
 

 
      Centrum voľného času „ Maják“, Komenského 487, 029 01  Námestovo 

 

 
                              SPRÁVA   O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI        
           A JEJ VÝSLEDKOCH  ZA  ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 
 

 

 

 
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, koordinátor športových súťaží a organizačne zabezpečuje predmetové súťaže  

na základe poverenia KŠÚ v Žiline 
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Iné funkcie: 

 

Štefan Kolenčík,  BOZP 

Mgr. Monika Simanová, kronikárka  

PhDr. 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:  PhDr. Žaneta Vajdiarová 

    Členovia:  Mgr. Ľudmila Laštíková, zamestnanec 

                      Anna Laštíková, zamestnanec 

          Peter Bolek, zástupca  Mesta Námestovo    

                      Mudr. Štefan Blahút, zástupca Mesta Námestovo 

                      Agneša Ovsáková, zástupca Mesta Námestovo 

                      Anna Boleková, zástupca rodičov 

                      Darina Metesová, zástupca rodičov 

                      Miroslava Pjentková, zástupca rodičov 

  

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 a na základe uznesenia č. 6/2012 zo dňa 27.2.2012 o delegovaní zástupcov 

Mesta Námestovo do rád škôl a školských zariadení.  

Rada školského zariadenia v priebehu školského roka 2011/2012 zasadala celkom dvakrát.  

Na rokovania 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 ( ZÚ) 

 

Počet záujmových  112 

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 

            Martin Jankuliak, ext. zamestnanec, zastupujúci  hokejbalový krúžok 

                                    František Feja, ext. zamestnanec,  zastupujúci krúžok kondičného          

                                                                        posilňovania 

                        Ing. Szolnoki Róbert, ext. zamestnanec,  krúžok                     

                                                                        spoločenských  tancov 

            Durčáková Veronika, ext. zamestnanec, športová gymnastika 

            Andrej Štepita, ext. zamestnanec, krúžok Hip-Hop a break dance 

  

       

 

Oddelenie     Stav k 15.9.2011    Stav k 31.5.2012 

  počet ZÚ počet detí počet ZÚ počet detí 

Jazykov 33 361 33 446 

Spoločenských 
vied+prírodovedné 8+1 61+9 9 70 

Techniky a informatiky 6 38 6 40 

Kultúry a umenia 16 169 16 260 

Športu 48 863 48 863 

Spolu 112 1501 112 1679 

 

V tabuľke je uvedený stav detí k 31.5.2012, 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   46, na vedenie športových záujmových útvarov, z toho: 

zamestnancov 

- na  futbalový krúžok  24 trénerov 

- na volejbalový krúžok    6 trénerov 

- na stolnotenisový krúžok   5 tréneri 

- na tanečný krúžok HIP-HOP, Break dance  2 tréneri 

- na vesmírny krúžok   1 vedúci( zároveň vedúci na volej. ZÚ) 

- na hokejbalový krúžok 3 tréneri 

- na kondičné posilňovanie 4 tréneri 

- na spoločenské tance 1 tréner 

- na športovú gymnastiku 1 tréner 

 

 

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  53,3% 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,  

  posilňovňa,  kabinet pomôcok, WC ženy, 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. 

 

 

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   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 , 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 CVČ,  

                                     na  propagačnej tabuli CVČ a cez výchovné programy jednotlivých oddelení. 

                                     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/ v počte 

                                     30 ks. 

