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Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:
1) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení

2) Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z.
3) Vyhodnotenia plánov práce jednotlivých úsekov  za školský  rok 2017/2018
4) Informácií o činnosti Rady školy pri CVČ – Domček v Krupine
5) Organizačného zabezpečenia a vyhodnotenia podujatí podľa práce a činnosti jednotlivých 

oddelení CVČ – Domček
6) Zápisu z jednotlivých pracovných porád a pedagogických rád
7) Rozboru hospodárenia za rok 2017/2018
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a) Základné identifikačné údaje o zariadení: 

1. Názov zariadenia: Domček - Centrum voľného času 
2. Adresa zariadenia: M. R. Štefánika 33, 96301 Krupina
3. Telefón: 045/55 19 360
    Fax: 045/55 19 362
4. Internetová adresa: www.domcekcvc.sk
    e-mailová adresa: domcekcvc@gmail.com
5. Zriaďovateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č.4
6. Vedúci zamestnanci zariadenia: Mgr. Ľubica Dutkievičová – riaditeľka

7.1. Údaje o rade školy:
Rada školy pri DOMČEK - Centrum voľného času  v Krupina bola ustanovená v zmysle §24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Členovia rady školy:
P.č. Funkcia Zvolený/delegovaný/ za
1 Ing. Adriana Žabková predseda  zriaďovateľa
2 Dana Szelleová tajomník nepedagogických pracovníkov
3 Ing. Jaroslav Bellák poslanec MsZ
4 Ing. Ján Macko poslanec MsZ
5 Mgr. Martin Selecký poslanec MsZ
6 Magdaléna Slúková člen rodičov
7 Stanislava Kováčiková člen rodičov
8 Lenka Benková člen rodičov
9 Mgr. Veronika Zeljenková člen pedagogických pracovníkov

Stručná informácia o činnosti Rady školy:
Rada CVČ má 9 riadnych členov. V Rade školy a bol zvolený nový člen z radov rodičov.

Zasadnutia:
18.10.2017 -  informácia o kluboch, o počte vzdelávacích poukazov, schvaľovanie 

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017, 
výchovný program na rok 2017/2018, informácie o naplnenosti klubov, informácie o 
počte vzdelávacích poukazov, informácie o pripravovaných akciách

25.6.2018 -     ponuka letných táborov, ponuka klubov na šk. rok 2018/2019, kalendár zasadnutí                                                 
                        Rady CVČ na šk. rok 2018/2019

7.2. Pedagogická rada:
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci  pedagogickí 

pracovníci. Na svojich zasadnutiach prerokúvajú:
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- plány práce jednotlivých oddelení
- celoročný plán práce
- metodickú činnosť
- hospitačnú činnosť 
- pravidelnú záujmovú činnosť – poplatky za krúžky a ich zameranie, rozvrh hodín, počty detí
- príležitostnú záujmovú činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia
- školský poriadok
- organizačný poriadok
- vnútorný poriadok
- pracovný poriadok
- školenie BOZP

Pedagogická rada počas školského roka zasadala trikrát: 9.10.2017 – Správa o výsledkoch 
a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti, naplnenosť klubov, Výchovný program, plán 
práce na školský rok 2017/2018

5.2. 2018 - vyhodnotenie činnosti za l. polrok, kontrola poplatkov, aktivity počas jarných 
prázdnin, pokyny BOZP, poistenie úrazov

25.6.2018 – vyhodnotenie činnosti za II. polrok, ponuka letných táborov, ponuka klubov na 
šk. rok 2018/2019, tréningy počas letných prázdnin, uzatvorenie triednych kníh, kontrola poplatkov 

7.3. Pracovné porady:
Pracovné porady sa uskutočňujú 1- krát do mesiaca, vždy prvý pondelok v mesiaci.

 Obsahom pracovných porád je:
- rozdelenie úloh 
- kontrola úloh z predchádzajúcej porady
- vyhodnotenie podujatí, riešenie problémov, odstránenie nedostatkov v rámci jednotlivých 

podujatí, odporučenia do budúceho školského roka
- rozbor pripravovaných podujatí, rozdelenie úloh podľa organizačných zabezpečení, 

terminovanie úloh a konkrétna zodpovednosť za ich splnenie
- propagácia činnosti
- príležitostné pracovné porady sa uskutočňujú podľa potreby.

