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1 Charakteristika súkromného centra voľného času     
 

1.1 Základné údaje 

Názov zariadenia Súkromné centrum voľného času   
 

 

Adresa zariadenia A. Bernoláka 20 , 962 12 Detva 

 

 

Názov  výchovného programu 

 

Forma výchovy a vzdelávania 

 

„Dajme deťom šancu“ 

 

celodenná 

Druh školského zariadenia súkromná 

Výchovný jazyk 

 

slovenský 

 

Dátum vytvorenia VPŠZ 1.7.2014 

Dátum prerokovania VPŠZ v 

pedagogickej rade ŠZ 

 

 

Dátum prerokovania VPŠZ v 

rade školy ŠZ 

 

 

Názov a adresa zriaďovateľa MAJA n. o. Nová Ves 86 , 962 12 Detva 

 

IČO 

 

42190606 

Platnosť dokumentu Od 1. september 2014 – 31. augusta 2018 

                                                                                         

                                                               

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Mária Lešáneková         

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

                                                                                                 riaditeľka SCVČ 
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1.2 Charakteristika školského zariadenia 
 

SCVČ (ďalej len centrum) je školským zariadením, významným subjektom výchovy 

a vzdelávania v čase mimo vyučovania  a svoju činnosť zabezpečuje podľa výchovného 

programu v oblasti výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej  pre deti, 

mládež, rodičov a iných záujemcov o túto činnosť, do 30 rokov. Centrum vytvára podmienky, 

organizuje a zabezpečuje túto činnosť v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane 

školských prázdnin.  

 

Dôraz kladie najmä na: 

a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou; 

b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase; 

c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých  subjektov, ktoré sa 

zaoberajú problematikou voľného času detí, mládeže a iných účastníkov činnosti 

centra v meste a v obciach v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu 

k deťom a mládeži; 

d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže 

pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich negatívnych vplyvov na správanie 

mladých ľudí; 

e) neformálne vzdelávanie; 

 

Do svojej činnosti zaradíme tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré vychádzajú 

z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2010 – 2013. 

           Pri výchove a vzdelávaní vo voľnom čase využívame metodickú , školiacu, informačnú 

a poradenskú činnosť IUVENTY, MŠ SR, KŠÚ, odboru školstva a metodických centier. 

           Centrum je otvoreným školským zariadením pre všetkých záujemcov o činnosť 

v centre na základe zákona o výchove a vzdelaní. Umožňuje účastníkom činnosti užitočné 

využívanie a trávenie voľného času s výchovným pôsobením v pestrej ponuke záujmovej 

činnosti so slobodným výberom. Centrum umožňuje rozvoj záujmov detí a ostatných 

zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických 

zručností a kľúčových kompetencií, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania 

ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí  základných a stredných škôl 

a klubov.  

Centrum zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase  s celoročnou 

prevádzkou. Jeho poslaním je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti 

voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj 

schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie 

a harmonického seba rozvoja. 

Centrum zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom záujmovej 

činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a externí 

pracovníci prostredníctvom: 
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- pravidelnej celoročnej činnosti v záujmových útvaroch, 

- príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových podujatí,  

- individuálneho prístupu k talentovaným deťom, 

- spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na 

základe záujmu detí,  

- prázdninovej činnosti formou  táborov 

- zabezpečovaním športových súťaží podľa potrieb základných škôl 

 

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase realizuje centrum v týchto výchovných oblastiach: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná 

 esteticko-výchovná 

 prírodovedno-enviromentálna 

 pracovno-technická 

 telesná a športová kultúra 

 

 

1.3 Charakteristika členov centra 
 

Centrum budú navštevovať žiaci základných škôl z regiónu Podpoľania. Budeme 

evidovať aj členov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rómskych rodín. 

Predpokladaný počet žiakov je okolo 800 , počet oddelení 5 a záujmových útvarov 60. 

Činnosť centra bude realizovaná predovšetkým na  Základnej škole J. J. Thurzu, A. Bernoláka 

č. 20,  962 12  v Detve v sídle centra a v elokovaných pracoviskách centra, ktoré boli 

zaradené do siete škôl MŠVVaŠ k 30.6.2013. 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 
 

Do centra je prijatý uchádzač od 1. septembra príslušného kalendárneho roku, za ktorého 

rodičia vypísali žiadosť a čestné prehlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov 

v školskom roku 2013/2014  poskytol len jednému školskému zariadeniu a to SCVČ, A. 

Bernoláka 20, 962 12 Detva.   

. 

 

 

 

 

1.5 Centrum ako životný priestor 
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Aby sa naši členovia, pedagógovia, zamestnanci a rodičia cítili v centre čo 

najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie zariadenia, ktoré 

zabezpečíme v spolupráci so Základnou školou J.J. Thurzu.  

            Prostredníctvom zriadenia našej internetovej stránky, e- mailu, mestského rozhlasu 

a informačných násteniek pravidelne budeme informovať členov, rodičov i verejnosť 

o aktivitách centra.  

 

1.6 Dlhodobé projekty, do ktorých sa bude centrum zapájať 
 

Budeme sa uchádzať o projekt Otvorená škola – oblasť športu , Adam 2 a realizovať 

projekt Európskej únie Mládež v akcii a následne reagovať na výzvy k projektom  na stránke 

MŠ SR. V rámci programu Európska dobrovoľnícka služba sa budeme  snažiť získavať 

dobrovoľníkov,  budeme spolupracovať s Iuventou novozriadenou pobočkou v B. Bystrici 

a zapojíme sa do projektu Praktik Budeme zabezpečovať  kultúrne, ekologické a sociálne 

programy, športové olympiády, stretnutia s významnými osobnosťami. 

 

1.7 Spolupráca centra s rodičmi a inými subjektmi 
 

V oblasti športu budeme spolupracovať s TJ a klubmi v Detve a regióne - hokejovým, 

futbalovým, volejbalovým, gymnastickým a karate. 

V oblasti kultúrno-osvetovej činnosti budeme spolupracovať s Domom kultúry A. 

Sládkoviča, s Mestskou knižnicou, OZ Tulipán v Detve, ZUŠ so základnými a strednými 

školami, s CVČ Trend. 

Ťažisko spolupráce spočíva v spoločnom organizovaní  rôznych športových 

a kultúrnych podujatí, výletov, výstav a exkurzií. 

