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  Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

  tel. 037 / 6524325 

  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školský rok 2019/2020 

 

Začiatok záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti: 2.9.2019 

Ukončenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti: 15.6.2020 

Začiatok letnej prázdninovej činnosti:   1.6.2020 

Ukončenie letnej prázdninovej činnosti:   21.8.2020 

 

Táto správa je vypracovaná podľa §14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 

10/2006-R. 

 

1 Názov zariadenia: Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

2 Adresa:   Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra 

3 Tel. kontakt:  037/6524325  

4 mail:   cvcdomino@zoznam.sk, 

web:   www.cvcdomino.com 

5 Zriaďovateľ:  Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60 

6 Riaditeľ:  Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Adela Maškinová 
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7 Poradné orgány 

 

Rada školského zariadenia 

PaedDr. Alena Mrázová  predseda, zo skupiny pedagogických pracovníkov CVČ,

     kontakt 037/6524325, 

Ing. Erika Mňahončáková, PhD. Podpredseda, zo skupiny rodičov, 

PaedDr. Katarína Hudáková  zo skupiny pedagogických pracovníkov CVČ, 

Katarína Berkiová    zo skupiny nepedagogických pracovníkov CVČ, 

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. zo skupiny rodičov, 

PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková zo skupiny rodičov, 

Jaroslav Hrubý   zo skupiny rodičov, 

Mgr. Miloslav Špoták   delegovaný zriaďovateľom, 

Ing. Jarmila Králová, PhD.  delegovaná zriaďovateľom, 

Pavol Obertáš    delegovaný zriaďovateľom, 

PaedDr. Tatiana Vaňová  delegovaná zriaďovateľom. 

 

Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

Mgr. Stanislava Galová  predseda, 

PaedDr. Katarína Hudáková  člen predsedníctva, 

Katarína Berkiová    člen predsedníctva, 

Ing. Anna Kúbeková   člen predsedníctva 

Ing. Peter Bakay   člen predsedníctva, 

Adela Komáromyová   člen, 

Jana Ďurková    člen, 

Ing. Martin Mikuláš   člen, 

Ing. Zuzana Jakubíková  člen. 

 



8 Počet členov v záujmových útvaroch k 15. 9. 2019  

  

Celkový počet ZÚ: 62.  

Všetkých členov spolu: 932.  

Normatívnych členov: 883 

Počet členov navštevujúcich viac ako jeden ZÚ: 49. 

 

9 Začlenenie ZÚ do odborných oblastí v školskom roku k 15. 9. 

2019 

  

a) Oblasť jazykov:  počet krúžkov:3, 

počet detí spolu: 34+4, 

     Aj – pre najmenších 1,2,3 /Mgr. A. Pálfy/. 

b) Oblasť spoločensko-vedná, vzdelávacia: počet krúžkov 6, 

detí spolu 76+7, 

       Mamičky a detičky Lienočky /Mgr. Solárová Z./, 

      Maminy a drobci /L. Hudáková/,  

Lienky I /Mgr. Solárová Z./, 

Pampúšik I,II,III /Mgr. Valentová J./. 

c) Oblasť prírodovedno-environmentálna: počet krúžkov:4, 

detí 48+3, 

Čimovinky /Ing. Jakubíková Z./, 

Šikovné ruky a Aranžovanie I.,II.,III./Ing. 

Jakubíková Z./. 

 d) Oblasť pracovno-technická:  počet krúžkov: 1, 

detí:10, 

Plastový modelár /Mgr. Mikuláš M/. 

e) Oblasť esteticko-kultúrna: počet krúžkov: 26, 

detí: 401+29, 

DFS Borinôčka I.,II. /Mgr.Solárová, a spol./, 

     Makovičky /Mgr. Z. Solárová/, 

Paletko /PaedDr. V. Mankovecká/, 



Pastelka I.,II. / BcA.A. Zákopčanová/, 

     Pastelka MŠ I.,II./BcA. A. Zákopčanová/, 

     FS Furmani / Mgr. M. Hlavatý PhD./, 

      TS EIJA I.,II.,III., /Bc. Sýkorová E./, 

     TS EIJA noví /p. Výberčiová/, 

DFS Borinka st. /Mgr. M. Hlavatý, PhD./, 

      DFS Borinka ml. I., II. /Mgr. Katarína Hudáková/ 

Ľudová hudba /E. Sitár DiS.art /, 

     Flauty I. /E. Sitár DiS.art/, 

     Spevácka skupina DFS Borinka /E. Sitrár/, 

     Folklórny krúžok ZŠ /E. Sitár DiS.art/, 

TS Madhouse (Ing. B. Belanová), 

     Šašo Jašo /Mgr. E. Arvensisová/, 

Divadelníček / Mgr. E. Arvensisová/, 

Jašovo /Mgr. E. Arvensisová/, 

     Divadelný ZŠ /Mgr.E. Arvensisová/, 

     TS Street artists /G. Lataníková/.  

