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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 2016/2017. 

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 2016/2017 
 
 

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 riaditeľ 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.  
 

Členovia Rady školského zariadenia: 

 

1. Mgr. Štefan Zelinka 
 

predseda zamestnancov centra voľného času 

2. Mgr. Maroš Greschner člen delegovaný za zriaďovateľa 
 

3. Tomáš Grešner 
 

člen delegovaný za zriaďovateľa 

4. Ing. Michal Lekýr PhD. 
 

člen delegovaný za zriaďovateľa 

    5.    Zita Lišková 
 

člen zamestnancov centra voľného času 

 6. Libuša Martincová 
 

člen za rodičov 

   7.  Anna Ťapušková člen za rodičov 

 

 
 

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2016/2017: 

(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 2016/2017 sa zišli 

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

 12. 10. 2016 -   Výchovný plán na školský rok 2016/2017 

                                            Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                                   za školský rok 2015/2016 

 09. 11. 2016 – Prvé zasadnutie novej Rady školského zariadenia 

                      Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 

 25. 04.  2016 – Výročná správa za kalendárny rok 2016 
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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 2016/2017: 

Centrum voľného času Počet 
zamestnanci   6  
Z toho PZ*                                                3 
Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 3 
- nekvalifikovaní 0 
- 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 6 

 

Z celkového počtu zamestnancov CVČ počet PZ 3 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 
 

Počet 

žiakov 

Z toho 

Integro-

vaných 

 

Počet žiakov 
Z toho Integro-

vaných 

 

spolu 245   274   

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 – vychovávateľ – odbor maľba, od 1. 7. 2016 na 100% úväzok. 
 
e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia: 
 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Funkčné inovačné  
 
 

 
 

 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 
 

 
1 

 
  

AMV  projekt   
 

3 
 
 

 

IUVENTA – Praktik 

– neformálne 

vzdelávanie v práci s 

mládežou 

 

 
 
 

2 

 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

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

          Údaje o aktivitách organizovaných CVČ 
 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ – Práce z výtvarného tábora -  28. 9. 2016 

• Výstava výtvarných prác JESEŇ – 12. 10. 2016 

• Aktivity so ŠŠI – Jeseň 

• Beseda s pani policajtkou – 21. 10. 2016 

• Halloweenska noc v CVČ – 27.-28. 10.  2016 

• Prázdninová činnosť – 28. 10. 2016 

• Prázdninová činnosť – 31. 10. 2016 

• Tanečné  sústredenie SKAJAKROM – 17. 11. 2016 

• Tanečné  sústredenie SKAJAKROM – 20. 11. 2016 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ- zima – 28. 11. 2016 

• Okresná výtvarná súťaž „O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“ – porota - 4. 12. 2016 

• Livka – Mikuláš – 3. 12. 2016 

• Zdobenie vianočného stromčeka – 6. 12. 2016 

• Aktivity pre ŠSI – vianočná pohľadnica – 7. 12. 2016 

• Aktivity pre ŠSI – vianočná pohľadnica – 8. 12. 2016 

• Aktivity pre ŠSI – vianočná pohľadnica – 9. 12. 2016 

• Vyhodnotenie vianočnej pohľadnice – diplomy – 11. 12. 2016 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ Vianočná pohľadnica  - 14. 12. 2016 -31. 1. 2017 

• Vianočná výstavka prác detí z krúžku šikovné ruky – 5. 12.  2016 – 23. 12. 2016 

• Vianočná strelecká súťaž – 16. 12. 2016 

• Prázdninová činnosť – 23. – 30. 12. 2016 

• Prázdninová činnosť – 2. – 5. 1. 2017 

• Workshop Skajakrom – 22. 1. 2017 

• Beseda o zbraniach na MP – 2. 2. 2017 

• Prázdninová činnosť – 3. 2. 2017 

• Prázdninová činnosť – 27. 2. -3. 3. 2017 

• Súťaž v Rummikube – 1.3. 2017 

• Prázdninová činnosť – 1.- 3. 3. 2017 

• Metodický deň ŠŠI – 3. 3. 2017 

• Workshop Slim Kein – 4. 3. 2017 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ – jar – 8. 3. 2017 
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• Brigáda v CVČ – 17. 3. 2017 

• Brigáda v CVČ – 25. 3. 2017 

• Workshop Hip – hop – 2. 4. 2017 

• Veľkonočná výstava prác detí  - 3. 3 - 18. 3. 2017 

• Aktivity so ŠŠI – Veľká noc  – 3. 4. 2017 

• Aktivity so ŠŠI – Veľká noc  - 5. 4. 2017 

• Aktivity so ŠŠI – Veľká noc  - 6. 4. 2017 

• Prázdninová činnosť – 13. – 18. 4. 2017 

• Výstava na MsÚ – jarné kvety – 20. 4. 2017 

• Výtvarná porota – Memoriál Zdenky Briatkovej – 5. 5. 2017 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ- Slovenská dedina – 11. 5. 2017 