 Jeden z možných finančných zdrojov pre centrum je spolupráca s nadáciami, fondami 

a rôznymi inštitúciami, ktoré môžu poskytnúť finančnú, materiálnu a inú podporu centru. 

Účelná bude aj spolupráca s Iuventou v B. Bystrici, MŠ SR ktoré zhromažďuje 

informácie v oblasti práce s deťmi a mládežou  SR a podporuje mobilitu detí. ( Adam 2, 

Mládež v akcii ) 

2. IDENTIFIKÁCIA PARTNEROV, PRIORITNÉ POŽIADAVKY NA SPOLUPRÁCU  
 

SCVČ            zriaďovateľ Mesto Detva 

 

 SCVČ bude poskytovať pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť pre deti vo veku 

od 5 do 15 rokov v meste Detva a v regióne Podpoľania. 

 SCVČ bude zabezpečovať pravidelnú klubovú činnosť, podľa schváleného programu 

pre deti v meste Detva 

 SCVČ bude organizovať detské prímestské tábory a denné výlety. 

 SCVČ bude spolupracovať pri príprave spoločenských, kultúrnych a športových  akcií 

organizovaných zriaďovateľom 
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 SCVČ bude realizovať celoživotné vzdelávanie, eventy, teambuildingy. Príjmami 

z týchto aktivít bude financované materiálno – technické zabezpečenie činnosti CVČ.      

 SCVČ bude pravidelne informovať zriaďovateľa a predkladať správy o výchovno 

vzdelávacom procese a stave hospodárenia a plnenia rozpočtu. 

 

Zriaďovateľ Mesto Detva              SCVČ 

 Zriaďovateľ predloží koncepciu rozvoja SCVČ na roky 2013 – 2018 na  rokovanie 

mestského zastupiteľstva a každoročne bude predkladať mestskému zastupiteľstvu 

správu o jej plnení. 

 Zriaďovateľ každoročne v termíne stanovenom zákonom, predloží návrh všeobecného 

záväzného nariadenia, ktorým bude  stanovená výšku dotácie :  

           a./ na dieťa s trvalým pobytom na území mesta Detva, ktoré realizuje pravidelnú 

záujmovú činnosť v záujmovom útvare, na základe žiadosti jeho zákonného rodiča 

a predloženého čestného prehlásenia v zmysle zákona 597/2003 a jeho doplnkov. 

           b./ na dieťa zapojené do klubových programov SCVČ na základe členskej karty 

vydanej SCVČ 

 Zriaďovateľ predloží návrh uznesenia na rokovanie mestského zastupiteľstva na 

zabezpečenie spoločenského honoru a návrh výhod pre dobrovoľníkov podporujúcich 

rozvoj záujmového vzdelávania ale aj iných sociálno – spoločenských oblastí.      

 

SCVČ             Zamestnanci 

 SCVČ bude  optimalizovať stav a štruktúru interných a externých zamestnancov 

z pohľadu budovania kompetenčných pilierov a maximálnej efektívnosti využívania 

ľudských a finančných zdrojov. 

 SCVČ bude vytvárať  pre  interných a externých zamestnancov a dobrovoľníkov 

optimálne  pracovné  podmienky, bude zabezpečovať  možnosti  ďalšieho vzdelávania,  

oboznamovať ich   s novou legislatívou, podporovať ich v snahe získavať kompetencie 

pre budovanie stanovených základných kompetenčných pilierov, vytvárať priestor  pre  

realizáciu tvorivých a inovatívnych prístupov.  

 SCVČ bude podporovať budovanie tímov pre realizáciu kompetenčných pilierov a 

programov  

 SCVČ v prípade využívania dobrovoľníkov pre zabezpečenie neformálneho 

vzdelávania sa bude snažiť v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť ich spoločenský 

honor    

 

Zamestnanci            SCVČ      

 Zamestnanci budú plniť úlohy vyplývajúce z výchovno – vzdelávacích programov a  

plánov a pomáhať zabezpečovať strategické a akčné ciele CVČ. Permanentne sa budú 

vzdelávať, aktívne a iniciatívne, spolupracovať s rodičovskou verejnosťou a s ďalšími 

partnermi SCVČ, vytvárať pozitívny imidž SCVČ.  

 Zamestnanci budú prechovávať voči sebe úctu a podporovať tímového ducha. Každý 

zamestnanec bude mať právo participovať na tvorbe vnútornej legislatívy chodu 

školského zariadenia. 

 Zamestnanci sa budú aktívne podieľať svojou činnosťou na rozvoji a následne na  

 stabilizácii členskej základne  

 

SCVČ            Rodič 

 SCVČ bude poskytovať  rodičovi  ako objednávateľovi,  kvalitné záujmové 

vzdelávanie pre jeho deti 
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 Cez dohodnuté komunikačné kanále / web, časopis,/  bude rodičom poskytovať 

priebežne informácie o prebiehajúcich voľnočasových aktivitách a dosiahnutých 

výsledkoch záujmových útvarov. 

 Pripraví klubové programy – family package pre rodičov a deti 

 

Rodič             SCVČ  

 Rodičia budú môcť aktívne spolupracovať so SCVČ a aktívne sa  zapájať do 

klubových programov, v primeranej miere sa budú finančne podieľať  na klubovej 

činnosti detí svojich detí   

 

SCVČ      Rada SCVČ 

 SCVČ predkladá na vyjadrenie  koncepciu rozvoja, plány práce, výchovno - 

vzdelávací program SCVČ, správy a informácie o plnení kompetečných pilierov 

rozvoja a hospodárskom stave,  podnety na pomoc a podporu 

 

Rada SCVČ             SCVČ 

 Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti, 

spolupodieľa sa na realizácii úloh, poskytuje pomoc.  

 

SCVČ               Obvodný školský úrad   

 SCVČ bude pre financovanie pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti pre deti 

vo veku od 5 do 15 rokov využívať Vzdelávacie poukazy. Deťom ktoré odovzdajú 

vzdelávacie poukazy zabezpečí realizáciu záujmovej činnosti v objeme 60 hod.  

 Na základe zmluvy bude pre OŠÚ organizovať technickú olympiádu. 

 SCVČ bude pravidelne informovať OŠÚ a predkladať správy o čerpaní finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku a  výchovno vzdelávacom procese  

 

 

  Obvodný školský úrad        SCVČ 

 OŠÚ poukáže finančné prostriedky za prijaté Vzdelávacie poukazy v stanovených  

termínoch zriaďovateľovi.  

