
 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica 

za školský rok 2019/2020. 
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Elena Martinková    

riaditeľka CVČ     

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade CVČ dňa:   

13.7.2020 

 

Vyjadrenie rady CVČ: 

Rada CVČ odporúča zriaďovateľovi 

Mestu Povaţská Bystrica 

s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti  Centra 

voľného času, Povaţská Bystrica za školský 

rok 2019/2020. 

 

V Povaţskej Bystrici dňa ............................... 

 

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

              predseda Rady CVČ 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Povaţská Bystrica 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Centra 

voľného času, Povaţská Bystrica za školský 

rok 2019/2020. 

 

V Povaţskej Bystrici dňa .............................. 

 

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

                za zriaďovateľa 

 

 

 

 



Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. § 5 ods. 7 pís. f) zákona a § 14 ods. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. 56/2020 Z. z. ZÁKON z 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

3. Vyhlášky 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. 

4. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

5. Plánu práce CVČ na školský rok 2019/2020. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  oddelení a vyhodnotenia podujatí. 

7. Informácie o činnosti Rady CVČ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica 

za školský rok 2019/2020 

 

 

 Základné identifikačné údaje o CVČ: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov:  Centrum voľného času Považská Bystrica 

2. Adresa: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica 

3. Telefónne číslo:  042 4322508                               faxové číslo: 042 4322957 

4. Internetová adresa:  www.cvcpb.sk                       e-mailová adresa: cvcpb@cvcpb.edu.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica 

 

Vedúci zamestnanci CVČ: 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Elena Martinková riaditeľka CVČ   

Ing. Katarína Ligasová zástupca riaditeľa CVČ  

 

 

Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch CVČ: 

 

Údaje o rade CVČ: 

 

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Lánska 2575/92, Povaţská Bystrica 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 do rady CVČ dňa 23.02.2016. Funkčné obdobie Rady CVČ je 4 roky.  

Kvôli pozastaveniu činnosti na základe U s m e r n e n i a  hlavného hygienika Slovenskej 

republiky a pokynu zriaďovateľa na prerušenie činnosti v súvislosti s  COVID-19 sa voľby do 

Rady školy za rodičov nemohli uskutočniť regulérnym spôsobom v stanovenom  termíne. 

 

Členovia rady CVČ: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr. Marek 

Demáček 
predseda pedagogických zamestnancov CVČ 

2. Marcela Bohunská  člen ZRP CVČ 

3. Peter Chudovský  člen ZRP CVČ 

4. František Matušík  člen zriaďovateľa 

5. Ing. Juraj Pekár  člen zriaďovateľa 

6. Anna Chudá člen nepedagogických zamestnancov 

7. Mgr. Romana 

Miklošová 

člen  pedagogických zamestnancov CVČ 



 

 

 

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

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili  zasadnutia  rady CVČ podľa plánu práce rady. 

Na zasadnutiach boli prejednané: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti CVČ za predchádzajúci školský rok, Plán práce CVČ na šk. r. 2019/2020, dodatok 

k VVP CVČ, čerpanie rozpočtu v roku 2019 a v priebehu prvého polroka 2020, plán 

kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2019/2020. 

            Rada CVČ sa oboznámila s rozpočtom CVČ, jeho tvorbou a čerpaním, s rôznou 

problematikou súvisiacou s činnosťou CVČ. Členovia rady boli informovaní o hospodárení 

CVČ za rok 2019. Členovia rady sa  zaujímali o finančné a hospodárske zabezpečenie 

činnosti CVČ, jeho jednotlivých  záujmových útvarov. Rada CVČ sa v priebehu školského 

roku 2019/2020 oboznamovala s pedagogickou a ekonomickou činnosťou CVČ. 

       Rada CVČ bola v priebehu školského roka nápomocná činnosti CVČ. 

 

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa CVČ:  

 

1. Stále poradné orgány riaditeľa CVČ v školskom roku boli: Rada CVČ, Pedagogická rada 

CVČ a  Gremiálna porada CVČ. 

