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Vypracovali: Mgr. Júlia Biskupičová 

                 Mgr. Štefan Zelinka 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle nasledovných predpisov a podkladových materiálov: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o 

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

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Výchovnovzdelávací program. 

4. Plán práce Centra voľného času JUNIOR, Bojnice na školský rok 2019/2020. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení Centra voľného času JUNIOR, 

Bojnice. 

6. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Bojnice. 

7. Vyhodnotenia príležitostných podujatí. 

8. Vyhodnotenie prázdninovej činnosti. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2019/2020 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení : 

1. Názov: Centrum voľného času JUNIOR, Bojnice 

2. Adresa: Školská 9, 972 01 Bojnice 

3. telefónne číslo:    046 540 26 24  

4. Internetová adresa: www.cvcbojnice.sk    e-mailová adresa: cvcbojnice@centrum.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Bojnice 

 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školského zariadenia: 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Júlia Biskupičová poverená riadením centra voľného času 

http://www.cvcbojnice.sk/
mailto:cvcbojnice@centrum.sk
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7. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch :  

7.1.  Údaje o rade školského zariadenia : 

 

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR Bojnice 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 po voľbách dňa.  

 

Členovia Rady školského zariadenia: 

 

 

1. Mgr. Štefan Zelinka predseda zamestnanec centra voľného času 

2. Ing. Antónia Kováčová Píšová člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

3. Mgr. Maroš Greschner člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

4. Mgr. Martina Kielarová člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

5. 
 

Zita Lišková 

 

člen zamestnanec centra voľného času 

6. PaedDr. Andrea Šimkovičová člen za rodičov 

7. Mgr. Margita Hrabovská člen za rodičov 

 

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2019/2020: 

(počet zasadnutí rady školy, problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh 

školy) 

Rada školského zariadenia pri CVČ sa stretáva podľa potreby. V školskom roku 2019/2020 sa zišli 

trikrát. Na svojich zasadnutiach riešili bežné problémy vyplývajúce z činnosti zariadenia: 

 
22.04.2019 - výročná správa za rok 2018 

10.10.2019 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2018/2019 - Výchovný plán na školský rok 2019/2020 

14.04.2020 - výročná správa za rok 2019 

07.07.2020 - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ JUNIOR Bojnice (neúspešné) 

10.09.2020 - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ JUNIOR Bojnice 
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7.2.  Údaje o oddeleniach Centra voľného času JUNIOR, Bojnice : 

1. Oddelenie prírodovedy a umeleckých činností. 

2. Oddelenie esteticky a kultúry. 

3. Oddelenie športu a techniky. 

 

 

 

 

b) Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2019/2020: 

Centrum voľného času Počet 

zamestnanci   8  

Z toho PZ*                                                5 

Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 3 

Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 0 

- špeciálny pedagóg 0 

- upratovačky 1 

- ostatní 2 

Spolu počet zamestnancov 

CVČ 8 
 

Z celkového počtu zamestnancov CVČ počet PZ 5 5 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

 

Počet 

žiakov 

Z toho 

Integro-

vaných 

 

Počet žiakov 
Z toho Integro-

vaných 

 

spolu 257   300   

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

zamestnancov školského zariadenia ku dňu koncoročnej kvalifikácie: 
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Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci Špeciálny 

pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

d) Zoznam vychovávateľov a ich aprobácia: 

Mgr. Júlia Biskupičová - riaditeľ - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov: pedagogika so zameraním 

na vychovávateľstvo, slovenský jazyk, sexuálna výchova 

Mgr. Štefan Zelinka - vychovávateľ - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 

 
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová – vychovávateľka – odbor maľba. 
 
Mgr. Renata Irena Gažik – vychovávateľka – šport a turistika. 
 
Monika Kulinová – vychovávateľka – animátor. 
 
