vnútornému režimu 

CVČ. Vychovávatelia v kontrolovaných záujmových útvaroch aktuálne zapisovali účasť 

zapísaných osôb a výchovnovzdelávaciu činnosť.  

Atmosféra na sledovaných činnostiach záujmových útvarov bola motivujúca, s partnerským 

prístupom, kultivovanou komunikáciou a vzájomným akceptovaním sa zúčastnených osôb. 

Sociálne zručnosti osôb sa rozvíjali frontálnymi aj skupinovými činnosťami, pri ktorých 

vzájomne kooperovali, riadili sa. Priestorové podmienky umožňovali realizovať výchovno-

vzdelávaciu činnosť, vhodné pomôcky súvisiace s ňou boli zabezpečené. Pravidlá bezpečnosti 



a ochrany zdravia boli dodržané. Niektoré zo sledovaných záujmových útvarov sa prezentovali 

výsledkami svojej činnosti. 

 

 

§ 2 bod 1 písm. l) 

 

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

 Súkromné centrum voľného času, v školskom roku 2013/2014 sídlilo v prenajatých 

priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha na ulici Malá hora 3 v Martine. Priestory 

Gymnázia VPT využíva S CVČ pre prácu všetkých krúžkov. V školskom roku 2013 / 2014 tiež 

využívalo  priestory elokovaného pracoviska Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a. s., 

A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, telocvičňu  ORLOVŇA na činnosť tanečných krúžkov. 

 

 Zabezpečenie budovy školského zariadenia a havarijné stavy: 
 

Priestory S CVČ sú zabezpečené bezpečnostným zariadením a tiež prenajímateľom. V školskom 

roku 2013/2014 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.  

 

 Predpokladané investičné náklady do budúcnosti: 

- obnova  PC a modernizácia programového vybavenia, 

- modernizácia robotického laboratória 

- úprava prenajatých priestorov určených pre činnosť ZÚ – krúžkov S CVČ 

 

 Materiálno-technické vybavenie je doplňované a modernizované v rámci podmienok 

S CVČ nedisponuje žiadnym svojim dlhodobým investičným 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,  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 2013 / 2014  ( v EUR ) 

Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy: 10.828 

Finančné prostriedky získané od členov S CVČ: 1.840 

Dobropisy: 0 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa na prevádzku (100% z príspevkov) : 50.548 

- z toho dotácia Mesta Martin 3.695 

- a dotácia VÚC Žilina 46.853 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa – kapitálové: 0 

spolu: 63.216 
 

Všetky finančné prostriedky získané zriaďovateľom ICM, n. o. pre financovanie činnosti S CVČ 

v školskom roku 2013/2014 formou dotácie na žiakov od mesta Martin, VÚC Žilina, 

za vzdelávacie poukazy a vybraté členské príspevky 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 2013/2014 bol cieľ a hlavné úlohy rozpracované v Pláne práce  S CVČ 

na školský rok 2013/2014 nasledovne: 
 

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

pre deti a mládež počas celého školského 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 členov S CVČ. 

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 o činnosti S CVČ. 

splnené



§2 bod 1 písm. o) 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

- vyhovujúce umiestnenie priestorov, príjemné prostredie, 

- využívané priestory S CVČ sú upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené, 

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

- dobrá úroveň propagácie činností  S CVČ, 

- 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, 

- nezáujem pracovníkov a funkcionárov mesta Martin o voľnočasové aktivity určené pre deti 

a žiakov v meste, ... 

 

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, 

- získať akreditáciu na školenie vedúcich záujmových útvarov  

- 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. 2014. 

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Ristvejová 

 riaditeľka  S CVČ Martin 

 

Správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade školského zariadenia dňa  20. 9. 2014. 
 

 

Správa bola schválená Radou školského zariadenia dňa   5. 10. 2014 

a Správnou radou zriaďovateľa – ICM, n. o. Martin  dňa  26. 10 2014. 