 OŠÚ na základe uzatvorenej zmluvy na organizáciu postupových športových a  

predmetových súťaží a olympiád preplatí predložené vyúčtovanie dohodnutých nákladov. 

 

SCV Č             Mestá a obce z okresov susediacich s okresom Detva 

 SCVČ bude poskytovať pre deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce 

prostredníctvom zriadených elokovaných pracovísk pravidelnú krúžková činnosť podľa 

potrieb  a záujmu detí  a letné a zimné  tábory. 

 Na základe toho, že  SCVČ poskytuje služby občanom – deťom vo veku od 5 do 15 , 

ktoré majú trvalý pobyt v meste a obci v okrese Detva a okresoch susediacich s okresom 

Detva bude na základe objektívneho nároku požadovať od týchto obcí dotáciu na mzdy 

a prevádzku SCVČ 

 SCVČ sa bude podieľať na realizácii spoločenských, kultúrnych a športových  akcií    

organizovaných obcou. 

  

 

Mestá a obce z okresov susediacich s okresom Detva SCVČ 

 Mestá a obce každoročne v termíne stanovenom zákonom, príjmu návrh všeobecného 

záväzného nariadenia, v ktorom bude  stanovená výšku dotácie :  
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           a./ na dieťa s trvalým pobytom na území mesta, ktoré realizuje pravidelnú 

záujmovú činnosť v záujmovom útvare, na základe žiadosti jeho zákonného rodiča 

a predloženého čestného prehlásenia v zmysle zákona 597/2003 a jeho doplnkov. 

            

 

SCVČ  Školy a školské zariadenia spolupodieľajúce sa na výchove a vzdelávaní    

 SCVČ bude pre všetky ŠKD v meste Detva realizovať v rámci ich výchovno - 

vzdelávacej činnosti krúžkovú činnosť. 

 SCVČ preberie realizáciu krúžkovej činnosti na ZŠ v meste Detva a komplexne 

zabezpečí záujmové vzdelávanie  detí podľa ich záujmu, k čomu vytvorí primerané 

priestorové a materiálové podmienky.  

 

2 Cieľ a poslanie výchovy 
 

 

Výchovný program nášho centra : „Dajme deťom šancu“ 
bude slúžiť ako hlavná osnova pri napĺňaní hlavného poslania centra, ktorým je poskytovanie 

priestoru na efektívne využívanie voľného času, pod vedením kvalifikovaných odborníkov. 

  

Našim cieľom  

Je rozvíjať u deti  dôležité zručnosti pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít výchovy 

v čase mimo vyučovania ho vybavovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ale tiež 

vlastnými názormi. Deti a mládež navštevujúca školské zariadenie sa bude učiť žiť 

v rôznorodom kolektíve, spolupracovať, tolerovať individuálnu potrebu ostatných. Najväčšiu 

úlohu tu hrá vhodná motivácia, radosť z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť a túžba po poznaní. 

Naším cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

Formovať u detí a mládeži tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.             

 Vychovávať deti a mládež v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi 

vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

CVČ bude vytvárať podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí. Preto je 

potrebné, aby členovia krúžkov načerpali pozitívne skúsenosti i poznatky, uspokojili vlastné 

záľuby a záujmy. 

 Pri plánovaní záujmovej činnosti budeme vychádzať zo záujmov detí a mládeže, 

z priestorových, personálnych a materiálnych podmienok na prácu krúžkov. Zameriavať sa na 

deti, ktoré majú motiváciu k činnosti ktorá ich zaujíma a oceňovať  ich pochvalou aj pri 

najmenšom úspechu. 

Našou filozofiou je, aby žiaci realizovali voľno časové aktivity na svojej škole, nemuseli sa za 

nimi presúvať do iných zariadení v regióne. Považujeme za lepšie   riešenie, keď sa za deťmi 

budú presúvať vedúci krúžkov. Zároveň budú efektívnejšie využité existujúce školské 

zariadenia v regióne. 

           Poslaním centra je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti 

voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj 
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schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie 

a harmonického seba rozvoja. 

 

Zároveň si centrum kladie tieto strategické ciele: 

 

1. Rozšíriť a skvalitniť ponuku záujmovej činnosti. 

2. Skvalitniť  materiálne a priestorové podmienky a korekciou pedagogickej koncepcie 

skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. 

3. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagógov a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné 

prostredie. 

4. Zlepšiť finančné zabezpečenie prostredníctvom zapojenia sa do grantových programov. 

 

2.1Ciele výchovného programu: 
 

 

 Prijať každého žiaka, ktorý má záujem o voľno–časové aktivity a umožniť mu, aby 

zažil úspech a dostal šancu presadiť sa v určitej oblasti. 

 Vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj osobnosti. 

 Zapojiť do záujmovej činnosti, čo najväčšie percento mladých ľudí.    

 Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií a to najmä v oblasti komunikačných 

schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-

komunikačných technológií, komunikácie v materinskom jazyku a v cudzom jazyku,  

kompetencie v oblasti  prírodných vied, sociálne a občianske kompetencie, 

podnikateľské a kultúrne kompetencie, budovať vzťah k enviromentálnej výchove. 

 Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké,  psychomotorické schopnosti.   

 Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu. 

 Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám  

ustanoveným v dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

 Prevenciou predchádzať nežiaducim patologickým javom.  

 Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

 

2.2 Zameranie zariadenia 
 

Rozvoj SCVČ v najbližších piatich rokoch by sa mal zamerať na budovanie týchto štyroch 

základných kompetenčných pilierov  

1. Prvý kompetenčný pilier -  Pravidelná krúžková činnosť pre deti od 5 do 15 rokov 

podľa ich  záujmu  v regióne Podpoľanie 

2. Druhý kompetenčný pilier -   Klubové programy - pre Materské školy, rodičov 

a občanov mesta Detva 

3. Tretí kompetenčný pilier -  Letné a zimné denné tábory 
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4. Štvrtý kompetenčný pilier - Programy pre Business sektor – celoživotné vzdelávanie, 

eventy, teambuildingy,   

  

Každý kompetenčný pilier má svoje špecifiká a preto pri jeho budovaní sa bude využívať iná 

výchovno – vzdelávacia metodika, iné zdroje financovania, iný komunikačný mix. Každý 

kompetenčný pilier bude mať vypracovaný vlastný akčný plán.  

