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

 

Spracovala: Ing. Helena Ristvejová – riaditeľka Súkromného centra voľného času 
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§ 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.: 
0903 326 158 

0903 945 987 

Faxové čísla školského zariadenia:  - 

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

Elektronická adresa škol. zar.: 

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

jristvej@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, PhD. - 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.  september  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 2017/2018  nebolo zvolané. 

Prvé zasadnutie RŠZ v školskom roku 2017/2018 bolo  6. 10. 2017. 

Posledné zasadanie RŠZ v školskom roku 2017/2018 bolo 9. 2. 2018. 

 

 

§ 2 bod 1 písm. b) 
 

ÚDAJE O POČTE ČLENOV ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

V školskom roku 2017/2018 bolo v Súkromnom centre voľného času, Malá hora 3,  036 01 Martin  

(ďalej len S CVČ) prihlásených k 15.9.2017 – FO/ členov ZÚ: 819/1115, celkovo bolo v priebehu 

školského roka 2017/2018 prijatých do S CVČ rozhodnutím jeho riaditeľky - FO/ členov ZÚ:  

831/1135 členov. 

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

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV 

 Interní zamestnanci 
 

Riaditeľka  S CVČ: Ing. Helena Ristvejová – ktorá v školskom roku 2017/2018 viedla  ZÚ Práca 

s PC a vedátori, Turistický krúžok, zabezpečovala tiež Servis voľného času, Informačné služby pre 

mládež a zároveň vykonávala riadiace a administratívne práce.  

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

Mária Lipinská, ktorá bola v S CVČ zamestnaná na skrátený úväzok a ku dňu 30.6.2018 bol s ňou 

ukončený pracovný pomer. 

Spracovanie ekonomickej agendy bolo zabezpečované pedagogickým pracovníkom Ing. Jozefom 

Ristvejom st.,  ktorý viedol ZÚ  Robotika pre žiakov ZŠ, Robotika pre žiakov SŠ, 

Informatika, zabezpečoval Servis voľného času, Informačné služby pre mládež  a tiež vykonával 

činnosti správcu počítačovej siete centra. 

 

 Externí pedagogickí pracovníci  S CVČ 
 

S CVČ zmluvne zamestnávalo v školskom roku 2017/2018  2 externé pracovníčky – vedúce 

záujmových útvarov, ktoré majú pre príslušné činnosti yriadené živnosti a s 19-timi externými 

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

6 hodín týždenne. Podrobný zoznam krúžkov s uvedením vedúcich je 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 06:50 – 18:00 hod. 

utorok 14:30 – 18:30 hod. 

streda 06:50 – 17:00 hod. 

štvrtok 14:00 – 19:00 hod. 

piatok 13:00 – 21:00 hod. 

sobota a nedeľa 
09:00 – 13:00 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 14:30-16:30 

pondelok 14:30-16:30 

pondelok 14:40-16:40 

pondelok 14:40-15:40 

pondelok 14:45-16:45 

pondelok 14:45-16:45 

pondelok 16:00-18:00 

pondelok 6:50-7:50 

pondelok 14:00-16:00 

pondelok 14:00-16:00 

utorok 14:30-16:30 

utorok 14:30-16:30 

utorok 14:30-16:30 

utorok 14:30-16:30 

utorok 14:30-16:30 

utorok 16:30-18:30 

utorok 16:00-18:00 

utorok 16:00-18:00 

streda 6:50-7:50 

streda 6:50-7:50 

streda 14:30-15:30 

streda 14:30-16:30 

streda 16:30-18:30 

streda 14:45-16:45 

streda 14:30-16:30 

streda 14:30-16:30 

streda 14:30-16:30 

streda 14:30-16:30 

streda 14:30-16:30 

streda 15:00-17:00 

streda 15:00-17:00 

štvrtok 14:30-15:30 

štvrtok 14:30-16:30 

štvrtok 16:30-18:30 

štvrtok 14:30-16:30 

štvrtok 17:00-19:00 

štvrtok 14:30-16:30 

štvrtok 14:00-16:00 

štvrtok 15:00-17:00 

štvrtok 14:00-16:00 

štvrtok 14:00-16:00 

piatok 14:30-16:30 

piatok 16:30-18:30 

piatok 13:00-15:00 

piatok 17:00-19:00 

piatok 19:00-21:00 

sobota nepárny 

týždeň 

09:00-13:00 

nedeľa 15:00-17:00 



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 46 krúžkov a 4 krúžky 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 2016/2017 bola zameraná na oblasti: 

 

Informatika :  

Informatika    Ing. Jozef Ristvej  interný zam. 

