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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLSKOM ZARIADENÍ 
 

Prehľad základných údajov o zariadení je uvedený v tabuľkách 1 - 6 
 

Tabuľka č.1 Identifikačné údaje 

Názov školského zariadenia Centrum voľného času Maják  

Adresa školského zariadenia Komenského 487, 029 01 Námestovo 

Právna forma Rozpočtová organizácia Mesta Námestovo 

Telefónne číslo 043 558 2004, 0915 955 302,  

Fax 043 558 2004 

E – mailová adresa ctntrucv@cvcno.edu.sk 

www adresa www.cvcno.edu.sk 

Zriaďovateľ Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 329/6 

 
 
Tabuľka č. 2 Vedenie zariadenia 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Alica Kršáková riaditeľka CVČ 

 
 
Tabuľka č. 3 Zamestnanci zariadenia 

Meno a priezvisko Oddelenie 

Mgr. Anna Ferenčíková oddelenie Vedy a techniky – vedúca oddelenia 

Bc. Darina Pientáková oddelenie Kultúry a umenia – vedúca oddelenia 

Mgr. Eva Náčinová oddelenie Spoločenských vied – vedúca oddelenia 

PhDr. Žaneta Vajdiarová oddelenie Jazykov – vedúca oddelenia 

Mgr. Andrea Lubasová oddelenie Športu – vedúca oddelenia 

Hanka Laštíková  Koordinátor športových a vedomostných súťaží a olympiád 

Bc. Mária Kovaličková  Personálno – ekonomický zamestnanec 

Karol Hurák  Kurič – údržbár  

Ľubica Mičudová  Upratovačka  
 
 
Tabuľka č. 4 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52 a ods.11 zákona 5/2004 

Meno a priezvisko Trvanie 

Bc. Marta Florková 01.07.2017 – 31.12.2017 

Mgr. Slávka Ratičáková 01.07.2017 – 31.12.2017 

 
 
Tabuľka č. 5 Iné funkcie 

Meno a priezvisko Funkcia 

Bc. Darina Pientáková Koordinátor protidrogovej prevencie 

Mgr. Andrea Lubasová Koordinátor enviromentálnej výchovy 

PhDr. Žaneta Vajdiarová Kronikár 

Beáta Kolenčíková 
Pavol Kolenčík 

Požiarny technik a technik BOZP 
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1.1  Iné poradné orgány školského zariadenia 
 

1.1.1 Rada školského zariadenia 
 

Tabuľka č.6 Delegovaní zástupcovia Rady školského zariadenia 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný : 

PhDr. Žaneta Vajdiarová Predseda za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Anna Ferenčíková Podpredseda za pedagogických zamestnancov 

Anna Laštíková Člen za nepedagogických zamestnancov 

Milan Hubík Člen za zriaďovateľa 

MUDr. Štefan Blahút člen  za zriaďovateľa 

Agnesa Ovsáková člen  za zriaďovateľa 

Tatiana Farská člen  za rodičov 

Zuzana Brontvajová člen  za rodičov 

Zuzana Kubalová člen  za rodičov 

 
 Rada školského zariadenia pri Centre voľného času Maják bola ustanovená v zmysle § 
24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia č. 
6/2016 zo dňa 09.03.2016 o delegovaní zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských 
zariadení. 
 

Rada školského zariadenia pri CVČ zasadala v školskom roku 2017/2018 celkom trikrát. 
Na stretnutiach sa riešili otázky vyplývajúce z činnosti zariadenia. 

 
- 02.10.2017 - oboznámenie členov o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 

2016/2017, plánovanie činnosti zariadenia v školskom roku 2017/2018, informácie 
z ekonomického úseku 

- 08.02 2018 – vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2017/2018, plánovanie činnosti v II. 
polroku, informácie o celkovej ekonomickej situácii a ďalšom fungovaní zariadenia 

- 25.06.2018 - vyhodnotenie činnosti za II.polrok 2017/2018, informácie 
z ekonomického úseku, informácie o plánovanej činnosti počas letných prázdnin 

 
Rada školského zariadenia bola vždy uznášania schopná. Na rokovania bola prizvaná 

aj riaditeľka CVČ, ktorá pravidelne informovala Radu o výchovno – vzdelávacej činnosti, 
o ekonomickej situácii a problémoch týkajúcich sa zariadenia. 

 
 
 

1.1.2  Pedagogická rada 
 

Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. V školskom roku 2017/2018 
zasadala 3x. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Na jej zasadnutiach boli 
prerokované nasledovné problematiky: 



- Výchovný program 
- Organizácia školského roka  
- Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 
- Plán práce CVČ 
- Plány práce jednotlivých oddelení  
- Riešenie problémov  
- Personálno – organizačné zmeny 
- Vnútorné smernice zariadenia 
- Plánovanie akcií, kontrola plnenia úloh 
- Hodnotenia záujmovej činnosti 
- Organizácia školského roka  
Pracovné porady boli realizované každý prvý štvrtok v mesiaci. Ich obsahom boli okrem 

hlavnej náplne programu aj riešenia aktuálnej  problematiky týkajúcej sa výchovno – 
vzdelávacej činnosti v zariadení ako:  

- kontrola plnenia úloh  
- informácie z ekonomického úseku 
- informácie k športovým a predmetovým olympiádam a súťažiam 
- mesačné hodnotenie pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti 
- terminovanie úloh a konkrétna zodpovednosť za ich splnenie 
- schvaľovanie dodatkov k vnútorným smerniciam 
- informácie z porád 
- informácie z OZ Centráčik 

Z každej porady je vedený písomný záznam. 
 
 

2. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 

Tabuľka č. 7 Počty zamestnancov 

Zamestnanci Počet 

Zamestnanci spolu: 10 

A) z toho pedagogických zamestnancov 6 

                z počtu PZ  do 31.12.2017  

 -kvalifikovaných 6 

 -nekvalifikovaných 0 

 -dopĺňajúcich si vzdelanie  
 

0 

          B) z toho nepedagogických zamestnancov  4 

               z počtu NZ  

- Ekonómka 1 

- koordinátor športových a predmet. súťaží 1 

- kurič/údržbár 1 

- upratovačka 1 

 
3. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 
U pedagogických zamestnancov, vzdelávanie zabezpečuje sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať 



profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti 
so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Vzdelávanie jednotlivých pedagógov 
vyplýva z ich zaradenia do kariérnych stupňov. CVČ podporuje ďalšie vzdelávanie 
vychovávateľov vo všetkých oblastiach kontinuálneho a iného vzdelávania v súlade 
s potrebami CVČ, najmä z hľadiska získavania inovatívnych moderných trendov vo výchovno 
– vzdelávacom procese.  

 
 

Tabuľka č. 8 Vzdelávacie aktivity PZ 

Zamestnanec Vzdelávacie aktivity, semináre, školenia Priebeh vzdelávania 

Mgr. Anna Ferenčíková 
 
 
Mgr. Andrea Lubasová 
 

Inštruktor Jumping BASIC 
Školenie  KIDS & JUNIOR 
 
International ELT conference 
Školenie vedúcich a trénerov mažoretiek 
Školenie enviromentálnej výchovy 
 

Ukončené 
Ukončené 
 
Ukončené 
Ukončené 
Ukončené 

Zamestnanec Kontinuálne vzdelávanie Priebeh vzdelávania 
 

Bc. Darina Pientáková Adaptačné vzdelávanie Ukončené 

 

 
4. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ  

 

 Počet záujmových útvarov : 58 

 Počet oddelení: 5 

 Celkový počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť v ZÚ: 
k 15.09.2017  - 562 a k 31.05. 2018 – 615 

 Evidenčný počet členov k 15.9.2017 - 413 a k 31.05. 2018 - 438 

 Záujmové útvary viedlo 6 interných pedagogických zamestnancov, 0 externých 

 Počet účastníkov príležitostnej činnosti v školskom roku 2017/2018 -  3763 
 
CVČ Maják v Námestove patrí medzi školské zariadenia, ktorého hlavnou úlohou je 

vytvárať adekvátne podmienky a ponuky pre voľný čas detí a mládeže a jeho zmysluplné 
využívanie. Organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú 
činnosť pre deti a mládež  do 30 rokov , prípadne ich rodičov a iných záujemcov v priebehu 
celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.  Realizuje programy a projekty 
orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými vplyvmi.  