 

Z pohľadu organizačného bude každý z kompetenčných pilierov - úsekov mať vlastnú 

organizačnú štruktúru, vlastného vedúceho vybaveného kompetenciami, vlastný rozpočet    

Tým sa vytvoria podmienky na  lepšiu kontrolu účelovosti a transparentnosti financovania 

jednotlivých kompetencií.   

 

Nové podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti záujmovej činnosti, ktoré nastavila vláda 

SR od 1.1. 2013 a legislatívne sa premietli do zmeny zák. 596/ 2003 Z.z a 597 / 2003 Z.z. 

znamenajú zmenu postavenia CVČ v oblasti záujmového vzdelávania.  

Či obec má alebo nemá CVČ dostane v podielových daniach finančné prostriedky na 

financovanie záujmovej činnosti  detí vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt na 

jej území. Pre existujúce  CVČ sa tým vytvorilo zo dňa na deň veľmi silné konkurenčné 

prostredie, pretože na tieto finančné prostriedky si začínajú robiť nárok rôzne občianske 

združenia, športové kluby, ktoré  nemajú štatút školského zariadenia a pri svojej činnosti sa 

neriadia školskou legislatívou ale aj Základné a Stredné školy. 

Rozhodovanie o použití týchto finančných prostriedkov sa plne presunulo na obecné 

zastupiteľstvá. Je to pre nich nová kompetencia a minimálne v roku 2013 má obecná  

samospráva problém sa s ňou vysporiadať.        

  

2.3 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

- získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, sociálne 

kompetencie a občianske kompetencie, kultúrne kompetencie  

- naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia 

a vedieť ich riešiť 

- rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti 

- využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických projektoch 

- osvojiť si základné pravidlá prosociálneho správavania sa – posilňovať úctu k rodičom 

a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je 

občanom, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre 

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a rešpektovať 

všeľudské etické hodnoty 

- pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti 

- naučiť sa a kultivovať svoju osobnosť, celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine 

a preberať na seba zodpovednosť 

- naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

a životné prostredie 

 

Čiastkové ciele , ktoré povedú k naplneniu cieľa: 

- osvojenie si takých názorov a schopností , ktoré umožnia deťom a mládeži dobre 

zvládnuť súčasný i budúci život 
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- rozvoj individuálnych schopností, využívať poznatky, ktoré deti a mládež získali 

v škole a vhodným spôsobom na ne nadviazať vo všetkých oblastiach VVČ 

- rozvoj základných pohybových zručností detí a ich schopnosti vhodne relaxovať, 

regenerovať svoje sily 

- poskytovať dostatok VVČ vo všetkých oblastiach , aby deti a mládež si mali možnosť 

zvoliť pre ne najvhodnejšiu a najatraktívnejšiu  

- variabilnosťou ponúkanej záujmovej činnosti poskytovať dostatok námetov na 

využívanie voľného čase v čase mimo vyučovania, prázdninovej a inej činnosti. 

 

V organizácií výchovno vzdelávacej činnosti v CVČ budeme mať na zreteli: 

- princíp aktívnosti 

- princíp variabilnosti 

 

VVČ bude organizovaná tak, aby si deti a mládež mohli slobodne vybrať záujmový krúžok, 

meniť ho  počas školského roka . 

Tieto princípy umožnia deťom a mládeži slobodne rozhodovať o záujmovej činnosti, ktorá im 

vyhovuje a čo od nej očakávajú. Ak nenaplní ich predstavy, môžu zvoliť inú oblasť VVČ. 

  

 

 

Konkrétne kompetencie 

Vedenie CVČ bude podporovať profesijný a odborný rast vychovávateľov, podporovať 

aktivity a projekty, ktoré obohatia činnosť v CVČ. 

 

 Strategická vízia centra je prijať každé dieťa a ponúknuť mu využitie svojho voľného času 

tak, aby sa zariadenie podieľalo na formovaní a utváraní osobnosti - jeho telesnej a duševnej 

stránky.  

         Ciele centra vychádzajú z programových a organizačných zásad MŠ SR, z požiadaviek 

zriaďovateľa , príslušných škôl a kultúry zariadenia, z potrieb a záujmov detí a mládeže a plnia 

dôležitú funkciu vo vzťahu k dieťaťu a spoločnosti. 

          Hlavným cieľom centra je viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného času ako osobnej a 

spoločenskej hodnoty. Od nej sa odvíjajú ostatné ciele, ktoré vychádzajú z analýzy zariadenia. 

Sú to ciele, ktoré vychádzajú z tradície zariadenia, z aktuálnych potrieb sociálneho prostredia a 

prirodzených vzdelávacích trendov a samozrejme z potrieb školského systému. 

 

Ciele pre strategickú víziu zariadenia sú: 

 

 zmysluplné využitie voľného času, 

 rozvoj talentu a schopnosti formou záujmového útvaru, 

 možnosť presadiť sa, prezentovať, zviditeľniť sa,  

 primárna prevencia z hľadiska kriminality a drogovej závislosti, 

 predchádzanie diskriminácie, rasizmu, intolerancie, xenofóbie,  

 rozvoj fyzickej zdatnosti detí . 
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Rozvoju talentu a schopnosti dieťaťa v záujmovom útvare budeme venovať veľkú 

pozornosť. Úlohy, ktoré sú potrebné splniť k realizácii tohto cieľa sú v oblastiach: 

pedagogickej, materiálno-technickej, koncepcii ľudských zdrojov: 

 

 pedagogickej - zážitkové učenie, vytvoriť kolektív rovných, presadzovať pedagogický 

takt, určiť cieľ - čo sú schopní zvládnuť, ako sa cítia, o čo majú záujem 

 materiálno-technickej - zabezpečiť vhodný estetický priestor, dostatok pomôcok, 

zabezpečiť dopravu na podujatia, zabezpečiť stravu pri pobytoch, audiovizuálnu 

techniku, fotografovanie, video záznam a pod. 

 koncepcia ľudských zdrojov - nájsť ľudí s pedagogickým taktom, dobrovoľníkov so 

schopnosťami  vychovávať pozitívne.  

 

3 Formy výchovy a vzdelávania 
 

3.1 Pravidelná záujmová činnosť 
 

Spočíva vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže 

v záujmových útvaroch, ktoré budú vytvorené na základe záujmu detí. Úlohou pravidelnej ZČ 

je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich kľúčové kompetencie. 

