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Názov zariadenia:    Centrum voľného času „ Maják“  Námestovo 
Sídlo:    Komenského 487, 029 01  Námestovo 
Právna forma:   Rozpočtová organizácia mesta Námestovo na dobu neurčitú  
                                        od 01.01.2004    s právnou subjektivitou 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Slovíková Marta, riaditeľka CVČ 
Telefónny a fax.  kontakt:    043/5582004, 0915837277 
                                                043/5582004 –fax 
Internetová  a elektronická 
adresa:    e-mail:  ctntrucv@cvcno.edu.sk 
     web. str. :www.cvcno.edu.sk 
 
 
Zriaďovateľ  zariadenia: Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 329/6 
                                                Ing. Ján Kadera, primátor mesta 
                                                Mgr. Ivan Veljačik, vedúci školského úradu 
 
 
Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 
    1) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu    
                                                        správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl   
                                                        a školských zariadení 
    2) metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. Mája 2006 k vyhláške MŠ SR  
                                                        č. 9/2006 Z.z. 
    3) informácii o činnosti Rady školy pri CVČ  „Maják“ Námestovo 
                                                    4) zápisov z jednotlivých  pracovných porád 
    5) výchovného programu CVČ a koncepcie rozvoja zariadenia 
   
Vedenie zariadenia: 
 
Mgr. Marta Slovíková, riaditeľka školského zariadenia 
Mgr. Alica Kršáková, zástupkyňa riaditeľky zariadenia 
Mgr. Ľudmila Laštíková, koordinátor protidrogovej prevencie 
Ing. Marcela Kurjáková,  personálno-ekonomická pracovníčka 
Anna Laštíková, hospodárka OR SAŠŠ, predmetových a športových súťaží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Iné funkcie: 
 
Štefan Kolenčík,  BOZP 
Mgr. Monika Simanová, kronikárka  
Mgr. Žaneta Vajdiarová, žiacka a učiteľská knižnica 
 
 
Iné poradné orgány školského zariadenia: 
 
A/ Rozšírené vedenie zariadenia – poradný orgán 
     riaditeľka zariadenia – pedagogická rada – odborový zväz 
 
B/ Riadiaci útvar – smerom dovnútra 
    riaditeľka zariadenia – zástupkyňa riaditeľky 
 
C/ Riadiaci útvar -  smerom  navonok 
     riaditeľka zariadenia – rada školy 
 
D/ Výchovno-vzdelávací útvar 
     zástupkyňa riaditeľky zariadenia  - vedúci oddelení – vedúci záujmových útvarov 
 
E/ Rada  školského zariadenia: 
    Predseda:  Mgr. Žaneta Vajdiarová 
    Členovia:  Mgr. Ľudmila Laštíková, zamestnanec 
                      Anna Laštíková, zamestnanec 
          Mgr. Ján Salaj, zástupca mestského zastupiteľstva    
                      Mária Metesová, zástupca mestského zastupiteľstva 
                      Agnesa Ovsáková, zástupca mestského zastupiteľstva 
                      Anna Boleková, zástupca rodičov 
                      Iveta Pempeková, zástupca rodičov 
                      Iveta Madleňáková, zástupca organizácií podieľajúcich sa na výchove 
  
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času „Maják“ Námestovo 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. 
Rada školského zariadenia v priebehu  školského roka 2010/2011 zasadala celkom  dvakrát. 
Na rokovania  RŠZ bola vždy prizvaná riaditeľka CVČ . 
 