 
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v CVČ uskutočňuje formou: 

 pravidelnej záujmovej činnosti   

 príležitostnej záujmovej činnosti (súťaže, olympiády, výlety, besedy, podujatia) 

 prázdninovej záujmovej činnosti formou táborov  

 spontánnej činnosti, projekty členov záujmových útvarov a iných detí 



 voľnočasových aktivít pre deti, ktoré CVČ nenavštevujú 

Pravidelná záujmová činnosť sa v CVČ realizovala formou záujmových útvarov pravidelne sa 
opakujúcich, ktorých bolo v školskom roku  2017/2018 otvorených 58.  Činnosť v ZÚ 
prebiehala podľa rozvrhov ( hodina ZÚ = 60 min). Počty detí v ZÚ sa určovali na základe:  

- materiálneho vybavenia 
- priestorových podmienok 
- náročnosti krúžku 

 
Tabuľka č.9 Počty detí v ZÚ na jednotlivých oddeleniach 

Oddelenie     Stav k 31.12.2017    Stav k 31.5.2018 

  počet ZÚ 
počet 
členov počet ZÚ 

počet 
členov 

Jazykov 18 225 18 227 

Spoločenských vied 8 72 8 76 

Vedy a techniky 1 4 1 4 

Kultúry a umenia 15 146 15 136 

Športu 16 189 16 172 

Spolu 58 636 58 615 

 
V tabuľke je uvedený aj stav členov k 31.05.2018, nakoľko k tomuto termínu končí pravidelná 
záujmová činnosť. V počte členov spolu je zahrnutá aj mládež so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami v celkovom počte 6 členov, ktorá sa pravidelne stretáva v krúžku 
Výtvarnej tvorivej dielne, Tradičné remeslá, Kuchťo a Základoch práce s PC. V priebehu 
školského roka sa z krúžkovej činnosti odhlásilo 55 členov a prihlásilo 80. V školskom roku 
2017/2018 boli otvorené nové krúžky na oddelení Kultúry a umenia ZÚ Kreatívna móda , a na 
oddelení Spoločenských vied ZÚ Zazračný ateliér a na oddelení Športu ZÚ Parkour . CVČ už 
tradične dosahuje výborné výsledky v jazykovej oblasti nakoľko sme dobre vybavení 
metodickým a pracovným materiálom i odbornosťou vedúcich záujmových útvarov.  Najväčší 
počet prihlásených členov je práve na oddelení jazykov a to od najmenších predškolákov  od 
angličtiny hrou až po anglickú konverzáciu detí IX. ročníkov. Už tradične veľmi obľúbeným sa 
pre chlapcov  stal historický šerm a lukostreľba, kde sa chlapci naučili nielen techniku tohto 
športu ale spoznávali aj  históriu a kultúru  našich predkov - starých Slovanov.  Na oddelení 
športu dobre pracoval  Detský jumping, ale aj Jumping pre mládež a dospelých a gymnasticko 
– tanečný krúžok, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube nielen u dievčat, ale aj u chlapcov.  
 
Tabuľka č. 10. Prehľad jednotlivých ZÚ s počtom skupín 

Názov záujmového útvaru Počet skupín 

Anglický jazyk 1-4 roč. 2 

Anglický jazyk  konverzácia  3   



Angličtina hrou 13  

Základy práce s PC ZŤP 1   

Šikulkovia 2   

Mažoretky 4 

Historický šerm a lukostreľba 1 

Tradičné remeslá 1   

Z rozprávky do rozprávky 2  

Tanečníčkovia 5   

Kuchťo 1   

Výtvarná tvorivá dielňa ZŤP 1   

Športovo – pohybové hry pre MŠ 1   

Detský jumping 1 

Mladá baletka 1   

Gymnasticko – tanečný 6  

Tanečná 2  

Zázračný ateliér 1 

Kreatívna móda 1 

Spoločenské tance 2   

Jumping 5 

Parkour 1 

 

4.1  Aktivity a prezentácia zariadenia  

4.1.1 Príležitostná činnosť  

sa uskutočňovala nepravidelne v rôznych oblastiach záujmovej činnosti   formou  

workshopov, kurzov, prednášok, športových, tanečných , vedomostných súťaží, dielní 

tvorivých nápadov a iných.   Organizovali sme  predmetové olympiády a športové postupové 

súťaže , výlety besedy, exkurzie, výstavy, návštevy kultúrnych podujatí zameraných na rozvoj 

vedomostí a zručností získaných v škole, prázdninovú činnosti prostredníctvom prímestských 



táborov, voľnočasové aktivity, spontánnu činnosť cez vlastné projekty členov záujmových 

útvarov. Výsledky záujmovej činnosti deti a mládež prezentovali na verejných vystúpeniach a 

besiedkach pri príležitosti osláv príchodu Mikuláša, Nového roka, Veľkej noci, Dňa detí,  Dňa 

matiek, zúčastnili sa na regionálnej talentovej súťaži Orava má talent. Deti a mládež zo ZÚ 

pripravili program pre deti zo Spojenej školy internátnej, ale vystupovali aj pre dôchodcov 

v CSS v Námestove.  V školskom roku 2017/2018 bolo zorganizovaných 63 podujatí s počtom 

účastníkov  príležitostných podujatí 3763 ( v tomto počte nie sú zahrnuté počty účastníkov 

športových súťaží a predmetových olympiád a počty účastníkov prímestských táborov počas 

jarných a letných prázdnin). 

Tabuľka č.11 Najúspešnejšie príležitostné aktivity v školskom roku 2017/2018 

Názov akcie Dátum konania Poč. 
účast. 

Spoluorganizátor 

Otvorenie krúžkovej činnosti – Lanová dráha 
Ružomberok – Hrabovo 

29.09.2017 45 - 

Vianočné tvorivé dielne 24.11. a 01.12.2017 98 OZ Centráčik 

Oslavy Mikuláša v DK v Námestove 06.12.2017 355 - 

Oživme tradície 13.12.2017 62  

Vianočné trhy v Námestove 15.12.2017 82 Mesto Námestovo 

Fašiangové páračky 22.01.2018 48 - 

Enviromentálna prednáška 08.02.2018 26 - 

Valentínka – výtvarná súťaž 22.02.2018 78 OZ Centráčik 

Jarný prímestský tábor 19.02. – 23.2.2018 20  

Veľkonočné tvorivé dielne 16.3. a 23.03.2018 86 OZ Centráčik 

Orava má talent – kasting 06.04.2018 223 Mesto NO 

Orava má talent – finále 22.04.2018 294 Mesto NO 

Vystúpenie detí v CSS NO 26.04.2018 33 OZ Centráčik 

Deň matiek 13.05.2018 386 Mesto NO, DK NO 

Deti deťom Spojená škola internát. 23.05.2018 60 OZ Centráčik 

Námornícky Deň detí  - Amfiteáter  03.06.2018 586 Mesto NO 

Anglický večer 15.06.- 16.06.2018 
22.06. –23.06.2018 

56 
 

OZ Centráčik 

TD IX.roč. ZŠ Slnečná 04.6. -08.6.2018 131 - 

TD IX.roč.  ZŠ Komenského 11.6. – 15.6.2018 133 - 

TD IX.roč. CZŠ sv. Gorazda 18.06. –23.06.2018 133 - 

Jumping show – Odskáč si to s nami 2.ročník 05.05.2018 76 ŽSK 

Jazyková súťaž ABC variant A 15.06.2018 62 OZ Centráčik 

Jazyková súťaž ABC variant B    

Detský literárny Majáčik 15.06.2018 44 OZ Centráčik 

Jazyková súťaž ABC variant B 22.06.2017 72 OZ Centráčik 

 

