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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2018/2019

 

    Názov zariadenia:                  Centrum voľného času Levice 
/ďalej len „CVČ“/ 

 
    Adresa zariadenia:                Centrum voľného času, Ul.sv.Michala 42,93401 Levice 

 

 

    Telefónne: 0366312661, 0911969808     

 

    Internetová a elektronická adresa: admin@cvclv.edu.sk 

                                                                 

   

 
    Údaje o zriaďovateľovi:        Mesto Levice 

 
 

    Mená vedúcich zamestnancov zariadenia s určením ich funkcie: 

Mgr. Roman Hamaliar – riaditeľ zariadenia. 

 
 
 

    Údaje o rade zariadenia: 

zloženie – 5 členov 

Mgr. Alena Kováčová –  zvolená od 16.10.2018 
                                                                                   
 

    Údaje o počte členov zapísaných v pravidelnej záujmovej činnosti: 

 Členov 992     z toho do 15 rokov 954    členov k 15.09. 2018. 

 Členov  992    z toho do 15 rokov 954     členov k 30.06. 2019. 
 
 

    Údaje o počte záujmových útvarov: 

75   záujmových útvarov k 15.09. 2018, 

 75  záujmových útvarov k 30.06. 2019. 
 
 

    Údaje o počte podujatí príležitostnej záujmovej činnosti: 

33 uskutočnených podujatí. 
 
 

 Údaje o počte účastníkov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného podujatia 

príležitostnej záujmovej činnosti organizovaného zariadením: 

2298  účastníkov z toho do 15 rokov  2042  účastníkov.

mailto:admin@cvclv.edu.sk
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  Údaje o počte zamestnancov: 

V zariadení v školskom roku 2018/2019 pracovali 2 interní pedagogickí zamestnanci, z toho 

1 riaditeľ. 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v 

súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. V kariérovom stupni 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou bol zaradený 1 vychovávateľ a do kariérového 

stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou je zaradený 1 vychovávateľ/riaditeľ/. 

Ďalej v CVČ počas školského roku pracovali   2 technicko-hospodársky zamestnanci z toho 

1 na kratší pracovný čas, 1 živnostníčka, 1 dobrovoľníčka a 36 vedúcich záujmových útvarov v 

tanečných a športových kluboch /príloha č.3,č.4/. 
 
 
  Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov: 

Vzdelávanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov CVČ vyplýva najmä z § 

153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť 

riaditeľa CVČ za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež s § 

14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a   o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých  zákonov  v znení  zmien  a doplnkov  zákona  č.  390/2011  Z.  z.  a 

vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Aktualizačné - aktualizačné prípravné atestačné a inovačné kontinuálne vzdelávanie  

pedagogických  zamestnancov  sa  uskutočňovalo  v  akreditovanom vzdelávacom zariadení MPC 

Regionálne pracovisko Nitra. 
 
 

Pedagogickí    zamestnanci    CVČ sa    v priebehu    školského    roka    zúčastňovali 

nasledovných kontinuálnych vzdelávaní: 
 
 

1.   aktualizačné a funkčné vzdelávanie  -  

 

 Mgr.Roman Hamaliar- 

 

-  Netradičné outdórové aktivity v predmete TSV  a vo voľnočasových aktivitách 

neuskutočnené aktualizačné                                                                                                                                
 
          - Riadenie školy a školského zariadenia    MPC  Nitra   úspešne  
            ukončené 3.10.2018                         
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      V súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ bol 

zamestnanec prihlásený aj na ďalšie aktualizačné vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom 

zariadení MPC Regionálne pracovisko, ktoré zatiaľ neboli otvorené. 
 
 
     Ďalšie vzdelávanie zamestnancov bolo zabezpečované  priebežne  podľa  potrieb a 

ekonomických   možností  zariadenia  hlavne  formou  školení,   kurzov  a  seminárov 

organizovaných NSK. 
 
 

 Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti: 

 

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje záujmovú a rekreačnú 

činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

        Svoju činnosť uskutočňuje podľa 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, 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre 

voľného času. 

       Výchovno-vzdelávacia činnosť  je  zameraná  na  voľnočasové  aktivity  pre  deti a mládež 

a ich rodičov, ako aj pre obyvateľov mesta Levice. Podieľa sa na rozvoji kompetencií detí a 

mládeže získaných v škole najmä prostredníctvom kultúrnych, spoločenských a športových 

činností. Poskytuje záujmovú činnosť pre deti, mládež a dospelých spravidla v oblastiach: 

jazykov, spoločenských vied, prírodných vied, vedy a techniky, kultúry   a umenia,   telovýchovy   

a športu,   turistiky   a branných   športov, ekologickej výchovy a informatiky.  Záujmová činnosť 

sa uskutočňuje v súlade  s Výchovným programom CVČ najmä prostredníctvom krúžkov, klubov 

a kurzov spravidla 1x týždenne v rozsahu 1 až 2 hodín výchovno-vzdelávacej činnosti alebo 

formou podujatí v rozsahu nevyhnutne potrebnom na ich zabezpečenie. 
        CVČ  dlhodobo  zameraním  svojej  činnosti sa zameriava na  vhodné  využitie  voľného  času 
detí a mládeže pôsobí preventívne v oblasti boja s nežiaducimi javmi v spoločnosti, na území 

mesta a okresu Levice. 

CVČ zabezpečovalo aj v školskom roku 2018/19 pre žiakov základných škôl prevenčné   

aktivity   v   oblasti   drogových   závislostí. Cieľom prevenčných aktivít je najmä prevencia 

prvého užitia drogy, prevencia užívania drog a drogovej závislosti, ako aj redukovanie 

problémov užívateľa drog v jeho sociálnom prostredí. V rámci   prevencie absolvovalo tieto 

prevenčné aktivity 68 žiakov ZŠ. Boli to podujatia s názvom: Buďme k sebe dobrí, Na cestách 

bezpečne, Drogy nie. 