b) Údaje o počte žiakov v školskom zariadení za školský rok 2017/2018

Podklady pre výkaz 15-01  šk.rok 
2017/2018
P.č. KLUBY Celk. 

počet 
členov

z toho 
diev.

do 15. nad 15 diev. diev.

z členov z členov do 15. nad 15.
Aj MŠ 14 6 14 0 6 0
Celkom za jaz. 14 6 14 0 6 0
Mladež. parlam. 25 12 12 13 6 6
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Prevencia 39 20 39 0 20 0
Spoločen. vedy 64 32 51 13 26 6
Fresháčik 23 16 23 0 16 0
Fresh mini 30 25 30 0 25 0
Fresh DVK 18 14 18 0 14 0
Fresh JVK 16 15 16 0 15 0
Fresh ELITA 12 11 8 4 8 3
Jump UP kids 39 38 39 0 38 0
ĽH Vartášik 7 3 7 0 3 0
Vartáš./Krpčeky 22 18 22 0 18 0
Vartáš./Lienočky 26 19 26 0 19 0
Vartášik ml. D 17 17 17 0 17 0
Vartášik st. D 18 18 18 0 18 0
Vartášik st. CH 17 0 17 0 0 0
Vartášik spev 14 14 14 0 14 0
Romano Jilo 10 7 6 4 3 4
Keramika 17 10 16 1 9 1
Hra na gitare 10 6 10 0 6 0
Potvorilka 15 14 15 0 14 0
Mňamky 6 5 6 0 5 0
Nízkoprahový 3 2 0 3 0 2
Spolu za kultúru 320 252 308 12 242 10
Futbal príp. U9 20 0 20 0 0 0
Futbal ml. ž. B 12 0 12 0 0 0
Futbal ml. ž. A 18 0 18 0 0 0
Futbal st. ž. 22 0 22 0 0 0
Volejbal prípr. 12 12 12 0 12 0
Volejbal ml. ž. 23 23 23 0 23 0
Volejbal st. ž. 18 18 18 0 18 0
Plávanie 50 28 50 0 28 0
Plávanie Dudince 10 5 10 0 5 0
Karate 21 6 21 0 6 0
Tenis 11 7 11 0 7 0
Stolný tenis 11 2 11 0 2 0
Capoeira 19 3 19 0 3 0
Spolu z šport 247 104 247 0 104 0
Turistický 10 0 10 0 0 0
Spolu 10 0 10 0 0 0
Kynologický 15 9 15 0 9 0
Spolu 15 9 15 0 9 0
Poč.graf.+stroj. 14 1 14 0 1 0
Spolu 14 1 14 0 1 0
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CELKOM : 684
do 15 rokov 659
nad 15 rokov   25

38 záujmových klubov pre deti a mládež 
AKTIVITY VO VEREJNOM ZÁUJME: KALANETIKA, JOGA, JUMP UP

Práca v záujmových útvaroch sa uskutočňovala podľa typu záujmového útvaru 1 až 3-krát 
týždenne. Záujmové útvary boli rôzneho zamerania a pracovali nielen v budove CVČ, ale aj 
v telocvičniach  základných, stredných škôl, v tančiarni a v telocvični OO PZ v Krupine,  
prípadne v exteriéri.     

Strategickým cieľom CVČ je prijať každé dieťa ako jedinečnú  osobnosť a ponúknuť jej 
využitie svojho voľného času tak, aby sa zariadenie podieľalo na formovaní a utváraní jeho 
osobnosti. 

Tento cieľ sme splnili, prijali sme každého, kto prejavil záujem a podarilo sa nám otvoriť 38 
záujmových klubov.

Kluby boli rozdelené do oddelení: 1.Oddelenie kultúry, umenia a jazykov
                                                        2.Telovýchovy a športu
Výsledky práce klubov sú zdokumentované v triednych knihách. 