Robotika pre žiakov ZŠ  Ing. Jozef Ristvej  interný zam. 

Robotika pre žiakov SŠ  Ing. Jozef Ristvej  interný zam. 

 

Prírodné vedy: 

Astronomický krúžok Gemma PaedDr. Ivan Šabo  exter. zam. 

Biológia trochu inak   Mgr. L. Smižiková  exter. zam. 

Fyzika v experimentoch  PaedDr.Jozef Beńuška, PhD. exter. zam. 

Geografický krúžok   Mgr. P. Gvothová  exter. zam. 

Chémia v pokusoch a úlohách Ing. Tatiana Rudzanová, exter. zam. 

Matematický krúžok pre druhákov RNDr. Daniela Špigúthová exter. zam.  

a tretiakov 1      

Matematický krúžok pre druhákov RNDr. Daniela Špigúthová exter. zam.  

a tretiakov 2    

Tajomnstvá chémie   Mgr. Jana Tavelová  exter. zam. 

 

Veda a technika 

Práca s PC a vedátori   Ing. Helena Ristvejová interný zam. 

 

Spoločenské vedy: 

Diskusný klub    PaedDr. Pavol Stach,  exter. zam.  

Filozofický krúžok pre 4. ročník Mgr. B. Kocholová  exter. zam. 

 

Kultúra a umenie: 

Dramatický krúžok 1   Mgr. Z. Dafčíková,  exter. zam. 

Dramatický krúžok 1   Mgr. V. Damková,  exter. zam. 

Spoločenské tance P - 1:  Beáta Pišná,   exter. zam.  

Spoločenské tance P - 2:  Beáta Pišná,   exter. zam.  

Spoločenské tance P - 3:  Beáta Pišná,   exter. zam.  



Spoločenské tance P - 4:  Beáta Pišná,   exter. zam.  

Spoločenské tance P  -5:  Beáta Pišná,   exter. zam.  

Spoločenské tance P  -6:  Beáta Pišná,   exter .zam.  

Spoločenské tance P  -7:  Beáta Pišná,   exter. zam.  

Spoločenské tance P  -8:  Beáta Pišná,   exter .zam.  

Spoločenské tance S - 1:  Mgr. Tatiana Sičáková, exter.zam.  

Spoločenské tance S - 2:  Mgr. Tatiana Sičáková, exter.zam.  

Spoločenské tance S - 3:  Mgr. Tatiana Sičáková, exter.zam.  

Spoločenské tance S - 4:  Mgr. Tatiana Sičáková, exter.zam.  

 

Jazyky: 

Krúžok anglického jazyka:   Mgr. Zdenka Nemcová, exter. zam.  

Mýty a legendy  

Krúžok literárnej tvorivosti  Mgr. Katarína Kučmová, exter. zam 

Literárny krúžok pre 4. ročník Mgr. Blažena Kocholová exter. zam. 

Krúžok španielskeho jazyka   Mgr. Zdenka Nemcová, exter. zam 

pre začiatočníkov 

 

Telovýchova a šport: 

Basketbalový krúžok   Mgr. Vratislav Kadlec, exter. zam.  

Bedmintonnový krúžok A1  Mgr. Martin Adamov , exter. zam.  

Bedmintonnový krúžok A2  Mgr. Martin Adamov,  exter. zam.  

Bedmintonnový krúžok O1  Mgr. Sven Orieščik,  exter. zam 

Bedmintonnový krúžok O2   Mgr. Sven Orieščik,  exter. zam 

Florbal ový krúžok   Mgr. Jozef Dzimko,  exter. zam.  

Futbalový krúžok 1   Mgr. Jozef Dzimko,  exter. zam. 

Futbalový krúžok 2   Mgr. Jozef Dzimko,  exter. zam. 

Kondičný krúžok s plávaním 1 Mgr. Vratislav Kadlec, exter. zam 

Kondičný krúžok s plávaním 2 Mgr. Katarína Kadlecová, exter. zam 

Stolnotenisový krúžok  Mgr. Martin Adamov,  exter. zam 

Volejbalový krúžok 1   Mgr. Peter Kráľ,  exter. zam.  

Volejbalový krúžok 2   Mgr. Jozef Dzimko,  exter. zam..  

 

Turistické a branné športy: 

Turistický krúžok   Ing. Helena Ristvejová interný zam. 