2. Poradné orgány riaditeľa CVČ sa schádzali podľa plánu a  potrieb vyplývajúcich z činnosti 

CVČ. Z jednotlivých zasadnutí sa zhotovoval zápis. Plnenie úloh vyplývajúcich 

z jednotlivých uznesení sa pravidelne vyhodnocovalo.  

 

 Údaje o deťoch  mládeži CVČ za školský rok 2019/2020: 

  

Oddelenie 

1.polrok  2.polrok 

krúžky 
Počet 

žiakov 
krúžky Počet žiakov 

Oddelenie kultúry, SPV a jazykov  28 355 26 352 

Oddelenie  techniky, prírodovedy 

a ekológie   
6 28 6 25 

Oddelenie telovýchovy, športu 

a turistiky  
50 632 49 569 

Spolu 84 1015 80 946 

 

 

CVČ v Povaţskej Bystrici  prijalo do krúţkovej činnosti pre školský rok 2019/2020 k 15.9. 

spolu 921 detí a mládeţe. Do konca 1. polroku sme však zaznamenali pokles počtu detí, 

hlavne preto, ţe k 31.1.2019 ukončil svoju činnosť Klub Marija a Klub BONA. Kluby Marija 

a BONA, ktoré sa skladajú hlavne z prívrţencov maţoretkového športu, mali svoju činnosť 

naplánovanú na 1.polrok šk.roku 2019/2020. 

 V priebehu 2. polroku bol mierny pokles účasti detí na krúţkovej činnosti. Najväčší počet 

detí, ktoré museli ukončiť činnosť v CVČ bol z dôvodu, ţe deti neboli v evidencii matriky 

v Povaţskej Bystrici.    Počet končiacich účastníkov krúţkovej činnosti po 2. polroku bol 832. 

 V ponuke krúţkov CVČ sme mali 87 krúţkov, z ktorých bolo otvorených 7 krúţkov, 

školský rok ukončilo 75 krúţkov. Deti odovzdali do CVČ 145 vzdelávacích poukazov. 

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli pouţité na materiálové vybavenie 

krúţkovej činnosti a na zníţenie nákladov materiálneho vybavenia a cestovného pre deti 

z krúţkov CVČ. 

Tieto  finančné prostriedky za VP boli pouţité adresne na zníţenie nákladov tých detí, ktoré 

odovzdali svoj vzdelávací poukaz do CVČ.



Pravidelná záujmová činnosť v školskom roku 2019/2020 

 

2

I.r. Spolu

Jazyky SPV PrV TCH Kultúra TV Turistika Ekol. Inform. RD

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0101 75 2 0 0 6 24 43 0 0 0 0

0102 17 2 0 0 4 11 0 0 0 0 0

0103 832 13 0 0 48 237 534 0 0 0 0

0104 382 7 0 0 16 214 145 0 0 0 0

do 15 rokov 0105 742 13 0 0 48 166 515 0 0 0 0

z toho dievčatá 0106 317 7 0 0 16 154 140 0 0 0 0

nad 15 rokov 0107 90 0 0 0 71 19 0 0 0 0

z toho dievčatá 0108 71 0 0 0 0 66 5 0 0 0 0

0116 44 44 0 0 0 0 0 0

41 0 0 119 562 943 0 0 0 0

220 0 0 606 5259 10439 0 0 0 0účasť                                                16524

Počet ZÚ

ZÚ, kt. vedú interní zam.

Počet členov ZÚ

z toho dievčatá

z riadku 

0103

V tom v oblasti 2/

Kontrolný súčet ( 0101 až 

0108 )

počet schôdzok                                   2570



 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov CVČ ku koncu školského roku: 

 

      

 

CVČ Počet 

zamestnanci CVČ  14 

Momentálne MD   1 

-Z toho pedagogickí 10 

-Z toho   

- kvalifikovaní 9 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

-Z toho nepedagogickí 5 

-Z toho  

- upratovačky 2 

- ostatní  3 

 

 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich vzdelanie: 

 

 

 Meno prac. zaradenie vzdelanie 

    

1. Elena Martinková Riaditeľka VŠ Pg 

2. Anastázia Bujnová Detské dopravné ihrisko SPgŠ 

3. 