F/ Pracovná porada: 
    Pracovné porady sa uskutočňujú 1 – krát mesačne počas školského roka každý prvý pondelok v mesiaci,  
    prípadne podľa potreby častejšie. Obsahom pracovných porád sú nasledovné problematiky: 
 - kontrola úloh z predchádzajúcej  porady 
 - informácie z ekonomického úseku 
 - mesačné hodnotenie pravidelnej záujmovej a príležitostnej činnosti 
 - terminovanie úloh a konkrétna zodpovednosť za ich splnenie 
 - schválenie dodatkov k vnútorným smerniciam  
 - propagácia činnosti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Údaje o počte detí v záujmových útvaroch 
 
Počet záujmových  96 
útvarov: 
      
Počet oddelení:   5 -  oddelenie jazykov, spoločenských vied, techniky 

                                     informatiky, kultúry a umenia  a športu 
 
Rozdelenie oddelení: Oddelenie jazykov –  Mgr. Hoľmová Katarína, zastupujúca zamestnanca .t.č. na RD 
                                                                          Mgr. Monika Simanová 
               Oddelenie spoločenských vied – Mgr.  Alena Baľáková , vedúca 
                                       Oddelenie techniky a informatiky – Mgr. Eva Náčinová, vedúca 
                                                                                                 Mgr. Anna Ferenčíková 
                                       Oddelenie kultúry a umenia –  Mgr. Alica Kršáková, vedúca 
                                                                                         Mgr. Laštíková Ľudmila 
                                       Oddelenie športu -   Mgr. Marta Slovíková , vedúca 
                                                                        Mgr. Andrea Lubasová 
             Ing. Andrej Stašiniak, ext. zamestnanec, zastupujúci futbalový                        
                                                                        krúžok 
            Anton Kolenčík, ext. zamestnanec, zastupujúci stolnotenisový 
                                                                        krúžok 
             Ing. Tomáš Lúchava, ext. zamestnanec, zastupujúci volejbalový              
                                                                        krúžok  
       
 

Oddelenie     Stav k 15.9.2010    Stav k 31.5.2011 

  počet ZÚ počet detí počet ZÚ počet detí 

Jazykov 33 412 33 445 

Spoločenských vied 5 68 5 76 

Techniky a informatiky 4 36 4 36 

Kultúry a umenia 24 310 24 320 

Športu 30 551 30 626 

Spolu 96 1377 96 1503 

 
 
 
V tabuľke je uvedený stav detí k 31.5.2011, nakoľko k tomuto termínu končí pravidelná záujmová  činnosť. 
 
 
Personálne, materiálne a sociálne  podmienky zamestnancov zariadenia 
 
a/  personálne 
 
Počet všetkých  
 zamestnancov:   13, z toho žien 12 
 
Počet pedagogických  
zamestnancov:                9, z toho žien 9 
                              všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady 
 
Počet nepedagogických  
zamestnancov     4,  z toho 2  administratívni pracovníci a 2 prevádzkoví pracovníci 
     z toho žien 3 
 
 
Počet externých   30, na vedenie športových záujmových útvarov, z toho: 
zamestnancov 

- na  futbalový krúžok  21 trénerov 
 
 
 
 
 



 
 

- na volejbalový krúžok    5 trénerov 
- na stolnotenisový krúžok   3 tréneri 
- na tanečný krúžok HIP-HOP, Break dance  1 tréner 
- na vesmírny krúžok   1 vedúci 

 
 
Pracovná doba:   7.00 hod .–  15.15 hod.,  riaditeľka  a ekonomicko-hospodársky úsek 
     7.30 hod. –  12.00 hod. ,  prevádzkoví  zamestnanci 
               10.00 hod. –  20.00 hod.,  pedagogickí  zamestnanci, ost. externí zamestnanci 
     
Týždenný  úväzok  37,5 hodiny,  prevádzkoví  50% a 60% úväzku,  externí zamestnanci  podľa dohody  
o pracovnej činnosti. 
 
                                                   
b/  materiálne a sociálne podmienky 
  
pedagogickí zamestnanci:   riaditeľňa, zborovňa, 5 miestností na činnosť ZÚ, klubovňa, herňa, WC ženy, 
                                                      kabinet pomôcok, stravovanie zabezpečené v školskej jedálni 
 
nepedagogickí zamestnanci:   ekonomicko-hospodárska miestnosť, archívna miestnosť, miestnosť údržby, 
                                                      WC muži, WC ženy, stravovanie zabezpečené v školskej jedálni 
 
 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
Katolícka univerzita Ružomberok  - anglický jazyk, rozšírenie kvalifikácie. 
 
