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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 Techniky a informatiky 

Mgr. Ľudmila Laštíková vedúca oddelenia Kultúry a umenia 

Mgr. Eva Náčinová vedúca oddelenia Techniky a informatiky 

Mgr. Monika Simanová 
 
Mgr. Janette Rentková 

vedúca oddelenia Spoločenských vied, ukončenie pracovného 
pomeru dňa 14.10.2014 
vedúca oddelenia Spoločenských vied, do pracovného pomeru 
prijatá dňa 1.11.2014 (Podpora rozvoja miestnej a regionálnej 
zamestnanosti podľa §50j zákona 5/2004) 

PhDr. Žaneta Vajdiarová vedúca oddelenia Jazykov 

Mgr. Andrea Lubasová vedúca oddelenia Športu 

Mgr. Alena Baláková oddelenie Spoločenských vied, dlhodobo na MD 

Hanka Laštíková  Koordinátor športových súťaží 

Janka Macalová  Personálno – ekonomický zamestnanec 

Pavol Opárty  Kurič – údržbár  

Ľubica Mičudová  Upratovačka  
 
 
Tabuľka č. 4 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 

Meno a priezvisko Trvanie 

Mgr. Mária Kocúrová Od 01.05.2014  do 30.10.2014  

Mgr. Žaneta Rentková Od 01.05.2014  do 30.10.2014  

Miroslava Pjentková Od 01.05.2015  do 30.10.2015 
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Tabuľka č. 5 Iné funkcie 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Ľudmila Laštíková Koordinátor protidrogovej prevencie 

Mgr. Andrea Lubasová Koordinátor enviromentálnej výchovy 

PhDr. Žaneta Vajdiarová Kronikár 

PhDr. Žaneta Vajdiarová Žiacka a školská knižnica 

Beáta Kolenčíková Požiarny technik a technik BOZP 

 
 
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. Ľudmila Laštíková Podpredseda za pedagogických zamestnancov 

Anna Laštíková Člen za nepedagogických zamestnancov 

Peter Bolek 
Milan Hubík 

Člen za zriaďovateľa do 17.6.2015 
za zriaďovateľa od 17.06.2015 

MUDr. Štefan Blahút člen  za zriaďovateľa 

Agnesa Ovsáková člen  za zriaďovateľa 

Mgr. Anna Boleková člen  za rodičov 

Mgr. Darina Metesová člen  za rodičov 

Miroslava Pjentková 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. 
6/2012 zo dňa 27.02.2012 o delegovaní zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských 
zariadení. 
 

Rada školského zariadenia pri CVČ zasadala v školskom roku 2014/2015  celkom trikrát. 
Na stretnutiach sa riešili otázky vyplývajúce z činnosti zariadenia. 

 
- 25.09.2014 - oboznámenie členov o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 

2013/2014, plánovanie činnosti zariadenia v školskom roku 2014/2015, informácie 
z ekonomického úseku, oboznámenie s Výchovným programom zariadenia 

- 09.02 2015 – vyhodnotenie činnosti za I.polrok 2014/2015, informácie o celkovej 
ekonomickej situácii a ďalšom fungovaní zariadenia 

- 30.06.2014 vyhodnotenie činnosti za II.polrok 2014/2015, informácie 
z ekonomického úseku 

 



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 2014/2015 

zasadala 3x. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Na jej zasadnutiach boli 
prerokované nasledovné problematiky: 

- Rokovací poriadok pedagogickej rady 
- Výchovný program 
- Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 
- Plán práce CVČ 
- Plány práce jednotlivých oddelení  
- Riešenie problémov  
- Plánovanie akcií, kontrola plnenia úloh 
- Hodnotenie záujmovej činnosti 
- Organizácia školského roka  
Pracovné porady boli realizované každú prvú stredu 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 
- propagačná činnosť 

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: 12 

A) z toho pedagogických zamestnancov 8 

                z počtu PZ (1 MD)  

 -kvalifikovaných 8 

 -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 s cieľom 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. 