 

 

 

V pravidelnej záujmovej činnosti v šk. roku 2017/2018 pracovalo spolu  1187 detí a mladých ľudí 

v 46 záujmových útvaroch (krúžkoch). Spolu bolo v školskom roku 2017/2018 prijatých 

rozhodnutím riaditeľa S CVČ 888 členov ( niektorí členovia pracovali vo viacerých záujmových 

útvaroch ) a spolu ich počet bol 1187. 

 

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 mája 2017. 

V školskom roku 2017/18 z 888 členov záujmových útvarov  do S CVČ odovzdalo 790 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 2017/2018 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 počítačoch a internete, denne od 11,00 

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

2017/2018, pričom sa mohli tiež prihlásiť aj do 10 dňového prímorského tábora v Chorvátsku, 

v kempe Baško Polje, ktorý organizovalo občianske združenie AMAVET v Bratislave, tiež do 

Robotického tábora Constructor Build & Play, ktorý zabezpečovala Wachumba ck, s.r.o. Martin 

a ktorého sa vo väčšine zúčastnili deti, členovia našich krúžkov. 

 

 Projekty S CVČ 

Festival vedy na Slovensku Európska Noc výskumníkov 2017 

 

Dňa 29.9.2017 sa konal 11. ročník Festivalu vedy na Slovensku Noc výskumníkov. Na Žilinskej 

Európskej noci výskumníkov 2017 v Žilinskom AUPARK Shopping Centre sa expozícia nášho 

stánku s názvom Súťaž robotov ROBORAVE SK stretla s veľkým záujmom žiakov základných 

a stredných škôl. III. ročník celoslovenskej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko – 

2017, ktorú organizuje AMAVET v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. a Žilinskou 

univerzitou  v Žiline sa konala v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v priestoroch Rektorátu Žilinskej 

univerzity v Žiline, Univerzitná 1. Celodenná prehliadka najnovších výsledkov slovenskej vedy a 

výskumu bola doplnená sprievodným programom na pódiu, kde vystúpil aj zástupca nášho S CVČ, 

prezentoval našu činnosť a účastníci sa zapojili do zábavného vedeckého kvízu aj o našich 

robotoch.  

Súčasťou celoslovenskej robotickej súťaže, určenej pre žiakov základných a stredných škôl boli aj 

pracovné workshopy a vedecká konferencia so zahraničnou účasťou na tému: „Podpora rozvoja 

talentov v Žilinskom kraji - Možnosti robotiky v popularizácii vedy“.  

 

RoboRAVE Slovensko 2017 

 

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) konal tretí ročník 

celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2017.  

Motto súťaže „Today´s Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou získané 

vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Táto súťaž je prednostne 

určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Do tohto ročníka sa 

prihlásilo 29 tímov z celého Slovenska, čo je viac ako dvojnásobný počet oproti minulému roku. 

Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriách: súboj rytierov, doprava loptičiek (má dve 

podkategórie, určené zvlášť pre žiakov základných a stredných škôl) a hasenie ohňa ( čo je 

najzložitejšia kategória ), v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne 

nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky).  Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali študenti z 

Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, členovia S CVČ, Malá hora 3 Martin, a to Michal 

Miškolci, Tereza Rafajová a Tomáš Štefanov s robotom, ktorý má názov FBRD. Okrem získaných 

vecných darov boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bolo v 

tomto školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque, v štáte Nové Mexiko 

v USA.  

V kategórii JUSTING - 2 ( Súboj rytierov - 2 ) získali pekné 3.miesto žiaci Základných škôl 

z Martina, tiež členovia záujmových útvarov S CVČ, Malá hora 3 Martin, Filip Husárik a Nicolas 

Mažári s robotom BTP.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival vedy a techniky pre Žilinský kraj 2017 

S CVČ participovalo aj na organizácii a realizácii Festivalu vedy a techniky AMAVET  

pre Žilinský kraj 2017, ktorý sa konal dňa 20. októbra 2017 v priestoroch rektorátu Žilinskej 

univerzity v Žiline a ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-

technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentovali svoju 

bádateľskú  činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie.  

Záujem o vedu stúpa – mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti.  

Na krajské kolo bolo prihlásených 21 projektov. Projekty hodnotila odborná komisia zložená 

zo šiestich členov, ktorá po dôkladnom zvážení udelila desať postupov na celoslovenské finále. 