Adaptačné vzdelávanie – začínajúci pedagogický zamestnanec. 
 
 
Aktivity a prezentácia zariadenia 
 
 
Predmet činnosti:    Centrum voľného času v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  
                                 ( školský zákon ) § 19 a vyhláškou MŠ SR č. 306/ 2009 Z.z. o školskom klube detí, 
                                 o školskom  stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve  
                                 a stredisku odbornej praxe , vytváralo podmienky na výchovno- vzdelávaciu činnosť,         
                                 organizovalo a zabezpečovalo pravidelnú  záujmovú  činnosť pre deti  
                                 a mládež  v priebehu  celého  kalendárneho roka vrátane   školských prázdnin. . 
         Ďalej viedlo  príležitostnú  činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií 
                                 zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,  prázdninovú   činnosť  
                                 prostredníctvom  tuzemských pobytových a prímestských táborov, odborných sústredení  
                                 a krátkodobých podujatí, voľnočasové aktivity, spontánnu činnosť cez vlastné projekty  
                                 členov zájmových útvarov v priebehu celého kalendárneho roka. 
 
          Ďalšou činnosťou centra voľného času bola spolupráca so zriaďovateľom, obvodným  
                                  školským úradom, krajským školským úradom v Žiline pri uskutočňovaní predmetových 
                                  olympiád, postupových súťaží  a športových súťaží SAŠŠ, aktivity podporujúce prevenciu 
                                  sociálno-patologických javov, monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb, 
                                  informačná a poradenská aktivita pre deti a mládež pri  využívaní voľného času, 
                                  riadenie a príprava projektov na získanie ďalších finančných prostriedkov. 
 
    
Pravidelná                 - práca v zájmových útvaroch  formou  podania žiadosti o prijatie za člena  
záujmová činnost:     do záujmového útvaru so súhlasom  rodičov prostredníctvom osobných návštev, náborov 
                                   v základných a  materských školách, resp.  propagáciou na webovej stránke, tlači  alebo 
                                   na  informačnej tabuli umiestnenej v centre mesta Námestovo. 
                                   Rodičovský poplatok bol schválený podľa  doplnku č. 1 k VZN Mesta   Námestovo  
                                   č. 3/2008  vo  výške   1,70 €  mesačne za každý záujmový útvar.       
                                   Bonusovým príspevkom boli odovzdané vzdelávacie poukazy   / ďalej len VP/. 
 
 



 
 
                                     Činnosť v záujmových útvaroch prebiehala podľa rozvrhu  v dĺžke 60 minút . 
                                     Počty detí v zájmových  útvaroch  neboli striktne stanovené,  ich počet sa určoval  
                                     na základe: 

-  
- materiálneho vybavenia  
- priestorových podmienok 
- náročnosti krúžku 

 
 
Rozpis jednotlivých zájmových útvarov s počtom skupín: 
 

Názov ZÚ: Počet skupín: 
Anglický jazyk 33 
Aerobic/Zumba 5 
Posilňovňa 1 
Mažoretky 7 
Mladý moderátor 1 
Aranžovanie 1 
Internet-informatika 4 
Šikovníček 2 
Klub detí 1 
Výtvarná dielňa 1 
Klub spoločenských hier 1 
Mladý chemik 1 
Z rozprávky do rozprávky 1 
Mladá modelka a vizážistka 1 
Futbalový krúžok 21 
Volejbalový krúžok 5 
Stolnotenisový krúžok 3 
Vesmírny krúžok 1 
Break dance 1 
Tanečníčkovia 2 
Hip-Hop 2 
Spoločenské tance 1 

 
 
 
Príležitostná            - realizovaná na základe odsúhlaseného Kalendára podujatí s Domom kultúry,   
záujmová činnosť :       s Občianskym združením Centráčik a  v Centre voľného času Maják  formou  
                                     tvorivých dielní, klubových  aktivít v knižnici,  večerných a nočných akcií, 
                                     v posilňovni,  herni  a to aj  počas prázdnin.   
                                     Deti a mládež z jednotlivých zájmových útvarov sa prezentovali so svojími   
                                     výsledkami a talentami  na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach   
                                     mesta Námestovo, na prezentáciach  iných organizácií a podnikateľských subjektov.        
                                                 
   Najúspešnejšie uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
                                       

Názov akcie Dátum konania Počet účastníkov za 
CVČ 

Spoluorganizátor 

Zahájenie 
pravidelnej záuj. 