 
Tabuľka č. 8 Vzdelávanie PZ 

Zamestnanec Vzdelávacie aktivity Priebeh vzdelávania 

PhDr. Žaneta Vajdiarová 
 

Tanečné tvorivé dielne Ukončené 

Mgr. Ľudmila Laštíková Tanečné tvorivé dielne Ukončené 
 

Mgr. Andrea Lubasová Školenie enviromentálnej výchovy Ukončené 
 

 
 

4. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ  
 

 Počet záujmových útvarov : 63 

 Počet oddelení: 5 

 Celkový počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť v ZÚ: 
k 15.09.2014  - 666  a k 31.05. 2015 – 721 

 Záujmové útvary viedlo 7 interných pedagogických zamestnancov, 0 externých 

 Počet účastníkov príležitostnej činnosti v školskom roku 2014/2015: 4771 
 
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  2014/2015 otvorených 63.  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 15.9.2014    Stav k 31.5.2015 

  počet ZÚ 
počet 
členov počet ZÚ 

počet 
členov 

Jazykov 18 232 17 231 

Spoločenských 
vied+prírodovedné 14 98 14 116 

Techniky a informatiky 4 32 4 32 

Kultúry a umenia 12 146 12 151 

Športu 15 158 16 191 

Spolu 63 666 63 721 

 
V tabuľke je uvedený aj stav členov k 31.05.2015, 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. 
 
Tabuľka č. 10. Prehľad jednotlivých ZÚ s počtom skupín 

Názov záujmového útvaru Počet skupín 

Anglický jazyk 2 

Anglický jazyk – konverzácia 4 

Angličtina hrou 11 

Základy práce s PC 1 

Internet – PC hrou 1 

PC – kreslíme myšou pre najmenších 1 

DIGI 1 

Šikulkovia 3 

Mažoretky 3 



Posilňovanie 2 

Historický šerm a lukostreľba 3 

Tradičné remeslá 2 

Divadelný 1 

Hip – hop  2 

Tanečníčkovia 3 

Break dance 2 

Kuchťo 2 

Výtvarná tvorivá dielňa ZŤP 1 

Športovo – pohybové hry pre MŠ 1 

Stolný tenis 1 

Ml. redaktor – novinár 1 

Výmyselníček 1 

Z rozprávky do rozprávky 1 

Mladá modelka 1 

Gymnastika 4 

Mladá modelka 1 

Mladý ochranár 1 

Jumping 6 

 

4.1  Aktivity a prezentácia zariadenia  

4.1.1 Príležitostná činnosť  

sa uskutočňovala nepravidelne v rôznych oblastiach záujmovej činnosti   formou 

rôznych športových, tanečných , vedomostných súťaží, divadelných či módnych prehliadok, v 

recitácii, speve, moderovaní, aranžovaní, tvorivých dielní a iných. Do tejto oblasti patrí aj 

organizovanie predmetových olympiád a športových postupových súťaží , výlety besedy, 

exkurzie, výstavy, návštevy kultúrnych podujatí zameraných na rozvoj vedomostí a zručností 

získaných v škole, prázdninovej činnosti prostredníctvom prímestských táborov, 

voľnočasových aktivít, spontánnej činnosti 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 Novoti a Oravskej Lesnej. Príležitostná činnosť prebiehala aj v klube 

Centráčik od októbra do mája každý pracovný deň v čase od 12.00 hod. – do 19.00 hod., 

kedy boli pre deti pripravené aktivity, ktoré boli organizované v spolupráci s OZ Centráčik  

v rámci projektu „ Nechaj ruky, nech sa hrajú...“. Činnosť v klube bola zameraná hlavne na 

tvorivé dielne, súťaže, olympiády a turnaje. Do projektu boli zapojené aj deti a mládež so 

špeciálnymi potrebami a deti z málo podnetného prostredia s celkovým počtom všetkých 

detí a mládeže 1639.  Hlavným cieľom projektu bolo u detí rozvíjať sociálne cítenie.  