 f) Oblasť telovýchovy a športu:  počet krúžkov: 22, 

detí: 314+6, 

       Stolný tenis /PaedDr. A. Mrázová/, 

Karate I,II /Mgr. Pálfy A./, 

       Žabky /Mgr. Valentová J./, 

      Karate chrenová /Ing. I. Halmo/,  

      Rekreačný šport/Mgr. J. Uhlár/, 

      Sambo/Ing. I. Pálfy/, 

       Šerm TORMENTA /Ing.M.Kujovský,PhD./, 

       Šerm Bojar /Martin Oravec./, 

Šach . /Zelovič F./, 

Futbal I,II /Mgr.Fógl M. Lenický/, 

Hokej I.,II.,III.,IV. /Bc. P. Klobučník, .Mgr P. 

Galan,  Mgr. Martin Kalafa, Mgr. Daniel Socha./, 

       Basketbal / Mgr. P. Zákopčan /, 

       Strelecký- presná muška /Mgr.A. Maškinová/, 

       Capoeira / M.Babjak/, 



     Mažoretky INIMA I. /Ing.Alžbeta Kovárová/, 

Zápasenie I.,II./Mgr. B. Zámočníková, Ing. V. 

Magdina/. 

 

Prehľadná tabuľka záujmových útvarov v školskom roku 2019/2020 

V záujmových útvaroch sa pracovalo podľa výchovného programu schváleného 11. septembra 

2019, s dodatkami v zmysle platnej legislatívy. Výchovný program zohľadňuje výchovné 

štandardy určené pre CVČ. Tematickými oblasťami výchovy sú: spoločensko-vedná, 

pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-kultúrna, telovýchovy a športu. 

 

 

Zameranie - oblasť 

Počet 

záujmových 

útvarov 

Počet členov 

navštevujúcich 

jeden ZÚ 

Počet členov 

navštevujúcich 

viac ako jeden 

ZÚ 

Spolu 

členov 

Jazyky 3 34 4 38 

Spoločenské vedy 6 76 7 83 

Prírodovedno-

environmentálna 

4 48 3 51 

Pracovno-technická 1 10  10 

Esteticko-kultúrna 26 401 29 430 

Telovýchova a šport 22 314 6 320 

spolu 62 883 49 932 

 

 

Zmeny v druhom polroku školského roku 2019/2020 

Výmena vedenia krúžkov Šašo Jašo, Divadelníček, Jašovo, Divadelný ZŠ, z dôvodu nástupu 

Mgr. Elizabety Arbetovej rod. Arvensisovej na materskú a rodičovskú dovolenku. 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školského zariadenia pri CVČ Štefánikova trieda 63, Nitra, 

dňa: 26.2.2020. 

Ukončenie funkčného obdobia a zároveň pracovného pomeru riaditeľky PaedDr. Viktórie 

Mankoveckej, dňa: 14.3.2020. 

Vymenovanie do funkcie riaditeľa Mgr. Mariána Hlavatého, PhD., dňa 15.3.2020. 



Výchovno-vzdelávacia činnosť /vyučovanie/ prerušená v čase od 16.03.2020 do 29.03.2020, 

na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 

2020. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30.3.2020 do 14.6.2020. 

 



10 Údaje o počte zamestnancoch školského zariadenia 

Údaje o počte interných pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu ku dňu 18.6.2020 

Por. č. Kategória pedag. zamestnanca Úväzok v % Kariérový stupeň 

1. Vychovávateľ  100%  PZ –samostatný  

2. Vychovávateľ  100%  PZ –samostatný  

3. Vychovávateľ  100% PZ - samostatný 

4. Vychovávateľ  100% PZ - samostatný 

5. Vychovávateľ  100% PZ s I. atestácou 

6. Vychovávateľ  100% PZ - samostaný  

7. vychovávateľ 100% PZ - samostatný 

8. Vychovávateľ  100% PZ - samostatný 

9. Vychovávateľ   68% PZ - samostatný 

 

Riadiaci zamestnanci: 

Funkčné zaradenie Kariérový stupeň Ukončené vzdelanie VPZ 

Riaditeľ od 15.3.2020 VPZ s II. atestáciou  

Zástupca riaditeľa VPZ s I. atestáciou Funkčné inovačné FIV 2 

 