4. 

Jana Špániková 

Ing. Ligasová Katarína 

 

Odd. telovýchovy a turistiky 

Zástupca riaditeľa 

SPgŠ 

VŠ, DPŠ 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

Mgr. Romana Miklošová 

 

Mgr. Marek Demáček 

RNDr. Marta Rehúšová  

Mgr. Miroslava Bielová 

( RD od 21.4.2016 ) 

Mgr. Veronika Tvrdá  

(Zastupovanie RD) 

Ing. Daniel Čerňanský 

Odd. kultúry  

 

Odd. telovýchovy a turistiky 

Odd. kultúry  

 

Odd. telovýchovy a turistiky 

Odd. prírodovedy, techniky 

a ekológie 

Odd. prírodovedy, techniky  a 

DDI 

FTVŠ UK 

PRIF UK  

 

PF UMB 

PF UK 

 

 

PF UMB 

 

VŠ Pg 

 

 

VŠ Pg 

 

 

 

 

 



 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ za školský rok 2019/2020 

 

V súlade s ustanoveniami zákona Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len zákon) sa pedagogický zamestnanci CVČ zúčastňovali v rámci  ich vzdelávacích potrieb a 

profesijného rozvoja a na základe plánu kontinuálneho vzdelávania rôznych druhov a foriem 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Toto vzdelávanie bolo do júla 2020 

prerušené. 

 

 

 

Elena Martinková 

- Funkčné vzdelávanie, MPC Trenčín, začiatok vzdelávania 11/2018, koniec 

11/2020 

 

Ing. Daniel Čerňanský 

- Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca, CVČ Povaţská 

Bystrica, začiatok 6/2020, koniec 6/2021 

 

       

 

 

 



 

Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti :  Príležitostná záujmová činnosť :                                                    / príloha č.1/ 

Príležitostná záujmová činnosť: šk.rok 2019/2020 

 

                 

a 

I.r. spolu v tom v oblasti 2/   

      J SPV PrV TCH K TV  Tu EKO Inf RD DDI SMT iné 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Počet podujatí spolu 0201 758 3 39 15 51 141 135 0 47 0 44 261 22 71 

v tom pre 

účastníkov 

do 15 

rokov 0202 636 3 39 15 35 121 67 0 47 0 44 261 4 0 

nad 15 

rokov 0203 122 0 0 0 16 20 68 0 0 0 0 0 18 1859 

z r 0201  v sobotu a v nedeľu 0204 39 0 0 1 2 20 2 0 0 0 0 0 14   

Počet účastníkov spolu 0205 17029 76 757 481 640 3550 3333 0 914 0 347 4904 515 1859 

z toho dievčatá 0206 9316 54 342 291 314 2902 1755 0 461 0 274 2958 239 1100 

z riadku 0205  

do 15 

rokov 0207 10434 43 718 339 421 1348 1959 0 863 0 186 4592 151 0 

z toho 

dievčatá 0208 5842 23 303 182 196 1077 909 0 410 0 113 2653 89 0 

nad 15 

rokov 0209 4739 33 39 142 219 2202 1374 0 51 0 161 312 364 1859 

z toho 

dievčatá 0210 3474 31 39 109 118 1825 846 0 51 0 161 305 150 1100 

z r 0205 v sobotu a v nedeľu 0211 1554 0 0 40 84 879 159 0 0 0 0 0 392 0 

Kontrolný súčet (0201 aţ 

0211) 0216 53943 266 2276 1615 2096 14085 10607 0 2844 0 0 16246 1958 7863 

 

 

J - jazyky 
  

K - kultúra 

 

 

RD - rodičia s 

deťmi  
DDI - det.dopr.ihrisko 

 
SPV - spoločenské vedy 

 

Tu - 

turistika 

 

 

TCH - 

technika   
SMT - stanica ml. turistov 

 PrV - prírodoveda 
  

EKOekológ. 

 
 

TV-telových. 
 

     



 

          Centrum voľného času v Povaţskej Bystrici pracovalo v obvyklom reţime školského roka do  

12.3.2020 . V období od 12.3.2020 do 15.3.2020 bolo na základe pokynu zriaďovateľa činnosť CVČ  

prerušená. 