V školskom roku 2014/2015 bolo zorganizovaných 85 podujatí s počtom účastníkov  

príležitostných podujatí 4771 ( 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 2014/2015 

Názov akcie Dátum konania Poč. účast. Spoluorganizátor 

Otvorenie pravidelnej ZČ 26.09.2014 113 - 

Jazyková súťaž ABC - výstava 29.09.2014 34 OZ Centráčik 

Strašidelná noc 29.10.2014 41 - 

Vianočné tvorivé dielne 27 - 28.11.2014 130 OZ Centráčik 

Mikuláš v CVČ 05.12.2014 187 - 

Vianočné posedenie  - DD (Novoť, 
NO, Oravská Lesná – program 

07.12.2014 393 OZ Centráčik 

Noc so strigou Luciou 12.12.2014 41 - 

Novoročné posedenie v CSS NO, DD 
Or. Lesná, Novoť 

17.01.2015 75 OZ Centráčik 

Pyžamová párty 30. – 31.01.2015 49 - 

Jarný prímestský tábor 16.2 – 20.2.2015 13 - 

Fašiangový karneval 13.02.2015 94 - 

Veľkonočné tvorivé dielne 20.03.2015 32 OZ Centráčik 

Orava má talent – kasting 10.04.2015 180 Mesto NO, K&Fprojekt 

Orava má talent – finále 26.04.2015 320 Mesto NO, K&Fprojekt 

Anglický večer 19.5, 30.5.2015 70 - 

Deň matiek 10.05.2015 365 Mesto NO, DK NO 

Deti deťom Spojená škola internát. 22.05.2015 56 OZ Centráčik 

Deň detí Amfiteáter 07.06.2015 583 Mesto NO 

Anglický večer 19.06.- 20.06.2015 36 OZ Centráčik 

TD IX.roč. ZŠ Slnečná 8.6. -12.6.2015 184 - 

TD IX.roč. CZŠ, ZŠ Komenského 15.6. – 19.6.2015 330 - 

Detský literárny Majáčik 26.06.2015 48 OZ Centráčik 

Jazyková súťaž ABC variant A 22.06.2015 52 OZ Centráčik 

 

 



4.1.2  Prázdninová činnosť 
 

 prebiehala počas letných, jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin okrem 
príležitostných aktivít aj vo forme prímestských denných a pobytových táborov. Činnosť 
jednotlivých táborov mala rôzne obsahové zameranie. Letná činnosť prebiehala od 
06.07.2015 do 28.08.2015 a bola zameraná na netradičné aktivity pre deti a mládež v rámci 
denných prímestských táborov. Ich zámerom bolo spestrenie prázdnin formou zábavných 
a tvorivých činností, turistiky, výletov do okolia, spoznávanie pamätihodností, kúpania, 
hľadania pirátskeho pokladu atď. Počas školského roka boli zrealizované 3 prímestské tábory 
na ktorých sa zúčastnilo 67 účastníkov. Počas letných prázdnin bolo zrealizovaných 7 
prímestských táborov s počtom účastníkov 162.  
 

 Celkový počet prímestských táborov počas prázdnin bol 10 s počtom účastníkov 229 
 
Tabuľka č.12 Prehľad prímestských táborov počas prázdninovej činnosti 

Typ prázdnin Názov tábora / PLT Dátum Počet účastníkov 

Jesenné prázdniny 
 

Strašidelná noc 29.10 -30.10.2014 41 detí + 4 vedúce 

Jarné prázdniny 
 

Jarný prímestský tábor 16.2.-22.2.2015 13 detí + 2 vedúce 

Veľkonoč.prázdniny 
 

Čarovná noc s rozprávkami 27.03 –28.03.2015 13 detí + 2 vedúce 

Letné prázdniny 
 

Prázdninové všeličo 06.07. – 10.07.2015 24 detí + 2 vedúce 

Letné prázdniny Šporťáčik 13.07.-17.07.2015 24 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny HAPPY DAYS 20.07. – 24.07.2015 28 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny Mladí ochranári 03.08.- 07.08.2015 19 detí + 2 vedúce 