Medzi postupujúcimi boli aj študenti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, Michaela 

Mrníková a Robert Choma s projektom Závislosť vlnovej dĺžky  LED od prúdu, členovia našich 

záujmových útvarov. Víťazi postúpili na celoštátne kolo, ktoré sa uskutočnilo 9. - 11. novembra  

2017 v Bratislave ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, z ktorého 

bol možný postup na celosvetové finále INTEL-ISEF, ktoré sa konalo začiatkom mája v meste 

Pittsburgh, štát Pensylvánia, USA,  

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky je podporovať rozvoj vzdelávania,  záujem o  vedu 

a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti. 
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FIRST LEGO League“ (FLL) 

 

Dňa 1.12. 2017 sa členovia našich krúžkov Robotika pre žiakov ZŠ a Robotika pre žiakov SŠ pod 

vedením Ing. Jozefa Ristveja a za pomoci RNDr. Alici Karkušovej z GVPT Martin zúčastnili 

regionálnej súťaže First LEGO league, ktorá sa konala v Žiline. Tím s názvom Fire Breathing 

Rubber Duckies (FBRD) získal v kategóriach Robot design, Tímová práca a Robot game 2. miesto, 

v kategórii Výskumný projekt získali 1. miesto a tým aj 1. miesto v celkovom hodnotení – celkový 

víťaz. Ako celkový víťaz postúpili na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. a 12. 

februára 2018 v Poľsku v meste Lodž.  

Hlavným cieľom tejto súťaže je podpora a realizácia aktivít pre deti a mládež, hlavne v oblasti 

techniky a robotiky s cieľom nadchnúť čo najväčšie množstvo detí a mládeže, ponúknuť im 

mimoškolskú aktivitu rozvíjajúcu tvorivosť, tímovú prácu, prezentačné i jazykové schopnosti. Radi 

by sme pomohli svojou prácou dostať robotiku do škôl, aby sa deti neformálne vzdelávali hravou 

formou. Našich aktivít sa môžu zúčastňovať už žiaci základných škôl, čím prispievame k rozvoju 

vedomostnej spoločnosti pre deti v nižšom veku. 
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Mladý tvorca 2018 

 

Výstavu Mladý tvorca každoročne organizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

v areáli výstaviska agrokomplex Nitra, ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné 

vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl. Tento rok sa táto prestížna výstava konala v dňoch 

26. a 27. apríla a ICM Martin na nej prezentovalo vo svojom stánku nielen informácie o svojej 

činnosti, ale prezentovalo aj celosvetovú súťaž autonómnych robotov RoboRAVE, ktorú na 

Slovensku každoročne organizuje v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.  

Návštevníkov a ostatných vystavujúcich sme informovali o jednotlivých kategóriách súťaže a tiež 

o možnostiach prihlásenia sa na túto veľmi zaujímavú súťaž pre žiakov základných a stredných 

škôl. Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky zostrojených robotov žiakmi Strednej priemyselnej 

školy z Martina, členov našich krúžkov, dozvedieť sa veľa zaujímavých myšlienok a nápadov z 

oblasti robotiky. Program výstavy Mladý tvorca dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, 

workshopy, moderované rozhovory, inovačné kvízy, atraktívne súťaže o ceny organizátora a 

partnerov podujatí či praktické ukážky odborných zručností žiakov stredných odborných škôl a 

prezentácie prihlásených zamestnávateľov a firiem. Cieľom výstavy bolo motivovať mladých ľudí 

k súťaživosti, ku kreativite a v neposlednej rade k rozvoju talentu, čo je v súlade aj s poslaním 

nášho S CVČ. 
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Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International – 2018 

Na celosvetovom finále robotickej súťaže RoboRAVE International – 2018, ktoré sa konalo 10. – 

12. mája v Albuquerque, v Novom Mexiku, USA sa zúčastnili dva slovenské tímy, z ktorých tím 

Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD), zložený zo študentov Gymnázia VPT v Martine, pracujúci 

pri SCVČ - ICM, n.o. Martin, sa umiestnil za tímami z Číny a Čiech na treťom – bronzovom mieste 

v kategórii „Fire Fighting“ (Hasenie ohňa), čo je najnáročnejšia kategória celej súťaže 

autonómnych robotov, v ktorej musia roboty zhotovené členmi tímov nájsť a zhasnúť 4 rôzne 

vysoké horiace sviečky, z ktorých 3 sú schované za stenami rôznych tvarov.  