Zoznam nepedagogických zamestnancov v trvalom pracovnom pomere: 

Por. č. Pracovné zaradenie Úväzok v % 

1. Hospodárka, účtovníčka 100% 

2. Administratívna zamest. 100% 

3. Informátorka HB 56% 

4. upratovačka 100% 

5. údržbár, kurič, vodič 100% 

6. upratovačka 100%  

7 Informátorka EP 56% 



externí zamestnanci na dohodu o pracovnej a brigádnickej činnosti 18 

dobrovoľníci 6 

 

 

11 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 

PaedDr. Katarína Hudáková – prípravné atestačné – predpoklad ukončenia (posun z dôvodu 

pandemickej situácie) október 2020. 

Erik Sitár, DiS. Art – Masarykova univerzita Brno – Hudobná veda – externé štúdium. 

 

Aktualizačné vzdelávanie: celkový počet hodín 10 

Názov vzdelávacieho programu: Ochrana osobných údajov – poučenie pedag. a nepedag. 

zamestnancov o Zákone č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie 

niektorých predpisov. Doplnenie údajov a riešenie modelových situácií k eliminovaniu 

možných chýb. 

Lektor:  Ing. Kristína Vargová 

Dátum: 23.09.2019 

Počet hodín: 2  

Názov vzdelávacieho programu: Implemenácia zákona 138/2019 do výchovno-vzdelávacej 

činnosti vychovávateľov v CVČ. 

Vyhlášky 361/2019 Program vzdelávania a modul programu vzdelávania v profesijnom 

rozvoji.  

Lektor:  PaedDr Viktória Mankovecká 

Dátum: 18. 11. 2019  

Počet hodín: 2  

Názov vzdelávacieho programu: Vytváranie pozitívnej klímy a atmosféry na pracovisku 

Lektor:  PaedDr. Alena Mrázová 

Dátum: 24.2.2020 

Počet hodín: 4  

Názov vzdelávacieho programu: Aplikácia Vyhlášky MŠVV a Š SR O kvalifikačných 

predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie 

pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v 



školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov . Kompetencie vychovávateľov podľa 

kariérových stupňov. 

Lektor:  Mgr. Marián Hlavatý, PhD.  

Dátum: 11. 6.2020 

Počet hodín: 2  

Zamestnanci sa zúčastňujú odborných kurzov, seminárov a školení v ich odbornej oblasti 

s prihliadnutím na špecifickosť a dopĺňanie profesijných kompetencií. Z absolvovaných 

školení a kurzov účastníci získali potvrdenia.  

V rámci celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti kontinuálneho 

vzdelávania /profesijného rastu/ s možnosťou získania kreditov pociťujeme nedostatočnú 

ponuku vzdelávacích programov a školení pre vychovávateľov v CVČ zo strany 

akreditovaných vzdelávacích inštitúcií. 

 



12 Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti – 

príležitostná činnosť 

Počet podujatí:    108. 

Počet účastníkov:    4066. 

Počet vystúpení reprezentačných súborov: 53. 

počet účinkujúcich:    1409. 

 

12.1 Organizovanie predmetových olympiád, postupových súťaží vyhlasovaných MŠ VV 

a Š SR 

Predmetové olympiády a postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR boli naplánované v 

druhom polroku školského roka 19/20. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola prerušená v čase 

od 16.03.2020 do 29.03.2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, zo dňa 12. marca 2020, a následne bola výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v 

čase od 30.3.2020 do 14.6.2020, z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

12.2 Organizovanie miestnych podujatí pre deti a mládež 

Október   Hallowen párty   zodp. Mgr. Zuzana Solárová 

  Festival vedy a techniky  zodp. Ing. Z. Jakubíková 

  Majstrovstvá okresu v šachu  zodp. Mgr. Adela Maškinová 

  Florbalový turnaj   zodp. PaedDr. Alena Mrázová 

  Lampášikový pochod   zodp. PaedDr. Alena Mrázová 

November  Pop tón     zodp. PaedDr .Katarína Hudáková 

   Šaráda     zodp. Mgr. J. Valentová 

   Hlavolamiáda    zodp. PaedDr. Alena Mrázová 

   Stolnotenisový turnaj   zodp. PaedDr. Alena Mrázová 

   Línia a kondícia   zodp. Mgr. Andrea Pálfy 

December 2019 Vianočné zvonky   zodp. Mgr. M. Hlavatý,PhD. 