činnosti 

14.9.2010 70  

Mikuláš v CVČ 6.10.2010 120  

Vianočné tvorivé 
dielne 

14.12.2010 32  

Novoročné stretnutie 
s primátorom 

13.1.2011 92 Mestský úrad 

Vodný svet 31.1.2011 71  

Volejbalový maratón 4.2.2011 112 Volejbalový 
oddiel Oravan 



 

Nočný karneval 

 
 

14.2.2011 

 
 

49 

 

Módna show 20.2.2011 276 Dom kultúry 

9. ročník Aerobic 
show 

19.3.2011 80 Obecný úrad 
Vavrečka 

Tanec bez hraníc 3.4.2011 289 Dom kultúry 

Talentárium- Deň 
matiek 

8.5.2011 380 Mesto 
Námestovo, Dom 

kultúry 
Bambiriáda 21.5.2011 850 Mesto 

Námestovo,Rrada 
mládeže ŽK 

Anglický večer 27. – 28.5.2011 28  

NCS o Pohár Antona 
Tkáča 

1.6.2011 24 Mesto 
Námestovo, 

Športový klub 
Detský literárny 

Majáčik 
3.6.2011 40 OZ Centráčik 

Deň detí a strašidlá 3.-4.6.2011 42  

Tvorivé dielne pre 9. 
ročníky ZŠ 

13.-16.6.2011 119 ZŠ Slnečná, CZŠ 
Námestovo 

Športový deň pre 
ZTS Námestovo  

18.6.2011 250 ZTS Námestovo 

 
 
   
Prázdninová a letná - prebiehala od 1.7. – 31.8.2011 a bola zameraná na netradičné podujatia pre deti  
činnosť  :                        a mládež, na pobytové a prímestské  tábory.  Ich zámerom bolo spestrenie prázdnin 
                                       deťom formou plnenia olympijských disciplín, skúšok športovej zdatnosti,  
                                       turistiky, stanovačky, výletov po okolí, spoznávania historických pamiatok,  
                                       opekačiek a varenia guľášu.  Všetky  aktivity boli  spropagované  cez   informačný  
                                       materiál na školách, na vývesnej nástenke v centre mesta  Námestovo, 
                                       na webovej stránke Centra voľného času,  alebo osobnou návštevou  v zariadení.  
   Počas letnej činnosti pracovala v CVČ aj absolventka  školy prijatá na absolventskú prax 
   prostredníctvom ÚPSVaR Námestovo. 
 
Celková činnosť zariadenia počas letných prázdnin: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Názov tábora Dátum Počet účastníkov 

Letný pobytový tábor  Rajecké Teplice 02.07.- 09.07.2011 47 detí + 4 vedúci 

Denný tábor „ Rok olympionika“ 04.07.- 08.07.2011 10 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Rok olympionika“ 11.07.-15.07.2011 14 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Rok olympionika“ 18.07.- 22.07.2011 10 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Indiánsky tábor“ 11.07.- 15.07.2011 13 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Indiánsky tábor“ 25.07. – 29.07.2011 20 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „Ahoj kamoši, nikto neleňoší“ 01. 08. – 05.08.2011 16 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Túlavé topánky“  08.08.-12.08.2011 15 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Pirátske leto“ 15.08. – 19.08.2011 16 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Adrenalínový tábor“ 22.08. – 26.08.2011 17 detí + 2 vedúci 



 
 
 
 
Vedomostné a športové      - boli realizované  na základe zmluvy č. 008/2010  zo dňa  22.2.2010 
súťaže:                                a zmluvy č. 025/2011 zo dňa 1.3.2011 s Krajským školským úradom v Žiline 
                                            a zároveň poverovacím dekrétom  na organizovanie a riadenie obvodných 
                                            kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, športových súťaží pre  
                                            žiakov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti okresu Námestovo. 
  
