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1.Základné identifikačné údaje 

 

 

        
 
Centrum voľného času, Sartovská 87, Levice je organizačnou zložkou  KSŠ sv. Vincenta de Paul a 
zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti . Pod pojmom výchova 
mimo vyučovania rozumieme všetku výchovnú činnosť s deťmi mimo povinného vyučovania, ktorá pomáha škole 
a rodine vo výchovnom úsilí.  
      Výchova mimo vyučovania nadväzuje na vyučovanie, zdôrazňuje úlohy výchovy v oblasti 

• mravnej 

• pracovnej  

• estetickej 

• telesnej 

• kultúrnej  

• prírodovednej. 
 

     Poslaním zariadenia je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, a ich rodičov, vytvárať podmienky pre 
schopnosti v praktickej činnosti a podporovať návyky účelného využívania voľného času, motivovať deti k 
sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne postavenie, materinský jazyk, či farbu pleti.  
     Správna voľba vhodných výchovných foriem pri uplatňovaní určitých metód je podmienená aj rešpektovaním 
iných činiteľov ako sú vekové a individuálne osobitosti detí, ich osobné záujmy, rešpektovanie princípu 
dobrovoľnosti a aktivity vo výchove. 
 
 
Úlohy CVČ sú:  
 
1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti kultúry,      športu, 
techniky   v samostatných útvaroch záujmovej činnosti  

2. organizovanie súťaží, ako doplnkových foriem záujmovej činnosti 

3. spolupráca so školou a inými inštitúciami v oblasti realizácie voľného času detí a mládeže.  

4. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomnej spolupráce  

5. vytváranie podmienok na zabezpečovanie prevencie kriminality a drogových závislostí.  
 

 Dôraz kladú najmä na: 
 
a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, 
b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase, 

Názov  šk. zariadenia Centrum voľného času 
pri KSŠ sv Vincenta de Paul Levice 

Adresa  šk. zariadenia Saratovská 87 

Telefónne číslo zariadenia 036 /631 22 17 

Fax 036  6312083            
E- mailová adresa šk. zariadenia zakladnaskola@vincent-levice.sk 
Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev- Biskupstvo Banská Bystrica 

Námestie SNP 19, Banská Bystrica 
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c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou 
voľného času detí a mládeže v obci a kraji 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 vplyvov, 
e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže. 

 Centrá voľného času implementujú do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré, vychádzajúc 
zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020. 

V tomto školskom roku prebiehala  krúžková činnosť od 20. septembra 2021 až do novembra 2021, potom boli 
prerušené z dôvodu pandemickej situácii na škole a opäť sa spustili 8. marca 2022 až do 20. júna 2022. Centrá 
voľného času a záujmové vzdelávanie (krúžky) sa riadia až do odvolania Rozhodnutím ministra číslo: 
2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 2020. 
 

2. Počet žiakov k 15. septembru 2021 
 
V tomto školskom roku sa prihlásilo do CVČ  426 detí. Z tohto počtu je  412  žiakov   KSŠ sv. Vincenta  de Paul 
v Leviciach,  a 14 detí z okolitých škôl. Deti si mohli vybrať s ponuky 23 krúžkov rôzneho zamerania.            
V tomto školskom roku sme ponuku krúžkov obohatili o Lego krúžok pre žiakov 1. stupňa ZŠ a spustili sme ako 
novinku Cvičenie s vlastnou váhou pre žiakov 2. stupňa ZŠ, aby aj títo žiaci mali možnosť výberu krúžkov.  

 
3.  Zamestnanci:  
 
Pedagogickí interní  zamestnanci:  18 ( dohody) pôsobia na KSŠ sv. Vincenta de Paul 
Externí zamestnanci:  6 
Všetci  zamestnanci  splnili  predpoklady na prácu s deťmi.  
Zmluvný vzťah medzi nimi a CVČ bola Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti. 
Vedúca CVČ má uzavretú pracovnú zmluvu na 25% úväzku 
 

4. Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach CVČ 
 
       CVČ nedisponuje svojimi vlastnými priestormi, činnosť prebiehala prevažne v priestoroch KSŠ sv .Vincenta 
de Paul . Podľa potreby boli  v popoludňajších hodinách využívané telocvične, školské ihrisko, počítačová učebňa, 
žiacka kuchyňa, jazykové učebne, tanečná miestnosť, náboženská  učebňa  a činnosť prebiehala aj v triedach. 
Všetky priestory majú vyhovujúce hygienické podmienky so sociálnymi zariadeniami .Okrem týchto priestorov 
hlavne športové krúžky prebiehali aj v mestskej športovej hale- Dom športu a na tenisových kurtoch ako aj 
v Kontakte – Mládežníckom centre na horolezeckej stene. Časť stretnutí bola organizovaná formou vychádzok a 
výstav.       
     Na činnosť niektorých útvarov bolo potrebné zabezpečiť pracovný materiál - kostýmy na vystúpenia, kroje, 
športové dresy,  lopty,  papier, hlinu, raketky, hokejky a iné pomôcky. 
Nákup bol prevádzaný cez  pokladňu KSŠ sv. Vincenta de Paul 

 
  

  
  
  
  

https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
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5. Ciele koncepčného zámeru  
 
      Hlavným cieľom bolo podieľanie sa na formovaní osobnosti detí, vytváranie podmienok a prostredia pre 
emocionálnu a sociálnu pohodu, posilňovanie zdravého  životného štýlu, ochranu  životného prostredia. 
Vytvárali sme podmienky pre rozvoj ich schopností a vedomostí, viedli ich k samostatnej práci. 
      K prioritám patrilo poskytovanie služieb deťom, ktoré prejavili záujem o niektorú z vybraných činností. 
Pozornosť sme venovali aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
      CVČ sa prezentuje najmä prostredníctvom aktivít, kde sa deti prihlásené do jednotlivých záujmových 
útvarov zapájajú do príprav rôznych kultúrnych podujatí pre rodičov aj širokú verejnosť v rámci spoločenských 
a kultúrnych príležitostí či podujatí organizovaných školou, Mestským kultúrnym strediskom a obecnými 
úradmi okolitých obcí. 

 
6.  Zoznam záujmových útvarov 
 
 Máme elokované pracovisko ZUŠ, preto sme v tomto školskom roku ponúkali aj : klavír, akordeón 
a husle. 
 

 

Florbal 1.-4.roč 

(členský klubový poplatok) 

Ing. Marko Osvojenie si základných pravidiel,               

tréningy, zápasy 

 

Florbal 5.-9. roč. 

(členský klubový poplatok) 

Ing. Marko Osvojenie si základných pravidiel,               

tréningy, zápasy 

 

Futbal 1.-2.roč. 

PaedDr. Bridiš Základné futbalové pravidlá, tréningy, 

medziškolské zápasy 

 

Futbal 3.-4. roč. 

p. Szabó Futbal pre začiatočníkov i pokročilých, 

tréningy, medziškolské zápasy 

Golf 1.-4.roč. 

 

Mgr. Krištof Základná tréningová príprava golfu 

Lego krúžok 1. – 4. roč. 

 

Mgr. Krištof Rozvíjanie predstavivosti a tvorivosti 

prostredníctvom stavieb z lega 

Horolezecký krúžok 1 .-3.roč. – začiatočníci 

(členský klubový poplatok) 

p. Klinčok Bezpečná forma základov lezenia na 

umelej stene  

Horolezecký krúžok 4. – 9. roč. 

(členský klubový poplatok) 

p. Kušnierik Bezpečná forma základov lezenia na 

umelej stene i na skalách 

KŠK Juventus – futbalový klub 5.-9.roč. Ing. Szutyanyi Tréningy, zápasy v okresnej futbalovej 

reprezentácii 

Stolný tenis 3.-8.roč. Mgr. Hudecová Základná i pokročilá tréningová 

príprava, zápasy, sústredenia, súťaže 

Tenis 1.-4.roč. Mgr. Krištof Skupinový výcvik základných 

tenisových zručností 

Volejbal 3.-9. roč. Mgr. Černáková Základná i pokročilá tréningová 

príprava, zápasy, súťaže 

Gymnastika 1.- 3. roč. Mgr. Bagalová Pohybová príprava detí, zameraná na 

gymnastické prvky 

Gymnastika 4. – 9. roč. Mgr. Kováčiková Pohybová príprava žiakov zameraná na 

gymnastiku, príprava na súťaže 

Cvičenie s vlastnou váhou 6. – 9. roč. p. Szabó Spevnenie tela prostredníctvom cvikov 

v prírode, na workout ihrisku 

Keramický krúžok 1.-5.roč. JUDr.. Valkovičová Osvojenie si manuálnych zručností 

s hlinou, prezentácia prác na výstavách 

Mažoretky 1. – 4. roč. Mgr. Lieskovská . Osvojenie si základných krokov až po  

choreografie, prezentácia na rôznych  

podujatiach  

Spevácky krúžok 2. -  5. roč. Mgr. Lieskovská Základy speváckych zručností, nácvik 

piesní na akcie a prezentáciu školy 
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RADOSTNÍK – folklórny súbor 1.-5. roč. Mgr. Solmošiová 