 

Letné prázdniny Túlavé topánky 10.08.-14.08.2015 28 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny Indiáni 17.08-21.08.2015 22 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

Letné prázdniny Žblnky – vlnky 24.08.-28.08.2015 17 detí + 2 vedúce 

1 dobrovoľný prac. 

 
 
4.1.3  Predmetové olympiády , postupové  a športové súťaže 
 
 Z poverenia Krajského školského úradu v Žiline 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 2014/2015  

P.č. Dátum Názov súťaže Počet účast. Súťažiaci 

1. 03.12.2014 OK Technickej olympiády v kat. A a B 50 31 

2. 10.12.2014 OK olympiády Sj a L 34 16 



3. 13.01.2015 OK Nemeckého jazyka v kat. 1A a 1B 7 3 

4. 14.01.2015 OK Anglického jazyka v kat. 1A a 1B 51 28 

5. 21.01.2015 OK Matematickej olympiády v kat. Z5 a Z9 37 54 

6. 27.01.2015 OK v prednese povesti Šaliansky Maťko 43 68 

7. 04.02.2015 OK Biologickej olympiády v kategórii C 24 14 

8. 05.02.2015 OK Geografickej olympiády v kategórii G,E a F 107 85 

9. 12.02.2015 OK Dejepisnej olympiády v kategórii C,D,E a F 94 73 

10. 23.02.2015 Okresné výtvarné a literárne vyhodnotenie 

„Európa v škole“ v I., II. a III. kategórii  

90 81 

11. 24.02.2015 OK v prednese rozprávky „Rozprávkové 

vretienko“ v I. a II. kategórii 

51 32 

12. 16.03.2015 OK Pytagoriády v kategórii P3,P4 a P5 110 81 

13. 17.03.2015 OK Pytagoriády v kategórii P6,P7 a P8 113 86 

14. 19.03.2015 OK Fyzikálnej olympiády v kategórii E a F 32 21 

15. 26.03.2015 OK Chemickej olympiády v kategórii D 34 20 

16. 08.04.2015 OK Matematickej olympiády v kategórii Z6,Z7 a Z8 67 50 

17. 09.04.2015 OK „Poznaj a chráň..“ v kategórii E v odbore 

Botanika, Zoológia a Botanika 

27 14 

18. 10.04.2015 OK v prednese poézie a prózy „Hviezdoslvov 

Kubín“ 

158 108 

19. 13.05.2015 OK speváckej súťaže Slávik Slovenska v I.,II. a III. 

Kategórii 

84 57 

20. 14.05.2015 OK Biologickej olympiády v kategórii D 17 9 

21. 18.05.2015 OK FO v kategórii G „Archimediáda“ 25 17 

Spolu:                                                                                                                                       1255                            948 

Tabuľka č. 14 Vyhodnotenie okresných kvalifikácií do krajského kola a krajských súťaží v šk.roku 2014/2015 