Príležitostná činnosť: 
      Počet podujatí : 258
      Počet účastníkov: 11 235

c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických 
zamestnancov zariadenia 

V Centre voľného času pracovali v školskom 2017/2018: 4 pedagogickí pracovníci na plný 
úväzok. Mgr. Zeljenková ukončila pracovný pomer 31.11.2017.

Údaje o pedagogických zamestnancoch
P.č. Meno a priezvisko zamestnanca Vzdelanie Stupeň vzdelania
1 Mgr. Katarína Lešková UMB Banská 

Bystrica
VŠ II. stupňa

2 Magdaléna Slúková Súkromná stredná 
pedagogická škola 

ÚSO 

3 Mgr. Ľubica Dutkievičová Pedagogická fakulta 
Banská Bystrica

VŠ II. stupňa

d) Údaje o nepedagogických zamestnancoch
V Centre voľného času pracovali v školskom 2017/2018: 5 nepedagogickí pracovníci, 2 

pracovníci na projekt UPSVaR 
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P.č. Meno a priezvisko zamestnanca Vzdelanie Pracovné zaradenie
1 Dana Szelleová SEŠ B. Bystrica Ekonóm
2 Alena Paulínyová SEŠ Žiar/Hronom Asistent zariadenia
3 Janka Hašková SOU Žarnovica Koordinátor 

voľnočas. aktivít
4 Anna Šebeňová SOU Zvolen Krajčírka, 

upratovačka
5 Ján Mihalovič SOU Zvolen Údržbár, záhradník

Pracovníci na projekt

P.č. Meno a priezvisko zamestnanca Projekt Pracovné zaradenie
1 Jozef Augustín  NP II-2/B-§ 60  Informátor

e) Údaje o zamestnancoch na dohody

P.č. Meno a priezvisko Záujmový útvar
1 Ing. Marián Pokorný Volejbal - tréner
2 Zdenko Zlievsky Volejbal - tréner
3 Ján Odzgan Volejbal - tréner
4 Monika Venglárová Volejbal - tréner
5 Mgr. Viktória Hollá Volejbal – tréner, plávanie - učiteľka
6 Ing. Andrea Kosorinská Volejbal - tréner
7 Jozef Tršo Tenis - tréner
8 Mgr. Viera Uramová Stolný tenis - učiteľka
9 Mgr. Ľubomír Výboch Karate - tréner
10 Ľubomír Kuzma Karate - tréner
11 Martin Šima Capoeira -tréner
12 Jozef Hraško Futbal - tréner
13 Vojtech Šando Futbal - tréner
14 Mgr. Maroš Skopal Futbal - tréner
15 Kamil Boháčik Futbal - študent
16 Ján Ďurica Futbal - tréner
17 Maroš Matejov Plávanie - tréner
18 Tomáš Tomašovic Plávanie - študent
19 Katarína Pešková Plávanie - študent
20 Mgr. Veronika Zeljenková Plávanie, capoeira, turistický- učiteľka
21 Mgr.Monika Spodniaková Plávanie - učiteľka
22 Mgr. Jaroslav Augustín Plávanie - učiteľ
23 Alžbeta Michelíková Kalanetika - terapeut



9

24 Peter Bahna Kynologický – tréner 
25 Mgr. Klára Baculíková Keramika - učiteľka
26 Andrea Hroncová Minicukrár majsterka OV
27 Nikola Bukovcanová Fresh - študentka
28 Broňa Výbohová Fresh - študentka
29 Miroslav Kačica Romano Jilo–pracovník s róm. komunitou 
30 Mgr. Viktória Jombíková DFS Vartášik - učiteľka
31 Mgr. Ľuboš Jombík DFS Vartášik - folklórista
32 Tomáš Gajdoš Hra na gitare – študent konzervatória
33 Mgr. Renáta Hajduková Angličtina MŠ - učiteľka
34 Mgr. Katarína Lešková DDI - projekt
35 Magdaléna Slúková DDI - projekt
36 Ján Mihalovič DDI - projekt
37 Alena Paulínyová Športový portál
38 Peter Pokorný Zatváranie bráničky- zastupovanie

Pracovník na zmluvu o dielo

1 Milan Hronček ĽH Vartášik - konzervatórium

f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
 
     Domček – CVČ prezentuje svoju prácu hlavne na týchto podujatiach: 