Pozitívne je možné zhodnotiť v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti aj spoluprácu s 

Spojenou školou Levice,  kde výučba výtvarného krúžku prebiehala priamo v prostredí Spojenej 

školy pričom  je  predpoklad  dobrého  zapojenia  detí  do  takejto záujmovej činnosti i v 

budúcich školských rokoch.Počas školského roku deti Spojenej školy v Leviciach navštevovali 

naše zariadenie počas záujmových  poobedných útvatrov a pracovali spolu na výtvarných 

zadaniach. 

Ako veľmi prospešnú pre CVČ i zriaďovateľa  mesto  Levice  môžeme hodnotiť spoluprácu 

so športovými klubmi v meste Levice najmä s FK Slovan, Hokejovým klubom, ŠBK Levice, 
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VK Palas, Florbal  Fair klub, Judo klub aj klubmi moderného tanca TŠK Ritmo a spoločenského 

tanca Junilev a Karate. 

       Pre ďalší  rozvoj  odborných  kompetencií  detí  v priebehu  školského  roka  CVČ 

organizovalo podujatia v spolupráci s odbornými organizáciami a to hlavne s Tekovskou 

hvezdárňou,Tekovskou knižnicou a MSKS v Leviciach. Ďalšia spolupráca bola organizovaná s 

Červeným krížom a HZZ v Leviciach, Lesy SR a iné 

 

 

V školskom roku 2018/19 príležitostné aktivity prebiehali podľa vopred vypracovaného plánu 

príležitostnej činností.  

 

September 2018 

- Celoslovenský  projekt na podporu čitateľskej gramotnosti na krúžku SJL v spolupráci s 

ZŠ, Saratovská 85 v Leviciach  

- Výstava jesenného ovocia a zeleniny ku Svetovému dňu výživy  

- Beseda so spisovateľkou pre žiakov levických základných škôl  

 

 

Október 2018 

- Súťaž o najväčšieho šarkana - ŠARKANIÁDA a Tekvicová paráda organizovaná MsKs  

- LEVICKO MÁ TALENT     

- - v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach 

- Podujatia sa zúčastnili deti školských družín z levických základných škôl a zo Špeciálnej 

školy v Leviciach. 

- Boli rozdelení do skupín. Každá skupina dostala 1 tekvicu, ktorú za daný čas mali vyrezať 

a ozdobiť prineseným materiálom. 

- Najkrajšie tekvice boli odmenené vecnou cenou. Cenu dostali aj členovia výtvarného 

krúžku pri CVČ Levice. 

November 2018 

- interaktívna prednáška - Drogy nie - v spolupráci s CVVP pre žiakov 3. až 4. ročníka 

v rámci EU týždňa proti drogám 

-  beseda s policajtom v rámci prevencií a formy pomoci s bojom proti šikane -BUĎME K 

SEBE DOBRÍ   

 

 December 2018 

-  pre žiakov ŠIŠ v Leviciach s deťmi z krúžku CVČ sa konala besiedka pre deti i rodičov 

spojená s programom , posedením a rozdávaním darčekov.  

 

Január 2019 

- Výtvarné súťaže - Cesta rozprávkovým lesom 

- „Na cestách bezpečne   

- – v spolupráci s dopravnou políciou 

- Deti zo školských družín sa stretli s  mestským policajtom Milošom Adamikom, ktorý im 

porozprával o tom čo majú na ceste ako účastníci cestej premávky robiť, ako sa majú 

správať, aby sa cítili bezpečne 

Február 2019 

- Valentínske darčeky  pre deti ŠIŠ v Leviciach 
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- Projekt bezpečne v komunite bezpečne doma bol vypracovaný v záujme modernizácie 

priestorov a bezpečnosti detí v CVČ 

 

Marec 2019 

- Mesiac knihy a interaktívna hodina literatúry  v Tekovskej knižnici   

- prednáška o kyberšikane spojená s premietaním filmu  Ovce.sk.  

  

 

Apríl 2019 

- Realizácia projektu- nákup materiálu a vyhodnotenie projektu vypracovaného v záujme 

modernizácie priestorov a bezpečnosti detí v CVČ Podpora športu 2018 spolu s mestom 

Levice 

 

Máj 2019 

- Ku Dňu matiek - Srdiečko pre mamičku výtvarné práce  

 

Jún 2019 

-  MDD  v spolupráci s MsKS - súťaže, atrakcie -Sobotné podujatie pre deti z mesta 

z príležitosti oslám Medzinárodného dňa detí. Na tomto    podujatí vystupovalo mestské 

divadlo, detské tanečné súbory, boli k dispozícii aj športové súťaže. CVČ zabezpečilo 

rôzne súťaže pre deti ako napríklad malovanie na tvár a iné..                                  

Ukončenie školského roku  
               - v spolupráci s MsKS 

               - podujatie konané na záver školského roka ako ukončenie školského roka plné hier     

zábavy,  kde CVČ pripravilo pre deti športové hry a súťaže.  

 

       Súčasťou celkovej ponuky na voľno-časové činnosti CVČ sú najmä podujatia pre deti a 

verejnosť: Mestská športová olympiáda MŠ, ZŠ, SŠ. CVČ sa tu podieľa na organizácii športových 

súťaží v spolupráci s mestom Levice. 

        Svojou tradičnou kvalitou letných miestnych táborov s pestrosťou obsahu činnosti CVČ  

ponúklo vhodné a zaujímavé strávenie letných prázdnin v deviatich týždňových turnusoch, z toho 

tri tábory boli zabezpečené s odborným zameraním na  tvorivosť a tanec, a športovo turistické 

činnosti. Tábory boli plne obsadené.Do táborov vstupovli aj odborníci ako tréneri karate . juda, 

boxu, pracovníci Červeného kríža, Lesov SR. Rodičom a ich deťom sme za ich prejavenú dôveru 

navrhli alternatívu denného tábora,ktorý svojim obsahom naplnil všetky očakávania nielen detí ale 

aj rodičov.Počas leta som vsadil na mladých vysokoškolsky vzdelaných ľudí,ktorí sú ochotní 

pracovaťs deťmi.Moja voľba bola správna.Počas leta sme mali v denných táboroch 169 

detí.Tábory boli bez úrazov, stravovanie bolo zabezpečené v reštaurácii Retro a Quatro Levice. 

