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Vypracovali: Mgr. Júlia Biskupičová
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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. Výchovno – vzdelávací program.
4. Plán práce Centra voľného času JUNIOR, Bojnice na školský rok 2010/2011.
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

3

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2010/2011

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

faxové číslo:
e-mailová adresa: cvcbojnice@centrum.sk

5. Zriaďovateľ: Mesto Bojnice

6. Vedúci zamestnanci školského zariadenia:

Meno a priezvisko
Mgr. Júlia Biskupičová
Bc. Andrea Priehodová

Funkcie
riaditeľ centra voľného času
zástupca centra voľného času
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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 8. 6. 2004 . Funkčné obdobie začalo
dňom 8. 6. 2004 na obdobie 4 rokov. Členovia rady školského zariadenia od 4. 6. 2008 :

P.č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

1. Štefan Zelinka

predseda

zamestnancov centra voľného času

2. Silvia Dalmady

tajomník

za rodičov

3. Tomáš Guniš

člen

delegovaný za zriaďovateľa

4. Beáta Popelková

člen

delegovaný za zriaďovateľa

5. Eva Kunová

člen

za rodičov

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za
zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2010/2011:
( 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 2010/2011 sa zišli
štyrikrát. Na svojich zasadnutiach riešili bežné problémy vyplývajúce z činnosti zariadenia:
otázky poplatkov za ZV v CVČ
obsah a rozsah pravidelnej a príležitostnej činnosti
získanie a využitie vzdelávacích poukazov
spoluprácu s inými organizáciami a získanie sponzorských príspevkov
výchovno-vzdelávací program, plán práce CVČ a vyhodnotenie plánu práce CVČ
finančný rozpočet CVČ
materiálno- technické vybavenie CVČ
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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 2010/2011:

Stav k 15. 9. 2010
Počet žiakov

Z toho

Stav k 31. 8. 2011
Počet žiakov

Integrovaných
spolu

320

Z toho Integrovaných

380

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školského zariadenia ku dňu koncoročnej kvalifikácie:

Centrum voľného času
zamestnanci
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie

Počet
8
5
5
0
0

Z toho NZ**

3

Z počtu NZ
- školský psychológ***

0

- špeciálny pedagóg

0

- upratovačky

1

- ostatní
Spolu počet zamestnancov
CVČ
Z celkového počtu zamestnancov CVČ počet PZ

2
8

5

5
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Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci Špeciálny pedagóg***
- ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

g 1) Zoznam vychovávateľov a ich aprobácia
Mgr. Júlia Biskupičová - riaditeľ - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Pedagogika so zameraním
na vychovávateľstvo
Zdenka Briatková - vychovávateľ - Stredná pedagogická škola
Elena Petrisková - vychovávateľ- Stredná pedagogická škola
Bc. Štefan Zelinka - vychovávateľ - DTI Dubnica nad Váhom - učiteľstvo profesijných predmetov a
praktickej prípravy
Bc. Andrea Priehodová- vychovávateľ - DTI Dubnica nad Váhom - učiteľstvo profesijných predmetov a
praktickej prípravy

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia:

Forma vzdelávania
Manažment vedúcich
pedag. zamestnancov

Počet vzdelávaných
1

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje

1

začalo
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti :

Údaje o aktivitách organizovaných CVČ
B BOY SESSION – medzinárodná tanečná súťaž

Lektorská činnosť v ŠZŠI v Prievidzi

Pracovné popoludnie pre ŠKD
Šúpoľové strašidielko
Talentárium spev

Kvety zo šúpolia a krepového papiera
Šarkanie preteky

Výstavy výtvarných prác na MsÚ

Mikulášsky večierok Vianoce v CVC

Predvádzanie pre deti - strihaná slama

Týždeň vianočných ozdôb – dielne

Pracovné popoludnie - strihaná slama

Vianočná slávnosť s n. f. LIVKA

Práca s drôtom

Výtvarné popoludnie pre ŠZŠI – vianočná pohľadnica

Pracovné popoludnie pre deti zo ŠZŠI
Prstienky z drôtu

Okresná výtvarná súťaž „O najkrajšiu vianočnú

Vernisáž výtvarného talentária

pohľadnicu.
Výstava výtvarných prác na MsÚ Vianočná pohľadnica
Vianočná výstavka prác detí z krúžku šikovných rúk