 

4.1.2  Prázdninová činnosť 
 

 prebiehala počas letných, jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin okrem 
príležitostných aktivít aj vo forme prímestských denných táborov. Činnosť jednotlivých 



táborov mala rôzne obsahové zameranie. Letná táborová činnosť prebiehala od 09.07.2018 
do 17.08.2018 a bola zameraná na netradičné aktivity pre deti a mládež v rámci denných 
prímestských táborov. Šesť týždňov všakovakých zážitkov, výletov či hier nechýbalo v letných 
prímestských táboroch, ktoré pre deti centrum pripravilo. Spolu s deťmi sme strávili 6 
týždňov plných aktivít - navštívili sme Funny park a železničku v Oravske Lesnej , ZOO kontakt 
v Liptovskom Mikuláši, Múzeum oravskej dedinky,  zabávali sme sa v aquaparku, spoznávali 
krásy prírody Babej hory ale aj Oravského hradu, zašportovali na ihrisku . Tí odvážnejší zažili 
adrenalínové dobrodružstvo v lanovom parku v Zuberci, v Hrabovskej doline, no a naši malí 
ochranári absolvovali množstvo turistických vychádzok a prednášok s pracovníkmi CHKO 
Horná Orava... . Spoznali sme nových kamarátov, zažili množstvo zábavy, adrenalínu, 
tajomstiev a prekvapení. Počas letných prázdnin bolo zrealizovaných  6 prímestských táborov 
s počtom účastníkov 205. Počas jarných prázdnin bol zrealizovaný týždenný prímestský jarný 
tábor v Krajine rozprávok. Tábor bol zameraný na dramatizáciu rozprávok, výrobu 
rozprávkovej knihy, plnenie úloh, súťaže... . Každý deň bol zameraný na inú rozprávku, 
zúčastnilo sa ho 20 detí. 
 

 Celkový počet prímestských táborov počas prázdnin bol 7 s počtom účastníkov 225 
 
Tabuľka č.12 Prehľad prímestských táborov počas prázdninovej činnosti 

Typ prázdnin Názov tábora / PLT, PJT Dátum Počet účastníkov 

 

Jarné prázdniny V krajine rozprávok 19.02 – 23.02.2018 20 + 2 vedúce 

 

Letné prázdniny 
 

Túlavé topánky 09.07. – 13.07.2018 35 detí + 2 vedúce 
1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny HAPPY DAYS 16.07.-20.07.2018 36 detí + 2vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny Krížom - krážom 23.07. – 27.07.2018 36 detí + 2 vedúce 

2 dobrovoľní prac. 

Letné prázdniny Mladí ochranári 30.07.- 03.08.2018 31 detí + 1 vedúca 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny Šporťáčik 06.08.-10.08.2018 32 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny Týždeň zábavy a relaxu 13.08-17.08.2018 35 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

 
 
 
4.1.3  Predmetové olympiády , postupové  a športové súťaže 
 
 Z poverenia Okresného úradu Odboru školstva Žilina Centrum voľného času 
organizovalo a zabezpečovalo predmetové olympiády , postupové súťaže a športové súťaže 
v okrese Námestovo. Prehľad olympiád a súťaží s počtom účastníkov sú uvedené v tabuľke. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č.13  Vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2017/2018 

P.č. Dátum Názov súťaže Počet 

účast. 

Súťažiaci 

1. 29.11.2017 OK olympiády Sj a L 38 18 

2. 16.1.2018 OK olympiády Anglického jazyka 55 32 

3. 24.1.2018 OK Matematickej olympiády 56 43 

4. 25.1.2018 OK v prednese povesti Šaliansky Maťko 69 46 

5. 

 

6.2.2018 OK Geografickej olympiády 99 77 

6. 8.2.2017 OK Biologickej olympiády v kat. C 24 15 

7. 15.2.2018 OK Dejepisnej olympiády v kat. C,D,E a F 99 75 

8. 28.2.2018 OK v prednese rozprávky Rozprávkové 

vretienko 

40 23 

9. 13.3.2018 OK Pytagoriády v kategórii P3, P4 a P5 114 86 

10. 14.3.2018 OK Pytagoriády v kategórii P6,P7 a P8 93 69 

11. 16.3.2018 OK Fyzikálnej olympiády 18 9 

12. 23.3.2018 OK Chemickej olympiády v katégorii C 29 17 

13. 27.3.2018 OK v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 

Kubín 

144 109 

14. 11.4.2018 OK prírodopisnej súťaže Poznaj a chráň... 33 23 

15. 17.4.2018 OK Matematickej olympiády 68 51 

16. 24.4.2017 OK Biologickej olympiády v kat. D 23 13 

17. 10.5.2018 OK speváckej súťaže Slávik Slovenska 80 54 

18. 18.5.2018 OK fyzikálnej olympiády Archimediáda 18 12 

 Spolu:  1100 772 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 14 Vyhodnotenie okresných a krajských športových súťaží v šk.roku 2017/2018 

P.č. Dátum Názov súťaže Počet 

účast. 

Súťažiaci 

1. 22.09.2017 Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ + SŠ 169 141 

2. 11.10.2017 OK v malom futbale ml. žiačok Školský pohár 35 30 

3. 16.10.2017 OK v malom futbale ml. žiakov Mc Donald ´s 

Cup  

57 50 

4. 18.10.2017 OK vo futsale študentov SŠ 46 40 

5. 19.10.2017 OK vo malom futbale st. žiakov Jednota Cup 58 50 

6. 19.10.2017 OK vo futsale študentov 46 40 

7. 24.10.2017 OK vo veľkom futbale SŠ 68 60 

8. 25.10.2017 OK v bedmintone SŠ Ch + D 17 12 

9. 26.10.2017 OK v malom futbale ml. žiakov Školský pohár 58 50 

10. 26.10.2017  OK v malom futbale st. žiačok Jednota Cup 35 30 

11. 27.10.2017 OK malý futbal ml. žiačok Jednota Cup 45 40 

12. 03.11.2017 OK vo florbale SŠ Ch + d 95 87 

13. 07.11.2017 OK v bedmintone ZŠ Ch + D 26 18 

14 15.11.2017 OK vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ 55 48 

15. 23.11.2017 OK v stolnom tenise SŠ Ch + D 33 26 

16. 28.11.2017 OK v Basketbale žiakov ZŠ 53 48 

17. 4.12.2017 OK v Basketbale študentov a študentiek SŠ 72 66 

18. 22.1.2018 OK v basketbale žiačok ZŠ 28 24 

19. 30.1.2018 OK v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ 41 31 

20. 27.2.2018 OK vo florbale st. žiačok ZŠ 54 48 

21. 6.3.2018 OK vo volejbale študentov SŠ 39 32 

22. 8.3.2018 OK vo volejbale študentiek SŠ 28 22 

23. 9.3.2018 OK vo florbale st. žiakov ZŠ 69 61 

24. 19.3.2018 OK vo volejbale žiakov ZŠ 66 60 



25. 22.3.2018 OK vo volejbale žiačok ZŠ 55 48 

26. 26.3.2018 OK v hádzanej žiakov a žiačok ZŠ 66 60 

27. 6.4.2018 OK vo vybíjanej  žiačok ZŠ 67 60 

28. 10.4.2018 OK v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok 

ZŠ 

76 67 

29. 26.4.2018 OK v Atletike študentov a študentiek SŠ 108 81 

30. 4.5.2018 Kvalifikácia do KK v malom futbale žiačok ZŠ 36 30 

31. 9.5.2018 Kvalifikácia do KK v malom futbale žiakov ZŠ 36 30 

32. 21.5.2018 OK v Atletike žiakov a žiačok ZŠ 313 273 

33. 8.6.2018 KK v Atletike žiakov a žiačok ZŠ 342 291 

 Spolu  2392 2054 

 