   Mikuláš v Domine   zodp. PaedDr. Katarína Hudáková 

   Súťaže v aranžovaní rastlín a kvetov  zodp. Ing. Zuzana Jakubíková 

   Vianočný turnaj v stolnom tenise zodp. PaedDr. Alena Mrázová 

   Predvianočná nádielka karate  zodp. Mgr. Andrea Pálfy 

   Mikulášku Mikulášku   zodp. Mgr. Elizabeta Arbetová 

Február  Fašiangová tancovačka  zodp. Mgr. M. Hlavatý, PhD. 



12.3 Realizácia celomestského projektu prevencie drogových závislostí pod názvom 

„Vyber si správne“ 

Počas školského roka do 15.3.2020 bolo 76 stretnutí s účasťou 1615 žiakov. 

 

12.4 Realizácia podujatí pre deti z marginalizovaných skupín a pre deti so zdravotným 

postihom 

Podujatia sa realizovali v spolupráci so ZŠ Krčméryho, ZŠ s MŠ Novozámocká – Orechov 

dvor.  

Mikulášsky darček       zodp.. Mgr. A. Maškinová  

Vianočné aranžovanie kvetín pre telesne postihnuté deti zodp. Ing. Zuzana Jakubíková  

  

12.5 Činnosť a aktivity žiackeho parlamentu spojené so vzdelávacím programom v 

spolupráci s UKF v Nitre 

Koordinátor: Mgr. Adela Maškinová 

Zapojenosť: 14 ZŠ Mesta Nitry 

Aktivity: 

September, október 2019: 

1. zasadnutie Žiackeho parlamentu (ďalej len ŽP), formovanie ŽP, časový plán aktivít. 

Plán stretnutí ŽP: 

07.11.2019 – zasadnutie v CVČ. 

19.11.2019 – prednáška UKF. 

22.11.2019 – Šaráda. 

28.11.2019 – zasadnutie v CVČ. 

06.12.2019 – Mikuláš pre deti - návšteva ZŠ Krčméryho. 

16.01.2020 – zasadnutie v CVČ. 

November 2019: 

1. téma vzdelávania – 30 rokov nežnej revolúcie – udalosť, dôsledkom ktorej bolo 

odstránenie komunistického režimu v Československu – 3. ročník v spolupráci s UKF 

Nitra, Filozofickou fakultou, Katedrou politológie a euroázijských štúdií, sa 

realizovala 19.11.2019 v prednáškovej miestnosti uvedenej katedry. 

Garant: PhDr. Mária Kočnerová, PhD., študenti UKF. 

„Šaráda“ – z príležitosti Dňa študentstva sme sa úspešne zapojili do tradičného 

kultúrno-spoločenského podujatia v CVČ, dňa 23.11.2019 – spoluorganizátori. 

Garant: Mgr. Jana Valentová 



December 2019: 

„Mikulášsky darček“ – kúltúrno spoločenské podujatie v spolupráci ZŠ Krčméryho 

pre deti z marginalizovaného prostredia. 

Február 2020: 

2. téma vzdelávania – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – spolupráca 

s UKF Nitra, Filozofickou fakultou, Katedrou politológie a euroázijských štúdií, sa 

realizovala 25.02.2020. 

Garant: PhDr. Mária Kočnerová, PhD., študenti UKF 

Plánované aktivity neuskutočnené kvôli pandemickej situácii: 

Apríl 2020 

Zápasy za ľudské práva, systémy ochrany ľudských práv, členenie, typy. Všeobecná 

deklarácia ľudských práv. 

Téma obete holokaustu – v tejto súvislosti plánujeme návštevu múzea holokaustu. 

Máj 2020 

Ukončenie – záver realizácie projektu – historické udalosti a významné osobnosti a 

„Deň víťazstva nad fašizmom“. 

Pre aktívnych pravidelných účastníkov všetkých prednášaných tém – návšteva 

pamätného miesta, mesta: (1. Ročník – návšteva múzea holokaustu – Sereď, 2. Ročník 

– návšteva historického vojenského múzea – Piešťany, plán 3. Ročníka – Matica 

Slovenská a národný cintorín – Martin). 

 

12.6 Spoluúčasť na podujatiach organizovaných Mestom Nitra 

Fašiangový karneval      zodp: Mgr. M. Hlavatý,PhD. 

Nitra milá Nitra - Cyrilometodské slávnosti   zodp: Mgr. M. Hlavatý,PhD. 

Chrenovské stánky      zodp: Mgr. M. Hlavatý,PhD.  