 

V školskom roku 2013/ 2014 bude v centre pracovať okolo 760 detí v  60 záujmových 

útvaroch. Vedúcimi budú interní a externí odborne vzdelaní pedagogickí pracovníci. Kvalitné 

materiálne, priestorové a personálne vybavenie ZÚ zabezpečuje ich vysokú úroveň. Vysoký 

štandard je potrebné udržiavať zlepšovaním materiálneho vybavenia útvarov a aplikáciou 

nových foriem práce. 

 

 

3.2 Príležitostná záujmová činnosť 
 

Ide v nej o organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rôzneho 

charakteru. Ponúka možnosť trávenia voľného času na základe vlastného výberu z ponuky 

podujatí ( detský karneval, Halloween, besedy, výstavy, Valentínsky večierok, MDD, Miss 

Podpoľania....). 

 

3.3 Spontánna záujmová činnosť 
 

Mládeži, ktorá nemá záujem o pravidelnú, organizovanú činnosť ponúkame túto formu 

práce, ktorá nevnucuje mladým spôsob trávenia voľného času, ale ponúka priestor na 
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uskutočnenie vlastných záujmov (besedy, súťaže, výlety, návšteva divadelných predstavení, 

diskotéky, bowling, športové súťaže). 

3.4 Prázdninová činnosť 
 

Počas letných prázdnin bude centrum organizovať činnosť formou jednodňových 

výletov, týždenných letných táborov, sústredení, kultúrnych podujatí. Počas letných prázdnin 

sa budú uskutočňovať aj sústredenia záujmových útvarov a otvorené školské ihriská. 

Cieľom dlhodobého pôsobenia by mal byť vzrastajúci dopyt detí, mládeže a dospelých 

po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferenčných aktivít za účelom kvalitného 

zviditeľnenia zariadenia. 

           Centrum  je zariadenie s celoročnou prevádzkou. Počas školského roka je jeho forma 

výchovy denná, počas letných prázdnin v určitých aktivitách prechádza do celodennej, alebo 

v niektorých prípadoch aj týždennej formy (pobytové letné tábory). 

 

4 Tematické oblasti výchovy 

 
Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v centre v týchto výchovných oblastiach: 

 

 Výchova a vzdelávanie v CVČ sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy : 

- vzdelávacia 

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedno-environmentálna 

- esteticko-kultúrna 

- telovýchovno – zdravotná a športová 

 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä rozumovú, mravnú, 

ekologickú, zdravotnú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. 

 

Vzdelávacia oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

- rozvíjať samostatnosť pri príprave na VVČ 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko- vedná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v skupine - záujmovom útvare, športovom útvare 

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie 

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám 

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 
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- vyjadrovať svoj názor 

 

Pracovno-technická 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť spolupracovať so skupinou 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

- získať základy zručností pre praktický život 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno- environmentálna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

- podieľať sa na separovaní odpadov 

 

Esteticko- kultúrna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

- objavovať krásu v bežnom živote 

 

 

Telovýchovná – zdravotná a športová oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- kultivovať základné hygienické návyky 

- rozvíjať schopnosti relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

 

5 Výchovný plán centra 

 
Pod pojmom „voľný čas“ si môžeme predstaviť možnosť venovať sa činnostiam, ktoré 

nás zaujímajú, bavia a prinášajú nám uspokojenie a uvoľnenie. 

 Voľný čas je základným ľudským právom a nikomu nesmie byť upieraný na základe 

veku, pohlavia, rasy, náboženstva, zdravotného stavu, postihnutia, ekonomického alebo 

sociálneho postavenia. Nepriaznivé vplyvy pôsobiace v súčasnej spoločnosti majú na svedomí 

stále rastúcu nespokojnosť, stres, nudu, nedostatok pohybu. Všetky tieto problémy možno 

znižovať prostredníctvom voľno-časových aktivít, ktoré prinášajú radosť zo slobody, priestor 

pre tvorivosť, uspokojenie,  potešenie a šťastie, podporujú celkové zdravie a pohodu. 
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           Cieľom výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 je 

zabezpečiť podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

           Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť zabezpečujeme v týchto 

oddeleniach: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedné, 

 pracovno-technické, 

 prírodovedno-environmentálne, 

 esteticko-výchovné, 

 športové. 

 

Do týchto oddelení sú rozdelené všetky záujmové útvary, ktoré sa budú ešte priebežne 

dopĺňať a ich konečná verzia bude v septembri 2014. 

           Uvedený počet ZÚ predstavuje záujmovú činnosť dve hodiny týždenne a jednu 

výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky výchovné činnosti  

v priebehu týždňa. 

Prehľad ZÚ v školskom roku 2013/ 2014 

 
Divadielko Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Loptové hry 1-2 ročník Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Loptové hry 3-4 ročník Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Nebojme sa pravopisu Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Tvorivé dielne keramický Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Turistický Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Športové hry 5-6 ročník Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Vševedko Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Počítačový krúžok Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Hudobno spevácky Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Pohybová príprava 5-6 ročník Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Pohybová príprava 7-9 ročník Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Mladý biológ turista Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Mladý chemik Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Florbalový krúžok Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Animované rozprávky 
animáčik 

Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Matematika pre život Elokované pracovisko Krivec 1355, Hriňová 

Športové hry dievčatá ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Pohybové hry I. stupeň ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 
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Gymnastický krúžok ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Tvorivé dielne I ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Tvoeivé dielne II ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Florbal dievčátá Elokované pracovisko, Štúrova 1278,Detva 

Florbal základy  Elokované pracovisko, Šturova 1278,Detva 

Florbal pokročilí Elokované pracovisko, Šturova 1278,Detva 

Hip Hop ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Informatika a internet ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Počítač hrou ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Geograficko astronomický ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Rebelko ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Rómsky talent ZŠ J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20 

Muzikoterapia Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Počítačový II Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Bystré hlavičky Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Šikovníček Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Angličtina hrou Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Čarovné pero Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Futbalový krúžok Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Stolný tennis I Elokované pracovisko Slatinské Lazy 112 

Vybíjaná a florbal Elokované pracovisko, Obrancov mieru 884/23 

Stolný tennis II Elokované pracovisko, Obrancov mieru 884/23 

V kráľovstve počítačov Elokované pracovisko, Obrancov mieru 884/23 

Športový krúžok Elokované pracovisko, Obrancov mieru 884/23 

Basketbal Elokované pracovisko, Obrancov mieru 884/23 

Karate Elokované pracovisko, J.G. Tajovského 11, Detva 

Futbal starší žiaci Elokované pracovisko, M.R. Štefánika 57, Detva 

Futbal mladší žiaci Elokované pracovisko, M.R. Štefánika 57, Detva 

Futbal prípravka Elokované pracovisko, M.R. Štefánika 57, Detva 

Tanečný krúžok Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Športový krúžok II Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Turistický krúžok II Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Mix krúžok Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Volejbalový krúžok Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

English speaking club Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Počítačový III Elokované pracovisko, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Svet techniky I Elokované pracovisko, Štúrova 1278,Detva 

Svet techniky II Elokované pracovisko, Štúrova 1278,Detva 

Svet techniky III Elokované pracovisko, Štúrova 1278,Detva 

Svet techniky IV Elokované pracovisko, Štúrova 1278,Detva 
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6 Výchovný jazyk  
 

            Výchovným jazykom centra je slovenský jazyk ako štátny jazyk Slovenskej republiky. 