• Týždeň aktivít TAKTIC - 22. 5. 2017 

• Najlepší strelec CVČ  - 26. 5. 2017 

• Tvorivé dielne – 29. 5. 2017 

• MDD v CVČ – 1. 6. 2017 

• Aktivity so ŠŠI -13. 6. 2017 

• Noc v ZOO – 9. 6. 2017 

• Workshop Mafia a otec Mirec – 16. 8. 2017 
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 

 

 10. 9. 2016 – Vystúpenie na Prievidzskom jarmoku – škola tanca BFS 

 15. 9. 2016 – Družobná návšteva v Zatore PL - program 

 19. 9. 2016 – Vystúpenie BFS a Mimikry  

  1. 10. 2016 – Tanečné vystúpenie na Šarkan show 

 10. 10. 2016 – Dajte deti na tenis 

 10. 10. 2016 – Dajte deti na tenis 

 15. 10. 2016 – Tanečné vystúpenie v City aréne 

 17. 10. 2016 -  Tanečné vystúpenie v KaSS PD 

 20. 10. 2016 – Tanečné vystúpenie v KaSS PD – Filmobranie 

 21. 10. 2016 – Tanečné vystúpenie – 30. výročie železničných modelárov 

 31. 10. 2016 – Tanečné vystúpenie v knižnici 

 11. 11. 2016 -  10. výročie NF Livka 

 12. 11. 2016 – Next generation jam 3 Bratislava 

 12. 11. 2016 -  Tanečné vystúpenie na stužkovej 

  3. 12. 2016 – Mikuláš v KCB – výstava s predajom detských výrobkov 

   6. 12. 2016 - Zdobenie stromčekov v ZOO 

   6. 12.2016 – Mikuláš s divadlom 

 10. 12. 2016 – Predvianočná retropárty 

 10. 12. 2017 – Jahoda Džem Piešťany 

 17. 12. 2016 – Vianočný koncert v Dubnici – predaj výrobkov 

 13. 1. 2017 – Vystúpenie v OC Tulip – BFS 

 21. 1. 2017 -  New year battle- BFS 

 27. 1. 2017 – Jeans párty – Moderný scénický tanec 

 31. 1. 2017- Svetový deň mokradí 

 11. 2. 2017 – Ples Nitrianske Pravno - Moderný scénický tanec 

 23. 2. 2017 – Juste debout Bratislava 

 17.3. 2017 – Vyhodnotenie športovcov 

 28. 3. 2017 – Deň vtákov v ZOO 

  8. 4. 2017 – Deň adoptívnych rodičov v ZOO 

  9. 4. 2017 -  Semifinále Beast mode batle Viedeň -Fizzy 

 22. 4. 2017 – Deň Zeme v ZOO 

 23. 4. 2017 - Korzobeh 

 29. 4. 2017 – Each one teach one - BFS 

   1. 5. 2017 – Otvorenie letnej turistickej sezóny v ZOO 



10 

  7. 5. 2017 – Vystúpenie na bojnickom jarmoku – BFS + Mimikry 

 12. 5. 2017 – Vernisáž kreativita priestoru – Mimikry 

 14. 5. 2017 – Battle tour Top 16 

 20. 5 . 2017 – Floormaster 2017 Hradec Králové 

 20. 5. 2017 -  Hornonitriansky modelársky deň 

 24. 5. 2017 -  Zooolympiáda v ZOO Bojnice 

 10. 6. 2017 – Deň susedov 

 12. 6. 2017 – Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov 

 20. 6. 2017 – Oslavy 50. výročia OSBD Prievidza - Mimikry 

  7. 5. 2017 – Zvolen – tanečná súťaž 

 12. 5. 2017 – Handlová – tanečná súťaž 

 21. 5. 2017 – Floormaster Hradec Keálové 

 24. 5. 2017 – ZOOolympiáda  

  1. 6. 2017 – MDD v ZOO 

  6. 6. 2017 – Svetový deň životného prostredia v ZOO 

 20. 6. 2017 – Tanečné vystúpenie – 50. výročie OSBD 

 25. 6. 2017 – Káčer na bicykli 

   1. 7. 2017 - Otváranie prázdnin v ZOO – tvorivé dielne 

   5. 7. 2017 – Outbreak Slovakia 2017 

 13. 8. 2017 – Hip hop párty Martin 

 25. 8. 2017 – Hip hop camp Hradec Králové 

 30. 8. 2017 – Bubble day 
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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 

