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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach 
 

Súkromného centra voľného času 

za školský rok 2014/15 

 
(Hodnotiaca správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva 

školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014 

 

 

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 2014/2015  bolo zvolané dňa 27. septembra 2014 

za účelom ustanovenia nového zloženia rady školského zariadenia. 

Posledné zasadanie v šk. roku 2014/2015 bolo 20. 2. 2015 

 

§ 2 bod 1 písm. b) 
 

ÚDAJE O POČTE ČLENOV ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

V školskom roku 2014/2015 bolo v Súkromnom centre voľného času, Malá hora 3,  036 01 

Martin  (ďalej len S CVČ) prihlásených k 15.9.2013 - 909 členov, celkovo bolo v priebehu 

školského  roka 2014/2015 prijatých do S CVČ rozhodnutím jeho riaditeľky  1.136 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 2014/2015 viedla  

záujmový útvar - krúžok: - Internet a zároveň vykonávala riadiace 

a administratívne práce.  

Pedagog. pracovníčku Mgr. Janu R. Lacekovú, PhD komplexne počas celého školského roka 

zastupovala JUDr. Jana Ristvejová, ktorá bola prijatá na zastupovanie 

počas jej MD a RD a zároveň ako projektový manažér. JUDr. Jana 

Ristvejová ukončila pracovný pomer dohodou ku dňu 30.6.2015. 

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

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

Spracovanie ekonomickej agendy bolo zabezpečené pracovníkom Ing. Jozefom Ristvejom, ktorý 

bol aj pedagogický zamestnanec - viedol ZÚ Robotický krúžok a tiež zabezpečoval činnosti 

správcu počítačovej siete S CVČ. 

 

 Externí pedagogickí pracovníci  S CVČ 
 

S CVČ zamestnávalo v školskom roku 2014/2015  2 externé pracovníčky – vedúce záujmových 

útvarov, ktoré majú pre príslušné činnosti živnosti  - na zmluvu a s 26 externými pracovníkmi 

malo uzavreté dohody o pracovnej činnosti – pravidelný príjem s úväzkami dve až 6 hodín 

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 ročného plánu práce a potrieb 

Úradné hodiny:  každý pracovný deň:   10:00 – 16:00 hod. 



Harmonogram činnosti  ZÚ - krúžková činnosť : 

pondelok 13,30-14,30 

pondelok 14,30-16,30 

pondelok 14,30-16,30 

pondelok 14,30-16,30 

pondelok 14,30-16,30 

pondelok 6,55-7,55 

utorok 14,30-16,30 

utorok 14,30-16,30 

utorok 14,30-16,30 

utorok 7,40-9,40 

utorok 14,00-16,00 

utorok 14,30-16,30 

utorok 14,30-16,30 

utorok 14,30-16,30 

streda 14,30-16,30 

streda 14,30-16,30 

streda 13,30-14,30 

streda 15,00-16,00 

streda 15,00-16,00 

streda 13,30-15,30 

streda 15,30-17,30 

streda 14,30-16,30 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 13,30-15,30 

štvrtok 15,30-17,30 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 14,00-16,00 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 14,45-16,45 

štvrtok 14,30-16,30 

štvrtok 14,25-16,25 

štvrtok 14,25-16,25 

štvrtok 17,00-19,00 

piatok 13,30-15,30 

piatok 15,30-17,30 

piatok 13,00-15,00 

piatok 14,30-16,30 

piatok 16,30-18,30 

piatok 18,30-20,30 

cez víkend podľa záujmu 

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 49 krúžkov a 6 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 2014/2015 bola zameraná na oblasti: 

 

Informatika: 

Informatická všehochuť 

Robotický krúžok 

Internet 

 

Prírodné vedy: 

Chémia trochu inak 

Chémia pre pokročilých 

Chémia v pokusoch a úlohách 

Chémia pre všetkých 

Matematický krúžok pre 1. ročník 

Klub priateľov fyziky 

Anatomický  krúžok 

Fyzika pre maturantov 

GEMMA 

 

Spoločenské vedy: 

Spoločenskovedný krúžok, 

Krúžok z estetiky 

Diskusný klub I. 