P.č. Dátum Názov súťaže Počet súťažiacich Účastníci 

1. 26.09.2014 OK v cezpoľnom behu ZŠ + SŠ (Ch+D) 101 143 

2. 09.10.2014 OK v malom futbale ml. žiačok Školský pohár 40 47 

3. 13.10.2014 OK vo futsale SŠ študenti 50 58 

4. 17.10.2014 OK v mini futbale Mc Donald ´s Cup 38 44 



5. 21.10.2014 OK vo veľkom futbale stredných škôl 60 67 

6. 23.10.2014 OK v bedmintone SŠ študentov 8 14 

7. 24.10.2014 OK v bedmintone SŠ študentiek 8 14 

8. 27.10.2014 OK v malom futbale ml. žiakov Školský pohár 47 54 

9. 4.11.2014  OK vo florbale SŠ študentov a študentiek 79 89 

10. 7.11.2014 OK v bedmintone ZŠ (Ch+D) 22 28 

11. 2.12.2014 OK v stolnom tenise stredných škôl študentov a 

študentiek 

23 34 

12. 8.12.2014 OK v basketbale žiačok ZŠ 48 56 

13. 16.01.2015 OK v basketbale  žiakov ZŠ 32 38 

14. 30.01.2015 OK v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ 28 36 

15. 06.02.2015 OK v basketbale stredných škôl študentov 35 40 

16. 09.02.2015  OK v basketbale stredných škôl študentiek 18 22 

17. 26.02.2015 OK vo florbale ZŠ – staršie žiačky 35 43 

18. 03.03.2015 OK vo volejbale stredných škôl študentov 52 61 

19. 04.03.2015 OK vo florbale ZŠ – starší žiaci 61 69 

20. 05.03.2015 OK vo vybíjanej ZŠ - žiačky 48 54 

21. 09.03.2015 OK vo volejbale ZŠ - starší žiaci 28 33 

22. 10.03.2015 OK vo volejbale stredných škôl družstvo študentov 40 48 

23. 19.03.2015 OK vo volejbale ZŠ – staršie žiačky ZŠ 39 45 

24. 25.03.2015 OK v hádzanej stredných škôl družstvo študentov 22 26 

25. 13.04.2015 OK v hádzanej ZŠ družstvo žiakov a žiačok 48 55 

26. 19.04.2015 OK v atletike stredných škôl študentov a študentiek 97 122 

27. 22.04.2015 Kvalifikácia do KK v malom futbale družstvo ml. 

žiačok Školský pohár 

30 37 

28. 07.05.2015 Kvalifikácia do KK v malom futbale družstvo ml. 

žiakov Školský pohár 

28 34 

29. 26.05.2015 OK v atletike ZŠ družstvo st. žiakov a žiačok 273 342 

30. 04.06.2015 KK v atletike ZŠ družstvo st. žiakov a žiačok 189 255 

Spolu:                                                                                                                                         1627                          2008 



Súťaže financované SAŠŠ Bratislava v kategórii B 

31.  12.05.2015 Regionálne kolo Jednota futbal Cup st. žiačky 20 25 

32. 15.05.2015 Regionálne kolo Jednota futbal Cup st. žiaci 30 36 

Súťaž organizovaná v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom 

33. 14.11.2014 OK v streľbe zo vzduchovky 31 41 

Spolu:                                                                                                                                        1708                        2110 

     Centrum voľného času „Maják“ Námestovo v školskom roku 2014/2015 organizovalo 

v spolupráci so základnými a strednými školami v okrese Námestovo 28 súťaží (majstrovstvá 

okresu), 4 regionálne kolá a 1 krajské kolo. Z uvedeného vyplýva, že 20 súťaží bolo 

organizovaných pre základné školy a 13 súťaží pre stredné školy.  Do súťaží sa zapojilo 1708 

súťažiacich. 

   
 

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

- webovej stránky CVČ 
- facebook stránke CVČ 
- webovej stránky Mesta Námestovo 
- regionálnej tlače ( Námestovčan, Námestovské novinky, Oravsko ) 
- Informačných materiálov 
- vlastného časopisu Cengáč 
- na vývesných tabuliach CVČ 
- na vývesných tabuliach jednotlivých MŠ , ZŠ a SŠ v Námestove 
- elektronicky e- mailom 

 
5. PROJEKTY 

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

- Kultúrne programy – Oslavy Mikuláša, Vianočné besiedky (Domov dôchodcov 

v Oravskej Lesnej a v Novoti, CSS NO), 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 a vzdelávacie dielne pre 

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

literárny Majáčik 

- Protidrogové preventívne programy – besedy, prednášky, projekt Nechaj ruky nech 

sa hrajú... 