 

                                    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/Jumping 2 

Posilňovňa 1 

Mažoretky 6 

Mladý moderátor 1 

Aranžovanie 2 

Internet-informatika 4 

Šikovníček 2 

Klub detí 1 

Výtvarná dielňa 2 

Klub spoločenských hier 1 

Mladý chemik 1 

Z rozprávky do rozprávky 1 

Mladá modelka a vizážistka 1 

Futbalový krúžok 24 

Volejbalový krúžok 6 

Stolnotenisový krúžok 5 

Vesmírny krúžok 1 

Break dance 2 

Tanečníčkovia 2 

Hip-Hop 2 

Spoločenské tance 1 

Kondičné posilňovanie 4 

Hokejbalový krúžok 3 

Športová gymnastika 1 

 

 

 

Príležitostná            - realizovaná na základe odsúhlasenia na pracovných  mesačných poradách,   

záujmová činnosť :         ďalej podľa kalendára podujatí Domu kultúry a  Rady mládeže Žilinského kraja, 

                                       v zmysle spolupráce 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 

záujmovej činnosti 

 

23.9.2011 

 

87 

- 

Športový deň firmy 

Johnson Controls 

21.11.2011 134  - 

Mikuláš v CVČ 5.12.2011 140 - 

Vianočné tvorivé 

dielne 

9.12.2011 30 OZ Centráčik 

Novoročné stretnutie 

s primátorom 

20.1.2012 46 Mesto Námestovo 

Volejbalový maratón 27.1.2012 148 Volejbalový 

oddiel 

Vodný svet 3.2.2012 60 - 

Rozprávková noc 8.3.2012 38 - 

Módna show 11.3.2012 160 DK 

Tanec bez hraníc 4.4.2012 178 DK 

Talentárium- Deň 

matiek 

13.5.2012 280 DK, Mesto 

Námestovo 

Bambiriáda 19.5.2012 1600 RMŽK 

Deň detí – športový 

deň 

1.6.2012 204 - 

Detský literárny 

Majáčik 

6.6.2012 47 OZ Centráčik 

Anglický večer 8.6.2012 31 - 

NCS o Pohár Antona 

Tkáča 

14.6.2012 pre MŠ, 

      

        7.9.2012 

25 

 

50 

MŠ v Námestove, 

Cyklistický 

spolok ZA 

Tvorivé dielne pre 9. 

ročníky ZŠ 

11.-15.6.2012 

18.-22.6.2012 

107 

191 

ZŠ Slnečná, 

CZŠ Námestovo 

 

 

   

 

Prázdninová a letná - prebiehala od 2.7. – 31.8.2012 a bola zameraná na netradičné podujatia pre deti  

činnosť  :                        a mládež v rámci  prímestských   táborov.  Ich zámerom bolo spestrenie prázdnin 

                                       deťom formou plnenia olympijských disciplín, skúšok športovej zdatnosti,  

                                       turistiky, stanovačky, kúpačky v  bazénoch, výletov po okolí, spoznávania historických                    

                                       pamiatok, tvorba masiek a rozprávkových bytostí, hľadanie pokladu pirátov spojené                             

                                       s opekačkou   a varením  guľášu.  Všetky  aktivity boli  spropagované  cez   informačný  

                                       materiál na školách, vo vývesnej nástenke  pri Mestskom úrade   Námestovo, 

                                       na webovej stránke Centra voľného času,  alebo osobnou návštevou  v zariadení.  

     Zrealizovaných bolo počas letných prázdnin 9 prímestských táborov, ktorých  sa zúčastnilo                  

                                       158 detí. Zároveň bola pre ostatných záujemcov otvorená  denne od pondelka do piatku 

                                       herňa, posilňovňa a tanečná miestnosť, k dispozícii bol stolný tenis a počítavé hry, resp.   

                                       internet. 

                                       

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Celková činnosť zariadenia počas letných prázdnin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedomostné a športové      - boli realizované  na základe zmluvy č.  025/2011  zo dňa 1.3.2011 

 súťaže                                  s Krajským školským úradom v Žiline, zmluvy č. 014/2012 o organizovaní 

                                              predmetových olympiád a postupových súťaží  zo dňa 14.2.2012 a zmluvy  

                                              č. 015/2012 o organizovaní športových súťaží ZŠ a SŠ zo dňa 14.2.2012 

                                             s Krajský školským úradom v Žiline. 