 

Centrum voľného času Maják pravidelne informovalo verejnosť o svojej činnosti 
a plánovaných aktivitách prostredníctvom: 

- webovej stránky CVČ 
- facebook stránky CVČ 
- fb jumping centrum námestovo 
- webovej stránky Mesta Námestovo 
- regionálnej tlače  
- Informačných materiálov 
- vlastného časopisu Cengáč 
- na vývesných tabuliach CVČ 
- na vývesných tabuliach jednotlivých MŠ , ZŠ a SŠ v Námestove a elokovaných 

pracoviskách 
- elektronicky e- mailom 

 
 
4.1.4  Vyhodnotenie plánu protidrogovej prevencie 
 
 Centrum voľného času poskytuje priestor na aktívne trávenie voľného času detí 
a mládeže formou záujmových útvarov a taktiež organizovaním rôznych príležitostných 
aktivít, ktoré sú základňou primárnej protidrogovej prevencie. 
 Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí obsahoval trvalé úlohy, ktoré 
boli realizované počas celého školského roka. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola zameraná 
na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu 
duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia drogových závislostí sa týkala 
nasledovných oblastí: 

- prevencie obezity, závislostí, zdravého životného štýlu 



- rozvoja telesnej zdatnosti detí a mládeže 
- prevencie šikanovania 
- prevencie kriminality 

 
Prevencia drogových závislostí bola realizovaná ako integrálna súčasť výchovno – vzdelávacej 
činnosti. Hlavnými metódami a formami práce boli rozhovory, besedy, modelové situácie, 
nástenky, výstavky, plagáty, monitorovanie správania detí a mládeže, organizovanie 
zábavných , náučných a športových podujatí. 
Pri všetkých aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti detí a mládeže, schopnosti 
a záujmy ako aj ich rodinné prostredie. Od septembra do konca júna okrem pravidelnej 
záujmovej činnosti prebiehalo množstvo sprievodných akcií a podujatí, ktoré boli súčasťou 
primárnej protidrogovej prevencie: 

- gymnastické , športové a  tanečné workshopy 
- tanečné súťaže – battle break dance, battle hip-hop 
- dodržiavanie vianočných a veľkonočných zvykov a tradícií 
- jumping party 
- výtvarná súťaž Proti drogám bojujem, radšej kreslím, maľujem 
- spolupráca so školami a rodičmi – súťaže, tvorivé dielne, kurzy, workshopy 
- prostredníctvom plagátov, koláží a tvorivých prác sme poukázali na negatívny vplyv 

drog a cigariet na ich zdravie , civilizačné choroby a životné prostredie 
V rámci protidrogovej prevencie boli vyhotovené nástenky na tému negatívne vplyvy na deti 
a mládež, konkrétne Vplyv počítačových hier. V rámci záujmových útvarov boli deťom 
priblížené niektoré významné dni – Medzinárodný deň úcty k starším, Medzinárodný deň 
solidarity, Marec Mesiac knihy, Svetový deň zdravia, Deň rodiny, Svetový deň hudby..., na 
základe čoho bola prispôsobená aj činnosť v ZÚ. Osobitnú pozornosť sme venovali deťom zo 
znevýhodneného sociálneho prostredia. V rámci vypracovaných opatrení sme podporovali 
a umožňovali rešpektovanie názorov detí a tak predchádzali všetkým formám rasizmu, 
diskriminácie a intolerancie. V súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii 
pred toxikomániou v rámci školských programov sme posilňovali a podporovali zdravý 
životný štýl hlavne prostredníctvom pohybových krúžkov jumping, gymnastika, parkour, 
tance, balet, ... a tak prispievali k zlepšeniu zdravia a k prevencii pred civilizačnými 
chorobami. 
 
Základné ciele koncepcie primárnej prevencie 
 

1. Zmeniť atmosféru v školskom zariadení na tvorivú a podporujúcu individualitu 
dieťaťa 

2. Podporovať harmonický vývin osobnosti dieťaťa 
3. Preferovať zdravý životný štýl v mimoškolských aktivitách 
4. Formovať osobnosť dieťaťa tak, aby sa vedelo ochrániť pred negatívnymi 

vplyvmi prostredia 
5. Vychovávať deti k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutie 
6. Pravidelne monitorovať správanie detí 

 
 
 
 



4.1.5 Vyhodnotenie plánu environmentálnej výchovy 
 
 Hlavným cieľom environmentálnej výchovy bolo formovať a rozvíjať také osobnostné 
kvality, ktoré usmernia deti a mládež chrániť a zlepšovať životné prostredie ako dlhodobý 
zámer výchovnej práce. K dosiahnutiu tohto cieľa bola nutná efektívna komunikácia 
a vzájomná informovanosť o enviromentálnej výchove medzi deťmi aj vychovávateľmi.  
V zmysle školského vzdelávacieho programu boli zapracované témy environmentálnej 
výchovy do jednotlivých záujmových útvarov podľa ich charakteru. Bola zabezpečená 
efektívna spolupráca s CHKO Horná Orava a environmentálnymi strediskami.  Deti a mládež 
si osvojili Ekologické desatoro a Desatoro k ochrane Zeme ako súčasti životného štýlu 
každého človeka. 
Konkrétne úlohy environmentálnej výchovy a ich plnenie: 

- Environmentálna  jeseň (september – november) – realizovali sme aktivity zamerané 
na poznávanie jesennej prírody – „Jeseň je pani bohatá“ – výstava bohatej úrody 
jesenných plodov a prác detí z prírodných materiálov. Deti absolvovali vychádzky do 
prírody, kde pozorovali stopy zvierat, čistili okolie, absolvovali enviro hry. Súčasťou 
záujmových útvarov bola téma dôležitosti zvierat v našom okosystéme. Na 
predvianočných tvorivých dielňach sme vianočne aranžovali, zachovávali tradície, 
využívali prírodný materiál. B 

- Environmentálna zima (december – február) príležitostná činnosť bola zameraná na 
význam čistoty ovzdušia, pôdy, vody, na pomoc a ochranu živočíchov v zime – výzva 
k starostlivosti o zvieratá počas zimy, prikrmovanie vtáčikov a chránené rastliny 
a živočíchy na území SR. Bola zhotovená nástenka k témam – svetový deň mokradí, 
chránené rastliny a živočíchy. Príležitostná činnosť bola zameraná na didaktické hry, 
premietanie filmov – európske významné druhy rastlín a živočíchov. Deti absolvovali 
prednášku s pracovníčkou CHKO Horná Orava na tému Starostlivosť o vtáctvo v zime, 

- Environmentálna jar (merec – máj) príležitostné aktivity boli zamerané na teoretické 
a praktické činnosti spoznávania jarnej prírody, Svetový deň vody. Pri príležitosti Dňa 
Zeme sme tvorili s odpadových materiálov. Skrášlili sme spoločné vnútorné priestory 
kvetmi a čistili vonkajší areál CVČ. V rámci aktivít Kubu mladých ochranárov prírody 
sa deti zapojili do okresného kola enviromentálnej súťaže – Odhaľme tajomstvá 
prírody, kde sa umiestnili na 3. mieste. 