 ODD. TELOVOVÝCHOVY: 

 

          Na oddelení  športu pracovalo 43  krúţkov rôznych  športovýc h odvetví  /atletika, basketbal,  

volejbal, futbal,  hokej, zápasenie,  judo, stolný tenis,  hádzaná, joga,  športová streľba  a  šach/. 

Záujmové  krúţky sa  stretávali pravidelne  podľa rozvrhu platného  v školskom  roku  2019 /2020.  

Aktívne sa zúčastňovalo krúţkovej činnosti 534 detí.  

Pracovali pod vedením  externých zamestnancov CVČ, ktorí počas  celého obdobia spolupracovali  

s vedením CVČ, pedagogickými zamestnancami CVČ a rodičmi. 

      Z  pravidelnej záujmovej  činnosti ukončilo  činnosť  k  9.3.2020  päť hokejových  krúţkov.  

( hokej st. ţiaci, hokej ml.ţiaci,  hokej prípravka 4 HT, hokej prípravka 3 HT, hokej predprípravka )  

spolu 58 detí.  

   Na jeseň  sa konalo 16. MT  Grand Prix Judo v  Povaţskej Bystrici. Na tejto  súťaţi  sa zúčastnili  

aj  deti  z  krúţkov  judo, ktoré  sa umiestnili  na popredných  priečkach.  Krúţok  Zápasenia  bol  

ukončený k 21.1.2020. 

    V rámci príleţitostnej činnosti sme zorganizovali 135 podujatí, z toho  25 okresných kôl ZŠ a SŠ  

školských Športových súťaţí, 7 regionálnych kôl a 1 krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ.  

Na  športových súťaţiach ZŠ a SŠ sa zúčastnilo  3333 účastnikov. 

 

ODD KULTÚRY, SPV a JAZYKOV: 

 

           Činnosť oddelenia bola zameraná na voľno – časové  aktivity v oblasti kultúry, SPV estetiky, 

 na  aktívny oddych a  na rozvoj osobnosti.  Oddelenie  spolupracuje  pri  svojich aktivitách  s  KŠÚ,  

MÚ, PX centrom, POS, AMAS, so základnými školami, základnými umeleckými školami a podobne. 

   Na oddelení kultúry v šk. roku  2019/2020 pracovalo 26 záujmových útvarov v kultúrnej, jazykovej  

a  spoločenskovednej  oblasti. Krúţky viedlo 13 interných  zamestnancov a 6 externisti i 10 dobrovoľ- 

níkov. Krúţky navštevovalo v tomto školskom roku 250 detí a mládeţe.  

         Silnými stránkami činnosti oddelenia sú tanečné a maţoretkové skupiny (TS Stakeout Crew, TS  

Optimist  Crew,  Maţoretky Bona a  Maţoretky Marija,  DFS Bystrinka,  FS Bystričan, skupina  

orientálneho tanca Anthea),  ktoré sa pravidelne prezentujú  v rámci pravidelnej, ale i v príleţitostnej  

záujmovej činnosti. Dosahujú úspechy na rozličných súťaţiach a  festivaloch (viď príloha - ocenenia  

a umiestnenia).  

V rámci oddelenia pracovali i krúţky anglického jazyka pre najmenších, kuchár bez čapice a výtva- 

ný krúţok. 

     V rámci príleţitostnej záujmovej činnosti pod vedením oddelenia prebehli podujatia hromadného  

charakteru, a to stretnutie s Mikulášom a karneval na ľade. Uskutočnilo sa 39 podujatí spoločensko- 

vedného charakteru, ktoré všetky mali prevenčný charakter – Bezpečné dieťa v materskej a základ- 

nej škole. Podujatia boli cyklické, uskutočnila sa  prevenciu proti kriminalite, primárna  prevencia  

drogovýchzávislostí a podujatia na podporu bezpečného  správania detí. Prebehli okresné kolá súťaţí  

vyhlasovaných  Ministerstvom školstva vedy, výskumu a  športu zameraných  na  spoločenskovedné  

odbory (Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec,  

Olympiáda v anglickom i nemeckom jazyku, Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry, Dejepisná 

 olympiáda). V rámci príleţitostnej činnosti bolo na oddelení zorganizovaných 141 podujatí, ktorých  

sa zúčastnilo 3550 detí a mládeţe.  Z toho počas víkendov prebehlo 20 podujatí s účasťou 879 detí a  

mládeţe. 