 

12.7. Prázdninová činnosť.  

Mestské detské denné letné tábory 

Hlavná budova CVČ – Štefánikova trieda 63, Nitra: 

       počet detí 

1. 01.-07.7.2020 – Dráčik,   7 

2. 06.-10.07.2020 – Hopsasa,   29 

3. 13.07-17.07.2020 – Štvorlístok,  29 

4. 20.07.-24.07.2020 – Slniečko,  29 



5. 27.07.-31.07.2020 – Bambuľkovo,  28 

6. 03.08.-07.08.2020 – Haravara,  31 

7. 10.08.-14.08.2020 – Kamaráti,  30 

8. 17.08-21.08.2020 – Vševedko.  28 

Elokované pracovisko CVČ – Topoľová 1, Nitra – Chrenová 

1. 06.07.-10.07.2020 – A-lienka,  13 

2. 20.07.-24.07.2020 – Lárom-fárom.  25 

Spolu 249 detí 

Letné školy 

Hlavná budova CVČ – Štefánikova trieda 63, Nitra: 

1. 06.07.-10.07.2020 – Letná škola mažoretiek kadet, 

2. 13.07.-17.07.2020 – Letná škola mažoretiek junior, 

3. 20.07.-24.07.2020 – Letná škola mažoretiek senior, 

4. 20.07.-24.07.2020 – Letná výtvarná škola, 

5. 03.08.-07.08.2020 – Letná škola tanca. 

Elokované pracovisko CVČ – Topoľová 1, Nitra – Chrenová 

1. 13.07.-17.07.2020 – Letná škola športu I., 

2. 27.07.-31.07.2020 – Letná škola tanca, 

3. 03.08. – 07.08.2020 – Letná škola športu II. 

V letných školách sa zrekreovalo spolu 79 detí. 

 

Iné letné aktivity – vystúpenia, podujatia, sústredenia 

1. 02.07.2020 – sústredenie FS Furmani, 

2. 03.07.2020 – sústredenie FS Furmani, 

3. 05.07.2020 – vystúpenie FS Furmani – Cyrilometodské slávnosti 2020 v Nitre, 

4. 11.07.2020 – vystúpenie FS Furmani – Tancovačka v Jedľových Kostolanoch, 

5. 01.08.2020 – vystúpenie Mažoretky INIMA – Ultraman, 

6. 06.08.2020 – workshop Mažoretky INIMA – Krajské osvetové stredisko Nitra, 

7. 08.08.2020 – vystúpenie Mažoretky INIMA – Drumpoint Nitra, 

8. 19.08.2020 – sústredenie FS Furmani, 

9. 20.08.2020 – sústredenie FS Furmani, 

10. 21.08.2020 – vystúpenie FS Furmani – podujatie Chrenovské stánky, Nitra, 

11. 26.08.-30.08.2020 – workshop ĽH DFS Borinka ,,Na našu nótu“ – Trávnica. 

  



Prehľadná tabuľka letnej činnosti 2019 : 

 Mestské 

tábory 

Letné školy Reprezentácia 

v zahraničí 

Sústredenia Podujatia a 

vystúpenia 

Počet 10 7 0 7 2 

Účastníkov 

spolu 

249 79  127 14 

Celkový počet rekreovaných detí : 328 

 

12.8 Úspechy záujmových útvarov a ich členov v súťažiach: 

60 ZÚ, súborov a klubov pracovalo počas školského roka 2018/2019, kde hlavným 

zameraním bolo neformálne vzdelávanie. Z tohto množstva záujmových útvarov (ďalej len 

ZÚ) sú také, ktoré dosiahli vynikajúce úspechy, ktorými prezentovali nielen naše zariadenie a 

mesto ale aj Slovensko a zahraničie.  

TS EIJA: 

WADF medzinárodná európska bodovacia súťaž Liberec CZ 

 JVK junior: 1. miesto. 

WADF medzinárodná európska bodovacia súťaž Zalaegerszeg HU 

 JVK sólo: Silvia Klenková – 3miesto,  

Gabriela Dilhoffová – 2 miesto, 

   Viktória Sýkorová – 1. Miesto. 

 JVK skupina: 1 miesto, 2 miesto, 

 HVK skupina: 2 miesto + špeciálna cena poroty. 

Regionálna súťaž hudobného folklóru: 

 DFS Borinka ĽH – strieborné pásmo, 

 DFS Borinka spevácka skupina – zlaté pásmo s postupom do krajského kola, 

 DFS Borinka – sólo spev Juliana Danková – zlaté pásmo s postupom do kraj. kola, 

 DFS Borinka duo – zlate pásmo. 

Karate IMPERIUM: účasť na celoslovenských kolách pohárových súťaží. 