7 Personálne zabezpečenie 
 

Prevádzku centra bude zabezpečovať riaditeľ centra . Výchovno – vzdelávaciu činnosť budú 

zabezpečovať externí dobrovoľníci. Pracovno - právne vzťahy budú upravené  dohodami 

o dobrovoľníckej činnosti.  

        Budeme zamestnávať len takých zamestnancov ktorý spĺňajú odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť na výkon povolania podľa vyhlášky 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti pedagogických zamestnancov.  

 

Požiadavky na kompetencie pedagóga: 

 Preukázať vedomosti, zručnosti v teoretickej aj v praktickej činnosti. 

 Komunikačné schopnosti a spôsobilosti. 

 Personálne a interpersonálne schopnosti. 

 Celoživotne sa vzdelávať a pracovať na sebe. 

 Schopnosť tvorivosti. 

 Nápaditosť, estetické a etické cítenie.  

 Schopnosť riešiť problémy.  

 Schopnosť pracovať s IKT. 

 

8 Materiálno–technické a priestorové podmienky 
 

Centrum nevlastní priestory na vykonávanie voľno-časových aktivít. Výchovno-

vzdelávaciu činnosť budeme vykonávať v prenajatých školských priestoroch ZŠ a TJ. 

Priestorové podmienky vyhovujú potrebám výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedúci 

jednotlivých krúžkov majú k dispozícii triedy na ZŠ, počítačové učebne, telocvične, 

posilňovňu, futbalové a tenisové ihriská. Okrem toho majú k dispozícii zimný a letný štadión 

a športovú halu. So všetkými zariadeniami centrum uzavrie zmluvu o prenájme využívaných 

priestorov a má v nich zriadené elokované pracoviská. 

Materiálno-technické podmienky jednotlivých voľno-časových aktivít budeme 

neustále dopĺňať nákupom nových učebných pomôcok. Z projektu Otvorená škola 

a finančných prostriedkov centra budeme dopĺňať kvalitný športový materiál a venovať 

starostlivosť talentovaným deťom a deťom z menej podnetného prostredia.  
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9 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove 

 

Školenie o BOZP a PO v centre absolvujú všetci vedúci ZÚ a zamestnanci centra, 

ktorí sú na začiatku konania každého krúžku povinní poučiť deti o bezpečnosti. Centrum bude 

viesť evidenciu úrazov detí  v elektonickej podobe na stránke UIPS.  

             Za bezpečnosť priestorov, kde sa vykonáva záujmová činnosť zodpovedá 

prenajímateľ. Všetky priestory, ktoré centrum používa na výchovno-vzdelávaciu činnosť budú 

bezpečné a budú spĺňať hygienické normy. V priestoroch, v ktorých prebieha ZČ bude 

zakázané fajčiť, používať alkohol a iné škodlivé látky. Všetci vedúci budú povinní dodržiavať 

Zákonník práce, Pracovný poriadok centra a právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 

a požiarnej ochrane. Zamestnanci budú vedieť ako postupovať pri úraze, a bude zabezpečená 

evidencia a registrácia úrazov.  

Lekárnička prvej pomoci bude umiestnená u prenajímateľa priestorov.  

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia členov 
 

Cieľom je ohodnotiť správanie sa a aktivitu detí a mládeže,  jeho sociálne spôsobilosti. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie, návod ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. 

Jednou z preferovaných foriem hodnotenia a kontroly je vlastné sebahodnotenie detí 

a mládeže, možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému,  na základe konzultácie 

v kolektíve,  krúžku prípadná následná korekcia. 

Cieľom hodnotenia je: 

a) poskytnúť spätnú väzbu o získavaní zručností a vedomostí ako aj  o tom , ako ich 

dokáže využiť 

b) motivovať členov krúžkov k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. 

Kontrola a hodnotenie prebieha priebežne a sústavne, čim sa zabezpečí nielen včasné riešenie 

vzniknutých problémov, ale možnosť predchádzať im, pochvalou usmerňovať deti a mládež 

na ceste k vytýčeným cieľom. 

 

 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

V priebehu školského roka riaditeľ centra bude kontrolovať : 

 plnenie časovo – tematických plánov ZÚ, 

 kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 vedenie dokumentácie – triednej knihy,  

 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci. 

 

Na hodnotenie pedagogických zamestnancov zariadenia budeme používať tieto metódy: 

 

 pozorovanie (hospitácie), 
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 rozhovor, 

 zapájania členov do súťaží,  kultúrnych programov v rámci mesta a regiónu, 

 hodnotenie aktivít zamestnancov, tvorba programov a projektov. 

Na konci školského roka vyhodnotíme činnosť všetkých záujmových útvarov a osobný 

prístup jednotlivých vedúcich a celkovú výchovno-vzdelávaciu činnosť centra. 

 

Kontrolná činnosť sa bude riadiť podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti, 

ktorá spočíva v kontrole: 

 výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 pedagogickej dokumentácie, 

 návštevnosti členov v záujmových útvaroch.  

 

Kritéria na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov centra: 

 

a) Oblasť riadenia práce: presnosť, zodpovednosť, kreativita, odborný rast. 

b) Oblasť riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu: dodržiavanie platnej legislatívy, 

organizačných pokynov,  dodržiavanie pravidiel správania sa ľudí v zariadení, 

kreativita, inovácia, návrhy na skvalitnenie procesu v centre, kvalitné výchovné 

pôsobenie na členov ZÚ, príprava členov ZÚ na vedomostné, umelecké a športové 

súťaže. 

c) Oblasť spolupráce: aktívna spolupráca s rodičmi členov ZÚ, aktívna spolupráca 

so školami, školskými zariadeniami, zriaďovateľom a inými organizáciami, 

oslovovanie a získavanie sponzorov. 