Počas všetkých školských prázdnin sme organizovali denné tábory pre deti. Hlavne tábor počas 

jarných prázdnin sa nám veľmi slušne naplnil.Tábor bol denný s tvorivo-športovým zameraním. 

         Na záver školského roka sa uskutočnil 3.ročník  Florbalového turnaja o putovný pohár 

riaditeľa CVČ v Leviciach, kde boli pozvané všetky základné školy v okrese.Turnaj sa odohral       

v T-18ke v spolupráci s FO Fair Levice sa vytvorili florbalové podmienky/mantinel/,ktoré žiaci 

nemajú na základných školách.V tomto podujatí sa bude pokračovať aj v budúcnosti a naším 

zámerom je vytvoriť florbalovú ligu na školách ako dlhodobú súťaž. 
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Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach zariadenia: 

 

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje záujmovú a 

rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase   v súlade   s 

princípmi a cieľmi  stanovenými   školským   zákonom   s dôrazom na  rozvíjanie  mravných,  

kultúrnych  a národných  hodnôt;  vlastenectva  a občianskej zodpovednosti; na   rozvíjanie   

komunikácie   v štátnom   a materinskom   jazyku   a na zodpovedný život  v slobodnej    

spoločnosti    v duchu    porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. 

     Zariadenie využívalo na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť objekt prenajatý od ZŠ na Ul.sv. 

Michala 42 Levice. Budova CVČ je situovaná v samostatnom uzavretom areáli, pričom je 

rozdelená na bloky so samostatnými vchodmi a spoločnou prístupovou cestou.  

Objekt pozostáva z jednopodlažnej budovy a nachádzajú sa v ňom 3 triedy prispôsobené pre 

záujmovú činnosť, riaditeľstvo a ekonomický úsek zariadenia. 

       V školskom roku 2018/19 boli priestorové podmienky pre činnosť CVČ dobré, ale     

v doobedňajších hodinách málo využívané. 

   Učebňa výpočtovej techniky sa nevyužívala vôbec, preto v týchto priestoroch z jednej tretiny sa 

vybudovalo registratúrne stredisko, ktoré slúži ako kancelária pre účtovníčku zariadenia.Ostatnú 

časť sme si svojpomocne vynovili plávajúcou podlahou , stoličkami a materialnym vybavením 

zakúpeným z projektu Nadácie pre deti Slovensta.  CVČ je v podnájme ZŠ sv. Michala 42 Levice. 

Aj keď CVČ nemá telocvičňu, využívali sa aj priestory na športovú záujmovú činnosť v meste, 

ktoré majú prenajaté jednotlivé športové kluby. 

      CVČ sa v školskom roku zapojilo do výzvy úradu vlády SR Podpora športu 2018 spolu 

s mestom Levice.Úrad vlády výzvu v 2017 zrušil z dôvodu nedostatočného finančného krytia. V 

roku 2018 bol znova aktualizovaný a náš projekt bol podporený sumou 1005,-eur. Z tejto podpory 

sme nakúpili športové vybavenie pre žiakov navštevujúcich naše zariadenie. Celý nákup 

materiálneho zabezpečenia sme smerovali pre deti, ktoré navštevujú dennné tábory v našom 

zariadení a to relaxačné aj športové pomôcky. 

 

  Priestorové vybavenie: 

- Kancelária, registratúra 1 

- Riaditeľňa 1 

-  klubovňa 1 

- Učebňa výtvarnej výchovy 1 

- Tanečná zrkadlová sála 1 

 

Materiálno – technické podmienky boli limitované rozpočtom, ale tento rok sme si znovu trošku 

polepšili s úspešným projektom. CVČ sa v školskom roku zapojilo do výzvy úradu vlády SR 

Podpora športu 2018 spolu s mestom Levice a z projektu sme zakúpili rôzne športové aj relaxačné 

prostriedky, ktoré sa využívajú celoročne. Materiálové vybavenie CVČ a využívanie učebných 

pomôcok a didaktickej techniky je na štandardnej úrovni.Tanečná sála je vybavená 1 hifi vežou a 

zrkadlami s madlom, novými stolmi aj stoličkami. Polovicu stolov sme presunuli do klubovne, 

ktorú plánujeme v budúcom školskom roku pretvoriť na miestnosť, v ktorej sa deti budú cítiť 

dobre.V súčastnosti sa táto miestnosť využíva ako učebňa  a ako tvorivá miestnosť počas letných 
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táborov ak sa konajú v jednom týždni dva naraz s iným zameraním.V miestnosti je  aj  PC s 

prístupom na internet, ktorý sme sprevádzkovali prostredníctvom infoveku.V spolupráci so 

športovými klubmi chcem túto miestnosť využívať aj pre členov jednotlivých záujmových 

útvarov,ktorým sa naskytne priestor medzi školou a tréningom a chcú využiť voľný čas na 

samoštúdium pod pedagogickým dozorom. 

      V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili všetky potrebné odborné prehliadky a revízie 

prenosných elektrických zariadení vrátane BOZP a PO. Materiálne   zabezpečenie   záujmovej   

činnosti   bolo   z   ekonomických   možností obmedzené len na nutné vybavenie a zabezpečenie 

tak, aby táto činnosť počas školského roku mohla byť uskutočňovaná. 

 

Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia: 

Oľga Holečková 

      – finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom na rok 2018 : 117466,-€ 

       – finančné prostriedky získané z príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou zariadenia: 

v roku 2018:13010 ,- €  

                                                                                       

/boli spravidla použité na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, nákup materiálu, učebných 

pomôcok, vyplatenie časti odmien z dohôd o pracovnej činnosti a na zabezpečenie miestnych 

táborov v rámci letnej činnosti CVČ 2018. 

- príspevky od obcí v roku 2018 celkom vo výške: 5796 ,-€  

 

– finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2018: 1280 ,-€ 

/boli spravidla použité na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, nákup materiálu, 

učebných pomôcok/ 

 

 

 

 

Údaje o projektoch do ktorých bolo zariadenie zapojené: 

          

 CVČ sa v školskom roku zapojilo do výzvy úradu vlády SR Podpora športu 2018 spolu s mestom 

Levice.Úrad vlády výzvu v 2017 zrušil z dôvodu nedostatočného finančného krytia. V roku 2018 

bol znova aktualizovaný znovu sme ho podali a náš projekt bol podporený. 