Hallowenska noc
Rozprávková noc v CVC

Konflikt- prednáška + beseda

Týždeň aktivít v CVC

Pracovné aktivity pre deti so ŠZŠI - vizovické cesto

Karneval v CVC

Pracovné dopoludnie pre deti so ŠZŠI - papierová tlač,

Talentárium divadelné

suchá ihla
Detská dielňa - zdobenie kraslíc

Talentárium próza + poézia

Talentárium výtvarné

Veľkonočné pracovné popoludnie

Pracovné popoludnie pre ŠKD

Veľkonočné pracovné predpoludnie pre ŠZŠI

Sadenie stromčeka mládeže

Talentárium tanec

Týždeň aktivít v CVČ
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Maľba na sklo

Deň otvorených dverí v CVC

Pravidelné výstavy detských prác na MsU Bojnice

MDD v CVC

MDD pre n. f. LIVKA

Výtvarné hry pre mamičky s deťmi

MDD v spolupráci s Klubom melenčiarov

Strelecká súťaž

Rozlúčková noc v CVC

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo
Detské dielne v Nitrianskom Pravne

Stretnutie remeselníkov v Partizánskom

Našim starkým - vystúpenie v KD Dubnica

Zdobenie strihanou slamou
Výtvarná súťaž Chalupkovo Brezno

Martinský jarmok – dielne

Predvádzanie v OC Korzo

Dni majstrov Hornej Nitry

Medzinárodné stretnutie mládeže v Nyse
Poľsko -moderný scénický tanec, Breakfans
Otvorenie kúpeľnej sezóny v Jeseníku
Moderný scénický tanec
Street fighters

Vianočné dielne v Čereňanoch
Čas vianočný, čas sviatočný v RKC Prievidza
Posedenie pod jedličkou - program
Vianoce v RKC Prievidza - okresné stretnutie mladých
divadelníkov
Ples seniorov Moderný scénický tanec
Mestské oslavy Vianoc v KD Dubnici Okresná divadelná prehliadka –Rozprávkové javisko
Škola maľby v RKC Prievidza

Najúspešnejší športovec KC Bojnice
Moderný scénický tanec
Kultúra roka 2010 Moderný scénický tanec
Tanečný festival Nysa Moderný scénický
tanec
Výchovný koncert KC Bojnice Moderný
scénický tanec
Výchovný koncert Handlová Moderný
scénický tanec
Školenie v Budmericiach

Oslavy 645. Výročia udelenia mestských práv Bojniciam Bojnice mojimi očami
Detská dielňa ZŠ Nitrianské Pravno Zdobenie slamou

Sme deti sveta

NF Livka - Deň matiek

Výstava modulových koľajísk

Deň matiek
Dni trenčianskeho kraja
Vystúpenie detí v Dubnici, v Klube dôchodcov, v CSP v
Bojniciach
Druhá šanca Olomouc
Oblastná prehliadka zvolenské pódium
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Battle of the year

Vystúpenie v Jeseníku - Breakfans

Najmilší koncert roka Breakfans

Medzinárodná výtvarná súťaž Bitola 2010

Študent 2010 výstavisko Trenčín - prezentácia CVC a
predvádzanie vypletanie slamou
Dni majstrov hornej Nitry v Bojniciach - náramky
priateľstva
Veľká noc a ľudové tradície v Novákoch

Top Dancing Topoľčany - Hip - Hop
Detské dielne v Múzeu praveku

Krst gibóna zlatolíceho

Deň sestier
- vystúpenie detí v
Nemocnici v Bojniciach
MDD v ZOO

Šachový turnaj oslobodenia Handlovej

Detskí rytieri kráľovskej hry

Galéria Mlyny Nitra – výstava železničných modulov a Pohár starostu obce Dolná Trnávka
koľajísk
Deti a tradičná ľudová tvorba Ružomberok
Detské dielne v OC Korzo
Výstava psov v Lazanoch

Považsko-bystrický pohár

Majstrovstvá Slovenska železničných modelov

Ulička remesiel v Nitrianskom Pravne
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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.