                                                            

12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký význam pri celkovej úrovni 

poskytovanej výchovno- vzdelávacej činnosti v CVČ. 

Ciele v ďalšom vzdelávaní pedagógov: 

Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov pre tvorbu efektívnych 

vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných 

pre rozvoj školského zariadenia napr. tvorba pedagogickej dokumentácie. 

Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, moderným športovým materiálom a i. 

Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 
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13 Kompetencie členov centra 

  

              Zmyslom a cieľom vzdelávania v centre je, aby všetci členovia získali kľúčové 

kompetencie na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na ďalšie 

vzdelávanie a uplatnenie v spoločnosti. Osvojovanie kľúčových kompetencií je proces 

dlhodobý a zložitý. Získané kľúčové kompetencie tvoria  základ žiaka pre celoživotné učenie, 

vstup do života a do pracovného procesu. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti vo voľnom čase rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických 

výchovných oblastiach. Člen si ich rozvíja účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a 

rekreačnej činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup 

dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu 

člena v centre. 

             Za kľúčové sú považované: kompetencie k učeniu, komunikačné, sociálne, pracovné, 

občianske, kultúrne, športové. 

 

Kompetencie k učeniu 

 

 účasť na rôznych súťažiach, 

 záujem o nové informácie, 

 samostatne pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnáva, kriticky 

posudzuje a vyvodzuje z nich závery pre využitie v budúcnosti,  

 poznáva zmysel a cieľ učenia,  

 má pozitívny vzťah k učeniu, naplánuje si, akým spôsobom by mohol svoje 

učenie zdokonaliť, kriticky zhodnocuje výsledky svojho učenia. 

 

 

Komunikačné kompetencie 

 

 formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, 

 vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane v písomnom i ústnom prejave,  

 využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie na kvalitnú a 

účinnú komunikáciu s okolitým svetom, 

 vypočuje si opačný názor. 

 

Sociálne kompetencie 

 

 dokáže riešiť jednoduché konflikty, 

 vie dať a prijať pomoc, 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti, 

 rešpektuje názory skupiny, 

 dokáže efektívne spolupracovať v skupine, 
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 uvedomuje si potreby členov a osôb so zdravotným znevýhodnením, 

 vie dodržiavať pravidlá, 

 zvládne jednoduché stresové situácie, 

 učí sa pracovať v tíme. 

 

Pracovné kompetencie 

 

 prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh, 

 vždy si dokončí prácu, 

 je vytrvalý, samostatný, 

 plní si svoje povinností zodpovedne, 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti, 

 prijíma nové informácie a poznatky, 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život. 

 

Občianske kompetencie 

 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, 

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení /záujmovom 

útvare a v centre, 

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám, 

 vníma nespravodlivosť a vie sa brániť, 

 vie sa chovať zodpovedne v krízových situáciách. 

 

Kultúrne kompetencie 

 

 pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu, 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky, 

 prijíma kultúrne podnety, 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v oddelení a v centre, 

 ovláda základy kultúrneho správania, 

 kultivuje svoj talent. 

 

Športové kompetencie 

 

 dodržiava pravidlá v športe, 

 hrá fair-play a dodržiava bezpečnosť pri hrách, 

 zúčastňuje sa športových súťaží, 

 rozvíja si základné pohybové schopnosti a zručnosti. 
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14 Výchovný štandard centra 

 

Nadväzuje na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určuje súbor požiadaviek na 

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti 

zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delí sa na: 

 

- výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to 

cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do centra,  

 

 

- obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa/ 

prejaviť, uplatňovať, rešpektovať, vyhľadávať, pomenovať, rozlíšiť, riešiť, 

aplikovať a pod. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

Práca s informačnými zdrojmi, IKT, 

sebavzdelávanie 

Byť otvorený, získavať nové poznatky 

a  informácie 

Spoločensko – vedná oblasť 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v záujmovom útvare, 

dodržiavanie školského poriadku CVČ 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie šudských 

práv a základných slobôd 

Úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

detí vo svete 

Prejavovať základy hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v skupine/ záujmovom útvare 

 

 

Pracovno-technická oblasť 
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Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné 

ciele 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejaviť osobnú zodpovednosť za vykonanú 

prácu 

Spolupráca, kooperácia, vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Byť otvorený, spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, manipulačné zručnosti 

Prejaviť jednoduché manuálne a technické 

zručnosti 

Karnevalová maska, výzdoba priestorov CVČ Podieľať a na tvorbe jednoduchých projektov 

 

Esteticko – kultúrna oblasť 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

a umelecké činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

Záujmový útvar, kultúrne vystúpenie Byť otvorený k tvorivej činnosti 

 

Úprava ateliéru / učebne, netradičné ozdoby  Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia 

Veľká noc, Deň matiek,  úcta k starším, 

Vianoce 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

a vystúpení v oddelení / záujmovom útvare 

Audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

 

Prírodovedná a environmentálna oblasť 

 

I. Obsahový štandard 
 

II. Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiou, vodou 

Vyjadriť základné princípy ochrany životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody, 

zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé 

využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti 

na tvorbe a ochrane životného prostredia  

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy 

Byť otvorený k experimentovaniu a hľadaniu 

nových poznatkov 

  



Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva 

 

27 

 

Telovýchovná a športová oblasť 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Záujmový útvar – turistika, stolný tenis, 

kanoistika, sebaobrana, plávanie, cvičenie 

v telocvični, kolektívne loptové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Pomenovať škodlivosť fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Pomenovať význam pravidelného pohybu a 

cvičenia 

 

 

 

15 Výchovné osnovy centra 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy a formy Pozn. 

Získavať nové 

poznatky a informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, 

IKT, práca s encyklopédiou, 

slovníkom, sebavzdelávanie     

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Riešenie nových úloh 

Prezentácia 

Metóda samostatnej 

práce 

 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Slovná zásoba, jazykolamy, 

zmyslové hry, didaktické hry 

Individuálny prístup  

 

 

Spoločensko – vedná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy - formy Pozn. 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v záujmovom útvare, dodržiavanie 

školského poriadku CVČ 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hranie rolí 

Hry na dôveru 

 

Prejavovať úctu k 

rodičom, starším 

Moja rodina, čo je domov, vlastné 

zážitky, rozprávanie o domove, 

prejavy úcty k ľuďom, tolerancia 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 
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Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, moje 

práva, tvoje práva, spolužitia bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry na dôveru 