 

Bezpečne v komunite, bezpečne doma projekt bol podporený –projekt nebol podporený 

 Projekt mal riešil bezpečnosť detí a mladých ľudí do 30 rokov a nadväzoval na projekt, ktorý bol 

podporený v roku 2017. Matreriálne prostriedky zakúpené z projektu sa využívali aj počas roka pre 

všetky deti navštevujúce CVČ. 
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Cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia: 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ boli spracované v zmysle Pedagogicko- 

organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a  športu  SR  a Mesta Levice na 

školský rok 2018/2019: 

 

           1.   predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu 

2.   eliminovať problémy segregácie rómskych detí, eliminovať nežiaduce javy, akými sú 

priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov 

v dôsledku ich etnickej príslušnosti- splnené -počas celého skolského roku sme v spolupráci 

so Spojenou školou pripravovali príležitostné podujatia /Metodický deň…Návšteva detí u 

nás v CVČ na výtvarnom záujmovom útvare /aj pravidelnú záujmovú činnosť/výtvarný 

krúžok,tvorivé dielne/ pre rómske deti, 

3. vytvárať predpoklady pre spoluprácu všetkých subjektov zaoberajúcich sa problematikou 

voľného času detí a mládeže- splnené- počas roka sme spoluorganizovali podujatia s 

organizáciami pôsobiacimi v meste /str.5,6,7/, 

4. podieľať sa na  realizácii  programov  a projektov  orientovaných  na  prevenciu aochranu 

detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a pri potláčaní ich vplyvov, 

bezpečného používania internet- čiastočne splné- organizovanie prevenčných programou s 

dopravnou políciou,červeným krížom / viť.str.5,6,7/,v júni same ponúkli pre skoly 11 tém 

prevencie ako šikana,kyberšikana,drogyy,ale ani jedna škola neprejavila záujem,čo mňa 

osobne veľmi mrzí, 

5. organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu         

obezity hlavne činnosťou športových záujmových útvarov a podporou pohybových aktivít v 

prírode, splnené- do pohybových aktivít sme mali zapojených viac ako 1000 detí 

6.   rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú       

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, 

na vytváranie  správnych  postojov  a  správania  detí  a  žiakov  k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia-čiastočne splnené-

zorganizovali sme besedu s Lesným závodom Levice, 

8.   eliminovať rizikové správanie a šikanovanie v súlade s článkom 19 Dohovoru o 

právach dieťaťa sa zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo 

psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého 

zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne 

monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny,/pre CVČ nemerateľné/ 

9. venovať pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia - splnené –počas 

celého skolského roku sme v spolupráci so Spojenou školou pripravovali príležitostné 

podujatia /aj pravidelnú záujmovú činnosť/výtvarný krúžok,tvorivé dielne/ pre deti  so ŠZŠ 

v Leviciach. 

 

Údaje o dobrých výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia: 

          Centrum voľného času / ďalej len CVČ / pracuje podľa Výchovného programu 

v nasledovných oblastiach vzdelávacia, estetická, telesná výchova a šport. 

CVČ navštevujú deti materských škôl, základných škôl, stredných škôl a špeciálnej školy. 
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V školskom roku pracovali v CVČ nasledovné krúžky: Znaková reč pre deti od 0-3roky, Slávikova 

hudobná škola 0-3 roky, výtvarný, spoločenský tanec, moderný tanec, futbal, hokej, basketbal, 

florbal, volejbal, judo, rope skipping, karate. 

 

Jednotlivé záujmové útvary sa počas roka zúčastňovali rôznych súťaží, vystúpení, na ktorých 

dosiahli nasledovné úspechy: /uvedené sú iba tie najlepšie výsledky/ 

                                    

               

 

                              
     TŠK  JUNILEV Levice  

 

           Júl  Letný tanečný camp – Bardejov, Giraltovce, Bratislava, Taliansko, Nemecko, Nesvady  

          s profesionálnymi svetovými  trénermi  

 

November: 

       – WINTERSHOW – tanečná súťaž vo vianočných tancoch 2018 

 Zlaté umiestnenie  „ B“ kateg  Vianoční škriatkovia  - Parketové tance - Klasické spoločenské 

tance - párové – Formácie deti  

Strieborné umiestnenie -"B" kateg Bábikin sen 

Parketové tance -Klasické spoločenské tance - párové - Formácie - Mini   

           -  Talent 2018 

           December:     -  Mikulášske a vianočné vystúpenia – GAV, Súd, Soc. poisťovňa 

  

          Január – február –  Plesová sezóna : Mesto Levice, ples ZŠ J. Gyulu v Leviciach,  Gymnázium A.       

Vrábla, Kalná nad Hronom,  IV.ZŠ, SOŠ služieb Levice, ples  

       Marec - Majstrovstvá Slovenska 2019 v štandardných tancoch         

        strieborní majstri Slovenska  -  GABRIEL KORPÁS – VANESSA MURAJDOVÁ 

       semifinále: Filip Corba – Hanka Tóthová, Samuel Mato – Sarah Ginzery,  

        Tomáš Čuka – Viktória Siládiová 

         Apríl    

        tanečné sústredenie  - choreografie –  Moravská, Mlinková, Kluch, Vybíral 

-  SHOWTIME – 9. ročník – kvalifikačné kolá: Ružomberok, Košice, Levice, Bratislava 

       AMAZONKY – mini deti strieborné umiestnenie 

       SLOVENSKÍ PAJTÁŠI – deti zlaté umiestnenie 

       ROMANTIK FIESTA – seniori zlaté umiestnenie  

       Gymnastika: 