  

  Celkový prehľad súťaží : 

 

Vedomostné súťaže: školský rok 2011/2012 

P.č. Dátum Názov súťaže Použitie fin. 

prostriedkov 

€ 

Počet 

súťažiacich 

Počet 

zúčastnených 

1. 2.12.2011 OK olympiády Sj a lileratúry 40,12 16 34 

2. 13.01.2012 OK  Šaliansky Maťko v I. II. a III. 

kategórii 

176,44 43 66 

3. 17.01.2012 OK olympiády Anglického jazyka  

v kat. 1A a 1B 

106,89 34 55 

4. 20.01.2012 OK olympiády Nemeckého jazyka 

v kategórii 1A a 1B 

56,26 5 12 

5. 25.01.2012 OK Matematickej olympiády v kategórii 

Z5 a Z9 

159,04 43 61 

6. 01.02.2012 OK Dejepisnej olympiády v kategórii C, 

D, E a F 

163,28 34 52 

7. 15.02.2012 OK Európa v škole – výtvarná 

a literárna časť 

120,64 141 150/9 

8. 07.02.2012 OK Geografickej olympiády v kategórii 

E,F,G,H a I 

264,16 69 90 

9. 09.02.2012 OK Biologickej olympiády v kategórii 

C 

74,57  11 21 

10. 22.03.2012 OK Chemickej olympiády v kategórii 

Dz 

99,53 15 26 

11. 15.03.2012 OK Fyzikálnej olympiády v kategórii 

E,F 

263,75 27 37 

12. 29.03.2012 OK Pytagoriády P3, P4, P5 214,88 85 113 

13. 30.03.2012 OK Pytagoriády P6,P7, P8 189,59 82 112 

14. 19.04.2012 OK Poznaj a chráň..., Botanika, 

Zoológia a Geológia  

160,43 31 48 

      

Názov tábora Dátum Počet účastníkov 

Denný tábor  „Prázdninové všeličo“ 02.07.- 06.07.2012 13 detí +  2 vedúci 

Denný tábor „ Šporťáčik“ 09.07. – 13.07.2012 23 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „Olympionik v prírode“ 11.07. – 14.07.2012 15 detí + 1 vedúci 

Denný tábor „ Modelingový“ 16.07. – 20.07.2012 6 detí + 1 vedúci 

Denný tábor „ Indiánsky tábor“ 23.07.- 27.07.2012 22 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Žblnky- vlnky“ 30.07. – 03.08.2012 23 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „Pirátske leto“ 13.08. – 17.08.2012 19 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „Rozprávkovo“ 20.08.- 24.08.2012 19 detí + 2 vedúci 

Denný tábor „ Rozlúčka s prázdninami“ 27.08. – 31.08.2012 18 detí + 2 vedúci 



      

      

15. 11.04.2012 OK Matematickej olympiády Z6, Z7 

a Z8 

152,11 51 68 

16. 25.04.2012 OK Hviezdoslavov Kubín 2012 534,43 91 144 

17. 10.05.2012 OK Slávik Slovenska 171,92 50 78 

18. 16.05.2012 OK Archimediády 201,55 13 20 

19. 24.05.2012 OK Biologickej olympiády v kat. D 89,05 7 13 

Spolu:                                                                                             3238,64                848                  1200 

 

 

Športové súťaže: školský rok 2011/2012 

P.č. Dátum Názov súťaže Suma: Počet 

súťažiacich 

Počet 

zúčastnených 

1. 22.09.2011 OK v cezpoľnom behu žiakov 

a žiačok ZŠ, študentov 

a študentiek SŠ 

587,65 130 173 

2. 7.10.2011 OK v streľbe zo vzduchovky 

žiakov a žiačok ZŠ 

158,35 28 35 

3. 12.10.2011 OK vo veľkom futbale stredných 

škôl študentov 

72,59 60 67 

4. 13.10.2011 OK vo veľkom futbale stredných 

škôl študentiek 

81,97 46 52 

5. 14.10.2011 OK v malom futbale družstvo ml. 