- Environmentálne leto (jún – august) príležitostné aktivity boli zamerané na 
spoznávanie letnej prírody. V rámci IX. ročníkov ZŠ sme besedovali na tému Ochrana 
životného prostredia. Počas prázdnin sme realizovali v spolupráci s CHKO Horná 
Orava  letný tábor Mladý ochranár. Deti pozorovali okolitú prírodu a zvieratá, ktoré 
sa v nej nachádzajú. Spolu s ochranármi CHKO Horná Orava besedovali na rôzne témy 
, navštívili rašeliniská na Slanej vode, absolvovali turistickú vychádzku k Lávkam pod 
Babou horou.  

 
 PROJEKTY 
 
5.1 Dlhodobé overené projekty 
 
Projekty, ktoré sa pravidelne realizujú a do ktorých sa CVČ zapája sú: 



- Kultúrne programy – Oslavy Mikuláša, Vianočné besiedky  CSS Námestovo, 

Fašiangový karneval, Deti deťom ( vystúpenie v Spojenej škole internátnej), Deň 

matiek, Deň detí 

- Tvorivé dielne – Vianočné tvorivé dielne, Veľkonočné tvorivé dielne 

- Vzdelávacie kurzy a vedomostné súťaže – IX. ročníky (tvorivé dielne nápadov pre 

IX.roč. ZŠ Slnečná, Komenského, CZŠ sv. Gorazda, Jazyková súťaž ABC, Detský 

literárny Majáčik 

- Protidrogové preventívne programy – besedy, prednášky 

- Enviromentálne prednášky 

5.2  Projektová úspešnosť 

Centrum voľného času Maják je úspešným organizátorom mestských, okresných aj 

regionálnych podujatí a súťaží 

- Orava má talent - regionálna súťaž talentov. Projekt bol podporený  Mestom 

Námestovo a spoluúčasťou sponzorov. Súťaž prebiehala od 06.04.2018 – kasting 

a ukončená bola 22.04.2018 , kedy sa uskutočnilo finále súťaže v Dome Kultúry v 

Námestove. Kastingu sa zúčastnili súťažiaci zo všetkých oravských okresov, ktorí 

súťažili v rôznych oblastiach talentu. Do finále postúpilo 11 súťažných čísel a tzv. 

divoká karta, ktoré vybrala odborná porota. Finalisti medzi sebou bojujú o titul 

absolútneho víťaza. Hosťom programu bol Tomáš Bezdeda – spevák a finalista 

Superstar , ktorý odovzdal ako predseda poroty víťazom hlavnú cenu a Miroslav Bruis 

Žilka – tanečník a choreograf skupiny Old School Brathers. Udelená bola aj cena 

poroty , cena diváka a cena videovizitky za ktorú sa hlasovalo na fb stránke CVČ. 

 

- Námornícky deň detí - Projekt bol podporený Mestom Námestovo a spoluúčasťou 

sponzorov. Začiatkom júna sa amfiteáter v Námestove zahalil do bielo – modrej 

farby. Konalo sa tam podujatie pre našich najmenších v námorníckej tematike. Pre 

nepriaznivé počasie sa úvodná časť akcie, plná námorníckych úloh a súťaží, presunula 

do priestorov Centra voľného času Maják, ktoré spolu s Mestom Námestovo 

podujatie organizovalo. V areáli centra sa deti zúčastnili na hľadaní precízne ukrytého 

pokladu a prefíkaných pirátov. Po počiatočnom zubatom slniečku sa napokon predsa 

len vyčasilo a mohli sme sa presunúť na amfiteáter, kde na hladných námorníkov 

čakalo občerstvenie a cirkus Karlson s vystúpením „Piráti z Karibiku“. Svojim 

cirkusovým číslom vytvorili príjemnú atmosféru a malí námorníci mali možnosť vidieť 

a aj pohladiť exotické zvieratá. Tie deti, ktoré prišli v námorníckom oblečení, dostali 

nielen zmrzlinu, ale boli zapojené do tomboly o zaujímavé ceny. Na svoje si prišli aj 

milovníci skákacieho hradu a maľovania na tvár.  

 



- Odskáč si to s nami – Pod týmto názvom sa niesol už II. ročník Jumping show, 

Jumping centrum Námestovo sa rozhodlo v spolupráci s CVČ Maják opäť spojiť krásu 

tela a duše a pokračovať II. ročníkom Jumping show pod názvom „Odskáč si to 

s nami“.  Opäť skvelá nálada , dynamická hudba a sedemdesiatka jumperov  nabitých 

neskutočnou energiou  sa postarala 1. májovú sobotu  v telocvični pri ZŠ Komenského 

o nezabudnuteľnú   atmosféru . Stoosemdesiat minút tejto športovej show si užili 

všetci aj vďaka skvelým inštruktorom a prezentérom jumpingu , ktorí do Námestova 

zavítali . Okrem domácich inštruktorov z Jumping centra Námestovo a Vamos štúdia  

pozvanie prijala aj Vierka Gimecká ,  Master trener Jumping  Fitness a zakladateľka 

Jumpingu na Slovensku  a svojho zástupcu mala aj Žilina a Trstená.  

- Deň matiek -  projekt bol podporený Mestom Námestovo a spoluúčasťou sponzorov. 

To, že deti z námestovských MŠ, ZŠ a deti z CVČ Maják ľúbia a vážia si svoje mamy, 

vyjadrili aj v druhú májovú nedeľu v Dome kultúry v Námestove. Tam sa konalo 

podujatie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré organizovalo Centrum voľného času 

Maják, v spolupráci s Mestom Námestovo a Domom kultúry v Námestove. Deti sa 

poďakovali svojim mamám za lásku a starostlivosť pestrým programom vystúpení. Od 

najmenších až po najväčšie, všetky deti upierali oči na tú svoju mamičku a snažili sa 

čo najlepšie predviesť svoje umenie.   

 

- Po prvýkrát sme v rámci spolupráce s Gymnáziom Antona Bernoláka dali priestor 

študentom GAB – účastníkom programu Cena vojvodu z Edinburgu, ktorí v CVČ 

vykonávali 6 mesačnú a trojmesačnú dobrovoľnícku prácu ako asistenti pri záujmovej 

činnosti detí a mládeže do 15 rokov. Pravidelne 1x týždenne sa stretávali s deťmi na 

krúžku Anglickej konverzácie, sledovali činnosť vedúceho záujmového útvaru, 

pomáhali deťom pri zvládnutí stanovených úloh, komunikovali s nimi v anglickom 

jazyku, pripravovali si pre deti aktivity na rôzne témy z rôznych jazykových oblastí – 

speaking, reading, writing. Účastníci projektu sa oboznámili s metódami a formami 

práce v záujmovom útvare,  vyskúšali si ako funguje práca s deťmi vo výchovnej praxi.  