       AMI – bronzové umiestnenie 

       NATURAL – zlaté umiestnenie 

Máj  - GRAND FINÁLE SHOWTIME       

       AMAZONKY – mini deti strieborné umiestnenie 

       SLOVENSKÍ PAJTÁŠI – deti zlaté umiestnenie 

       ROMANTIK FIESTA – seniori zlaté umiestnenie  

       Gymnastika: 

       NATURAL – zlaté umiestnenie 

           Jún  -  Deň detí – mestský park 

           10. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY  v módnych tancoch – Balatonfured- HU – výsledky 

       SLOVENSKÍ PAJTÁŠI – deti zlaté umiestnenie 

       ROMANTIK FIESTA – seniori zlaté umiestnenie  
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Gymnastika: 

 

       NATURAL – zlaté umiestnenie a mimoriadna cena 
 

Súťaže v tanečnom športe prebiehajú celý rok - výsledky sólových párov v tanečnom 

športe:   
103 súťaží, 52 finále, 16 x 1, 3 x 2., 3 x 3. miesto - súťažná reprezentácia levických tanečníkov 

bola vynikajúca, získali veľmi dobré umiestnenia aj na Slovensku aj v zahraničí, najmä 

v Rumunsku, Bulharsku, v Nemecku, v Čechách a v Maďarsku. Súťažili v mestách: Martin, 

Bratislava, Poprad, Žilina, Brno, Breclav, Pezinok, Levice, Nové Zámky, Lučenec, Košice, 

Ostrava, Kromeříž, Budapešť, ......  

                                    

                                                                  

Fair klub Levice florbal 

 

V sezóne sme do regionálnej súťaže SZFB prihlásili jedno družstvo dorastencov U17. 

Trénerkou kategórie U13 a U15 bola Mgr. Pintérová, jej asistentom bol Matej Kvočka a kategóriu 

dorastencov viedol Bc. Marek Marko. Odohrali sme v sezóne s každou kategóriou 12 turnajov a 2 

turnaje sme zorganizovali v Leviciach v Športovej hale. V sezóne 2018/19 bol vysoký záujem 

prihlásených družstiev v regióne západ a konkurencia je veľmi vysoká. Družstvo dorastencov sa 

umiestnilo na 9. mieste. Neustály problém  je nedostatok priestorov na tréningy, čomu pripisujem 

pomalý rozvoj pohybových zručností u detí a slabé výsledky v súťaži.  V júni sme v spolupráci 

s CVČ Levice zorganizovali už tretí ročník turnaja „ Pohár riaditeľa CVČ“ v Leviciach pre 

kategóriu mladší žiaci. 

 

Judo klub Levice  
 

Judo  klub sa v šk.roku 2018/2019 zúčastnil do septembra 28 turnajov na Slovensku a v 

zahraničí.Vrcholom sezóny boli M-SR ml.a st.žiakov v Michalovciach. Kde sa nám podarilo získať 

tri medaile zo štyroch pretekárov. 

 

        M-SR:          1.miesto                   Zoja Šebová 

                              2.miesto                  Oliver Kossuth 

                              3.miesto                  Vladimíra Pašková 

                              5.miesto                 Ondrej Kosorín  

  

.TS BM Generation 

 

 VÝSLEDKY EURÓPSKEHO POHÁRA vo výrazových tancoch, Balatonfüred,     

Maďarsko, 20.-25. jún 2019 
 

MINI sólo OPEN, Stela Krammer                3. miesto 

MINI sólo POP, Natália Pojarová               1. miesto 

MINI skupina POP, Girls in Love     2. miesto   

MINI formácia, POP, Jlo Stars     2. miesto 

DETI sólo, Denisa Gyurgonovicsová    1. miesto 

DETI sólo, Viktória Švolíková     6. miesto 

DETI duo, On The Beach      3. miesto 

DETI skupina, The Princesses     1. miesto 

DETI formácia, Where’s Danny     1. miesto 
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DETI formácia, Where’s Danny     Špeciálna cena  

JUNIORI sólo, Zara Rosa Abelovská    1. miesto 

JUNIORI sólo 2, Zara Rosa Abelovská    1. miesto 

JUNIORI formácia, Pay It Forward                4. miesto 

DOSPELÍ sólo, Hugo Seneši                 2. miesto 

DOSPELÍ skupina, The Scientist     2. miesto 

DOSPELÍ skupina, Flashdance     4. miesto 

DOSPELÍ formácia, The Games of Love    2. miesto 

 

 

 

 

VÝSLEDKY DANCESTAR WORLD FINALS, celosvetová súťaž v tanci, Poreč, Chorvátsko, 

22. – 26. máj 2019 

 

TS BM Generation 
 

DETI sólo, Denisa Gyurgonovicsová    6. miesto 

DETI sólo, Viktória Švolíková     17. miesto 

DETI duo, On The Beach      1. miesto 

DETI skupina, The Princesses     3. miesto 

DETI formácia, Where’s Danny     3. miesto 

JUNIORI sólo, Zara Rosa Abelovská    5. miesto 

JUNIORI sólo 2, Zara Rosa Abelovská    14. miesto 

JUNIORI formácia, Pay It Forward                10. miesto 

DOSPELÍ sólo, Hugo Seneši                 5. miesto 

DOSPELÍ skupina, The Scientist     4. miesto 

DOSPELÍ skupina, Flashdance     4. miesto 

DOSPELÍ formácia, The Games of Love                                    9. miesto 

 

 

 

Tanečná sezóna 2018/2019 

  

Pohyb bez bariér 31.3.2019 Bratislava 
Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 1.miesto  

Detské duo Oliver a Emma "Get down" 3.miesto  

Juniorské trio Saša, Niky a Kika "Oblivion vol. 2" 1.miesto 

Detská skupina "Back in time" 2.miesto 

Dospelácka skupina "Welcome to the party" 2.miesto  

  

  

Tanečný kolotoč 1.4.2019 Nitra 
Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 1.miesto  

Detské duo Oliver a Emma "Get down" 3.miesto  

Juniorská formácia "Hunga" 1.miesto  

  

  

Regionálna kvalifikácia Showtime Dance 6-7.4.2019 Levice 
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Detská skupina "Back in time" 1.miesto 