Otvorenie klubovej činnosti – nábor do klubov, prezentácia klubov, Deň otvorených dverí
Stredoveký deň na Bzovíckom kláštore – Mládežnícky parlament v spolupráci s Domčekom 
CVČ  v rámci projektu BBSK zorganizovali stredoveký deň 
Detská všestrannosť – športová súťaž pre žiakov ZŠ v okrese o Putovný pohár riaditeľa OO PZ
Oberačka po sebechlebsky- vystúpenie Fresh
Jesenná burza – predaj detských vecí
Ples Bubákov –Jesenný karneval súbor aktivít, súťaží pre deti z klubov CVČ a karneval
Batizado – páskovanie capoeiristov, získavanie cordaí, slávnosť je za účasti Brazílčanov
Mikuláš v Domčeku – vianočný program a mikulášska diskotéka v reštaurácii Slovan

P.č. Titul, meno, 
priezvisko

Druh 
vzdelávania

Vzdelávacia 
inštitúcia

Názov 
vzdelávacieho 
programu

Začiatok 
štúdia

Koniec 
štúdia

1. Mgr. Veronika 
Zeljenková 

 kvalifikačné       KU 
Ružomberok

Prípravné atestačné 
vzdelávanie

 
neabsolvovala

Mgr. Katarína 
Lešková

kvalifikačné MPC BB Vykonanie   
 I. atestácie

2017 neukončené
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Mikulášsky turnaj – futbalový turnaj detí U9
Vianočná Viedeň – zájazd na vianočné trhy pre deti a rodičov
Vianočná Praha – vystúpenie DFS Vartášik na vianočných trhoch na Staromestskom námestí v 
Prahe 
Radničný rínok -  prezentácia klubu DFS Vartášik
Chodenie s Betlehemom – deti z DFS Vartášik chodili s Betlehemom do rodín detí
Vianočné kúpanie – deti z plaveckého klubu a ostatné deti a rodičia na kúpalisku v Kováčovej
WONDERLAND 2018 – polročná akadémia klubov CVČ, moderné divadelno-tanečné 
predstavenie pre školy, rodičov a verejnosť
Benefičný volejbalový turnaj – organizovaný MP a CVČ 
Jarné prázdniny – jednodňové sústredenie Fresh, Hráme sa v Domčeku, Jarné tvorenie, 
Plávanie s klubom Delfín
Oslobodenie  – vedomostná súťaž v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov
Deň Zeme –   podujatie venované planéte Zem, pre všetky školy v meste, zorganizované 
v spolupráci s mestom a podnikom Mestské lesy
Na bicykli bezpečne – okresné kolo dopravnej súťaže pre deti ZŠ, zorganizované v spolupráci 
s OZ PZ Krupina a krajské kolo organizované tiež v CVČ Krupina
Slávik Slovenska – okresné kolo v CVČ 
Stavanie a rúcanie mája v CVČ – DFS Vartášik v spolupráci s rodičmi postavili máj a rúcanie 
bolo spojené s programom podľa tradície a zvykov v Honte
MIA DANCE festival v Prahe – vystúpenie Fresh a JUMP UP!
Otvorenie kúpeľnej sezóny – vystúpenie DFS Vartášik 
Gulášmajster Bzovík – vystúpenie DFS Vartášik
MDD –  zábavné podujatie pre deti materských a základných škôl v Krupine
Spievanky pod Vartovkou – regionálna súťaž v speve ľudových piesní  na amfiteátri v Krupine, 
40.výročie s moderátorom Milanom Zimnýkovalom - Junior
Večer slávy 2018 - koncoročná akadémia klubov CVČ, kultúrny galaprogram detí zo 
záujmových klubov pre školy, rodičov a verejnosť spojený s oceňovaním 
Tanečné súťaže - reprezentácia tanečných klubov v rámci SR i v zahraničí (FRESH, DFS 
Vartášik, Romano Jilo)
Športové súťaže – reprezentácia športových klubov (volejbal, futbal, karate, stolný tenis, 
capoeira) 
Tanečné sústredenie – Fresh, Vartášik
Letné sústredenie Závažná Poruba – volejbal 
Letné tábory – letná príležitostná činnosť pre deti z mesta i okolia, organizované dennou 
formou: Mravenisko, Potvorilka, Hurá futbal, a pobytový turistický tábor Spoznajkove 
dobrodružstvá
Letné tréningové aktivity – futbalový a volejbalový klub ( august 2017) 
Dobrovoľnícke aktivity Mládežníckeho parlamentu - MP:  Hallowen, Mikuláš, Radničný 

rínok,  Wonderland, Dni Zeme, Spievanky pod Vartovkou, MDD, Večer slávy, Beh 
oslobodenia, Večer slávy