 

 

5. PRIESTOROVÉ PODMIENKY A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE CVČ 

 Záujmová činnosť sa realizuje v priestoroch CVČ Maják, ktoré sa nachádza v objekte 
súvislej zástavby Základnej školy a Cirkevnej základnej školy na ulici Komenského 
v Námestove. Sídli na 2. poschodí.   
 
Na činnosť je k dispozícii : 

- počítačová miestnosť , vybavená  počítačmi s pripojením na internet a 2 kopírovacími 
strojmi   

- tanečná miestnosť so zrkadlami veľká 
- tanečná miestnosť so zrkadlami malá, zároveň klubová miestnosť 
- výtvarná miestnosť 
- miestnosť na vyučovanie cudzích jazykov 



- herňa v ktorej sa nachádza kalčeto, vzdušný hokej a holandský biliard. 
 Okrem uvedených miestností CVČ na záujmovú činnosť využíva aj priestory  materských 

a  základných škôl v meste  a v obci Lokca , Hruštín aj v Oravskej Jasenici – elokovaných 
pracovísk. 
 
Ďalšie miestnosti nachádzajúce sa v CVČ 

 
- riaditeľňa 
- miestnosť ekonómky a koordinátorky športových súťaží,  
- zborovňa  
- archívna miestnosť 
- sklad upratovačky   
- sklad športových potrieb, kostýmov a didaktickej techniky  
- sociálne zariadenia zvlášť pre chlapcov a dievčatá.  
Objekt je zabezpečený poplašným monitorovacím systémom. Budova CVČ je stará, ale 

výhodou je, že sa nachádza mimo priestorov školy , krúžky vedú neučitelia a záujmová 
činnosť nie je  pokračovaním vyučovacieho procesu. Deti nedostávajú známky, na krúžky 
chodia dobrovoľne, vyberajú si ich podľa vlastných záujmov a záľub a vládne tu príjemná 
atmosféra.  
  

Donedávna slabou stránkou boli nedostatočné priestorové kapacity na záujmové 
vzdelávanie , hlavne na vedenie športovo – pohybových a tanečných krúžkov. CVČ sa 
podarilo za uplynulý rok s podporou Mesta Námestovo  získať a zrekonštruovať dve 
miestnosti a sklad, ktoré využívala v priestoroch CVČ na svoju činnosť ZUŠ . Priestor výtvarnej 
miestnosti ZUŠ momentálne slúži ako herňa , ktorú sme boli nútení aj s posilňovňou 
presťahovať z dolných priestorov budovy, ktoré získala na svoju činnosť CZŠ . Podarilo sa 
nám odstrániť priečku medzi dvoma triedami, čím sme získali priestor na organizovanie 
väčších kultúrnych a športových podujatí, zároveň na tanečné a pohybové krúžky s väčšou 
kapacitou.  Sklad  sme využili na uskladnenie športových potrieb a pomôcok, ktoré doposiaľ 
nemali svoje stabilné miesto. CVČ na svoju činnosť  využíva aj priestory základných 
a materských škôl v meste a v susedných obciach  - elokovaných pracoviskách, na základe 
zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorej predmetom je sprostredkovanie priamej výchovno – 
vzdelávacej činnosti v ich priestoroch. 
 

Slabou stránkou je aj nedostatočná materiálno – technická vybavenosť počítačovej 
miestnosti. Bude potrebné uvažovať o výmene počítačovej techniky za výkonnejšiu. S cieľom 
skvalitniť materiálno – technické podmienky sa CVČ bude zapájať aj do projektov, kde bude 
môcť figurovať ako oprávnený žiadateľ.  
 
 
 

6. OBLASTI V KTORÝCH  CVČ DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY, OBLASTI, V KTORÝCH MÁ 
NEDOSTATKY A NÁVRHY NA SKVALITNENIE VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

 
 

SWOT analýza poukazuje na  prednosti, slabiny, hrozby a príležitosti. Je to spôsob ako 
realizovať akúsi inventúru súčasného stavu CVČ v danom prostredí medzi ostatnými školami 



a školskými zariadeniami a posúdenie jeho možností do budúcna. Vychádza z predpokladu, 
že úspech zariadenia možno dosiahnuť maximalizáciou silných stránok a príležitostí na 
minimalizáciu slabých stránok a ohrození. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalifikovaní, skúsení a flexibilní 
pedagogickí zamestnanci, schopní 
pracovať v tíme 

 Záujem zamestnancov o kariérny rast 

 Pripravenosť pedagogických 
zamestnancov na výchovno – 
vzdelávaciu činnosť 

 Vynikajúca spolupráca, ochota 
pomôcť, vzájomná ústretovosť 
zamestnancov pri výchovno – 
vzdelávacej činnosti 

 Možnosť prispôsobiť činnosť 
záujmom detí a mládeže 

 Pestrá ponuka osvedčených ZÚ 
a mimoškolských aktivít 

 Aktivity odrážajúce záujem 

 Ponuka činnosti pre deti a mládež so 
zdravotným postihnutím 

 Vytváranie nových záujmových 
útvarov 

 Stabilní členovia v ZÚ, možnosť 
osloviť nových 

 Kvalitná ponuka činnosti pre 
organizované skupiny v nadväznosti 
na vyučovací proces na školách (IX. 
roč. ZŠ) 

 Kvalitná ponuka športových aktivít 
pre mládež a dospelých 

 Prezentácia jednotlivých ZÚ na 
verejnosti a na podujatiach mesta 

 Vytvorenie OZ Centráčik pri CVČ 

 Dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
a organizáciami v meste 

 Partnerská spolupráca so ZŠ a MŠ 
v meste  

 Pozitívna spätná väzba 

 Celoročné zariadenie – zabezpečenie 
aktivít pre deti, mládež a rodičov 
počas voľných dní a všetkých 
prázdnin 

 

 

 Zlý technický stav budovy 

 Nedostatok vzdelávacích programov 
v rámci kariérneho rastu pre 
vychovávateľov CVČ 

 Nedostatočná finančná motivácia 
kvalifikovaných pedagógov 

 Slabé zapájanie sa do projektov 
rôzneho typu – málo pre CVČ 

 Slabá členská základňa stredoškolskej 
mládeže 

 Propagačná činnosť 

 Absencia aktuálnej odbornej 
literatúry pre oblasť výchovy mimo 
vyučovania 

 Nedostatočná vybavenosť 
modernými technickými 
a didaktickými pomôckami 
 
 



Príležitosti Ohrozenia 

 Orientácia na nové formy a oblasti 
záujmovej činnosti a zameranie sa 
na rôzne cieľové skupiny 

 Rozšírenie ponuky na zatraktívnenie 
záujmového vzdelávania 

 Možnosť pracovať s deťmi 
a mládežov v elokovaných 
pracoviskách 

 Získanie vzdelávacích poukazov do 
CVČ 

 Rozvíjať spoluprácu s firmami 
v okrese 

 Získanie mimorozpočtových zdrojov – 
projekty, granty, sponzori 

 Zvýšenie zapojenosti rodičov, 
dobrovoľníkov, odborných 
pracovníkov a širšej verejnosti do 
mimoškolskej činnosti 

 Využitie všetkých možností na 
propagáciu činnosti 

 Legislatíva – novela zákona 
o financovaní škôl a školských 
zariadení – v neprospech CVČ 

 Zlý systém distribúcie vzdelávacích 
poukazov 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Absencia financovania iných 
príležitostných aktivít okrem krúžkov 
(a to len na deti od 5 do 15 rokov) 

 Ohrozenie výšky rodičovského 
poplatku 

 Zaneprázdnenosť rodičov a ich slabá 
podpora viesť deti k efektívnemu 
využívaniu voľného času 