 

e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia: 
 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 

 

 

 

 

ukončilo pokračuje začalo 

Funkčné inovačné  
 

 

 

 
 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

 

 

 

 

  

Inovačné vzdelávanie  

funkčného inovačného 

 

 

1 
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f) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti : 

 

 

          Údaje o aktivitách organizovaných CVČ 

 
 

 Výstava výtvarných prác na MsÚ– 23. 09. 2019  

 Brigáda v CVČ – 29. 09. 2019 

 Brigáda v CVČ – 27. 09. 2019 

 Aktivity so SŠI – Jeseň – 02. 10. 2019 

 Aktivity so SŠI – Jeseň - 04. 10. 2019 

 Aktivity so SŠI – Jeseň – 08. 10. 2019 

 Turistická vychádzka – Šútovske sedlo – 12. 10. 2019 

 Turistická vychádzka – Remata – 12. 10. 2019 

 Aktivity so SŠI – 16. 10. 2019 

 Výstava výtvarných prác na MsÚ – jeseň – 18. 10. 2019 

 Aktivity so SŠI – 23. 10. 2019 

 Aktivity so SŠI – 29. 10. 2019 

 Vyrezávanie tekvíc v ZOO – 30. 10. 2019 

 Prázdninová činnosť – 30. 10. 2019 

 Prázdninová činnosť – 31. 10. 2019 

 Svetlonos v Bojniciach – tvorivé dielne - 02. 11. 2019 

 Prednáška pre žiakov ZŠ s MŠ Bojnice – výtvarná výchova – 11. 11. 2019 

 Výstava výtvarných prác na MsÚ – JESEŇ – 12. 11. 2019 

 Prednáška pre žiakov ZŠ s MŠ Bojnice – 13. 11. 2019 

 Aktivity so SŠI – 13. 11. 2019 

 Turistická vychádzka – 16. 11. 2019 

 Okresná výtvarná súťaž „O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“  

 Výroba vianočných pozdravov – 26. 11. 2019 

 Aktivity so SŠI  - 26. 11. 2019 

 Aktivity so SŠI  - 27. 11. 2019 

 Tvorivé dielne – 29. 11. 2019  

 Výstava výtvarných prác na MsÚ – zima - 03. 12. 2019 

 Aktivity so SŠI  - 03. 12. 2019 

 Aktivity so SŠI  - 04. 12. 2019 

 Vianočná výstava výrobkov v CVČ od 04. 12. – 31. 12. 2019 
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 Aktivity so SŠI  - 06. 12. 2019 

 Zdobenie vianočného stromčeka – 06. 12. 2019 

 Zbierka hračiek do ZOO Bojnice – 10. 12. 2019 

 Aktivity pre SŠI – vianočná pohľadnica – 11. 12. 2019 

 Výstava na MsÚ – vianočná pohľadnica – 13. 12. 2019 

 Aktivity so SŠI  - 13. 12. 2019 

 Vianočná strelecká súťaž  – 20. 12. 2019 

 Turnaj v šachu GPX v CVČ – 27. 12. 2019 

 Silvestrovský turnaj v šachu – 30. 12. 2019 

 Prázdninová činnosť – 23. – 31. 12. 2019 

 Prázdninová činnosť – 02. 01. – 07. 01. 2020 

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže vianočná pohľadnica, odoslanie ocenení  - 08. 01. 2020 

 Turistická vychádzka  – 11. 01. 2020 

 Turistická vychádzka – 18. 01. 2020 

 Výstava výtvarných prác na MsÚ – 30. 01. 2020 

 Prázdninová činnosť – 03. 02. 2020 

 Aktivity so SŠI – 11. 02. 2020 

 Metodický deň pre vychovávateľov  - 24. 02. 2020 

 Prázdninová činnosť – šachový turnaj – 24. 02. 2020 

 Prázdninová činnosť – sadrové odliatky – 25. 02. 2020 

 Prázdninová činnosť – rummicub – 26. 02. 2020 

 Prázdninová činnosť – stolný tenis  – 27. 02. 2020 

 Prázdninová činnosť - šachový turnaj v CVČ – 28. 02. 2020 

 Turistická vychádzka – 29. 02. 2020 
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 

 