 Natália Vargov – majsterka Slovenska, 

 Zita Bakayová – vicemajsterka Slovenska, 

Plastový modelár: 

 Dominika Vnuková – svetová súťaž SCALE MODEL WORLD UK – 3. Miesto, 

 Samuel Čarný – Majstrovstvá Slovenska – 1. Miesto. 



12.9 Formy propagácie  

 aktívna webová stránka, 

 Facebook funpage Centrum voľného času Domino Nitra, 

 príspevky do médií, 

 natáčanie krúžkovej činnosti regionálnými televíziami, 

 výroba plagátov, letákov, pútačov a ich distribúcia do škôl a inštitúcií, 

 organizovanie a realizovanie podujatí pre školy, v školách a v CVČ, 

 informačné tabule k výchovnej činnosti v interiéroch a exteriéroch nášho zariadenia, 

 propagácia výchovnej činnosti v obchodných centrách a na verejnosti. 

 

 

13 Projekty školský rok 2019/2020 

 

Nitra moje mesto – Mesto Nitra:    300,-€  Mgr.J. Valentová,PaedDr. 

V. Mankovecká 

projekt nebol realizovaný 

Šport a zábavné aktivity pre všetkých – NSK:  1 200,-€ PaedDr. A. Mrázová  

Tancovala by som bosá som – NSK:  1 500,-€  Mgr.Marián Hlavatý,PhD 

Balíček súťaží a hier rómske deti – Mesto Nitra: 370,- €  Mgr. A. Maškinová 

 

Mladí v projekte – vzdelávanie – Mesto Nitra: 0   žiacky parlament 

Mgr. Adela Maškinová 

Fašiangová tancovačka – ZSE:   700,- €  Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 

_________________________________________________________________________ 

Spolu podaných: 7 projektov. 

 

 



14 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou 

školskou inšpekciou 

 

Inšpekcia v hodnotiacom školskom roku 2019/2020 nebola uskutočnená. Na základe výzvy 

ŠŠI sme zverejnili údaje o počte ZÚ, rozvrh hodín záujmovej činnosti a miesta, kde sa 

pravidelná činnosť uskutočňuje. 

 

15 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

zariadenia z pohľadu vlastného hodnotenia 

 

Budova v centre mesta – CVČ Štefánikova trieda 63 

 Generálna oprava budovy a kompletná rekonštrukcia sa uskutočnila v školskom roku 

2008/2009. Kolaudácia bola 4. júna 2009. Stav budovy spĺňa požiadavky súčasného 

štandardu. Je vybudovaný bezbariérový vstup pre imobilných účastníkov. 

Nedostatky: 

Za budovou sa nachádza asfaltové ihrisko, ktoré je nefunkčné, nespĺňa požiadavky 

bezpečnosti. Má nevyhovujúci povrch a mantinely. Tribúna a priestory pod tribúnou sú 

zvlhnuté a opadáva omietka. Je porušená statika tribúny. Prevádzkovaním zrekonštruovaného 

ihriska by sa zvýšila členská základňa záujmových útvarov a taktiež početnosť športových 

podujatí, o ktoré majú deti a mládež záujem. 

Budova CVČ Chrenová, Topoľová č. 1 – elokované pracovisko 

Budova bola v septembri 2006 odovzdaná po komplexnej rekonštrukcii do užívania, spolu 

s vybavením mobiliáru. Je vhodná na využívanie na pravidelnú záujmovú a príležitostnú 

činnosť. 

Nedostatky:  

Zatekajúca strecha. 

Budova CVČ Na Hôrke 30, elokované pracovisko 

Od septembra 2017 boli priestory k výchovnej činnosti premiestnené v rámci areálu. 

Budova je v správe Službytu s.r.o. Naše zariadenie je prevádzkované formou zmluvy 

o výpožičke so spomenutým subjektom. 

Nedostatky:  

Zatekajúca strecha.  



Pre rozsah činnosti, ktorá je v danom objekte plánovaná, je veľkosť nami využívaných 

priestorov nedostačujúca. 

 

16 Údaje o finančnom a a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti zariadenia  

 

Správa o hospodárení – príloha č.1 

Činnosť v ZÚ je obohatená finančnými príspevkami z 2% právnických alebo fyzických  

osôb, prostredníctvom OZ rodičov pri CVČ Štefánikova trieda 63, Nitra.  

 

17 Koncepčný zámer – vyhodnotenie  

 

Dlhodobé ciele: 

Udržanie a zvyšovanie členskej základne ZÚ. 

Uskutočňovanie kvalitných a atraktívnych podujatí pre cieľovú skupinu – deti a mládež. 