     Podujatia MP: 
Benefičný volejbalový turnaj
Stredoveký deň v Bzovíckom kláštore
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Okrem pravidelnej záujmovej činnosti v CVČ organizujeme  v rámci SAŠŠ  okresné kolá 
športových súťaží, do ktorých sa zapájajú všetky školy okresu Krupina. Sú to súťaže: basketbal, 
vybíjaná, futsal, bedminton, stolný tenis, florbal, hádzaná volejbal, futbal, atletika. Zatiaľ sme 
organizovali 35 súťaží, do ktorých sa zapojilo 1616 detí z okresu Krupina.

Ďalšou činnosťou v rámci okresu je organizovanie predmetových olympiád a recitačných súťaží. 
Celkove sme organizovali 17 olympiád, do ktorých sa zapojilo 289 detí.

Príloha č.1  Výkaz o voľnočasových aktivitách za školský rok 2017/2018
Príloha č.2 Prehľad o účasti škôl a žiakov v športových súťažiach v školskom roku 2017/2018       
                        podľa kalendára športových súťaží
Príloha č. 3 Termínovník olympiád

h) Údaje o projektoch, do ktorých bolo zariadenie zapojené v školskom roku 2017/2018
Projekty sú realizované cez CVČ a cez Rodičovské združenie pri Domček CVČ 
Krupina

Ekopolis:     Relaxujeme v zdravom prostredí - Zelené oázy                                     3184 eur/  N
TESCO:      Zdravé dieťa, zdravá rodina                                                                  1300 eur/   N
Nadácia poštovej banky: NÁPAD PRE FOLKLÓR
 40. výročie DFS Vartášik Krupina                                                                            2 925eur /  N 
SPPravmeTo 2018:
Technické vybavenie na tanečné sústredenie DFS Vartášik                                      1160 eur /  N
BBSK: Spievanky pod Vartovkou 40. výročie                                                          1501 eur /   P
             Dajme tancu lesk a farby                                                                                 500  eur /   P
 MŠVVŠ: DDI 2018                                                                                                   4381  eur /  P

Väčšina projektov napr. Raiffensen či Tesco sú založené na hlasovaní a vyžaduje si to veľa 
námahy a hlavne času pri oslovovaní, no napriek tomu sa zapájame do výziev a snažíme sa posielať 
projekty.

P- podporený         N- nepodporený

i) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach  zariadenia

Budova CVČ:
- vestibul 
- učebňa výtvarnej výchovy
- učebňa tanečnej výchovy (veľká zrkadlová)
- učebňa tancov a hier (malá zrkadlová)
- pracovňa pedagógov
- pracovňa riaditeľky
- kancelária ekonomického oddelenia
- sekretariát
- kuchynka
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- RC Sovička
- keramická dielňa
- hudobná miestnosť
- WC 3x
- umyváreň
- príručný sklad
- krajčírska dielňa
- údržbárska dielňa

materiálno-technické vybavenie zariadenia
- PC 11 ks
- Notebook 6 ks
- Tablet 2 ks
- Fender 2 ks
- Magnetofón 3 ks
- Hi-fi sústava 2 ks
- Auto
- Prívesný vozík
- Kamera 1 ks
- Fotoaparát 2 ks
- Multifunkčné zariadenie CANON
- Tlačiareň 2 ks Canon, 
- Mobilné telefóny 2 ks
- Pevná linka -2 ks telefónov
- Kávovar 1 ks
- Interaktívna tabuľa 1ks + dataprojektor
- Dataprojektor 2 ks
- Zosilovač na mikrofóny 1 ks
- Mikrofón 2 ks

V šk. roku 2017/2018 sme finančne  prispeli hlavne na kostýmové vybavenie tanečných klubov, 
na štartovné, na tanečné a športové súťaže a dopravu. Tiež sme čiastočne hradili náklady na 
sústredenia a regeneráciu našich športovcov a tanečníkov. 

j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti

CVČ je financované z rozpočtu Mesta Krupina v zmysle:
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 7/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2018.