 Nezamestnanosť a zlá sociálna 
situácia v rodine 

 Silná konkurencia organizácií 
s lepšími legislatívnymi podmienkami 

 Slabé finančné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov – 
demotivácia 

 
7. FINANČNÁ ANALÝZA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA CVČ MAJÁK ZA ROK 2017 

V prílohe č.1  Podrobná správa o hospodárení za rok 2017 uvádzam prehľad čerpania 
finančných prostriedkov za kalendárny rok 2017 z rozpočtu Mesta Námestovo 
a z mimorozpočtových príjmov 
 
 
 

8. PLNENIE ROZVOJOVÝCH CIEĽOV ZARIADENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 
 

- Na základe záujmu detí a mládeže, rozšírili sme ponuku záujmových útvarov 
- Zefektívnili sme spoluprácu so ZŠ, MŠ v meste i okolitých obciach, občianskymi 

združeniami a inštitúciami zaoberajúcimi sa voľnočasovými aktivitami detí a mládeže 
- Realizovali projekty orientované na ochranu pred sociálno – patologickými vplyvmi 
- Rozšírili ponuku prímestských táborov počas prázdnin 
- Organizovaním workshopov, kurzov, súťaží a výstav sme vytvárali priestor pre 

prezentáciu schopností  a talentu detí a mládeže na rôznych podujatiach 
- Skvalitnili spoluprácu rodičia a deti 
- Osvedčenými aj novými formami činnosti sme pozitívne ovplyvňovali deti a mládež 

a viedli ich k efektívnemu využívaniu voľného času 
- Poskytovali sme odbornú a metodickú činnosť školám, školským zariadeniam ale aj 

jednotlivcom prostredníctvom odborných konzultácií, seminárov, besied, 

workshopov  



- Cieľom umeleckého napredovania zariadenia bola reprezentácia CVČ na rôznych 

verejných vystúpeniach, kultúrnych podujatiach a súťažiach 

- Činnosť sme zamerali aj na deti a mládež so zdravotným postihnutím, na deti a 
mládež zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia a na 
nezamestnanú mládež. 
 
 

 
9. KONCEPCIA ROZVOJA A SMEROVANIA ZARIADENIA 

 
9.1 Strategická vízia 

 
Keďže voľného času detí a mládeže sa nemožno zmocniť len jeho organizovaním, ale aj 

jeho racionálnym využitím, je našou prvoradou úlohou pripraviť deti a mládež na to, aby sa 
naučili cieľavedome organizovať svoj voľný čas ako nevyhnutný predpoklad a meradlo 
tvorivých schopností, fyzických a tvorivých síl. Vychádzajúc zo SWOT analýzy silnou stránkou 
zariadenia je kvalitná tímová práca. Medzi ohrozenia patrí prijatá legislatíva financovania 
centier voľného času, nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu zariadenia a celej 
VVČ a nedostatočné priestorové kapacity. 

 
9.2 Ciele a priority zariadenia 

 

 Zabezpečiť kvalitnú mimoškolskú činnosť, preventívnu a oddychovo – rekreačnú 
činnosť v priebehu celého kalendárneho roka 

 Z hľadiska dlhodobého pôsobenia CVČ zabezpečiť výchovno – vzdelávaciu činnosť 
podľa dopytu detí, mládeže a rodičov v akejkoľvek forme pomocou preferovaných 
aktivít za účelom kvalitného zviditeľnenia CVČ 

 Prostredníctvom záujmovej činnosti umožniť mladým ľuďom stať sa aktívnym 
vyspelým  

 Vytvoriť členskú základňu pre detský a mládežnícky parlament 

 Pomáhať deťom plnohodnotne využívať svoj voľný čas  

 Zvláštnu pozornosť venovať talentovaným a nadaným deťom a mládeži 

prostredníctvom organizovania postupových súťaží v rámci okresu aj kraja 

 Vytvárať možnosti verejnej prezentácie na súťažiach, prehliadkach a výstavách 

 Rozvíjať osobnosť, záujmy a talent detí 

 Podporovať tvorivosť detí a mládeže 

 Vytvárať podmienky na rozvoj praktických činností 

 Zabezpečiť jednotné výchovno – vzdelávacie podmienky v záujmovej činnosti  
všetkým bez rozdielu 

 Poskytnúť priestor pre spoločné činnosti detí a rodičov 

 Napomáhať k rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí a mládeže dôležitých pre ich 
budúci život. Formovať tvorivý štýl, kladnú vnútornú motiváciu, emocionálnu 
inteligenciu, sociálne cítenie a vyššiu hodnotovú orientáciu 

 



Kvalitu výchovno – vzdelávacej činnosti chceme zvyšovať: 
 

 Zlepšením materiálnych a priestorových podmienok 
 Orientovaním ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v smere 

moderných metód práce 
 

 
 

10. ZÁVER 

CVČ má neľahkú úlohu presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl, ktoré sa snažia svoju 
pôsobnosť rozšíriť aj na voľnočasové aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti s využitím 
vzdelávacích poukazov. Samotná existencia CVČ a jeho každodenné pôsobenie je 
prirodzenou prevenciou pred negatívnymi vplyvmi prostredia. Preto sa budeme snažiť svojou 
aktívnou činnosťou preukázať jeho dôležitosť pri skvalitnení života mladých ľudí.  

Pri napĺňaní nášho Výchovného programu je dôležitá stabilita našej spoločnosti a jasne 
stanovené pravidlá činnosti centier voľného času, pretože neustále legislatívne zmeny, 
neprospievajú stabilite pedagogického kolektívu. Je akútne prehodnotiť nelogické 
financovanie centier voľného času a konečne vniesť do práce pedagógov pracujúcich s deťmi 
a mládežou kľud a pohodu.  

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Centra voľného času Maják, ktorí sa aktívne 
podieľali na úspešnom zvládnutí úloh  v školskom roku 2017/2018 a ktorí kvalitnou 
činnosťou a zodpovedným prístupom udržiavali úroveň výchovno – vzdelávacej činnosti 
a poskytovaných aktivít pre deti a mládež. 

 

 

 

 

 

V Námestove dňa 21.09.2018                                                 
                                                                                                       Mgr. Alica Kršáková 
                                                                                                       riaditeľka CVČ Maják 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 

 

Centrum voľného času Maják v Námestove, Komenského 487, 029 01 Námestovo 

 

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017 

 
Názov účtovnej jednotky: Centrum voľného času Maják v Námestove 

 

Sídlo: Komenského 487, 029 01 Námestovo 

 

IČO: 37905643 

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky: zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti, mládež, rodičov a iné osoby  

do veku 30 rokov v ich voľnom čase v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských 

prázdnin. Organizuje podľa potrieb predmetové olympiády, postupové a športové súťaže 

žiakov základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl v územnej pôsobnosti 

okresu Námestovo a krajské športové súťaže žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

Žilinského kraja vyhlásených MŠ SR v zmysle zmluvy č. OU–ZA-OS1-2016/044146-001 

uzatvorenej medzi Centrom voľného času Maják (ďalej len CVČ) a Krajským školským 

úradom v Žiline. 

CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase 

Občianskemu združeniu Centráčik pracujúcemu pri uvedenom zariadení. Spolupracuje so 

základnými školami a školskými zariadeniami nielen v mieste pôsobnosti. Podľa záujmových 

oblastí sa člení na oddelenia a záujmové útvary. 