 27.09. 2019 – Open Nitra – šach - Nitra 

 28. 09. 2019 – Dni Prievidze – tanečné vystúpenie - Prievidza 

 28. 09. 2019 – Žilinský šachový festival - Žilina 

 28. 09. 2019 – Steel city jam – tanečná súťaž – Ostrava 

 04. 10. 2019 – Klobáskový festival – tanečné vystúpenie – Bojnice 

 04. 10. 2019 – Dr. Klaun v NZOO - Bojnice 

 26. 10. 2019 – Top rock – tanečná súťaž - Praha 

 06. 11. 2019  - Okresné majstrovstvá zš v šachu - Prievidza 

 09. 11. 2019 – Turnaj o meč rytiera Podmanického – šach – Považská Bystrica 

 10. 11. 2019 – Tanečné vystúpenie . Nitrianske Pravno 

 16. 11. 2019 – Zobor cup – šach  - Nitra 

 30. 11. 2019 -  United Movement Urban festival – tanec - Bratislava 

 30. 11. 2019 -  Šachový turnaj o kráľa Rajca –Rajecké Teplice 

 01. 12. 2019 – Tvorivé dielne v KCB - Bojnice 

 01. 12. 2019 -  Výstava s predajom detských výrobkov – Bojnice 

 03. 12. 2019 - Zdobenie stromčekov v NZOO - Bojnice 

 04. 12. 2019 – Zdobenie stromčekov v NZOO - Bojnice 

 08. 12. 2019 – Adventný koncert v Dubnici – predaj vianočných dekorácií 

 20. 12. 2019 – Bojnický kračún – tanečné vystúpenie - Bojnice 

  21. 12. 2019 – Bojnický kračún – tanečné vystúpenie - Bojnice 

  18. 01. 2020 – Šachový turnaj GPX - Púchov  

  25. 01. 2020 – Talent cup - šach - Nitra 

  01. 02. 2020 – Seminár trénerov šachu - Bratislava 

  08. 02. 2020 – Ples – tanečné vystúpenie -  Nedožery-Brezany  

  15. 02. 2020 – Šachový turnaj Zobor cup - Nitra 

  15. 02. 2020 – Deň otvorených dverí SOŠ T. Vansovej – tanečné vystúpenie – Prievidza 

 17. 02. 2020 – Jarný šachový festival 

 06. 03. 2020 – výstava výtvarných prác na MsÚ – nástenka 

 12. 03. 2020 – Výstava na MsÚ – zvieratká zo ZOO 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 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. 03. 2020 do 31. 05. 2020 na základe 

Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020, Číslo: 2020/10610:1-A1030. 
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Počas uzatvorenia centra voľného času sme prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Záujmové 

vzdelávanie pokračovalo internetom. 

Biskupičová Júlia - ZOO krúžok - mailová komunikácia, zadávanie úloh, súťaží, posielanie linkov na 

videa, príprava prezentácií v powerpointe. 

ZOO krúžok – komunikácia prostredníctvom e-mailu, v spolupráci s Národnou ZOO Bojnice 

posielanie prezentácií, testov, kvízov a linkov. 

Prezentácia – Migrácia rýb, úloha pre deti – naspievať pieseň na daný text, vytvorenie modelu rieky, 

priehrady, elektrárni, modelovanie rýb. 

Link na virtuálnu ZOO- https://zoobojnice/zoodoma/ I., II. 

Prezentácia – Jedovaté rastliny Slovenska 

Link na virtuálnu ZOO- https://zoobojnice/zoodoma/ III., IV. 

Prezentácia – Od póla k pólu 

Link na virtuálnu ZOO- https://zoobojnice/zoodoma/ V. 

Prezentácia – Plazy 

Prezentácia – Medveď hnedý. Vedomostný kvíz a prezentácia: - Vtáky, Rekordy v podmorskej ríši, 

Pohlavný dimorfizmus u živočíchov. 

 

Gažik Renata Irena - hranie šachových turnajov cez internet, analýza partií cez skype,  šachové videá, 

šachovým talentom poskytnutý materiál na samoštúdium.  Každý týždeň mali naši členovia možnosť 

zahrať si internetový šachový turnaj. Odporúčala  tréningové videá vybraným rodičom, ktorí majú deti 

na podobnej šachovej úrovni. Ponúkla  možnosť využívania šachovej platformy Lichess, umožňuje im 

samostatné trénovanie šachu na 3 úrovniach. Každý rodič dostal aj inštruktážne video ako začať 

trénovať na Lichess. Ponúkla  tréningové materiály niektorým členom, ktorí aktívne trénujú a majú o 

ne záujem. Každý týždeň členovia mali a budú mať možnosť zapojiť sa do aktívnych tréningov pri 

pomoci programu Zoom. Analyzovali odohrané partie na serveri play.ok. 

Šachové talenty– Miško Maroši, Natália Kašová mali Individuálny tréningový plán a pripravovali  sa 

na MSR v šachu. Pripravila  nové tréningové pozície, ktoré zapísala do vlastnej databázy.  