žiakov ZŠ 

75,56 30 37 

6. 17.10.2011 Kvalifikácia na krajské kolo vo 

veľkom futbale SŠ študentov a 

študentiek 

277,36 89 98 

7. 21.10.2011 OK v mini futbale Mc Donald ´s 

Cup žiakov ZŠ 

112,-- 49 56 

8. 25.10.2011 OK v malom futbale družstvo ml. 

žiakov Školský pohár 

102,24 48 55 

9. 26.10.2011 OK vo futsale študentov SŠ 44,60 30 34 

10. 26.10.2011 OK v malom futbale starších 

žiakov ZŠ Jednota Cup 

67,59 40 45 

11. 24.10.2011 OK v malom futbale starších 

žiačok ZŠ 

106,33 40 47 

12. 27.10.2011 OK vo veľkom futbale starších 

žiakov ZŠ 

127,68 80 72 

13. 4.11.2011 OK vo florbale SŠ študentov a 

študentiek 

103,34 71 78 

14. 3.11.2011 OK vo veľkom futbale ZŠ - žiačky  97,04 45 51 

15. 11.11.2011 OK v basketbale SŠ študentov a 

študentiek 

121,58 72 78 

16. 09.11.2011 OK vo florbale družstvo st. žiačok 

ZŠ 

106,25  53 61 

17. 10.11.2011 OK vo florbale družstvo ml. 

žiakov ZŠ 

71,89 37 41 

18. 16.11.2011 OK vo florbale mladších žiačok 

ZŠ 

70,88 35 41 

19. 14.11.2011 OK v bedmintone ZŠ a SŠ 170,30 36 43 

20. 15.11.2011 OK vo florbale  starších žiakov ZŠ 88,64 44 49 

21. 25.11.2011 OK v stolnom tenise družstvo 

študentov a študentiek 

32,47 33 27 

22. 19.01.2012 OK v basketbale ZŠ  žiaci 94,29 35 40 

23. 26.01.2012 OK v basketbale ZŠ žiačky 87,02 32 38 

24. 31.01.2012 OK v stolnom tenise žiakov 

a žiačok ZŠ 

88,63 29 39 

25. 24.02.2012 OK vo vybíjanej ZŠ žiačky 166,49 60 67 

26. 28.02.2012 OK vo volejbale SŠ - študenti 69,32 45 52 

27. 21.02.2012 OK vo volejbale SŠ - študentky 65,04 40 46 

28. 23.03.2012 OK vo volejbale žiačok ZŠ 90,27 37 45 

29. 19.03.2012 OK vo volejbale žiakov ZŠ 98,78  27 33 

      



      

      

30. 16.03.2012 OK v hádzanej ZŠ Ch + D 128,13 50 57 

31. 27.04.2012 OK v atletike SŠ Ch + D 156,34 78 101 

32. 20.04.2012 Kvalifikácia na KK vo veľkom 

futbale st. žiačok Coca-cola 

114,47 45 53 

33. 18.04.2012 Kvalifikácia na KK mini futbale 

najlm. Žiakov ZŠ Mc Donald  

96,94 30 36 

34. 23.04.2012 Kvalifikácia na KK vo veľkom 

futbale žiačok ZŠ – Coca cola 

108,05 43 51 

35. 04.05.2012 Kvalifikácia na KK malý futbal 

žiačok Jednota Cup 

119,47 29 36 

36. 11.05.2012 Kvalifikácia na KK malý futbal 

ml. žiačok Školský pohár 

94,70 30 36 

37. 14.05.2012 Kvalifikácia na KK malý futbal 

ml. žiakov Školský pohár  

110,81 30 36 

38. 18.05.2012 Kvalifikácia na KK malý futbal st. 