Dieťa centra voľného času 159,75 EUR
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Ďalej je CVČ financované:
-  z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školského zariadenia od rodičov schválených v MsZ v Krupine 
Viď príloha č. 4 – záujmové kluby na školský rok 2017/18

- z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy
- z projektov

Príloha č. 5: Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok - Záverečný účet 2017

k) Cieľ rozvoja zariadenia v  školskom roku 2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia 
Zámerom 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 a informatiku. 

Cieľom CVČ je viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného času a k prezentácii toho, čo sa 
v záujmovom útvare naučia. 

Krátkodobé ciele:
- sú vytýčené  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 a facebookovú stránku CVČ a tým prispieť k lepšej 

propagácii činnosti zariadenia
- zachovať dobré meno Domčeka - CVČ

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,
- zabezpečiť starostlivosť o talentované deti a mládež,
- rešpektovať premenlivosti detských záujmov a ponúknuť im rôzne aktivity,
- vytvárať tímy pedagógov a odborníkov ochotných podieľať sa na činnosti CVČ
- spolupracovať a podieľať sa na živote mesta spolu s inými inštitúciami, občianskymi 

združeniami, ktorých náplňou sú tiež voľnočasové aktivity
- ponúknuť priestor handicapovaným deťom a deťom zo znevýhodneného prostredia
- rozvíjať u detí zdravý životný štýl 
- spestriť ponuku krúžkov a získať kvalitných externých pracovníkov
- rozvíjať fyzickú zdatnosť detí
Naša vízia - Chceme byť moderné zariadenie plné šťastných detí a aktívnej mládeže.

Ciele, ktoré máme stanovené vo Výchovnom programe nášho zariadenia sme sa snažili splniť, 
o čom svedčia výsledky činnosti CVČ v školskom roku 2017/2018. Hospitačnou činnosťou som 
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zistila, že vedúci ZÚ vedú deti k dosiahnutiu cieľov a získaniu kompetencií, ktoré sú stanovené vo 
Výchovnom programe a vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj talentovaných detí. 

Ponuka krúžkov bola pestrá, o čom svedčí záujem detí, ale aj rodičov o činnosť v CVČ. Rodičia 
sa stali aktívnymi spolupracovníkmi nášho zariadenia, pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí 
hlavne dozorom a dopravou.

V rámci prevencie sme sa zamerali na šikanu a urobili sme workshopy k filmu o šikanovaní.
Realizovali sme teoretickú a praktickú časť dopravnej výchovy pre základné školy okresu 

Krupina, čím sme rozšírili dobrú spoluprácu aj s ostatnými školami v regióne.   Úspešne sme rozšírili 
našu pôsobnosť aj do radov mládeže prostredníctvom  prostredníctvom Mládežníckeho parlamentu 
a INFO BODU o dobrovoľníctve.

V CVČ si našli svoje miesto aj handicapované deti, ktoré pracujú v našich krúžkoch a radi 
navštevujú naše zariadenie aj na iných podujatiach.

Svoju činnosť propagujeme aj prostredníctvom web stránky, sociálnej siete facebook a tiež cez 
miestnu KTV.

Všetci vedúci ZÚ tvoria tím kvalitných odborníkov, ktorí vedú deti k chápaniu a prežívaniu 
voľného času ako osobnej a spoločenskej hodnoty a podieľajú sa na formovaní ich osobnosti.

l) Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky:
V esteticko-kultúrnej oblasti : 
Fresh dance group sa pravidelne zúčastňuje celoslovenských a zahraničných súťaží, kde 

vždy obsadzujú popredné miesta: Pohyb bez bariér Žilina celoslovenské kolo – dve 1. miesta, MIA 
DANCE 2018 Zvolen 6-krát  1. miesto a 3-krát 2. miesto,  Deň tanca 2018 celoslovenské kolo Žiar 
nad Hronom dvakrát 1. miesto, MIA DANCE FESTIVAL PRAHA 6-krát 1. miesto, 3-krát 2. 
miesto, 2-krát 3. miesto, JUMP UP! 2. miesto, vystúpenia pri rôznych príležitostiach a na plesoch  