Vyhľadávala hodnotné tréningové videá a  ponúkala deťom podľa ich šachovej úrovni.  

Všetci rodičia boli informovaní o možnosti zapojenia sa do foto súťaže - Šach v karanténe.  

 

  

Kulinová Monika - príprava podkladov na čitateľský krúžok, práca s textom, kreatívne písanie, 

dramatizácia textu, lúštenie knižných hádaniek, tajničiek a osemsmeroviek, príprava krátkych textov na 

čítanie + otázky na vypracovanie, rozbor diel, vyjadrenie hlavnej myšlienky, určenie hlavných a 

vedľajších postáv, zmena vlastností postáv, tvorba príbehov na vopred určenú tému, príprava 

jednoduchých súťaží, osemsmeroviek, tajničiek a hádaniek, pretvorenie príbehu podľa predstavivosti 
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detí, písanie krátkych, vtipných rozprávok (deti tvoria podľa svojej predstavivosti), tvorenie príbehov 

na vopred určenú tému (Môj svet), príprava textov na prečítanie a vypracovanie otázok danému 

príbehu, práca s internetovou stránkou Wattpad, rozbor diel, určovanie hlavnej myšlienky, ale taktiež aj 

hlavných a vedľajších postáv, zmena vlastnosti postáv Eko tvorenie - príprava návodov na výrobu 

rôznych dekorácií, ozdôb, šperkov a pod., oboznámenie sa s rôznymi novými technikami a potrebnými 

pomôckami, využitie odpadového materiálu a nenosených vecí na výrobu nových a originálnych vecí, 

práca s internetom (deti si hľadajú samé rôzne inšpirácie) ,príprava materiálov na eko krúžok - výber 

aktivít, recyklácia materiálu, zhotovenie rôznych dekorácií, oboznámenie sa s novými technikami, 

pripravovanie návodov a fotopostupov na výrobu dekorácií z plastu a papiera, využívanie odpadového 

materiálu a nenosených vecí na výrobu originálnych vecí. Sebavzdelávanie embossing- práca so 

silikónovými pečiatkami cardmaking- výroba jednoduchých pohľadníc.  

PC - učenie rodinných príslušníkov ako pracovať s PC a s internetom, používanie rôznych programov 

(základy), počítačový krúžok - práca s počítačom, príprava lekcií. 

Sebavzdelávanie -scrapbooking- práca s materiálmi, správne používanie pomôcok a náradí, výroba 

rôznych albumov (bookov), pohľadníc, záložiek, exploding boxov, denníkov, zápisníkov, darčekových 

krabičiek a pod. 

     

Kasperkevičová Miriam -príprava materiálov, pracovných postupov, metodických postupov a 

pracovných kariet pre kreatívne tvorenie -kašírovanie, práca s papierovou hmotou, práca so sádrou, 

samo tvrdnúcou hmotou, textilnými materiálmi - špagát, potlač a farbenie textilu, zužitkovanie 

odpadových materiálov. Vyrobenie 12 výtvarných a kuchárskych prezentácií v power pointe na našu 

web stránku. ( Váza, podnos, škatuľa, kiš, be be sušienky,mufiny,bábovka, maľba, rámik...) 

Príprava materiálov, pracovných postupov: makramé "prívesok na kľúče", novinové kráľovstvo "vodný 

svet" - koláž, asambláž, dekupáž", "papierová grafika" ,"organizér, stojan na perá", potlač na látku 

"zemiakové pečiatky", "bojnické strašidlo - koláž na 3D objekt", maľovanie a otláčanie na látku, tvorba 

priestorových objektov, sádrové odliatky predmetov, sádrové odliatky prírodnín, tvorba ručného  

papiera, maľovanie na sklo, čarovanie s voskom, práca s filcom, origami. Štúdium kreatívnych 

materiálov. Hľadanie nápadov pre tvorbu. Príprava pomôcok. Zdroj: časopisy Kreativ, Creative amos, 

Dekor, Vytváranie predmetov pre prezentáciu ,,Miska z reklamných letákov“, ,,Miska z reklamných 

letákov“, ,,Srdce so zrkadlom“. Spracovanie prezentácií ,,Miska z reklamných letákov“ a ,,Srdce so 

zrkadlom“. Vytváranie predmetov pre prezentáciu ,,Tabuľka do kuchynky“, Vytváranie predmetov pre 

prezentáciu ,,Komiksové bubliny“. Spracovanie prezentácie   ,,Tabuľka do kuchynky“. Vytváranie 

predmetov pre prezentáciu ,,Kamaráti na policu“ /Pes/.Vytváranie predmetov pre prezentáciu 