  Celkový prehľad súťaží : 
 
  Vedomostné  

Termín konania Názov súťaže Počet všetkých 
účastníkov  

1.12.2010 OK Olympiády Slov. jazyka,3.roč. 32 

14.1.2011    OK v prednese „Šaliansky               
                      Maťko“ 

71 

18.1.2011 OK olympiády AJ 49 

20.1.2011 OK olympiády NJ 14 

26.1.2011 OK Matematickej olympiády, 
Z5 a Z9 

56 

2.2.2011 OK Dejepisnej olympiády 59 

9.2.2011 OK Geografickej olympiády 75 

11.2.2011 OK Biologickej olympiády, kat. C 20 

21.2.2011 OK Európa v škole- liter. časť 7 

21.2.2011 OK Európa v škole – výtvar. časť 4 

16.3.2011 OK Fyzikálnej olympiády, kat. E, 
F 

36 

24.3.2011 OK Chemickej olympiády, kat. 
Dz 

30 

6.4.2011 OK Matematickej olympiády, Z6, 
Z7 a Z8 

76 

12.4.2011 OK „Poznaj a chráň“, kat. E 51 

14.4.2011 OK „ Hviezdoslavov Kubín“ 137 

18.4.2011 OK Pytagoriády, kat. P3, P4, P5 119 

19.4.2011 OK Pytagoriády, kat. P6, P7, P8 108 

10.5.2011 OK „ Slávik Slovenska“ 85 

20.5.2011 OK „ Archimediády“ , kat. C 21 

26.5.2011 OK „ Biologickej olym.“ , kat. D 12 

 
Športové 

Termín konania Názov súťaže Počet účastníkov za 
CVČ 

24.9.2010 OK v cezpoľnom  behu ZŠ 113 

24.9.2010 OK v cezpoľnom  behu SŠ 25 

12.10.2010 OK v minifutbale ZŠ ml. žiakov 32 

19.10.2010 OK v malom futbale ZŠ-st.žiačky 48 

20.10.2010 OK v bedmintone ZŠ a SŠ 30 

22.10.2010 OK v halovom futsale SŠ 67 



26.10.2010 OK vo veľkom futbale ZŠ- 
st. žiaci 

82 

28.10.2010 OK v malom futbale ZŠ- 
st. žiačky 

46 

4.11.2010 OK vo florbale exel SŠ 71 

5.11.2010 OK vo veľkom futbale ZŠ- 
žiačky 

68 

12.11.2010 OK v basketbale SŠ 67 

15.11.2010 OK vo veľkom futbale SŠ 92 

16.11.2010 OK vo florbale ZŠ-st. žiaci 54 

18.11.2010 OK vo florbale ZŠ-st. žiačky 62 

18.11.2010 OK vo florbale ZŠ-ml. žiačky 65 

24.11.2010 RK vo veľkom futbale SŠ 83 

3.12.2010 OK v basketbale ZŠ- žiačky 45 

28.1.2011 OK v basketbale ZŠ - žiaci 46 

4.2.2011 OK v stolnom tenise ZŠ 34 

3.3.2011 OK vo vybíjanej ZŠ - žiačky 58 

23.3.2011 OK vo volejbale SŠ- študentky 37 

25.3.2011 OK volejbale SŠ - študenti 37 

29.3.2011 OK v malom futbale ZŠ – najml. 
žiaci 

37 

8.4.2011 OK v hádzanej ZŠ ( CH+D) 48 

11.4.2011 OK v atletike SŠ ( CH+D) 72 

13.4.2011 RK v malom futbale ZŠ-najml. 
žiaci 

24 

15.4.2011 RK v mini futbale ZŠ-  
najml. žiaci 

32 

13.4.2011 OK v hokejbale ZŠ ( CH+D) 69 

20.4.2011 RK v malom futbale ZŠ-  
st. žiačky 

28 

2.5.2011 RK vo veľkom futbale ZŠ-  
st. žiačky 

37 

4.5.2011 RK vo veľkom futbale ZŠ – 
st. žiaci 

35 

5.5.2011 OK v malom futbale ZŠ – 
 ml. žiaci 

57 

6.5.2011 RK v malom futbale ZŠ –st. žiaci 39 

12.5.2011 RK v malom futbale ZŠ –  
ml. žiaci 

25 

12.5.2011 OK v atletike ZŠ – st. žiačky 286 

2.6.2011 KK v atletike ZŠ ( CH+D) 215 

 
   