DFS Vartášik – pravidelne sa zúčastňuje podujatí, ktoré organizujeme v CVČ, ale aj 
v meste: Mikuláš v Domčeku, Radničný rínok, Dovolíte s Betlehemom, vystúpenie na vianočných 
trhoch v Prahe,  vystúpenie na plesoch, Detský hudobný festival v Kokave nad Rimavicou – krajské 
kolo- zlaté pásmo, Spievanky pod Vartovkou, rúcanie májov, účasť na Medzinárodnom festivale 
v Sarajeve, účasť na folklórnom festivale v Kokave nad Rimavicou, Hontianska paráda v Hrušove,

Romano Jilo -  pravidelne sa zúčastňuje rómskych festivalov,  prehliadok a vystúpení pri 
rôznych príležitostiach, zájazd v Rusku - Moskva

Keramika – propagácia výrobkov na území mesta, ceny k rôznym podujatiam 
organizovaných CVČ

Počítačová grafika – príprava plagátov na rôzne podujatia

V telesnej a športovej oblasti:
Futbalové a volejbalové kluby – veľmi úspešne reprezentujú CVČ v ligových zápasoch 

i v turnajoch.
             Karate – účasť v Slovenskom pohári detí a žiakov, Majstrovstvá SR detí a žiakov v karate, 
Pohár SNP, Grand Prix Slovakia, Memorial Jozefa Juhaňka , Orava CUP 2018, Bratislavský pohár 
v karate, 16. ročník majstrovstiev v karate v Žarnovici a ďalšie súťaže, na ktorých žiaci získavajú 
popredné umiestnenia.

Ostatné športové kluby – capoeira, tenis, stolný tenis –pravidelne organizujú rôzne súťaže 
a motivujú deti k súťaženiu a dodržiavaniu pravidiel.
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Všetky umelecké i športové kluby reprezentujú nielen CVČ, ale aj  mesto Krupina pri 
rôznych príležitostiach.

Celkové nedostatky:
- nedostatok priestorov pre realizáciu niektorých činností
- nedostatok finančných prostriedkov na účasť v rôznych súťažiach, sústredeniach  (štartovné, 

doprava)
- málo projektov pre školské zariadenia a malá úspešnosť v podaných projektoch, čo 

demotivuje našu snahu pri získavaní finančných prostriedkov

Opatrenia: oslovovať sponzorov, zapájať sa do projektov, určiť priority vo výbere účasti na     
súťažiach, hľadať lacnejšie alternatívy pri nákupoch látok a potrieb pre jednotlivé ZÚ

m) Spolupráca zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom 

CVČ má aktívne ZRŠ, ktoré okrem spolupráce na podujatiach výrazne zabezpečuje materiálno-
technické zabezpečenie klubov  z 2% daní.

n) Vzájomné vzťahy medzi zariadením a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 
v zariadení podieľajú

CVČ spolupracuje so všetkými školami (MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠZŠ, GAS, SOŠ OaS) na území 
mesta, ale aj s ostatnými školami v okrese Krupina pri organizovaní najmä športových súťaží. Školy 
sa svojou účasťou podieľajú na rôznych podujatiach, ktoré organizujeme počas celého školského 
roka. 
 V školskom roku 2017/2018 nás podporili aj niektoré podniky a firmy: Jednota COOP Krupina, 
Logistické centrum STRED Krupina, RAIFFEISEN BANK, Pekáreň Bzovík, DAVOS, LIND, 
BROTHER, OPTIM, WITHUR, Mestské lesy Krupina, Computer Brodniansky Krupina,
Continental Zvolen. Spolupráca s týmito inštitúciami bola na veľmi dobrej úrovni.
.    

                                                                                   
                                                                                 

                                                                                       Mgr. Ľubica Dutkievičová
                                           riaditeľka 