Diskusný klub II. 

Historický krúžok 

Filozofický krúžok 

 

Kultúra a umenie: 

Krúžok mladých talentov 

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

Spoločenské tance -  S - I., II., III., IV., V., VI. 

 

Telovýchova a šport: 

Kondičný krúžok s plávaním I. 

Kondičný krúžok s plávaním II. 

Basketbal – chlapci a dievčatá 

Volejbalový krúžok dievčat 



Futbalový krúžok chlapcov I. 

Futbalový krúžok chlapcov II. 

Badminton krúžok I. 

Badminton krúžok II. 

Stolný tenis 

Florbal 

Hádzaná I. 

Hádzaná II. 

Šachový krúžok 

 

Jazyky: 

Učíme sa po anglicky cez projekty 

Konverzácia vo francúzskom jazyku 

English reading and writing 

Krúžok talianskeho jazyka 

Krúžok konverzácie v ruskom jazyku 

Krúžok španielskeho jazyka 

Krúžok zo slovenského jazyka a literatúry 

Krúžok literárnej tvorivosti 

 

V pravidelnej záujmovej činnosti v šk. roku 2014/2015 pracovalo spolu  1136 detí a mladých 

ľudí v 55 záujmových útvaroch (krúžkoch). V štatistike k 15.9.2014 bolo zaevidovaných 909 

členov, z toho 11 do 15 rokov a 798 členov nad 15 rokov. Spolu bolo v školskom roku 2014/2015 

prijatých rozhodnutím riaditeľa S CVČ 948 členov ( niektorí členovia pracovali vo viacerých 

záujmových útvaroch ). 

 

Názov krúžku  Vedúci 

Informatická všehochuť PaedDr. Tomáš Dudík 

Robotický krúžok Ing. Jozef Ristvej 

Internet Ing. Helena Ristvejová  

Chémia trochu inak Mgr. J. Tavelová 

Chémia pre pokročilých Ing. T. Rudzanová 

Chémia v pokusoch a úlohách Mgr. J. Tavelová 

Chémia pre všetkých Ing. T. Rudzanová 

Matematický krúžok pre 1. ročník RNDr. D. Špigúthová 

Anatomický  krúžok PaedDr. M. Šimonová  

GEMMA PaedDr. I. Šabo  

Fyzika pre maturantov RNDr. D. Špigúthová 

Klub priateľov fyziky RNDr. D. Špigúthová 

Spoločenskovedný krúžok, PaedDr. P. Stach 

Krúžok z estetiky Mgr. D. Súderová  

Diskusný klub I. Mgr. L. Truchlá  

Diskusný klub II. PaedDr. P. Stach  

Historický krúžok Mgr. D. Brezňanová 

Filozofický krúžok Mgr. B. Kocholová  

Krúžok mladých talentov PhDr. B. Kahánková  

Spoločenské tance P I. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P II. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P III. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P IV. Beáta Pišná 



Názov krúžku  Vedúci 

Spoločenské tance P V. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P VI. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P VII. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P VIII. Beáta Pišná 

Spoločenské tance P IX. Beáta Pišná 

Spoločenské tance S I. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance S II Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance S III. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance S IV. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance S V. Mgr. Tatiana Sičáková 