Kostolániová 

Detský folklórny súbor zameraný na 

spev, ľudové tance a piesne. Osvojenie si 

základných krokov až po náročné 

choreografie 

Moderný tanec 1. – 6. roč. Mgr. Malá Výuka moderného tanca, nácvik 

choreografií, prezentácia na rôznych 

podujatiach školy , mesta  

Cvičenia z Matematiky 9.roč.   Mgr. Verbovská Prehlbovanie učiva z matematiky pre 

žiakov 9. ročníka 

Cvičenia zo SJL  9.roč.   Mgr. Luknišová Prehlbovanie učiva zo slovenského 

jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka 

PC krúžok  3.- 4.roč. p- Dolnik Práca s počítačom, Ozobotmi, príprava 

programovania zábavnou formou 

Prírodovedný krúžok 5.- 9.roč. Ing. Vargová Prehlbovanie učiva biológie 

prostredníctvom praktických prác ako aj 

práce v teréne 

Taliančina 5. – 9. roč. Mgr. Svetlík Osvojenie si vedomostí 

a komunikačných zručností z talianskeho 

jazyka 

Anglický jazyk 1. – 2. roč. Mgr. Kinčoková Hravou formou spoznávať cudzí jazyk , 

príprava pre vyššie ročníky 

Zdokonaľovanie z  ANJ 5.-9. roč. Mgr. Ližbetinová Opakovanie a prehlbovanie vedomostí 

z anglického jazyka pre žiakov 2. stupňa  

 
 

7. Swoot analýza 
Silné stránky 

• vyhovujúce umiestnenie areálu, príjemné prostredie 

• priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené 

• moderné a kvalitné vybavenie predovšetkým na pohybové a tanečné aktivity 

• kvalitné atletické ihrisko 

• poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám 

• kvalitné personálne zabezpečenie činnosti s podielom zastúpenia mužov i žien v kolektíve 

• vzájomné citové väzby pedagógov a detí 

• flexibilita zamestnancov a pripravenosť pedagógov na zmeny 

• dobrá úroveň propagácie činností CVČ 

• vynikajúce vzťahy so spolupracujúcimi subjektmi-. MsKS Levice, Matica slovenská Levice, KOS 
Nitra 
 OcÚ okolitých obcí a so zriaďovateľom 

• zachovanie počtu členov v krúžkoch 
 

Slabé stránky 

• malá disciplinovanosť súčasnej populácie (rodičov i detí) – pasívny prístup, nezáujem 

• nedostatočná úroveň finančných motivačných  faktorov pre zamestnancov 

• nedostatočné financovanie zo strany mesta 

• súčasná legislatíva spojená s Covid opatreniami 
 

Príležitosti 

• podpora vzdelávacích a informačných aktivít zo strany vlády 

• vládna podpora neformálneho vzdelávania 

• vytvorenie atraktívnej ponuky pre všetky vekové skupiny 

• výraznejšia prezentácia výsledkov CVČ na verejnosti 

• zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež 

• podpora aktívneho využívania voľného času 

• projekty 
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• podpora vzdelávania a sebarealizácie pedagógov 

• spolupráca so  Študentským parlamentom mesta Levice 

• využitie dobrovoľníkov 
 
Ohrozenia 

• znižovanie demografickej krivky 

• pozastavenie činnosti krúžkov z dôvodu pandémie 

• nezáujem o činnosť zo strany detí a mládeže 

• malý záujem rodičov o činnosť ich detí vo voľnom čase 

• zvyšujúce sa náklady  

• znižovanie dotácií mesta na činnosť  
 
Návrhy opatrení: 
 

• neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov 

• vyhľadávať dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou 

• do vybraných záujmových krúžkov zaviesť prvky zážitkovej pedagogiky 

• vytvoriť záujmové krúžky, kde bude prevládať voľná hra detí 

• vzbudiť väčší záujem rodičov o činnosť v CVČ 
 

8.  Zhodnotenie  výchovno – vzdelávacej  činnosti  krúžkov 
 
        Činnosť záujmových krúžkov začala v tomto školskom roku 20. septembra 2021. Bola prerušená 
v mesiacoch november – február 2022 z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie na škole. Opäť sa obnovila 
8. marca 2022 a pokračovala až do konca školského roka a to do 20. júna 2022. Počas obdobia prerušenia 
záujmovej činnosti fungovali dva krúžky bez prerušenia, keďže bolo možné zachovať homogénnu skupinu a to 
Cvičenia zo SJL a Cvičenia z MAT pre žiakov 9. ročníkov. Krúžky ako Moderný tanec, Anglický jazyk pre 
žiakov 1. – 2. ročníka ZŠ v období prerušenia sa napojili raz do mesiaca na dištančnú výučbu.  

Ďalej vedúca CVČ pripravovala prezentáciu krúžkovej činnosti prostredníctvom videí, ktoré boli 
zverejnené online formou na webovej stránke školy.  
Po obnovení spustenia krúžkovej činnosti od marca 2022 sa krúžky ako keramika, florbalový krúžok, 
horolezecký krúžok, PC krúžok odprezentovali na DOD školy, ktoré sa konalo v apríli 2022. Futbalový 
krúžok sa zúčastnil MC Donald Cup súťaže, kde sa umiestnil tím hráčov na 4. mieste. Stolný tenis sa 
zúčastnil okresného kola v rámci mesta Levice. Moderný tanec, Mažoretky, Radostník sa odprezentovali 
na školskej akcii v závere školského roka. Na škole sa konal v júni 2022 florbalový turnaj žiakov 1. stupňa 
ZŠ medzi školami mesta Levice. Krúžky Cvičenia zo SJL a MAT fungovali nepretržite, o ich výbornej práci 
svedčia aj vynikajúce výsledky Testovania 9.  
 
 
 

9. Financovanie CVČ 

 
    CVČ je financované z podielových daní Mesta Levice, z dotácií obcí a z príspevkov od rodičov. 

Dotácie, ktoré CVČ v šk. roku 2020/2021 dostalo boli vyčerpané a vyúčtované Mestu Levice. Dotácie 

sme čerpali na osobné náklady, na prevádzkové náklady, opravy a údržbu a časť aj na materiálno – 

technické zabezpečenie. V šk. r. 2021/2022 sme ako jedna z dvoch vybratých škôl nadáciou Volswagen 

realizovali projekt „ Naša inkluzívna škola“ vďaka ktorému sa na škole debarierizoval vstupný priestor do 

školy, nainštalovala sa výťahová plošina, zakúpilo sa množstvo terapeutických pomôcok a didaktických 
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edukačných materiálov, pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili školení zameraných na 

inklúziu. Zriadila sa odborno- prednášková miestnosť, terapeutická miestnosť a snúzeleň. Uvedeným 

projektom sa výrazne zlepšili podmienky na realizáciu inklúzie a aj v práci špeciálnej pedagogičky, 

sociálnej pedagogičky, školskej psychologičky a asistentov. 

 V šk. roku 2020/2021 investovala základná škola s materskou školou nasledovne: 

- v školskom roku 2021/2022 prebehla oprava radiátorov, na škole sa dobudoval alarm pre 

celkové pokrytie školy z hľadiska bezpečnosti  

- v priestoroch školy sa namontovali dotykové monitory na skvalitnenie digitalizácie vyučovania, 

zakúpila sa nová panvica v ŠJ, vybudoval sa zdravotný kútik vo vestibule, ktorý slúži žiakom 

a rodičom príp. zdravotníkom na poskytnutie zdravotných úkonov (pr. podávanie inzulínu...) 

prebehla oprava elektriky v ŠJ, vybudovala sa kaplnka školy. Vybudovali a zariadili sme PC 

učebňu ,na školskom dvore sa zrekonštruovalo multifunkčné ihrisko , zakúpil sa nový herný 

prvok a opravil sa havarijný stav fasády školy 

-   nemalé prostriedky sme investovali tiež do nákupu učebných pomôcok či už pre zložku základnej 

školy alebo materskej školy 

 

Poznámka : podrobnejšie informácie sú verejne dostupné u ekonómky školy, č. dverí 022 

prípadne vo výkaze o hospodárení školy. 

 
 
                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                              Vypracovala. Mgr. M. Chujacová 
Prerokované na Metodickom združení CVČ  dňa  29.júna 2022 
 
 
 
V Leviciach 30. júna 2022                                                               PaedDr. Mária Farkašová 
        riaditeľka školy 
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