Vytváranie priestoru pre nové, zaujímavé voľnočasové aktivity, podľa dopytu verejnosti.  

Získavanie externistov – odborníkov, dobrovoľníkov.  

Pokračovanie v zabezpečovaní prázdninovej činnosti.  

Úspešná prezentácia a reprezentácia na verejnosti doma i v zahraničí. 

Práca na propagácii zariadenia, tvorba a realizácia projektov vyhlasovaných štátnymi 

inštitúciami a nadáciami.  

Umožňovať a rozširovať podmienky ku kvalitnej výchovnej práci pre interných 

pedagogických zamestnancov.  

Viesť výchovno-vzdelávacie aktivity zážitkovou, uvoľnenou a priateľskou formou. 

Venovať pozornosť aj najmladšej vekovej kategórii - deťom predškolského veku. 

 

V školskom roku 2019/2020 sa nám podarilo udržať členskú základňu s celkovým počtom 

932 detí a mládeže v 62 záujmových útvaroch. 

V rámci koncepčného rozvoja i naďalej zostáva realizácia príležitostných podujatí, práca 

s deťmi a mládežou na miestnej úrovni. Venujeme sa práci s dobrovoľníkmi. Realizujeme 

prevenciu drogových závislostí a kriminality. Oblasť našej činnosti je zameraná aj na 

dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu a metodicko-odbornú činnosť v oblasti 



voľnočasových aktivít, smerom k pedagógom ZŠ, SŠ i študentom UKF Nitra, i k občianskym 

združeniam pracujúcich s deťmi a mládežou.  

Viaceré plánované aktivity v tomto školskom roku neboli realizované z dôvodu pandemickej 

situácie a prerušenia prezenčnej formy záujmovej činnosti, spôsobenej novým koronavírusom 

SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19. 

 

 

 

 



Swot analýza výsledkov školského zariadenia CVČ , Štefánikova tr.63 

 Swot analýza k 30.8.2020 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

- široký záber výchovnej činnosti zariadenia, 

kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť 

interných a externých zamestnancov, 

- vzájomná spolupráca pedagógov a vzájomná  

 ústretovosť, 

- flexibilita, originalita a samostatnosť 

pedagógov, 

- referencia spokojnosti zo strany verejnosti, 

pozitívna spätná väzba, 

- imidž a dobré meno zariadenia, 

- dobrá spolupráca s materskými školami, 

školami, 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a s 

predstaviteľmi štátnej a územnej samosprávy, 

- dobrá spolupráca s inštitúciami a inými 

subjektmi Mesta Nitra a Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, 

- prezentácia činnosti detí, mládeže a 

padagógov na verejnosti a na podujatiach mesta 

Nitry a okolia, 

- propagácia činnosti zariadenia, 

- vyhovujúce pracovné prostredie, 

- dobrá klíma na pracovisku,  

- strategická poloha budov CVČ, vyhovujúca 

nielen pravidelným návštevníkom, ale aj 

účastníkom podujatí z regiónu, 

- vytvorený bezbariérový vstup pre imobilných  

 návštevníkov zariadenia, 

- realizácia cyklických seminárov pre ZŠ 

v oblasti drogovej prevencie a prevencie 

- obmedzené možnosti pre športové a iné 

netradičné ZÚ, 

- chýbajúci technik na prácu s technickými 

zariadeniami pri podujatiach (činnosť je 

nahrádzaná pedagómi), 

- nezáujem mladých ľudí s pedagogickým 

vzdelaním o prácu v CVČ, 

- účastníci ZÚ odchádzajú do ZUŠ a 

konzervatórií s dôvodu získania absolventských 

osvedčení, 

- chýbajúca možnosť prezentácie na 

hromadných podujatiach v domovských 

priestoroch CVČ z dôvodu nízkej kapacity 

priestorov 

 



kriminality, 

- úspešnosť ZÚ na súťažiach, 

- kvalitná realizácia prázdninovej činnosti, 

narastajúci záujem verejnosti, 

- úspešná reprezentácia záujmových útvarov nie 

len Slovensku, ale i v zahraničí.  

 PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA 

- v maximálnej miere využiť možnosti  

 ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania a  

 podpora zo strany vedenia, 

- projekty, granty, silný sponzor, 

- využitie všetkých možností na propagáciu 

 činností v médiách a na sociálnych sieťach, 

- získavanie darcov o poukázaní sumy do výšky 

 2% dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby, 

- dobrá spolupráca s inštitúciami pracujúcimi s 

deťmi a mládežou, 

- prehlbovanie vzťahov s rodičmi a priateľmi 

CVČ, 

- rozšírenie činností v MŠ a ZŠ v pôsobnosti 

Mesta Nitry, 

- rozšírenie činností v mestských častiach Mesta 

Nitry. 