Spoločenské tance S VI. Mgr. Tatiana Sičáková 

Kondičný krúžok s plávaním I. Mgr. V. Kadlec  

Kondičný krúžok s plávaním II. Mgr. K. Kadlecová 

Basketbal – chlapci a dievčatá Mgr. V. Kadlec 

Volejbalový krúžok dievčat Mgr. P. Kráľ 

Futbalový krúžok chlapcov I. Mgr. J. Dzimko 

Futbalový krúžok chlapcov II. Mgr. J. Dzimko 

Badminton krúžok I. Mgr. S. Orieščik  

Badminton krúžok II. Mgr. S. Orieščik 

Stolný tenis Mgr. M. Adamov 

Florbal Mgr. S. Orieščik 

Hádzaná I. Mgr. M. Adamov 

Hádzaná II. Mgr. M. Adamov 

Šachový krúžok P. Paleček 

Učíme sa po anglicky cez projekty Mgr. Z. Nemcová 

Konverzácia vo francúzskom 

jazyku 
Mgr. Z. Dafčíková 

English reading and writing Mgr. V. Damková 

Krúžok talianskeho jazyka Mgr. J. Stehlíková  

Krúžok konverzácie v ruskom 

jazyku 
Mgr. J. Ladrová 

Krúžok španielskeho jazyka Mgr. J. Stehlíková  

Krúžok zo slovenského jazyka a 

literatúry 
Mgr. K. Kučmová 

Krúžok literárnej tvorivosti Mgr. K. Kučmová 

 

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. 2014. 

V školskom roku 2014/15 z 948 členov záujmových útvarov  do S CVČ odovzdalo 789 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 2014/2015 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 

2014/2015, 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 občianskeho združenia AMAVET v Bratislave. 

 

 Projekty S CVČ 

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

24.10.2014 v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin. Členovia sa 

aktívne zapojili do súťaže vedeckej a technickej tvorivosti, v ktorej boli viacerí úspešní 

a postúpili na Celoslovenskú prehliadku do Bratislavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FIRST LEGO League“ (FLL).V piatok 12. decembra 2014 sa v priestoroch Mestského 

kultúrneho strediska Žiar nad Hronom uskutočnilo regionálne kolo tejto celosvetovej robotickej 

súťaže. 

Nakoľko téma 16. ročníka tejto technicky zameranej súťaže bola „Vzdelávanie bez hraníc“, 

členovia jednotlivých tímov plnili aj ďalšie úlohy, nielen činnosti spojené so stavbou samotných 

robotov z LEGO stavebníc.  

O postup do ďalšieho kola súťaže krajín V4 bojovalo po štvormesačnej príprave 12 tímov 

z prihlásených základných a stredných škôl, v štyroch súťažných kategóriách. Členovia 

súťažných tímov prezentovali odbornej porote výsledky svojich výskumných projektov 

a autonómne roboty skonštruované z robotických stavebníc „LEGO MINDSTORMS education“ 

a tímy sa predbiehali, kto splní zadané úlohy lepšie a rýchlejšie. 

Náš tím s názvom „Butchers“, ktorý tvorili členovia nášho Robotického krúžku po vyrovnaných 

výkonoch v jednotlivých kategóriách obsadil celkovo veľmi pekné tretie miesto, pričom 

v tímovej práci boli hodnotení ako druhí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S CVČ v spolupráci s ICM, n. o. Martin a 1. Martinským tanečno – športovým klubom pod vedením 

Beáty Pišnej v mesiaci máj 2015 úspešne zrealizovalo projekt s názvom: Tanečná súťaž 

v spoločenských tancoch žiakov stredných škôl mesta Martin a regiónu Turiec - II. ročník. Žiaci, 

ktorí u nás navštevovali krúžky, mali možnosť ukázať čo sa naučili počas školského roka. Súťaž sa 

konala dňa 29. mája 2015 na Gymnáziu  VPT v Martine, zúčastnilo sa jej 9 tanečných párov 

z 5  ich stredných škôl. Súťažili žiaci za Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany, 

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Gymnázium Jozefa Lettricha, Obchodná akadémia a Stredná 

priemyselná škola. Podmienkou prihlásenia bolo absolvovanie základného kurzu v spoločenskom 

tanci ukončeného Venčekom. Súťažilo sa v štandardných a latinsko- amerických tancoch. Garantom 

odbornej úrovne súťaže boli porotcovia, tento rok prijali pozvanie odborníci:  Martina Lojdová, 

Tatiana Sičáková, Ľubomír Chríbik, Beáta Pišná,  Hanka Baňacká -  Peter Zigo (víťazi 1. ročníka 

súťaže).  