,,Kamaráti na policu“/Mačka/, spracovanie prezentácie ,,Komiksové bubliny“, spracovanie prezentácie 

,,Kamaráti na policu“. Vytváranie predmetov pre prezentáciu ,,Obrúsok a nádoba na servítky“, 

spracovanie prezentácie ,,Obrúsok a nádoba na servítky“. Vytváranie predmetov pre prezentáciu 
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,,Hlava na šperky“, spracovanie prezentácie ,,Hlava na šperky“. Vytváranie predmetov pre prezentáciu 

,,Prestieranie“, spracovanie prezentácie ,,Prestieranie“. 

 

Zelinka Štefan - správca web stránky, zverejňovanie faktúr, čistenie počíta počítačov, aktualizácie 

počítačov, príprava podkladov na kurz PC pre seniorov. 

 

Lišková Zita - šitie rúšok pre: Nemocnica Bojnice, Detská onkológia Bratislava, MUDr. Vičanová, 

kardiológia Bojnice, Obecný úrad Opatovce, nemocnica Trenčín, výroba kvetináčov, veľkonočných 

zápichov, dezinfekcia CVČ, výroba dekorácií, kosenie a úprava areálu.     
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Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch školy, odozvu u 

žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť. 

 

 

g) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach: 
 

Názov súťaže, 

olympiády Umiestnenie -dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v 

medzinárodných súťažiach 

 

 
regionálne  

kolo 
krajské kolo celoslovenské kolo 

názov 

súťaže 
umiestnenie 

Open Nitra šach   3. miesto  

Michal Maroši 
  

 

 

 

Okresné 

majstrovstvá zš         

v šachu 

1. miesto  

Michal Maroši 

Martina 

Krahulcová 

4. miesto 

Matúš Briatka 

    

 

Šachový turnaj o kráľa 

Rajca 

2. miesto  

Sofia Wang 

3. miesto 

Karolína 

Cipov 

 

 

   

United Movement 

Urban festival 2019 

Bratislava 

  1. miesto 

Aurélio Duchoň 
  

Turnaj v šachu GPX 3. miesto 

Sofia Wang 

 

    

Vianočná pohľadnica 1. miesto 

Zoja 

Humajová 

    

 

Turnaj v šachu GPX 

Púchov 

 3. miesto 

Michal 

Maroši 

   

 

Zobor cup  - šachový 

turnaj Nitra 

 3. miesto 

Michal 

Maroši 

   

 

Poznámka: umiestnenia v postupových súťažiach, v jednotlivých kolách uvádzať len pri dosiahnutí 1., 

2., 3. miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky. 

 

h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
 

Zapojili sme sa do projektu AMV, na základe ktorého sme získali interaktívnu tabuľu, dataprojektor 

a výukové programy.  

Naďalej trvá aj projekt – Baterky na správnom mieste, kde zbierame použité batérie a chránime tak 

životné prostredie okolo nás. 
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Zapojili sme sa do projektov – Zelená oáza, Nech sa nám netúlajú, Orange, ale žiaľ neboli sme 

úspešní. Naďalej sa snažíme vyhľadávať projekty, aby sme si mohli vylepšiť materiálne naše centrum. 

V júni  2015 sme sa zapojili do projektu SPP Spoločne pre domovinu a boli sme vybraní medzi 

najlepšie projekty. Spolu 150 projektov sa uchádzalo o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Tie, 

ktorým sa podarilo získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov od širokej verejnosti za svoj projekt, 

získali finančné prostriedky na jeho realizáciu. Nám sa podarilo získať najviac hlasov 

v západoslovenskom kraji a získali sme financie na obnovu dvora a detského ihriska a bylinkovej 

záhradky, ktoré sme vybudovali v máji 2016. 

Cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa zapojili do projektu Dobrovoľníctvo a od 1. 6. 2016  

do 30. 11. 2017 sme mali  v centre 1 dobrovoľníčku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby. Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 sme cez Projekt Cestou k zamestnaniu cez Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny mali zamestnanú 1 vychovávateľku. Od 1. 3. 2018 do 21. 6. 2018 sme 

mali cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mali zamestnanú 1 dobrovoľníčku. 