- Športové projekty – Silové testy 



5.2  Projektová úspešnosť 

- Orava má talent (regionálna súťaž talentov v spolupráci s Mestom Námestovo a OZ 

K&F projekt). Projekt bol realizovaný 10.04.205 – kasting a ukončený 26.04.2015 , 

kedy sa uskutočnilo finále súťaže. Kastingu sa zúčastnilo 180 súťažiacich zo všetkých 

oravských okresov, ktorí súťažili v rôznych oblastiach talentu. Do finále postúpilo 12 

súťažných čísel. Hosťom programu bol Peter Bažík – víťaz televíznej speváckej súťaže 

X faktor, ktorý odovzdal hlavnú cenu malej speváčke z okresu Tvrdošín. 

- Veľký deň pre malých indiánov ( pre všetky deti z Mesta Námestovo v spolupráci 

s Mestom Námestovo). Projekt bol realizovaný 07.06.2015 na Nábreží Oravskej 

Priehrady. Zišlo sa tam takmer 400 malých indiánov, aby si zmerali sily a preverili 

sedem vlastností skutočného indiána – múdrosť, silu, rýchlosť, odvahu, zručnosť, 

obratnosť a bojovnosť. Súťažilo sa v streľbe z luku, v hode oštepom, lovili sa bizóny 

a nechýbali aj byvolie zápasy. Indiáni si prišli na svoje, pretože odmenou im boli 

sladkosti z pokladu zo Strieborného jazera a 60 tombolových cien v podobe zmrzliny, 

jazdy na kolotoči, či deň strávený v Kinderlande. Občerstviť sa a nabrať silu mohli pri 

guľáši a kofole, ktorá bola príjemným osviežením v toto tropické nedeľné popoludnie. 

Príjemným spestrením tohto veľkého dňa pre malých indiánov bol aj program 

dobrovoľných námestovských hasičov a vystúpenie Sokoliarov, ktorí deťom okrem 

odborného komentáru k jednotlivým dravcom predviedli aj ukážku letu veľkolepého 

orla. 

- Pohyb nás všetkých spája ( financovaný Žilinským samosprávnym krajom). Projekt 

bol schválený 28.08.2014 a  realizovaný podľa mesačných plánov počas celého 

školského roka 2014/2015. Zameraný bol na protidrogovú prevenciu podľa vzoru 

peer programu, ktorý vychádza z predpokladu, že problémom dospievajúcej mládeže 

s návykovými látkami sa dá predchádzať spoluprácou s rovesníkmi, ktorí sami žijú 

zdravo. Určený bol chlapcom, ktorým sme pravidelnými stretnutiami umožnili 

pozitívne tráviť čas a ktorí ako peer aktivisti pôsobili pozitívne na celú skupinu. Okrem 

pravidelného tréningu, ktorý spočíval v náročnej strečingovej príprave trénovali 

jednotlivé tanečné prvky a spôsoby správania v Klube brejkerov a športovcov. 

- „Nechaj ruky nech sa hrajú“... projekt bol realizovaný  v rámci príležitostnej činnosti 

ktorá prebiehala v klube Centráčik od októbra do mája každý pracovný deň v čase od 

12.00 hod. – do 19.00 hod., kedy boli pre deti pripravené aktivity, organizované 

v spolupráci s OZ Centráčik. Činnosť v klube bola zameraná hlavne na tvorivé dielne, 

súťaže, olympiády a turnaje. Do projektu boli zapojené aj deti a mládež so 

špeciálnymi potrebami a deti z málo podnetného prostredia. Celkový počet 

účastníkov projektu v školskom roku 2014/2015 bol 1639.  Hlavným cieľom projektu 

bolo u detí rozvíjať sociálne cítenie. Projekt bol financovaný z finančných 

prostriedkov OZ Centráčik a sponzorov projektu. 