- silné konkurenčné prostredie (ZUŠ, súkromné 

umelecké školy, konzervatóriá, športové kluby, 

jazykové školy, CVČ zriadené na ZŠ,...) 

-nezáujem nami požadovaných odborných 

zamestnancov pracovať v CVČ, 

- normatívne prostriedky od detí mimo mesta 

Nitry sú pre starostov obcí nezáväzné. 

 

 



18 Dosahovanie výsledkov 

 

18.1 Dobré výsledky zaznamenávame: 

 reprezentácia záujmových útvarov a klubov /moderné tance, folklór, karate, šach 

výtvarná činnosť, mažoretky,.../, 

 kvalitná práca pri organizovaní mestských detských táborov, letných škôl a inej 

prázdninovej činnosti, 

 dobrá spolupráca pri organizovaní podujatí so zriaďovateľom Mestom Nitra, 

 dobrá spolupráca pri organizovaní podujatí s Okresným školským úradom v Nitre a 

inými organizáciami a inštitúciami, 

 záujem škôl a verejnosti o tradičné podujatia určené deťom a mládeži. 

 

18.2 Nedostatky 

Nefunkčnosť štadióna za budovou CVČ neumožňuje rozvoj športových aktivít, čo 

ochudobňuje početnosť členskej základne v pravidelnej záujmovej športovej činnosti, 

(neestetické prostredie v centre mesta a chátranie športového objektu). 

  

19 Výsledky úspešnosti zariadenia pri príprave na výkon 

povolania 

 

V rámci dostupných informácii o členoch záujmových útvarov a klubov môžeme konštatovať, 

že niektorí aktívni členovia ZÚ naďalej pokračujú v tejto činnosti, poprípade sa stala 

podnetom k ich ďalšej profesijnej orientácii. 

Veľa našich bývalých členov ZÚ vo svojej osobnej profesionálnej orientácii boli ovplyvnení 

dlhoročnou činnosťou u nás. Z našich členov ZÚ sa stávajú externí zamestnanci a zároveň si 

vychovávame budúcich našich interných zamestnancov. 

Schválené pedagogickou radou dňa: 02. 09. 2019. 

Prílohy: 

Správa o hospodárení – príloha č. 1. 

Priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti počas mimoriadnej situácie – príloha č. 2. 

 

           Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 

riaditeľ CVČ 



Príloha č. 2 

Priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti počas mimoriadnej 

situácie 

 

1. Oblasť výchovno-vzdelávacia 

Výchovno-vzdelávacia činnosť /vyučovanie/ prerušená v čase od 16.03.2020 do 29.03.2020, 

na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 

2020. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30.3.2020 do 14.6.2020. 

 

Mestské detské denné letné tábory júl - august 

Hlavná budova CVČ – Štefánikova trieda 63, Nitra    8 turnusov 

Elokované pracovisko CVČ – Topoľová 1, Nitra – Chrenová  2 turnusy 

    Spolu 249 detí 

Letné školy 

Hlavná budova CVČ – Štefánikova trieda 63, Nitra    5 turnusov 

Elokované pracovisko CVČ – Topoľová 1, Nitra – Chrenová  3 turnusy 

V letných školách sa zrekreovalo       Spolu 79 detí. 

Iné letné aktivity – vystúpenia, podujatia, sústredenia 

 DFS Borinka, FS Furmani, Mažoretky I.NIMA    Spolu 11 podujatí 

2. Oblasť materiálno-technická 

Počas prerušenia prevádzky v priestoroch CVČ prebiehala reorganizácia kancelárskych a 

klubových priestorov, za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Bolo realizované maľovanie spoločných priestorov, výmena osvetlenia, upratovanie 

skladových priestorov, a dezinfekcia hlavnej budovy na Štefánikovej tr. 63. 

Realizovalo sa upratovanie, maľovanie dezinfekcia a zveľaďovanie priestorov na 

elokovaných pracoviskách na CVČ Topoľová a CVČ Na Hôrke.  

3. Oblasť personálna 

Realizácia pohovorov na obsadenie voľných pracovných miest na pozíciu vychovávateľ. 

Realizácia pohovorov a obsadenie voľných pracovných miest na pozíciu externý 

vychovávateľ pre telesnú a športovú oblasť, esteticko-kultúrnu oblasť a oblasť spoločensko-

vednú vzdelávaciu. 

Obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu vychovávateľ telesnej a športovej oblasti. 