Od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 sme cez Projekt Cestou k zamestnaniu cez Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny mali zamestnanú 1 animátorku.  

Od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019 sme cez Projekt Cestou k zamestnaniu cez Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny mali zamestnanú 1 vychovávateľku.  

V roku 2020 sme cez Projekt TSK Zelené oči získali grant 1751,02 € na projekt Zelená záhrada, ktorý 

dokončíme v decembri 2020. V záhrade nám pribudli vyvýšené záhony, vysadili sme ovocie 

a zeleninu. Zakúpili sme sud na dažďovú vodu, lavičky, hmyzie hotely a včeliu stienku, nášľapné 

kamene, hlinu, štrk, drobné náradie a drvič konárov. 

 

i) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1 písm. l): 

 

Centrum voľného času JUNIOR sídli v samostatnej budove patriacej mestu Bojnice. Má malú 

telocvičňu, spoločenskú miestnosť, počítačovú miestnosť, ktorá má 10 ks PC so štandardnými 

parametrami. Jeden PC slúži vychovávateľovi, pričom všetky ostatné sú s ním zosieťované a dajú sa 

ním centrálne ovládať a kontrolovať. Ďalej má relaxačnú miestnosť, kuchynku a výtvarný ateliér.  

Vzhľadom k pokročilému veku budovy pretrváva nutnosť rekonštrukcie budovy. V auguste 2012 sme 

za finančnej pomoci zriaďovateľa zrekonštruovali telocvičňu. Vymenili sme okná, podlahu, svietidlá, 

vymaľovali a namontovali nové zrkadlá.  V roku 2013 sa zrekonštruovali schody pred vstupom do 

areálu a provizórne schody do pivnice, odstránili sa nefunkčné komíny, opravila sa strieška a vymenili 
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sa  ríny. Budova centra voľného času je stará a vyžaduje si i naďalej ďalšie rekonštrukcie. Napríklad: 

zateplenie budovy, opravu strechy, vyriešenie problému so spodnou vodou. 

Interiér postupne modernizujeme. Sponzorsky sme nábytkom vybavili PC miestnosť, riaditeľňu a 

kuchynku. Z finančných  prostriedkov od zriaďovateľa sme zakúpili biliardový stôl a nábytok pre deti 

a mládež. V septembri 2015 sme vymenili kuchynskú linku a zmodernizovali osvetlenie vo výtvarnom 

ateliéri, v herni, v kuchynke, v počítačovej miestnosti a v riaditeľni. 

Pre skvalitnenie podmienok detí na oddych a relaxáciu sme zriadili relaxačnú miestnosť, jeho 

súčasťou je relaxačno-rehabilitačné vybavenie z projektu SPP. Skladá sa z terapeutického bazéna s 

guličkami, otáčacieho kruhu, protišmykových loptičiek, molitanových skladačiek, pufíkov a kruhu na 

sedenie. Relaxačnú miestnosť využívajú naše deti z centra, mamičky s deťmi a deti s DMO z NF 

Livka. 

   29. 12. 2015 sme vymenili 3 kusy starých nefunkčných vonkajších dverí, čím sa znížila energetická 

náročnosť na vykurovanie. 

Na pohybové aktivity vyžívajú deti, mládež ale aj dospelí záujemcovia viacúčelové ihrisko s 

umelým povrchom, telocvičňu a dvor CVČ, ktorý máme od roku 2016 skrášlený o altánok, drevený 

domček so šmýkačkou, rohovým grilom a bylinkovou záhradkou cez projekt SPP. 

  V roku 2017 sme zrekonštruovali sociálne zariadenia vo výtvarnom ateliéri, podlahu a kuchyňu. 

Vymaľovali sme spoločenskú miestnosť, kuchynku a WC pre zamestnancov. Interiér postupne 

modernizujeme. V auguste 2018 sme zrekonštruovali elektrické rozvody, znížili podhľady v starej 

časti budovy, vymenili podlahy v šatni, v sklade, registratúrnom  stredisku a na chodbe. 

Rekonštrukciou prešla aj počítačová miestnosť a riaditeľňa. Vymenili sme elektrické rozvody, 

podlahu, znížili stropy a vymaľovali. Od sponzora- Tatra Banky sme dostali počítače s príslušenstvom. 