 



6. 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 spoločne s výtvarným odborom Základnej umeleckej školy 
a materskou školou, ktorá sa nachádza na 1. poschodí.   
 
Na činnosť je k dispozícii : 

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

- tanečná miestnosť so zrkadlami 
- výtvarná miestnosť 
- miestnosť na vyučovanie cudzích jazykov, ktorá slúži aj ako knižnica  
- klubová miestnosť  
- posilňovňa vybavená posilňovacími strojmi   
- herňa v ktorej sa nachádza kalčeto, vzdušný hokej a 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. 
 
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.  
  

Slabou stránkou sú nedostatočné priestorové kapacity na záujmové vzdelávanie , hlavne 
na vedenie športovo – pohybových a tanečných krúžkov, preto využívame 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. Centru by pomohlo získanie výtvarnej 
miestnosti a skladu, ktoré využíva ZUŠ v priestoroch CVČ. Priestor výtvarnej miestnosti by 
slúžil na vedenie vyššie uvedených záujmových útvarov , ktorých v školskom roku 2014/2015 
bolo 25. Jedna tanečná miestnosť, ktorú má CVČ k dispozícii nepokryje kapacitu pohybových 
záujmových útvarov. Sklad by sme využili na uskladnenie športových potrieb a pomôcok, 
ktoré doposiaľ nemajú svoje stabilné miesto. 
 

Slabou stránkou je aj nedostatočná materiálno – technická vybavenosť jednotlivých 
krúžkov. Bude potrebné uvažovať o výmene počítačovej techniky za výkonnejšiu , doplnenie 



nového posilňovacieho zariadenia a o zakúpení IKT na skvalitnenie výchovno – vzdelávacej 
činnosti. S cieľom skvalitniť materiálno – technické podmienky sa CVČ bude zapájať aj do 
projektov, kde bude môcť figurovať ako oprávnený žiadateľ.  
 
 

7. 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) 

 Prezentácia jednotlivých ZÚ na 
verejnosti a na podujatiach mesta 

 Vytvorenie OZ Centráčik pri CVČ 

 Dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

 Nevyhovujúce a hlavne nedostatočné 
priestorové  kapacity pre šport a iné 
pohybové aktivity (posilňovňa, 
tanečná miestnosť) 

 Zlý technický stav budovy 

 Nedostatok vzdelávacích programov 
v rámci kariérneho rastu pre 
vychovávateľov CVČ 

 Nedostatočná finančná motivácia 
kvalifikovaných pedagógov 

 Slabá materiálno – technická 
vybavenosť  jednotlivých oddelení 

 Slabé zapájanie sa do projektov 
rôzneho typu – málo pre CVČ 

 Slabá členská základňa stredoškolskej 
mládeže 

 Propagačná činnosť 

 Nedostatočné priestorové kapacity 

 Absencia aktuálnej odbornej 
literatúry pre oblasť výchovy mimo 
vyučovania 

 Nedostatočná vybavenosť 
modernými technickými 
a didaktickými pomôckami 
 
 



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 

 

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 mládežou v elokovaných 
pracoviskách 

 Získanie vzdelávacích poukazov do 
CVČ 

 Rozvíjať spoluprácu s firmami 
v okrese 

 Získanie mimorozpočtových zdrojov – 
projekty, granty, sponzori 

 Finančná podpora od zriaďovateľa 

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

 Využitie všetkých možností na 
propagáciu činnosti 

 Zabezpečiť ekologickú výchovu 

 Vybudovanie motivačného systému 
v rámci kariérneho odmeňovania 

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

 Zlý systém distribúcie vzdelávacích 
poukazov 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nízky koeficient podielových daní 