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

Názov súťaže,

Umiestnenie -dosiahnuté

Umiestnenie v medzinárodných

olympiády

výsledky

súťažiach

regionálne krajské

celoslovenské

kolo

kolo

kolo

Kladenská veverka

názov súťaže
Kladenská
veverka

umiestnenie
1. m
2. m
3. m kresba

ČR
Okresná výtvarná
súťaž Vianočná

1. m
2. m
3. m

pohľadnica

O pohár primátora
Považskej Bystrice

1. m
2. m
Česko-Sloven- postup do
semifinále
sko má talent Fizzy, Dido a
Dafy

Poznámka: umiestnenia v postupových súťažiach, v jednotlivých kolách uvádzať len pri dosiahnutí 1. ,
2. , 3. miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

Zapojili sme sa do projektu INFOVEK (grantová výzva ministerstva školstva). V roku 2004 sme
vybavili počítačovú učebňu 6 ks PC so štandardnými parametrami. Jeden PC slúži vychovávateľovi,
pričom všetky ostatné sú s ním zosieťované a dajú sa ním centrálne ovládať A kontrolovať. V roku 2010
sme dostali sponzorsky ďalšie dva počítače.
V grantovom projekte SPP sme získali 2 300.- €. Do tohto projektu sa zapojili SPP, Mesto Bojnice,
NF Livka a CVC Bojnice. Za získané financie sme zriadili relaxačno-rehabilitačnú miestnosť. V
súčasnosti čakáme na realizáciu projektu cez Slovenské elektrárne na nákup lôpt.
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l) 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, relaxačnú miestnosť, kuchynku, hudobnú
klubovňu a výtvarný ateliér. Od 12.9.2009 má v správe viacúčelové ihrisko. Vzhľadom k pokročilému
veku budovy pretrváva nutnosť rekonštrukcie budovy. Okrem výmeny okien a dverí je potrebná
rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, strechy, prístrešku a fasády. Vo výtvarnom
ateliéri ( bývali Klub dôchodcov) je nevyhnutné zrekonštruovať sociálne zariadenie. Taktiež podlahy vo
všetkých miestnostiach.
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.
Na odpočinkové činnosti využívame koberce a molitanové lehátka. Pre skvalitnenie podmienok detí na
oddych a relaxáciu sme zriadili v spoločenskej miestnosti relaxačný kútik, 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.
Kútik využívajú naše deti z centra, mamičky s deťmi a deti s DMO z NF Livka.
Na pohybové aktivity vyžívajú deti, mládež ale aj dospelí záujemcovia viacúčelové ihrisko s umelým
povrchom, telocvičňu a dvor CVČ.
CVČ má svetlé a čisté priestory. Chodby a miestnosti sú vyzdobené prácami detí. CVČ má
vyhovujúce hygienické podmienky.
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVC (§ 2 ods. 1
písm. m). {Škola priloží Správe o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}

2010/2011
2010
OK
2011

Spolu
42 875,39 000,-

Zápisné

Sponzor

Vzdelávacie poukazy

MsÚ

Iné
/Dobropis/

2 740,67
1 508,75

81 875,-

4 249,42

200,0,-

200,-

1 243,1 864,60

3 107,60

0,0,-

0,-

0,-

0,-
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n) 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

Otvoriť CVČ v sobotu a nedeľu podľa záujmu detí a mládeže. - splnené

Inovovať vlastnú web stránku. - splnené

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
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Podnecovať u detí rozvoj tolerancie a rešpektovanie odlišných názorov, odmietanie
diskriminácie v akejkoľvek podobe. - plní sa

o) 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
> Práca s postihnutými deťmi
a mládežou
> Pekné prostredie, samostatná budova
> Kvalifikovaný, odborne zdatný
personál

SLABÉ STRÁNKY
> Nedostatok priestorov pre činnosť
> Neschválené projekty
> Nedostatok finančných prostriedkov
na rozvoj

> Veľa tradičných krúžkov
> Podchytenie talentov a práca na ich
rozvoji
PRÍLEŽITOSTI
> zapojenie postihnutých do reálneho
života
> úspešnosť na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach

RIZIKÁ
> nedostatok finančných prostriedkov
> vplyv negatívnych sociálnych javov

> zapojenie mladých do činnosti obce

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

a) Psychohygienické 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
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sociálne zariadenia a zrekonštruované kúrenie, malú telocvičňu, relaxačnú 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.