V školskom roku 2019/2020 sme nemali kapitálové výdavky. 

 

CVČ má svetlé a čisté priestory. Chodby a miestnosti sú vyzdobené prácami detí. CVČ má 

vyhovujúce hygienické podmienky. 
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j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ (§ 2 ods. 1 

písm. m). {Škola priloží k Správe o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}:  

OK       

       2019 

            

57 760,- 

 

        

       2019 

         

54 150,- 

111 910,- 

Vzdelávacie 

poukazy 

 

2019 

 

  1 644,90  

 

   4 136,95 

     

       2020 

 

   2 496,05 

 

Zápisné           

2019 

 

   2 828,12 

 

            

2020 

 

   2 308,- 

5 136,12 

Kapitálové 

výdavky 

       

       2019 

 

          0,- 

 

           

2020 

 

          0,- 

            0,- 

Dobropis         

2019 

 

    2 367,51 

 

Iné         

2020 

 

       126,08 

    2 493,59 

Projekt         

2019 

 

            0,- 

 

TSK         

2020 

 

     1 751,02 

    1751,02 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.  

V tomto školskom roku sme nemali kontrolu Štátnej školskej inšpekcie. 

 

l) Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na príslušný školský rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Dominantnou úlohou nášho zariadenia je realizovať programy orientované na prevenciu a 

ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi /kriminalita, drogy, agresivita, 

záškoláctvo/. - plní sa 

 

Pomáhať deťom a mládeži zmysluplne využívať svoj voľný čas v našom zariadení pod 

kvalifikovaným vedením. Svojím záujmovým vzdelávaním ich orientovať k svojej budúcej profesii. 

Relaxáciou, oddychom a voľno-časovými aktivitami ovplyvňovať ich duševný rozvoj. - plní sa 

 

Poskytovať metodickú a odbornú pomoc školám, školským zariadeniam a občianskym 

združeniam, mladým dobrovoľníkom a ostatným záujemcom. - plní sa 

 

Objavovať a podporovať umelecky, technicky a športovo nadané deti a handicapované 

prirodzene integrovať a zapájať do záujmového vzdelávania. - plní sa 

Inovovať vlastnú web stránku. – plní sa 

Organizovať podujatia pre deti a mládež s nedostatkom príležitostí. - plní sa 

Zabezpečovať odbornú prípravu pracovníkov s deťmi a mládežou. - plní sa 

 

Vytvárať pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej činnosti, rozvíjať telesnú zdatnosť a 

pohybové schopnosti u detí a mládeže. - plní sa 

 

Rozvíjať u detí a mládeže pozitívny vzťah k životnému prostrediu, viesť ich k ochrane 

životného prostredia a jeho estetizácii. - plní sa 

           Podnecovať u detí rozvoj tolerancie a rešpektovanie odlišných názorov, odmietanie 

diskriminácie v akejkoľvek podobe. - plní sa 
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   m) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o): 

Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, slabé 

stránky školy, príležitosti a riziká. 
 

Silné stránky 

 pekné prostredie, samostatná budova, bezbariérový prístup 

 upravené prostredie na činnosť, na ktorú sú určené 

 dobré podmienky pre pohybové a tanečné aktivity 

 vybavenosť IKT 

 poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám 

 kvalifikovaný a odborne zdatný personál 

 práca s handicapovanými 

 záujem mesta a podpora voľno-časových aktivít pre deti a mládež 

 veľa tradičných krúžkov 

 podchytenie talentov a práca s nimi 

 veľký záujem o letné denné aktivity 

 

 

 

Slabé stránky 

 vzdelávacie poukazy – nerovná konkurencia so školami 

 stále meniace sa zákony a nariadenia financovania CVČ 

 nedostatočné jazykové zručnosti zamestnancov 

 nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 
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Príležitosti 

 podchytenie záujmovej činnosti na školách 

 rozvoj nových oblastí v záujmovej činnosti 

 prezentácia výsledkov  CVČ na verejnosti 

 projekty 

 využitie dobrovoľníkov 

 zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež 

 

 

 

Riziká 

 nerovnaké podmienky so základnými školami v poplatkoch za záujmovú činnosť 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 znižovanie dotácií na záujmovú činnosť 

 diskriminačné financovanie CVČ 

 

 

 

II. Ďalšie informácie o školskom zariadení, ktoré môže správa obsahovať: 

 

 

a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a): 

Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na výchovu a vzdelávanie. Sídli v samostatnej 

budove patriacej mestu Bojnice, s pekným dvorom a ihriskom. Má zmodernizované sociálne 

zariadenia a zrekonštruované kúrenie, malú telocvičňu, tanečnú sálu, šachovú miestnosť, počítačovú 

učebňu, spoločenskú miestnosť, kuchynku, výtvarný ateliér a viacúčelové ihrisko. 