Each one teach one 
Košice 

  Breakfans 
kids 1.miesto 
1.miesto 
2vs2 

Floormaster 

Hradec Králové 

Breakfans kids 
Top 8 

Jahoda Džem 
Piešťany 

  Breakfans 
kids Top 4 

  

   
 

 
 

Juste Debout 
Bratislava 

1.miesto 
Fizzy, postup  
na majstrovstvá 
sveta 

    Each one teach 

one Viedeň 

1.miesto 
Fizzy 
1.miesto 2vs2 

Tanečná súťaž 
Handlová 

2. miesto 
Mimikry 

  Floormaster 

2017 Hradec 

Králové 

1.miesto  
Fizzy 
Top 4 skupina 

 
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. 

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, 
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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. 

 

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 7 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. Od 

12. 9. 2009 má v správe viacúčelové ihrisko. 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 sa  ríny. Budova centra voľného času je stará 

a vyžaduje si i naďalej ďalšie rekonštrukcie. Napríklad: zateplenie budovy, opravu strechy, výmenu 

starých opotrebovaných podláh. Vo výtvarnom ateliéri je nevyhnutné zrekonštruovať sociálne 

zariadenie. 

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. 
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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. 

 

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.}:  
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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 

• prerobená telocvičňa – vynikajúce 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 tábory 
 
 
 

Slabé stránky 

• vzdelávacie poukazy – nerovná konkurencia so školami 

• stále meniace sa zákony a nariadenia financovania CVČ 

• nedostatočné jazykové zručnosti zamestnancov 

• neschválené projekty 

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

V školskom roku 2016/2017 pracovali v CVČ tieto záujmové útvary a kluby: 
 
 

Záujmový útvar (ZÚ) Meno vedúceho ZÚ 
Break kids Anton Plesnivý 
Futbal  Kočner Martin  
Hádzaná Kočner Martin 
Herňa – nízkoprahové zariadenie Biskupičová Júlia 
Internet klub deti Zelinka Štefan 
Internet klub mládež Zelinka Štefan 
Klub JUNIORČEK Biskupičová Júlia 
Klub Livka Biskupičová Júlia 
Klub spoločenských hier Zelinka Štefan 
Moderný scénický tanec Hrabovská Margita  
Pilates Biskupičová Júlia 
Pohybové hry MŠ I. Kočner Martin 
Pohybové hry MŠ II. Kočner Martin 
Skajakrom Kristína Gromová 
Spachtoši Biskupičová Júlia 
Strelecký Biskupičová Júlia 
Šikovné ruky  Kasperkevičová Miriam 
Šikovné ruky  - ŠŠI / Výtvarný - ŠŠI Kasperkevičová Miriam 

Varenie Kasperkevičová Miriam 
Výtvarný  Kasperkevičová Miriam 
ZOO Biskupičová Júlia, Kubíčková Simona 
 

Príležitostná činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží alebo 

exkurzií: uvedené v písmene  f) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na 

verejnosti. 
 
 

Prázdninová činnosť: 
 

Zamestnanci CVČ zorganizovali pre deti a mládež mestské tábory/ denné letné aktivity:   

Mix tábor 1 , Mix tábor 2, Mix tábor 3, Mix tábor 4. boli všestranne zamerané. Deti navštívili 

plážové kúpalisko, ZOO, golfové ihrisko, Kúpele Bojnice, sokoliarov Aquila, zrkadlové bludisko, 

Prepoštskú jaskyňu, dedinku remesiel, výstavu Lega, vyhliadku. Hrali sa moderné stolové 
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a vedomostné hry.  Sledovali videofilmy, zahrali sa počítačové hry, pracovali s internetom.  Každý 

deň mali tvorivé dielne na rozvoj výtvarnej tvorivosti. Vyrobili si darčekové tašky, obrázky s rámom, 

zvieratká, maľovali netradičnými technikami. Namaľovali si tričká farbami na textil. Ich práce sme 

vystavili na MsÚ Bojnice. Vždy vo štvrtok strávili zaujímavé dopoludnie v knižnici.  

 

4 futbalové tábory viedol externý vedúci. Deti trénovali, hrali futbal. Boli na plážovom kúpalisku, 

v ZOO, na golfovom ihrisku, v Prepoštskej jaskyni na vyhliadke. Súťažili a zahrali si aj počítačové 

hry, stolný tenis. Hrali sa moderné stolové a  vedomostné hry.   

 

Počas táborov mali deti celodenný pitný režim, ovocie, sladkosti a ceny za súťaže, obed v reštaurácii 

Square v Bojniciach. 
 
   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.  