 
Projekty:   1. „Cyklistické preteky o pohár Antona Tkáča“  -  koordinátor Cyklistický spolok Žilina- OZ,  
                   hlavný  poskytovatel  dotácie na NCS -   Ministerstvo školstva SR 
 
      2.  „ Aby sa nám netúlali“ – organizátor COOP Jednota, v CVČ pod názvom „ Rok olympionika“, 
                   ktorého cieľom bolo zapojiť deti do športových aktivít nielen počas letnej činnosti, ale aj 
                   v priebehu celého roka v rámci príležitostnej činnosti. 

 
 
 



 
 
 

Porovnávacia tabuľka s minulým školským rokom: 
    

 Školský rok 
2009/2010 

Školský rok 
2010/2011  

 Rozdiel 

Počet členov v ZÚ 1119 1503 +384 

Počet vedených ZÚ 89 96 +17 

Počet účast. na prílež. činnosti 20158 25535 +5377 

Počet účast. na letnej činnosti 1168 1170 +2 

Počet účast.  na súťažiach KŠÚ 3124 3252 +128 

 
 
   Z tabuľky je vidieť , že výrazne stúpol záujem  detí a mládeže  o  pravidelnú a j príležitostnú záujmovú  
   činnosť a  tým aj počet zájmových útvarov.  V súlade so súťažami KŠÚ je taktiež vyšší počet účastníkov, 
   hlavne z dôvodu organizovania krajského kola v atletike v športovom areáli ZŠ s MŠ Rabča. 
 
 
                        
Finančná analýza  školského zariadenia CVČ Maják Námestovo 
 

1. Dotácia z rozpočtu mesta – schválená uznesením č. 84/2009  a jej dodatkom č. 30/2010 zo dňa 26.4.2010  
o  zmene výšky dotácie 

 
 
                        Rok 2010            Rok 2011 
                                             v celých Eur                v celých Eur 
 
Mzdy:      106522         107000 
Odvody:                 37153           37664 
Tovary a služby:    50255          106501  
 Spolu:    193930         251165  
                
 
Podrobnejší rozpis  dotácie  za rok 2010 je vypracovaný v „Podrobnej správe o hospodárení za rok 2010“, 
 schválenej mestským zastupiteľstvom uznesením č. 68/2010 zo dňa 22.11.2010.  Rozpočet na rok 2011  
bol schválený dňa 7.4.2011 na základe predloženého plánovaného rozpočtu CVČ  na roky 2011-2013. 
 
 
     2.    Mimorozpočtové finančné prostriedky  
  
a/  zo vzdelávacích  poukazov   ( VP )               v  celých Eur  
    
    za obdobie  september – december 2010                                661            
    
    Použitie VP:      služby súvisiace s účasťou na súťažiach  347                                   
       materiál                                                 112                                  
       odmeny  na dohody o PČ                                 202                                 
____________________________________________________________________________________________ 
 Spolu:               661           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      v celých Eur 
   
   za obdobie  január – jún  2011                                                           991     
 
    Použitie VP:      služby súvisiace s účasťou na súťažiach       638                                   
       materiál                                                 143                                  
       odmeny  na dohody o PČ                                 210                                 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 Spolu:                991    
    
 
 
b/  rodičovské príspevky ( RP)  – na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou a rekreačnou  
                                                      činnosťou  podľa § 2 zákona č. 597/1993 Z.z. a  § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. 
 