Juniorská formácia "Hunga" 1.miesto 

Dospelácka skupina "Welcome to the party" 1.miesto  

Dospelácka formácia "Gloom" 1.miesto  

Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 2.miesto  

Detské duo Oliver a Emma "Get down" 3.miesto  

Juniorské trio Saša, Niky a Kika "Oblivion vol. 2" 2.miesto  

  

  

Grand finále Showtime Dance 10.5.2019 Levice 

Detská skupina "Back in time" 1.miesto 

Juniorská formácia "Hunga" 4.miesto 

Dospelácka skupina "Welcome to the party" 1.miesto 

Dospelácka formácia "Gloom" 1.miesto  

Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 3.miesto 

Detské duo Oliver a Emma "Get down" 2.miesto 

Juniorské trio Saša, Niky a Kika "Oblivion vol. 2" 1.miesto 

 

Tanečná skupina roku 11.5.2019 Banská Bystrica  
Detská skupina "Back in time" 1.miesto 

Juniorská formácia "Hunga" 4.miesto 

Dospelácka formácia "Gloom" 3.miesto  

 

Deň tanca 14.5.2019 Žiari nad Hronom 
Juniorská formácia "Hunga" 1.miesto 

Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 3.miesto  

 

H&T cup pod hviezdamy 15.6.2019 Bratislava 
Detská skupina "Back in time" 1.miesto 

Juniorská formácia "Hunga" bez umiestnenia 

Dospelácka skupina "Welcome to the party" 2.miesto  

Dospelácka formácia "Gloom" 3.miesto  

Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 3.miesto  

Detské duo Oliver a Emma "Get down" bez umiestnenia 

Juniorské trio Saša, Niky a Kika "Oblivion vol. 2" 1.miesto  

Dospelácke duo Mirka a Miška "Sultry" 1.miesto  

 

Európske kolo Showtime Dance 25.6.2019 Balaton 

Detská skupina "Back in time" 1.miesto 

Dospelácka skupina "Welcome to the party" 2.miesto  

Dospelácka formácia "Gloom" 3.miesto  

Detské duo Sofi a Nati "Cousin's power" 2.miesto  

 

 

 

 PALAS VK Levice  
 

Finálové turnaje Majstrovstiev SR 

 Juniorky (8. miesto) 

 Kadetky (3. miesto) 

 MINI-ml. žiačky (3-kový) (5. miesto) 
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Oblasť západ 

 1. liga Kadetky (1. miesto) 

 1. liga St. Žiačky „A“ (3. miesto), semifinálový turnaj o postup na M SR 

 MIDI-ml. žiačky „A“ (4-kový) (5. miesto) 

 MIDI-ml. žiačky „B“ (4-kový) (11. miesto) 

 MINI-ml. žiačky „A“ (3-kový) (1. miesto) 

 MINI-ml. žiačky „B“ (3-kový) (6. miesto) 

 MINI-ml. žiačky „C“ (3-kový) (18. miesto) 

 MINI-ml. žiačky „D“ (3-kový) (9. miesto) 

 MINI-ml. žiačky „E“ (3-kový) (13. miesto) 

 MINI-ml. žiačky „F“ (3-kový) (14. miesto) 

 

 

ŠBK JUNIOR Levice 
 

U19 Juniori: 1. miesto - majstri Slovenska. 

U17 Kadeti: 1. miesto - majstri Slovenska. 

U15 Starší žiaci: 4. miesto v celoslovenskej lige st. žiakov 

U14 Žiaci: 5. miesto v oblastnej súťaži Západ 

U13 Mladší žiaci: 5. miesto v oblastnej súťaži Západ 

U12 Starší mini žiaci: 5. miesto v oblastnej súťaži Západ 

 

JUNIOR CUP 2018-medzinárodný turnaj v Leviciach, v septembri 2018,  za účasti 11 tímov z 5-

tich krajín: 

U19 Juniori - 1. miesto 

U14 Žiaci - 5.miesto 

 

EYBL - európska mládežnícka basketbalová liga 
Kadeti U16 - 1. miesto v základnej skupine v Pardubiciach i v Ríme /bez prehry/.  

 

FK Slovan Levice 

 

  Úspechom je že sme dohrali všetky mladežnícke suťaže. Hráčsky a hlavne finančne to nebolo 

lahké zvládnuť. 

Dorastenecké družstvá nám hraju v III.Lige ZSFZ,kde vlani skončili : U-19 na 10.mieste a U-17 na 

peknom 2.mieste. 

Naše ostatné kategorie hraju v 1.lige a to od U-15 až po U-9 tieto súťaže sú riadené SFZ,vrámci 

žiackych družstiev kde máme licenciu UTM SFZ. Okrem toho máme ešte dve predprípravky a to 

U-8,a U-7 a dievčenské družstvo,ktoré nám hrá v 2.lige ZSFZ žiačok a vlani dievčatá skončili na 

3.mieste. 
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Vlastné hodnotenie Výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia: 

 

       Som riaditeľom zariadenia už posledný rok vo svojom funkčnom období. Zariadenie som 

prebral v marci v roku 2015 v stave pre mňa veľkého smútku.  Začnem týmto citátom, ktorý 

práve vystihuje prečo to bolo tak.  

            Škola je službou verejnosti a ako taká musí identifikovať svojich partnerov a ich 

požiadavky (Průcha, 1999).  

       S rozvojom spoločnosti sa menia aj požiadavky na kvalitu školského zariadenia. To, čo 

spĺňalo požiadavky na uspokojovanie určitých potrieb pred desaťročím, sotva vyhovuje dnes, a 

už určite nebude vyhovovať požiadavkám a potrebám blízkej budúcnosti. V regionálnom 

školstve vzniká situácia podobná súkromnému sektoru. Cestou k úspechu je sústredenie 

pozornosti na zákazníka a na jeho potreby. 

     Ako prvú vec som začal riešiť personálne obsadenie pedagogických zamestnancov a potom  

webové sídlo zariadenia, ktoré má slúžiť verejnosti na informácie, ktoré hľadá. Na stránke 

rodičia nájdu všetko,čo potrebujú ako sú prihlášky, ponuka záujmových 

útvarov,kontakty,aktivity príležitostné,letné aj prázdninové. Rodič si vie všetky dokumenty 

stiahnuť a vytlačiť naskenovať a poslať podpísané späť. Myslím si, že stránka je na správnej 

ceste slúži ako aj nám , ale aj rodičom a verejnosti. 