 

 

 

b) Voľno-časové aktivity CVČ(§ 2 ods. 2 písm. b): 
 

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a 

mládeže a ich rodičov. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie 

praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a 

mládeže. 
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Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov a klubov: 

V školskom roku 2019/2020 pracovali v CVČ tieto záujmové útvary a kluby: 

 

 

Záujmový útvar (ZÚ) Meno vedúceho ZÚ 

Breakfans kids Plesnivý Anton 

Malé mimikry Hrabovská Margita 

Moderný scénický tanec Hrabovská Margita 

Počítače Zelinka Štefan/Kulinová Monika 

Internet klub mládež Zelinka Štefan 

Čitateľský Kulinová Monika 

Eko tvorenie Kulinová Monika 

Internet seniori Kulinová Monika 

Cvičenie s najmenšími Biskupičová Júlia 

Pilates Biskupičová Júlia 

ZOO I. Biskupičová Júlia, Slošiarová Zuzana 

ZOO II. Biskupičová Júlia, Slošiarová Zuzana 

Strelecký Biskupičová Júlia 

Šach nadaní Gažik Renata 

Šach talenty Gažik Renata 

Šach MŠ I. Gažik Renata 

Šach ZŠ I. Gažik Renata 

Šach pokročilí Gažik Renata 

Šach začiatočníci Gažik Renata 

Šach ZŠ II. Gažik Renata 

Šach ZŠ II. Gažik Renata 

Turistika Gažik Renata 

Turistika Gaherová Gabriela 

Varenie Kasperkevičová Miriam 

Výtvarný  Kasperkevičová Miriam 

Výtvarný klub Kasperkevičová Miriam 

Šikovné ruky Kasperkevičová Miriam 

Klub spoločenských hier Gažik Renata 

Kalanetika Gažik Renata 

 
 

Prázdninová činnosť: 
 

Zamestnanci CVČ zorganizovali pre deti  denné letné aktivity:  LDA 1., LDA 2, LDA 3, LDA 4, LDA  

 

5, LDA 6 a LDA 7. 
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Počas tábora boli každé popoludnie výtvarné dielne, deti navštívili Gumiland, ZOO Bojnice, Golfové  

 

ihrisko, Kúpele Bojnice, Čajku v oblakoch, mestský park V Prievidzi, Knižnicu v Bojniciach, kde  

 

mali pripravené aktivity: Bublinkové rozprávky, Kde sa skrýva šťastie, Cesta okolo sveta.  

    

Hrali  moderné stolové a  vedomostné hry, šach, futbal, stolný tenis, súťažili.   

   

Počas výtvarných dielni si vyrobili sadrové odliatky, lapače snov, exploding box,                 

     

morský svet, indiánsku a kvetinovú čelenku, macka, včielku, líšku, pandu, lineárného   

    

motýľa, mozaikové sovy, skákacie žaby, tkali náramky priateľstva, maľovali tradičnými netradičnými  

 

technikami.   

     

Centrum voľného času bolo otvorené počas celých prázdnin od 7. 00 do 17. 00 hod.  

    

      

 

 

   c) Spolupráca školského zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

(§ 2 ods. 2 písm. c) 
 

Centrum voľného času spolupracuje so ZŠ s MŠ Bojnice a ostatnými školami v obvode, s Národnou 

ZOO Bojnice, KC Bojnice, Beta rádiom, Klubom melenčiarov, Mestskou knižnicou v Bojniciach, 

ZUŠ Bojnice, Mestskou políciou, Neinvestičným fondom LIVKA, so ŠŠI v Prievidzi, s Klubom 

dôchodcom,  s Centrom sociálnej pomoci v Bojniciach, RKC v Prievidzi... 

 

Centrum voľného času poskytuje deťom a mládeži a ich rodičom, starým rodičom možnosť spoločne 

stráviť svoj voľný čas pri spoločnom záujmovom vzdelávaní.  