žiakov Jednota Cup 

55,83 30 36 

39. 22.05.2012 OK v atletike ZŠ 1 105,76 313  343 

40. 05.06.2012 Krajské kolo v atletike ZŠ 415,77 190 246 

Spolu:                                                                                  5942,42             2269                    2631 

 

 

 

 

Porovnávacia tabuľka s minulým školským rokom: 

    

 Školský rok 

2010/2011 

Školský rok 

2011/2012  

 Rozdiel 

Počet členov v ZÚ 1377 1501 +124 

Počet vedených ZÚ 93 124 +31 

Počet účast. na prílež. činnosti 20485 14999 -5486 

Počet účast. na letnej činnosti 1170 694 -476 

Počet účast.  na súťažiach KŠÚ 1984 2005 +21 

 

 

   Z tabuľky je vidieť , že  stúpol záujem  detí a mládeže  o  pravidelnú  záujmovú  činnosť,  na druhej strane klesol 

počet účastníkov na príležitostnú a letnú   činnosť,  a to z dôvodu  čerpania dovolenky p. Vajdiarovej Žanety po 

nástupe  do zamestnania po skončení MD.   

 

                        

Finančná analýza  školského zariadenia CVČ Maják Námestovo 

 

1. Dotácia z rozpočtu mesta – schválená Oznámením výšky schválenej dotácie na rok 2011 zo dňa 21.3.2011 

a  Oznámením výšky schválenej dotácie na rok 2012 zo dňa 10.1.2012  .    

 

 

                        Rok 2011            Rok 2012 

                                             v celých Eur                v celých Eur 

 

Mzdy:      107000         104614 

Odvody:                 37664           36824 

Tovary a služby:  106501                     132344  

 Spolu:    251165         273782  

                

 

Podrobnejší rozpis  dotácie  za rok 2011 je vypracovaný v „Podrobnej správe o hospodárení za rok 2011“, 

 odovzdanej dňa 27.01.2012 Mestu Námestovo. 

 

 

 



 

 

 

     2.    Mimorozpočtové finančné prostriedky  

  

a/  zo vzdelávacích  poukazov   ( VP )                      v   Eur  

    

    za obdobie  september – december 2011                                336,00            

    

    Použitie VP:      služby súvisiace s účasťou na súťažiach  212,80                                   

       odmeny  na dohody o PČ                                 123,20                                 

____________________________________________________________________________________________ 

 Spolu:               336,00           

 

    

                               v  Eur 

   

   za obdobie  január – jún  2012                                                          522,00     

 

    Použitie VP:      služby súvisiace s účasťou na súťažiach       243,60                                   

       materiál                                                 134,93                                  

__________________________________________________________________________________________ 

 Spolu:                378,53    

    

 

- nevyčerpané fin. prostriedky zo VzP v sume 143,47 € sa použijú na materiálne zabezpečenie 

 súvisiace s otvorením nového školského roka 2012/2013. 

 

 

 

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  Eur 

 

   za obdobie september – december 2011                           8396,30 

  

   Použitie RP:      cestovné      71,14 

       energie, telekom.              1169,20 

                  prevádz. stroje a zar.                            773,90 

       materiál                                                         4731,57 

                  údržba                                                       296,05 

       poistné                                                                          95,80  

       služby                                                                         627,87 

       šport. a  kult. podujatia                                      630,77             

________________________________________________________________________________________ 

 Spolu:                            8396,30 

 

                                

                                                                                          v  Eur 

 

     za obdobie január – jún 2012                    14298,70 

 

    Použitie RP:      cestovné      22,76 

       energie, telekom.                549,38 

                  prevádz. stroje a zar.                              50,00 

       materiál                                                         8082,21 

                  údržba                                                       190,60 

       poistné                                                                          46,64  

       služby                                                                         569,75 

       šport. a  kult. podujatia            2531,86 

 _________________________________________________________________________________________ 

  Spolu:                                                                                             12043,20 

 

 



 

 

-nevyčerpané RP k  31.8.2012   v sume  2255,50  Eur,  sa použijú na zakúpenie materiálu, učebných a tréningových 

pomôcok , propagáciu a pod.,  potrebných  na otvorenie  záujmových útvarov v novom školskom  roku  2012/2013.  