       Ďalším krokom, na ktorý som sa sústredil, bolo navýšenie počtu členov v záujmových 

útvaroch každoročne. V školskom roku 2014/15 bolo 719   zapísaných členov v záujmových 

útvaroch a v školskom  roku 2018/19  sme zapísali už 992 členov. 

     V letnej činnosti sme sa zamerali na denné prímestské tábory. V lete 2015 sme uskutočnili 

iba 3 denné tábory a v roku 2019 ich bolo 9 a všetky boli plne obsasené.Rodičia sa už naučili 

na to,že v lete sa o ich ratolesti postaráme a veľmi nás teší,že deti sa ku nám každoročne 

vracajú. 

     V doobedňajších hodinách som sa zameral na rodičov s deťmi od 0-3 rokov.Je to skupina 

detí,ktoré štát odsunul na vedľajšiu koľaj čo sa týka voľnočasových aktivít.Pre nás sú to ďalší 

možní potenciálni zákazníci,ktorí vedia že sme tu  pre nich a napĺňame ich potreby a túžby . 
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         Sme tu iba dvaja pedagogickí zamestnanci, z toho  jeden riaditeľ a jeden vychováteľ, 

ktorý je zamestnaný na skrátený pracovný úväzok.Preto priama výchovná činnosť nie je na 

takej úrovni a objeme ako by mala byť a toto je úloha, s ktorou sa musí budúce vedenie centra 

popasovať. 

Za 5 rokov sme vytvorili moderné zariadenie, ktoré sa nám hlavne z projektov, ale aj podpory 

mesta   podarilo veľmi slušne zmodernizovať, dokúpiť pomôcky pre deti, ktoré trávia svoj 

voľný čas v našom zariadení či už počas školského roka v záujmových útvaroch alebo 

školských prázdnin.  

 

 

 

  Odporúčania pre skvalitnenie ponúkaných služieb a výchovných činností CVČ  

 

a) zvýšiť úroveň a kvalitu výchovno-vyučovacieho procesu po jeho odbornej stránke 

(vzdelávaním sa pedagógov, rozširovaním ich kľúčových kompetencií a 

spôsobilostí) , modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu, efektívnym 

využívaním názorných učebných pomôcok a priamym zavádzaním informačno-

komunikačných technológii do výučby, zaktivovaním a motivovaním žiakov 

činnostným učením, rozvíjať ich základné kľúčové kompetencie 

b) zlepšiť vzájomné vzťahy a komunikáciu medzi žiakmi, vychováteľmi a rodičmi, 

rešpektovať ich názory, včas diagnostikovať a riešiť všetky problémy, otvorene 

komunikovať s nimi o všetkom čo sa ich bytostne dotýka, dať im priestor na 

slobodné vyjadrenie svojich názorov bez akejkoľvek zaujatosti s cieľom získania 

ich väčšej dôvery a zlepšenia vzájomnej spolupráce, celkovo zlepšiť prístup k 

žiakom a rodičom 

c) zamerať sa na vylepšenie starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania, po- 

zdvihnúť úroveň  záujmovej  činnosti  žiakov,  v rámci  možností    rozšíriť  a 

spestriť ponuku záujmových krúžkov a dať žiakom priestor venovať sa tomu, čo 

ich baví, organizovať triedne aktivity, ktoré napomáhajú skvalitniť vzájomné 

vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi 

 

d) nepodceňovať  dôležitosť   kontaktu    školského zariadenia   s rodičmi,   včas   ich   

informovať o všetkých výchovno-vzdelávacích výsledkoch, úspechoch a 
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dochádzke žiakov, školských aktivitách a podujatiach, naďalej vyvíjať snahu viac 

ich zapájať do života školského zariadenia 

e) zabezpečiť čo najobjektívnejšie hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov yapájať ich do súťaží 

f) pokračovať v rekonštrukcii a skvalitňovaní interiéru  pre zlepšenie celkovej 

atmosféry v CVČ 

g) vynakladať snahu o pozitívne prezentovanie školského zariadenia na verejnosti, 

naďalej sa zapájať do života obce a napomáhať k šíreniu dobrého mena nášho 

CVČ s cieľom zlepšiť jej  doterajší výzor 

 

 

Silné stránky: 

      Poskytovanie deťom, mládeži a rodičom detí členov záujmovej činnosti možnosti na 

plnohodnotné využitie voľného času počas celého roka vrátane prázdnin.Organizovanie 

záujmových útvarov pre deti a mládež s cieľom zaujímavej záujmovej činnosti v nadväznosti na 

kompetencie získané v škole. 

    Aktívna spolupráca so zriaďovateľom Mestom Levice, participácia na podujatiach 

organizovaných mestom, ale aj na podujatiach organizovaných inštitúciami, ktoré pracujú s deťmi 

a mládežou. Príprava a realizácia podujatí pre členov záujmových útvarov. 

    Zabezpečovanie záujmových aktivít počas všetkých druhov prázdnin. 

Zabezpečovanie miestnych táborov počas letných prázdnin so zaujímavou ponukou programu 

táborov. Reprezentácia záujmových útvarov na verejnosti, otvorené hodiny pre rodičov a 

učiteľov, účasť na súťažiach a turnajoch. 

    Spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Leviciach a Mestskou políciou v 

oblasti prevenčnej činnosti proti negatívnym javom spoločnosti ako sú drogy a kriminalita 

mládeže. 

 

Slabé stránky: 

 

    Centrum sa nachádza vo väčšej vzdialenosti od sídliskových základných škôl mesta. 

   Centrum nevlastní vhodné exteriérové priestory, ktoré by vyhovovali najmä športovej a 

  pohybovej záujmovej činnosti. 