                        v celých Eur 
 
   za obdobie september – december 2010                           7437 
  
   Použitie RP:       výpočtová technika                           1092 
        materiál                                                           4110 

                   údržba                                                         714 
        poistné                                                                           96  
        služby                                                                          341 
        šport. a  kult. podujatia                994 
                                       
___________________________________________________________________________________________ 
 Spolu:                               7347 
 
                                

                                                                                     v celých Eur 
 
     za obdobie január – jún 2011                    12806 
 
    Použitie RP:             materiál                                                          8859 
   telekomunikácia, internet                                        79 
                                       kult. a šport. podujatia                                     1363      
               služby                                                                     72 
                                       poistné                                                                     47  
_________________________________________________________________________________________ 
  Spolu:                                                                                               10420 
 
-nevyčerpané RP k  31.8.2011   v sume  2385 Eur,  sa použijú na zakúpenie materiálu, učebných pomôcok,  
 propagáciu a pod.,  potrebných  na otvorenie  záujmových útvarov v novom školskom  roku  2011/2012.  
 
 
 
c/  pobytové  a prímestské  tábory ( LT, PMT )     v celých Eur 
 
      júl-august 2011                           1661               
 
      Použitie RP:      materiál-organiz. zabezpeč. PMT       1661                      
 
_______________________________________________________________________________________    
    Spolu:                                1661                                                                 
  
 
- zabezpečenie obedov, cestovného ( v rámci výletov po okolí) ,  vstupného( hrad, galéria, kúpaliská),    
  poistného účastníkov táborov,  nakúpenie  cien, čistiaceho  a hygienického materiálu. 
 
 
     



 
 
d /  finančné dary         v celých Eur  
        
     za obdobie september – december 2010                                        žiadne 
 
     za obdobie január –august 2011           1000  
 
 
      Použitie:        mater. –organizačné  zabezpečenie 
                               športového dňa pre  firmy ZTS              320 
        a  Panasonic Trstená                     
_______________________________________________________________________________________ 
     Spolu:                          320 
 
 
- nevyčerpaná suma  680 Eur  sa použije  v zmysle darovacej zmluvy bez účelu , podľa potrieb organizácie .  
 
 
 
e /  príležitostné akcie                  v celých Eur 
 
      za obdobie september – december 2010                    195 
 
    Použitie:              materiálno-organizačné zabezpečenie                195 
                     výletu do Aquarelaxu Dolný Kubín 
                                 počas jesenných prázdnin 
 
 
 
                                                                                                   v celých Eur 
 
      za obdobie január – jún 2011                                                      1569 
 
      Použitie:   materiálno-organizačné zabezpečenie                       1449 
                        rôznych príležitostných akcií  
 
 
- suma 120 Eur presunutá na materiálno – organizačné zabezpečenie príležitostných akcií v novom školskom roku. 
 
 
 
f/  finančné prostriedky z KŠÚ na vedomostné   náklady    refundácia 
     a športové súťaže žiakov ZŠ a SŠ             v celých Eur  v celých Eur 
 
     za obdobie september – december 2010                                     3146          3146 
 
    
                                                                                                      náklady   refundácia 

                                                                                      v celých Eur                      v celých Eur 
 
       za obdobie január – jún 2011                                                   5952        5952 
 
                                                                                    
    Použitie:   materiálno – technické zebezpečenie súvisiace s organizovaním a riadením 
                     predmetových a športových súťaží a olympiád pre žiakov základných a stredných škôl 
                     v územnej pôsobnosti Námestovo / cestovné, ceny, stravné,/. Náklady boli refundované 
                     na základe odberateľských faktúr vystavených centrom voľného času na Krajský školský 
                     úrad v Žiline. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Materiálno – technické vybavenie zariadenia 
 
Budova 
 
- počet budov 1, vlastníkom je mesto Námestovo 
- počet  učební  na činnosť ZÚ  7 , vrátane knižnice, klubovej miestnosti OZ Centráčik, herne a posilňovne 
- kancelárie  3, v tom riaditeľňa, zborovňa a ekonomicko-hospodárska miestnosť 
- ostatné miestnosti  3, a to kabinet údržby, archív a sklad športových, kostýmových a iných pomôcok 
- sociálne zariadenia  2, WC dievčatá a WC chlapci 
 
Priestorové podmienky  Centra voľného času vyhovujú len na  vedenie niektorých záujmových útvarov. 
Preto využívame aj priestory základných a materských škôl v meste a v susedných obciach na základe 
Zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorej predmetom je sprostredkovanie priamej výchovno-vzdelávacej  
činnosti v  ich priestoroch. 
 