 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Alica Kršáková, riaditeľka CVČ 

 

Počet zamestnancov k 31.12.2017:  6 pedagogických  zamestnancov  

                                                            4 nepedagogickí  zamestnanci 

      2 zamestnanci z ÚPSVaR 

 

Počet oddelení: 5  (oddelenie jazykov, spoločenských vied, vedy a techniky, kultúry a            

umenia, športu)     

 

Počet záujmových útvarov:   58 

 

Počet členov CVČ  k 31.12.2017:     473  

Počet členov v ZÚ k 31.12.2017:      636 

 

 



Celkové pridelené zdroje na rok 2017:              167 850,03 € 
z toho: 

 originálne kompetencie /41/                                             131 553,00 € 

 bežné výdavky zo ŠR - vzdelávacie poukazy /111/                              307,00 € 

 bežné výdavky – vlastné príjmy (rodičovské príspevky /72j/)        25 477,82 € 

 bežné výdavky - príspevky z obcí /11H/                               8 083,20 € 

 bežné výdavky – dotácia z rozpočtu VÚC /111/                                   300,00 € 

 bežné výdavky z ÚPSVaR /11T, 13T, 3AC, 3AL/                            2 129,01 € 

 

 

1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy z prostriedkov zriaďovateľa -originálne 

kompetencie: 131 553,00 €  (kód zdroja 41) 

CVČ hospodárilo v roku 2017 predovšetkým s finančnými prostriedkami, ktoré dostalo od 

zriaďovateľa - mesta Námestovo na základe plánovaného  a schváleného rozpočtu  na rok 2017 

v celkovej výške 131 553,00 €. Originálne bežné výdavky sme v roku 2017 čerpali zväčša na 

úhradu miezd a odvodov do poisťovní, na poštové a telekomunikačné služby, tovary a služby, 

členské príspevky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

položka/účet názov položky/účtu Suma v celých EUR 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  91 738,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 32 075,00 

630 Tovary  a  služby 7 730,00 

640 Bežné transfery 10,00 

 Celkom: 131 553,00 

631 Cestovné výdavky 56,00 

632 Energie, voda a komunikácia 76,00 

  632001 Elektrická energia               - 

  632001 Plyn- kúrenie               - 

  632003 Telekomunikačné služby               76,00                      

633 Materiál 377,00 

  633004 Prevádzkové stroje, prístroje                                - 

  633006 Všeobecný materiál 56,00 

  633009 Knihy, časopisy, učebnice.. 59,00 

 633010 Pracovné odevy, obuv 145,00 

 633013 Softvér 117,00 

635 Údržba 78,00 

637 Služby 7 143,00 

 637001 Školenia, kurzy, semináre 55,00 

 637002 Konkurzy a súťaže 351,00 

 637004 Všeobecné služby 127,00 

 637012 Bankové poplatky a odvody 5,00 

 633014 Stravovanie 5 635,00 

  637017 Provízia 98,00 

  637016 Prídel zo SF 872,00 

 

 

642006 Na členské príspevky 10,00 



2. Rozpočet organizácie z prostriedkov MŠVVaŠ SR: 307,00 € (kód zdroja 111) 

Zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR boli CVČ pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie 

poukazy vo výške 307,00 €.   

Tieto prostriedky boli použité  na úhradu materiálových nákladov súvisiacich s vedením ZÚ. 

 

položka/účet názov položky/účtu Suma v EUR 

633 Materiál 307,00 

 633006 Všeobecný materiál 68,00 

 633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 239,00 

3. Mimorozpočtové prostriedky: 25 477,82 € (kód zdroja 72j) 

Zdrojom  financovania výchovno-vzdelávacej činnosti boli príspevky od rodičov detí a iných 

členov navštevujúcich záujmové útvary CVČ na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

záujmovou a rekreačnou činnosťou podľa § 2 zákona č. 597/1993  Z. z. a §116 zákona č. 

245/2008 Z. z. 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť CVČ bola schválená zriaďovateľom  VZN č. 3/2008, zmena č. 7. 

Pridelené finančné prostriedky sme čerpali na úhradu prevádzkových nákladov. 

 

položka/účet názov položky/účtu Suma v  EUR 

 Celkom: 25 477,82 

631 Cestovné výdavky 298,38 

632 Energie, voda a komunikácia 4 638,37 

  632001 Energia               3 690,11 

 632002 Vodné, stočné 204,76 

 

632003 Poštové služby 

632004 Komunikačná infraštruktúra 

7,65                     

237,76 

 632005 Telekomunikačné služby 498,09 

633 Materiál 8 096,80 

  

633002 Výpočtová technika                    1 943,00 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje                       193,99 

  633006 Všeobecný materiál 4 029,06 

  633009 Knihy, časopisy, učebnice.. 1 489,37 

 633010 Pracovné odevy, obuv 17,50 

 

633011 Potraviny 

633013 Softvér 

633015 Palivá  

292,32 

129,00 

2,56 

634 Prepravné 1 392,00 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 437,26 

 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov 98,88 

  635006 Budov, objektov 959,16 

 635009 Softvéru 259,20 

 635010 Komunikačnej infraštruktúry 120,02 

637 Služby 9 615,01 

  

637001 Školenia, kurzy, semináre 163,90 

637002 Konkurzy a súťaže 6 211,01 

637004 Všeobecné služby 2 176,35 



 

 

 

 

 

4. Príspevok od obcí: 8 083,20 € (kód zdroja 11H) 

 

Položka/ účet Názov položky/účtu Suma v EUR 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  5 463,29 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 128,63 

630 Tovary  a  služby 1 491,28 

 Celkom: 8 083,20 

 

 

5. Dotácia zo  Žilinského samosprávneho kraja: 300 € (kód zdroja 111)  

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2017/O/SaŠ/O/2.6. bola CVČ poskytnutá 

dotácia z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporovanú činnosť 

s názvom „Odskáč si to s nami“. 

 

Položka/ účet Názov položky/účtu Suma v EUR 

630 Tovary a služby  300,00 

 633006 Všeobecný materiál 42,00 

633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 258,00 

 

6. ÚPSVaR: 2 129,01 € (kód zdroja 11T, 13T, 3AC, 3 AL) 

Mimorozpočtový príjem z ÚPSVaR, ktoré Centrum voľného času Maják získalo, je príspevok 

na podporu rozvoja  miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j  a tiež príspevok na 

aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a. Všetky tieto finančné 

prostriedky boli vyčerpané na účel, na ktorý boli určené. 

 

Položka/ účet Názov položky/účtu Suma v EUR 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  1 032,30 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 554,64 

630 Tovary  a  služby 542,07 

 Celkom: 2 129,01 

630 Tovary a služby  542,07 

 633006 Všeobecný materiál 162,58 

633010 Pracovné odevy, obuv 366,21 

637015 Poistné 13,28 

 

 

 

 

637005 Špeciálne služby 505,44 

637012 Poplatky a odvody                 254,30 

637015 Poistné 106,67 

637035 Dane 197,34 



CVČ Maják neboli v roku 2017 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky. 

 

Nevyčerpaná dotácia vo výške 160,70 € bola odvedená na účet mesta. Dňa 28.12.2017 boli 

vrátené nedočerpané prostriedky z rozpočtovej položky 640 vo výške 160,00 €, dňa 31.12.2017 

nedočerpané prostriedky poskytnuté z rodičovských príspevkov vo výške 0,70 €.  

 

 

 

 

Zostatok na  bankových účtoch k 31.12.2017: 

výdavkový rozpočtový účet (účet 222)           0,00 € 

príjmový rozpočtový účet    (účet 223)           0,00 € 

účet sociálneho fondu          (účet 221-1)                             473,54 € 

depozitný účet                      ( účet 221-2)              18 500,12 €   

  

       