 Problém zriaďovateľa zmeniť systém 
financovania CVČ z vlastných zdrojov 

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

 Ohrozenie výšky rodičovského 
poplatku 

 Neochota rodičov platiť poplatky za 
krúžkovú činnosť 

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

 Nezamestnanosť a zlá sociálna 
situácia v rodine 

 Čerpať z Eurofondov sa netýka CVČ 

 Silná konkurencia organizácií 
s lepšími legislatívnymi podmienkami 

 Slabé finančné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. FINANČNÁ ANALÝZA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA CVČ „MAJÁK“  ZA ROK 2014 

 

8.1 Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Námestovo 

Tabuľka č.15 Čerpanie z originálnych kompetencií: 

Položka Názov Čerpanie 

610 
 

- Mzdy 
- Príplatky 

84 243 

620 - poistné do ZP 
- poistné do soc.poisť. 

20 030 

632 - energie 
- poštové a telek.služby 

3 772 

633 - materiál 
- licencie 
- softvér 

         

1 890 
 

637 
 

- školenia,kurzy,súťaže 
- služby 
- poplatky 
- stravovanie 
- popl.za kom.odpad 
- stráženie objektu 
- prídel do soc.fondu 

2 715 

642 - odchodné 3 870 

SPOLU: -  116 520 
 
 

8.2  Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov z mimorozpočtových príjmov 

 
Tabuľka č.16 Čerpanie finančných prostriedkov z obcí: 

Položka Názov Čerpanie 

610 - Mzdy 
- Príplatky 

4 211 

620 - poistné do ZP 
- poistné do soc.poisť. 

2 101 

633 - materiál 88 

SPOLU  6 400 

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody interných zamestnancov podľa 
percentuálneho podielu úväzku v danej obci, na materiálne náklady súvisiace s vedením ZÚ. 
Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované a vyúčtovanie odoslané obciam. 

 
 

Tabuľka č.17 Čerpanie  finančných prostriedkov z grantov a rodičovských príspevkov: 

Položka Názov Čerpanie 

610 - mzdy 
- príplatky 

1 127 

620 - poistné do ZP 
- poistné do 

soc.poisťovni 

12 612 



632 - energie 
- pošt. a telek. služby 

2 229 

633 - materiál 
- licencie 
-  

703 

635 - Údržba 711 

637 - šúťaže 
- služby 
- poistné detí 
- poplatky 

3 816 

SPOLU  21 198 

 

Tabuľka č.18 Čerpanie finančných prostriedkov zo Vzdelávacích poukazov: 

Položka Názov Čerpanie 

633 - Telekomunikačné 
služby 

- Materiál 

611 

SPOLU  611 

 

Tabuľka č.19 Čerpanie finančných prostriedkov z UPSVaR: 

Položka Názov Čerpanie 

633 - Materiál 217 

637 - Poistné 13 

SPOLU  230 

 
 

9. PLNENIE ROZVOJOVÝCH CIEĽOV ZARIADENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

- Na základe záujmu detí , 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 vystúpení, súťaží a výstav sme vytvárali priestor pre prezentáciu 

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

a viedli ich k efektívnemu využívaniu voľného času 
- Činnosť sme zamerali aj na deti a mládež so špeciálnymi potrebami a na deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 
 
 
 
 
 
 

 



10. KONCEPCIA ROZVOJA A SMEROVANIA ZARIADENIA 
 

10.1 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. 

 
10.2 Ciele a priority zariadenia 

 

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

 Prostredníctvom záujmovej činnosti umožniť mladým ľuďom stať sa aktívnym 
vyspelým  

 Pomáhať deťom plnohodnotne využívať svoj voľný čas  

 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 
 

 
 

11. ZÁVER 

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Centra voľného času „Maják“, ktorí sa aktívne 
podieľali na úspešnom zvládnutí úloh  v školskom roku 2014/2015 a ktorí kvalitnou 
činnosťou a zodpovedným prístupom udržiavali úroveň výchovno – vzdelávacej činnosti 
a poskytovaných aktivít pre deti a mládež. 
 