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

V školskom roku 2010/2011 pracovali v CVČ tieto záujmové útvary a kluby:
Záujmový útvar (ZÚ)
Bábkový
Break mládež - Chipmunks crew
Break mládež- The Next
Breakfans
Brušné tance
Disco
Divadelný
Futbal I.
Futbal II.
Hádzaná I.
Hádzaná II.
Herňa – nízkoprahové zariadenie
Hudobný klub
Internet klub
Internet klub - nezamestnaný
Internet klub - nezamestnaný
Joga
Klub JUNIORČEK

Meno vedúceho ZÚ
Petrisková Elena
Priehodová Andrea
Biskupičová Júlia
Bihary Peter (ex,n)
Priehodová Andrea
Priehodová Andrea
Petrisková Elena
Kočner Martin (ex)
Kočner Martin (ex)
Heráková Helena (ex)
Kočner Martin(ex)
Petrisková Elena
Poliak Jozef(ex,n)
Zelinka Štefan
Zelinka Štefan
Biskupičová Júlia
Galusová Oľga (ex)
Petrisková Elena
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Kynologický
Klub Livka
Letecký modelár
Literárno-dramatický
Mimikry
Mimikry - malé
Pilates
Stolný tenis
Strelecký
Šach
Šikovné ruky I.
Šikovné ruky I. - ŠZŠI PD / Výtvarný
I. - ŠZŠI PD
Tanečno-pohybový
Tanečný klub
Varenie
Výtvarný I.
Výtvarný II. - ŠZŠI PD / Šikovné
ruky II. - ŠZŠI PD
Výtvarný klub
Zdravotné cvičenie
ZOO
Železničný modelár I.
Železničný modelár II.

Priehodová Andrea
Biskupičová Júlia
Mäsiar Jozef (ex)
Petrisková Elena
Hrabovská Margita (ex,n)
Hrabovská Margita (ex)
Biskupičová Júlia
Zelinka Štefan
Biskupičová Júlia
Majzlan Blažej (ex)
Briatková Zdenka
Briatková Zdenka
Petrisková Elena
Petrisková Elena
Priehodová Andrea
Briatková Zdenka
Briatková Zdenka
Briatková Zdenka
Petrisková Elena
Petrisková Elena, Mihálovová Zuzana (ex)
Valach Jozef (ex)
Valach Jozef (ex)

Príležitostná činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží alebo
exkurzií: uvedené v i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti :

Prázdninová činnosť:
CVČ pravidelne organizuje Jesenné denné tábory, Zimné denné tábory, Jarné denné tábory a Letné
denné tábory.
Zamestnanci CVČ zorganizovali pre deti a mládež mestské tábory: Relaxačný bol všestranne
zameraný. Navštívili kúpalisko Čajka, ZOO, Aquilu, Prepoštskú jaskyňu, Plážové kúpalisko, Lesopark
v Prievidzi. Súťažili v stolnom tenise, v športovej olympiáde, vo výtvarnej tvorbe, o naj chlapca, o naj
dievča. Sledovali videofilmy, zahrali sa počítačové hry, pracovali s intemetom. Tanečný tábor bol
zameraný na prvky základných krokov tancov. Deti maľovali boli na golfovom ihrisku, v ZOO, na
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Plážovom kúpalisku, batikovali, hrali hry na PC, súťažili, hrali futbal a na záver mali opekanie v centre.
Počítačový bol zameraný na prácu s PC, internetom a digitálnym fotoaparátom. Navštívili plážové
kúpalisko, golfové ihrisko, ZOO, kde fotili s digitálnym fotoaparátom. Súťažili v streľbe zo
vzduchovky.
Výtvarný bol zameraný na rozvoj výtvarnej tvorivosti. Maľovali zvieratá v ZOO, Bojnický zámok a
ďalšie zaujímavosti z Bojníc a okolia. Súčasťou tábora boli aj batikovanie, modelovanie z hliny,
kreslenie na chodník, modelovanie z vizovického cesta, batikovali, viazali batiku, robili sadrové
odliatky, kúpanie na kúpalisku pohybové a súťaživé hry ako aj stolný tenis, streľba zo vzduchovky, ale
aj maľovanie na textil. 3 Futbalové tábory viedol externý vedúci. Deti trénovali, hrali futbal. Boli na
Plážovom kúpalisku, na kúpalisku Čajka, v ZOO, na golfovom ihrisku, súťažili a zahrali si aj počítačové
hry.
Počas táborov mali deti celodenný pitný režim, ovocie, sladkosti a ceny za súťaže, obed v reštaurácii
Square a v Bojnickej reštaurácii v Bojniciach.
Centrum voľného času je pre deti a mládež otvorené v sobotu aj v nedeľu.

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, Zámkom v
Bojniciach, ZOO, KC Bojnice, Beta rádiom, Klubom melenčiarov, Mestskou knižnicou v Bojniciach,
ZUŠ Bojnice, Mestskou políciou, Neinvestičným fondom LIVKA, so ŠZŠI 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.
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