Účasťou na súťaži a tiež počas prípravy na ňu sme podporili zavedenie praktických zručností 

do neformálneho vzdelávania, aby mladí ľudia mohli objavovať a prijať svoju identitu a hodnotu, 

svoj talent v oblasti technického myslenia, ukázať možnosti zmysluplného trávenia voľného času 

mimo formálneho vzdelávania.  

Tým sme naplnili jeden z cieľov nášho projektu zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave 

na ich spoločenský a pracovný život, učiť sa efektívne navzájom pracovať v skupinách - tímoch, v 

ktorých sa zapojením do aktivít spojených s riešením nastolený ch problémov pri stavbe robotov 

si vymieňajú skúsenosti, pričom v diskusii sa formujú ich tvorivé konštruktérske schopnosti a práca 

v tíme. Aktivitou sme ukázali cestu, ako mladí ľudia môžu uplatniť svoj talent a zručnosť v ďalšom 

pracovnom živote nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  

Na robotickej súťaži RoboRAVE sa celkovo prezentovalo 1 500 súťažiacich z 20 krajín celého 

sveta. Význam podujatia a reprezentácie Slovákov v USA si uctil aj veľvyslanec SR pri OSN pán 

Michal Mlynár, ktorý nás prijal v sídle OSN v New Yorku. Pracovníci stálej misie SR pri OSN nás 

oboznámili s poslaním SM SR pri OSN, s jej úlohami, diskutovali sme o aktuálnej situácii vo svete, 

v priestoroch OSN nám dovolili nahliadnuť do miest, kde bežní návštevníci nemajú prístup.  
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 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 

V čase letných prázdnin sme ponúkali servis voľného času spojený s informačno - poradenským 

servisom v priestoroch SCVČ na Malej hore 3 v Martine. 

  



 Partnerstvo a spolupráca 

Spolupracovali sme s týmito organizáciami: 

- AMAVET klub 549 v Martine, 

- ŽSK v Žiline, 

- Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, 

- RM ŽK Žilina, (Rada mládeže žilinského kraja) 

- RDMOM (Rada detských a mládežníckych organizácií okresu Martin) 

- CVČ  KAMARÁT v Martine, 

- Slovenský Skauting – 37. Zbor  FATRAN, 

- Informačné centrum mladých, n.o. Martin, 

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

- MV SR – Ministerstvo vnútra SR 

- Asociáciou centier voľného času v SR, 

- IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže Bratislava, 

- ECCO Slovakia, a.s. Martin, 

- Nadácia Volkswagen, Bratislava 

- 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 2017/18 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 2017/2018 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 2017 

/ 2018 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 2017/2018 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: 

-  doplnenie a modernizácia robotického laboratória naďalej trvá 

- 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 a pre 

svoje činnosti si prenajíma a prepožičiava zariadenia na kvalitné plnenie svojich činností. 

 

 

§2 bod 1 písm. m) 
 

 

ÚDAJE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

ZARIADENIA 
 

 

Vybrané ukazovatele financovania - priame dotácie v školskom roku 2017 / 2018  ( v EUR ) 

Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy: 24.768 

Finančné prostriedky získané od členov S CVČ: 4.170 

Dobropisy: 0 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa na prevádzku (100% z príspevkov) : 56.143 

- z toho dotácia Mesta Martin 4.601 

- a dotácia VÚC Žilina 51.542 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa – kapitálové: 0 

spolu: 85.081 

 

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

v školskom roku 2017/2018 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 2017/2018. 

 

  



§2 bod 1 písm. m) 
 

 

CIEĽ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  S CVČ V MARTINE 
 

V školskom roku 2017/2018 bol cieľ a hlavné úlohy rozpracované v Pláne práce  S CVČ na školský 

rok 2017/2018 nasledovne: 
 

 

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

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

 

Vyhodnotenie: splnené 
 

 

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

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. 

 

Vyhodnotenie: splnené 
 

 

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

zručností členov S CVČ. 

 

Vyhodnotenie: 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. 

 

Vyhodnotenie: splnené 
 

 

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

činnosti využívať všetky získané finančné prostriedky, aj prostriedky  za VP 

 

Vyhodnotenie: splnené 
 

 

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

 

Vyhodnotenie: 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 23. 9. 2018. 

Spracovala a predkladá: Ing. Helena Ristvejová 

 riaditeľka  S CVČ Martin 

 

Správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade školského zariadenia dňa  29. 9. 2018. 
 

 

Správa bola schválená Radou školského zariadenia dňa   6. 10. 2018 

a Správnou radou zriaďovateľa – ICM, n. o. Martin  dňa  25. 10 2018. 