Materiálno –technické  vybavenie CVČ  je na dobrej úrovni, zvlášť vďaka modernizácii  a vynovenia 
interiérového vybavenia, výmene okien, žalúzií, podlahových krytín  a vykurovacích telies. Disponujeme 
kvalitnými PC zostavami, multifunkčnými zariadeniami, notebookmi, internetom, mobilným telefónom  
a telefónom s faxom, ktoré sú nevyhnutné pre  zvyšujúcu sa náročnosť správnej, účtovnej, personálnej  
a  pedagogickej agendy. Celý objekt  CVČ je zabezpečený bezpečnostným alarmovým  systémom, napojeným 
na firmu ELMA spol. s r.o. Námestovo. 
 
Nevýhodou interiérového vybavenia je nedostatok priestorov na realizáciu športových, tanečných a pohybových 
záujmových útvarov ako aj  organizovanie predmetových súťaží pri veľkom počte účastníkov. Centru voľného 
času by pomohla prestavba suterénu za pomoci Mesta Námestovo, čím by sme získali ďalšie vhodné priestory 
pre vedenie vyššie uvedených záujmových útvarov v plnej miere. 
 
 
Koncepcia rozvoja a smerovanie zariadenia  
 
Strategická vízia:  Odpovedá na otázku “ Čo  chceme, kam sa chceme dostať?“.  
      Je zrozumiteľná nielen pre rodičov, aj pre deti a mládež, je inšpirujúca, motivujúca a stotožňuje 
                              sa s ňou celý pedagogický kolektív.  Je to rozvoj talentu, osobnosti,  zmysluplným 
                              využívaním voľného času  širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym 
                              zázemím. Vychádzame zo sebahodnotenia zariadenia – SWOT analýzy. Silnou stránkou je 
                              kvalifikovaný a skúsený pedagogický kolektív. Veľmi dobrá  je spolupráca so zriaďovateľom 
                              a s inými organizáciami v meste, ktoré pracujú s deťmi, schopnosť tímovej práce, možnosť 
                              prispôsobiť činnosť záujmom detí a mládeže. V systematickej a pravidelnej činnosti sa 
                              zameriavame na napĺňanie potrieb detí a mládeže v oblasti aktívneho využívania voľného 
                              času počas celého roka. 
 
Ciele a priority zariadenia:  - vytvorenie tímu pedagógov a odborníkov pre voľný čas,  ktorí poznajú rôznorodé 
                                                formy práce a na základe svojich tvorivých vlastností  ich naďalej rozvíjajú 
          - starostlivosť o talentované deti a mládež, vytváranie priestoru pre spontánnu činnosť 
          - zachovanie výšky príspevkov na úhradu nákladov na činnosť, aby účasť na  
                                                záujmovom vzdelávaní nebola limitovaná sociálnymi možnosťami členov 
                                              - dobrá propagácia záujmovej činnosti   CVČ na verejnosti 
          - nadviazanie spolupráce so zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa s podobnou 
                                                problematikou práce s mládežou      
                                              - získanie nových priestorov vyhovujúcich na vedenie krúžkov a realizáciu  
                                                príležitostnej  a klubovej činnosti 
                                  - stať sa centrom záujmového vzdelávania nielen v mieste sídliska CVČ ale aj blízkeho                                          
             či vzdialenejšieho okolia        
               
 
Vypracoval:                               Mgr. Slovíková Marta, riaditeľka CVČ 
 
                       ............................................................ 
 
     Ing. Kurjáková Marcela, ekonomické oddelenie CVČ 
 
     ........................................................... 
Námestovo, 31.8.2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    



    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