Vedúcim súťaže a moderátorom bol Mgr. Martin Pišný. 

 

Do finále sa prebojovali:  1. miesto: Matúš Lazar – Viktória Anderlitscheková (GVPT a OA )   

 2. miesto: Juraj Michalec – Kristína Benediková (BGMH)  

3. miesto: Daniel Mazáč – Anna Skuhrová (GVPT a G J. Lettricha) 

    4. miesto. Adrián Szvoreň – Júlia Kleinová (BGMH) 

    5. miesto: Matej Ovšonka – Lucia Rumanová (G J. Lettricha) 

    6. miesto: Filip Pilarčík – Helena Galbavá (BGMH16. máj 2014  

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 150 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majstrovstvá Turca Stredných škôl, zúčastnili sa členovia nášho Šachového krúžku.  

Výsledky: 1.  Juraj Jánošík (GVPT Martin )  

 2.  Lukáš Volna  (G J.L Martin ) 

3.  Dominik  Križka (GVPT Martin ) 

4. Marián Šimo  (GVPT Martin)  

Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov a už z poradia na prvých štyroch miestach je jasné, že šachisti 

GVPT Martin doslovne súperov prevalcovali. Až vo finále M SR SŠ štartovali Šimo, Volna 

a Jánošík. 

Šachový klub Žilina každoročne organizuje stretnutie šachových generácii – stredoškolákov 

a seniorov Žilinského samosprávneho kraja. Najúspešnejším hráčom sa stal hráč Gymnázia VPT 

Martin - Marián Šimo, ktorý si odniesol víťaznú trofej. 

 

 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  Tanečná 

súťaž v spoločenských tancoch žiakov stredných škôl mesta Martin a regiónu Turiec - II. ročník 

v spolupráci so zriaďovateľom - ICM, n.o. Martin, mestom Martin. V čase letných prázdnin sme 

sa podieľali na organizovaní zahraničného 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 na Malej hore 3 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 2013/14 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 2014/2015 sídlilo v prenajatých 

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

Gymnázia VPT využíva S CVČ pre prácu všetkých záujmových krúžkov. V školskom roku 2014 

/ 2015 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 2014/2015 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, najmä jeho 

sociálnych zariadení. 

 

 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. 

 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 2014 / 2015  ( v EUR ) 

Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy: 32.450 

Finančné prostriedky získané od členov S CVČ: 2.200 

Dobropisy: 0 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa na prevádzku (100% z príspevkov) : 84.569 
- z toho dotácia Mesta Martin 3.643 

- a dotácia VÚC Žilina 80.926 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa – kapitálové: 0 

spolu: 119.219 
 

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

v školskom roku 2014/2015 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, krúžkov 

a na výchovnú činnosť S CVČ v priebehu školského roka 2014/2015. 

 



§2 bod 1 písm. m) 
 

 

CIEĽ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  S CVČ V MARTINE 
 

V školskom roku 2014/2015 bol cieľ a hlavné úlohy rozpracované v Pláne práce  S CVČ 

na školský rok 2014/2015 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, ktoré o túto spoluprácu prejavia záujem, v záujme účinného napĺňania štátnej, 

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 finančné prostriedky získané za 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 svojom 

voľnom čase, 

 

 

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. 2015. 

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Ristvejová 

 riaditeľka  S CVČ Martin 

 

Správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade školského zariadenia dňa  25. 9. 2015. 
 
 

Správa bola schválená Radou školského zariadenia dňa   2. 10. 2015 

a Správnou radou zriaďovateľa – ICM, n. o. Martin  dňa  24. 10 2015. 