 

 

 

c/   prímestské  tábory ( PMT )                                   v  Eur 

 

      júl-august 2012                           2690,50               

 

      Použitie RP:      materiál-organiz. zabezpeč. PMT       2561,28 

                                čistiaci a hygien materiál                                      129,22  

_______________________________________________________________________________________    

    Spolu:                                2690,50                                                                 

  

 

- na zabezpečenie obedov, cestovného ( v rámci výletov po okolí) , vstupného( hrad, galéria, kúpaliská, 

tenisový kurt, kinderland, plavba  loďou, Aquapark D.K.,  Or. lesná železnica v Or. Lesnej),  poistného  

účastníkov táborov, zakúpenie  cien, čistiaceho a hygienického materiálu. 

 

 

 

d /  finančné dary             v  Eur  

        

     za obdobie september – december 2011                                        583,00 

 

      Použitie:        cestovné         228,16 

                               materiál                     145,84 

                               školenie    Jumping                                             209,00 

_____________________________________________________________________________________ 

  Spolu:           583,00 

  

      

    za obdobie január –august 2012                      800,00 

 

 

      Použitie:        mater. –organizačné  zabezpečenie 

                               športového dňa pre  firmu   Panasonic                 73,79  

                               učebné pomôcky        150,00 

                               služby         105,84                    

_______________________________________________________________________________________ 

     Spolu:                       329,63 

 

 

- nevyčerpaná suma  470,37 Eur  sa použije  v zmysle darovacej zmluvy bez účelu , podľa potrieb organizácie .  

 

 

e /  príležitostné akcie                     v  Eur 

 

      za obdobie september – december 2011                    25,50 

 

     Použitie:              materiál          25,50 

_______________________________________________________________________________________ 

    Spolu:            25,50 

 

 

                                                                                                         v  Eur 

 

      za obdobie január – jún 2012                                                      1028,00 

 

      Použitie:   materiálno-organizačné zabezpečenie                       807,18 

                        rôznych príležitostných akcií  

________________________________________________________________________________________ 

    Spolu:                                                                                           807,18 



 

 

- suma 220,82 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  Eur                   v  Eur 

 

     za obdobie september – december 2011                                    2798,50     2798,50 

 

    

                                                                                                      náklady   refundácia 

                                                                                           v  Eur                               v  Eur 

 

       za obdobie január – jún 2012                                                  6464,63   6464,63 

 

                                                                                    

    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. 

 

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  niekoľkokrát žiadaná  a prisľúbená zo strany zriaďovateľa 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:   

 

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

využívaním, 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 psychických síl. 

Vychádzame zo sebahodnotenia zariadenia SWOT analýzy, kde silnou stránkou je tímová práca kvalifikovaného 

a skúseného pedagogického kolektívu .Veľmi dobrá je spolupráca so zriaďovateľom. 

Medzi ohrozenia patrí prijatá legislatíva financovania centier voľného času, nezamestnanosť a sociálna situácia 

v regióne. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ciele a priority zariadenia:   

 

- možnosť pracovať s deťmi a mládežou zo širšieho okolia, ktoré navštevujú záujmové útvary a spolupracovať 

   so samosprávou z týchto obcí, aby financovali túto pravidelnú záujmovú činnosť 

- tvorba projektov širokého zamerania s maximálnym využitím dostupných grantov a fondov 

- práca s integrovanými deťmi a mládežou, využitie špeciálneho pedagóga z kolektívu CVČ 

- zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičov na mimoškolskej záujmovej činnosti, skvalitniť spoluprácu  

  vychovávateľ- rodič 

- vytváranie podmienok pre činnosť, modernizáciu zariadenia a realizáciu programov a projektov orientovaných 

  na ochranu detí a mládež pred  sociálno – patologickými javmi. 

              

      

 

 

 

 

 

Vypracoval:                               Mgr. Slovíková Marta, riaditeľka CVČ 

 

                       ............................................................ 

 

     Ing. Kurjáková Marcela, ekonomické oddelenie CVČ 

 

     ........................................................... 

Námestovo, 03.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