Hry na presadzovanie 

Hry riešiace konflikty 

 

Posilniť základy 

hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti 

Slovensko v Európe, Slovensko vo 

svete, úspechy slovenských 

športovcov, umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práce 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

 

Kultivovať kultúrne 

návyky 

a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v textovom 

a grafickom editore 

Individuálny prístup 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

 

 

Rozlíšiť kultúrne 

a nekultúrne prejavy v 

správaní 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia, 

spolužitie bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

 

Vedieť samostatne 

a kriticky riešiť 

jednoduché konflikty 

Konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje 

konflikt, správanie, ktoré konfliktu 

predchádza 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry riešiace konflikt 

Hranie rolí 

 

 

 

Pracovno – technická oblasť 

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy a formy  

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na presadzovanie sa 

 

Rozumieť významu 

osobnej 

zodpovednosti za 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota 

práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 
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vykonanú prácu Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Vlastná práca 

Vedieť spolupracovať 

so skupinou 

Spoluprácam vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na 

spoločný výsledok práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

a technických 

zručností 

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej 

motoriky, manipulačné zručnosti 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Spoločná karnevalová maska,  

Vianočné tvorivé dielne 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hy 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

 

 

Esteticko – kultúrna oblasť 

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy a formy  

Posilniť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Ľudové tradície, zvyky a povesti Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

 

Rozvíjať základy 

vzťahu k umeniu 

Hudba, výtvarné umenie, tanec, 

nácvik programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

Súťaž 

 

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti 

Netradičné výtvarné techniky, 

hudobné a športové činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 
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Výstava prác 

Súťaž 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností 

a zručností 

Kultúrne vystúpenie Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

 

 

Prejavovať pozitívny 

vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava klubovne, ateliéru, 

netradičné ozdoby 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

 

Podieľať sa na 

príprave kultúrnych 

podujatí v oddelení, 

CVČ 

Veľká noc, Vianoce Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

 

 

 

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť 

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy a formy  

Pochopiť základné 

princípy ochrany 

životného prostredia 

Pozorovanie prírody, pozorovanie 

zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti 

na tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

Starostlivosť o zvieratká , 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia CVČ, 

zber papiera, triedenie odpadu, 

využitie odpadu, zber prírodnín 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

 

 

 

 

Telesná  a športová oblasť 

 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy a formy  

Kultivovaťzákladné 

sebaobslužné 

a hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na stole,  

v učebni, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 
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Rozvíjať schopnosti 

relaxovať 

pravidelným cvičením 

a pohybom 

Turistika, bicyklovanie, 

sebaobrana,  plávanie, cvičenie 

v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne športové hry 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu 

a iných drog 

Nikotín, fajčenie, alkohol 

a zdravie, civilizačné choroby 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda s odborníkom 

Výtvarná ilustrácia 

prežitku 

Súťaž 

 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

Podstata zdravia, zodpovednosť za 

svoje zdravie, príčiny ochorenia,                       

racionálna strava, potravinová 

pyramída 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž  

 

Poznať základné 

princípy zdravého 

životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný režim, 

striedanie práce a odpočinku, prvá 

pomoc 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

 

Rozvíjať športový 

talent a schopnosti 

Záujmový útvar Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Súťaž, tréning 

 

 

 

 

16 SWOT analýza 
 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Kvalifikovaní, odborne zdatní a skúsení 

vedúci záujmových útvarov 

a kvalifikovaní tréneri 

  Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa 

vzdelávať 

 Ochota vedúcich krúžkov pri zabezpečení 

príležitostnej a záujmovej činnosti 

  Skladba ZÚ na základe prieskumu 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Ako každému začínajúcemu zariadeniu 

bude chvíľu trvať pokiaľ dokáže 

vychytať chyby v nastavených 

procesoch 

 Neustále legislatívne zmeny 

  Málo vytvorených zahraničných 

kontaktov  na spoluprácu 

  Spolupráca s dobrovoľníkmi  
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záujmu detí o konkrétne voľno časové 

aktivity 

  Využitie dobrých priestorových 

podmienok na základných školách na 

realizáciu záujmovej činnosti 

  SCVČ nie je vlastníkom nehnuteľností, 

nemusí finančné prostriedky určené na 

podporu voľnočasových aktivít vkladať do 

energií a správy nehnuteľností, ale  ich 

v plnej výške  využívať výlučne na 

podporu činnosti ZÚ  

 Organizovanie zaujímavých podujatí 

  Pozitívna klíma 

 Dobrá spolupráca s klubmi 

  Získavanie finančných prostriedkov 

z projektov 

 Tvorivosť a moderné metódy a formy 

práce 

 Slabšie materiálno-technické 

     vybavenie ZÚ 

 Menšie skúsenosti s implementáciou 

školskej legislatívy do praxe 

 Spolupráca s Iuventou v BB, BA 

 Nedostatok FP  

 Malý počet zamestnancov 

 Zmena financovania  

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

- postaviť činnosť a financovanie CVČ na 

štyroch základných pilieroch 

pravidelná krúžková činnosť, klubová 

záujmová činnosť, prázdninová táborová 

činnosť a činnosť pre business segment 

- šanca obnoviť dôveryhodnosť školského 

zariadenia v očiach zriaďovateľa, rodičov 

a ostatných partnerov 

- zapojenie sa do projektov financovaných 

z grantov EU a  Iuventy, 

podporiť rozvoj dobrovoľníctva 

 

 

OHROZENIA 

 

- svojvôľa obecných zastupiteľstiev pri 

financovaní môže spôsobiť, že nie 

všetkým deťom bude poskytnutý 

príspevok a financovanie záujmovej 

činnosti detí ostane len na rodičoch.  

-  deťom z menej  solventných rodín sa 

stane záujmové vzdelávanie z finančnej 

stránky nedostupné 

- z dôvodu nedostatku finančných  

prostriedkov na mzdy a odvody, SCVČ 

bude nútené vedenie záujmových útvarov 

postaviť na dobrovoľníckej práci, čím 

dôjde k zníženiu kvality realizácie 

záujmovej činnosti 

    nezrovnateľné podmienky pri súboji     

o finančné prostriedky  občianskymi 

združeniami a klubmi, ktoré nie sú viazané  

byrokratickou školskou agendou     

 

 

 

              

 

V Detve, dňa 1.7.2014         

 

Vypracovala : Mgr. Mária Lešáneková, riaditeľka SCVČ 

 