       Vzdelávacie poukazy  sú pre CVČ nie najvhodnejšie riešenie, lebo rodičia sú si vedomí, že 

im škola pre ich deti poskytne záujmové vzdelávanie po skončení vyučovacieho procesu. Preto 

ich odovzdávajú žiaci a študenti na základných a stredných školách, takže len malá časť 

vzdelávacích poukazov je odovzdávaná do CVČ. Učiteľ v škole, ktorý vedie záujmový útvar v 

poobedňajších hodinách /po prac.dobe/ má po náročnom dni dosť. Má sa pripraviť ešte aj na 

krúžok a odviesť perfektnú prácu. Na rozdiel od vychovávateľov v centrách, kde sa v 

doobedňajších hodinách pripravia a potom  preberú štafetu po učiteľoch.   Centrá tak nemajú  

rovnoprávnu šancu získavať vzdelávacie poukazy. Vydavateľom vzdelávacích poukazov sú 
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základné a stredné školy, ktoré vo väčšine prípadov neumožnia zákonným zástupcom detí 

odovzdať poukaz   mimo pôdy školy podľa vlastného výberu a uváženia. Podľa protokolu č. 

 NB7AH2PK9K Centrum voľného času prijalo len 25 vzdelávacích poukazov z počtu 992 

členov záujmových útvaroch CVČ . Aj keď počet odovzdaných vzdelávacích poukazov má   

stúpajúcu tendenciu, stále   väčšina   členov   našich   záujmových   útvarov   svoje vzdelávacie 

poukazy odovzdá v základných a stredných školách. 

      Slabé    finančné   ohodnotenie vychovávateľov, externých    a    nepedagogických 

zamestnancov. Nedostatočná ponuka vzdelávacích podujatí pre pedagogických zamestnancov 

centier zo strany vzdelávacích inštitúcií. 

     Absencia modernej odbornej literatúry pre oblasť výchovy mimo vyučovania. 

 

Príležitosti: 

 

          Využívať príležitosť naďalej participovať na podujatiach, ktoré sú organizované v spolupráci     

s mestom Levice a s organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.Podporovať tvorivú činnosť a 

vlastné nápady pedagogických zamestnancov centra. Zapájať sa do projektov samosprávy a iných 

grantových ponúk – kvalitné spracovávanie projektov. 

    Na internetovej stránke CVČ na facebooku propagovať pripravované podujatia,   uverejňovať   

články   a   fotogalériu   z   uskutočnených   podujatí,   zlepšiť komunikáciu s členmi záujmových 

útvarov, s rodičmi a s verejnosťou. 

 

Ohrozenia: 

         

V súčasnosti platná legislatíva nezohľadňovala a nezohľadňuje vekové rozpätie detí 

   a mládeže, pre ktoré centrum poskytuje záujmovú činnosť. V zmysle zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

centrá zabezpečujú činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. 

Financovanie činnosti je štátom nastavené len pre deti vo veku od 5 do 15 rokov. Otvorená 

teda zostáva otázka, čo s deťmi navštevujúcimi deviaty ročník základnej školy, stredoškolákmi a 

mládežou do 30 rokov, tak ako je stanovená hranica veku v zákone č.245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vo  vyhláške  

MŠ  SR  č.  306/2009  Z.  z.  o školskom  klube  detí,  školskom stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

Podľa schválenej novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení  v znení  neskorších  predpisov  objem  financií  na 

záujmové vzdelávanie v centrách voľného času   je   od   1. januára 2013 poukazovaný obciam 

a mestám podľa počtu detí s trvalým pobytom vo veku od   5 do 15 rokov bez ohľadu na to, 

či sa v obci, alebo meste CVČ nachádza. 
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Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia. 

 

Cieľ rozvoja zariadenia v školskom roku 2018/19 a vyhodnotenie jeho plnenia .Hlavným 

cieľom nášho zariadenia je podporiť a rozvíjať v záujmovej činnosti kompetencie a sociálne 

zručnosti s dôrazom na prevenciu, enviromentálnu výchovu, estetickú výchovu, dopravnú výchovu, 

šport, tanec, rodičovskú výchovu . Cieľom CVČ je viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného času 

ako osobnej a spoločenskej hodnoty a výchova aktívneho občana schopného žiť v otvorenej 

informačnej spoločnosti 

 

 Krátkodobé ciele:  sú vytýčené v pláne práce a vo výchovných štandardoch jednotlivých 

záujmových útvarov - zlepšiť finančnú situáciu v CVČ zapájaním sa do projektov - zvýšiť 

hospitačnú činnosť na krúžkoch a pravidelne vyhodnotiť aktivity, ktoré realizujeme - pravidelne 

aktualizovať webovú stránku CVČ a tým prispieť k lepšej propagácii činnosti zariadenia . 

 

 Dlhodobé strategické ciele: -zamerať sa na prácu s mladými dobrovoľníkmi a prácu s 

mládežníckym parlamentom, 

 - realizovať nové a príťažlivé formy práce pre staršie deti a mládež, 

 - vytvárať a upevňovať vzťahy s inštitúciami v meste, 

 - uskutočňovať prevenciu negatívnych javov – kriminalita, vandalizmus, užívanie omamných a 

návykových látok (protidrogová prevencia) 

 - predchádzať diskriminácii, rasizmu, intolerancii (šikanovaniu), xenofóbii,  

- vytvoriť programy pre rodiny zamerané na súdržnosť rodín s deťmi a starými ľuďmi, 
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Prerokované v Pedagogickej rade Centra voľného času v Leviciach dňa 25.10.2019 

 

 

Prerokované v Rade školského zariadenia pri CVČ v Leviciach dňa  28.10.2019  

 

 

 

                                                                          spracovali: Mgr.Roman Hamaliar riad.CVČ 

                                                                                            Oľga Holečková účtovníčka 

 

 

 

Prílohy: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 tvoria: 

 

1. Štatistika záujmovej činnosti k 15.9.2018 a 30.6.2019.                                                                                                                       

2. Správa o hospodárení za rok 2018. 

3. Počet vedúcich záujmových útvarov športových kluboch v šk.roku 2018/2019 

4. Menný zoznam vedúcich záujmových útvarov športových kluboch v šk.roku 2018/2019 