 

 

 

      Na oddelení kultúry pôsobí  maţoretkový súbor Marija v troch  vekových kategóriách.  Dievčatá  

úspešne reprezentovali svoj súbor na Majstrovstvách Európy v Záhrebe.  

     Peter Rosík bol aj v tomto školskom roku trénerom tanečnej skupiny Optimist Crew.  

Chlapci usilovne pracovali na svojej choreografií, ktorú kaţdý rok prezentujú na rôznych podujatiach  

v rámci mesta, avšak tento rok pre nepriaznivú situáciu nemohli ukázať, na čom pracovali. Tanečná  

skupina Stakeout Crew pôsobila na oddelení kultúry pod vedením externistky Márii Kalašovej a  

dobrovoľníka Vladimíra Melucha v dvoch záujmových útvaroch – Hip hop junior/mládeţ a  

Hip hop deti. Skupina absolvovala v priebehu roka 2 krát sústredenie, kde svoje choreografie  

dolaďovali, zlepšovali a dokončovali. 

     Maţoretkový súbor Bona pracuje v 4 rôznych vekových kategóriách .Dievčatá majú za sebou  

úspešné leto a jeseň 2019, kde sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v Záhrebe. Umiestnili sa  

na popredných priečkach vo všetkých vekových kategóriách a tak úspešne reprezentovali svoj súbor,  

CVČ i mesto. Spolu si vybojovali 2 krát 5.miesto, 2 krát 3.miesto, 6 krát 2.miesto a 2 krát 1.miesto.  

Na jeseň dievčatá vycestovali na Grand Prix v Saint Petersburgu, kde úspešne reprezentovali 

 Slovensko a umiestnili sa na prvom mieste. 

     Počas školského roka prebehli 2 kurzy maţoretkového športu. Obsahom a naplnením kurzov bolo  

deťom priblíţiť základné prvky maţoretkového športu, jeho pravidlá, ako aj základnú gymnastiku,  

rytmiku, či pohybové zručnosti.Taktieţ v priebehu roka prebehol kurz folklórneho tanca s 20  

mladými ľuďmi.  

    Činnosť krúţkov a kurzov bola prerušená od polovice marca, ale od 15.6.2020 deti, mládeţ a dospelí 

dotiahli krúţkovú činnosť. Oddelenie kultúry, SPV a jazykov v tomto  školskom roku  zastrešovalo aj  

3 folklórne, 2 jazykové  krúţky s počtom 51 detí.  

      Krúţková činnosť bola bohatá, zaujímavá a na ňu úspešne naviazala príleţitostná záujmová činnosť  

detí a mládeţe.  

Oddelenie uskutočnilo mnoţstvo kultúrnych, spoločensko –vedných a jazykových podujatí, ako aj  

rôznych vystúpení a prezentácií.  

       Celá činnosť oddelenia sa uskutočňovala podľa plánu oddelenia. Tento rok bol plán narušený  

Covidom – 19 a vynúteným prerušením činnosti CVČ.  

      V rámci činnosti oddelenie metodicky riadilo a organizovalo vedomostné súťaţe, ktoré sú  

vyhlasované MŠ SR, ale v menšom počte – do začiatku marca 2020.  

Naši členovia ZÚ pracovali ako vedúci ZÚ rôznych tanečných ţánrov,  

       Činnosť oddelenia bola zameraná aj na rozširovanie a nábor členov záujmových útvarov, či  

na poradenskú a metodickú činnosť. V rámci nej oddelenie spolupracovalo s KŚÚ v TN, MsÚ PB,  

POS PB. 

      Napriek nepriaznivej situácii, ktorá sa vyskytla v priebehu marca aţ júna a naši pracovníci mali  

prekáţku v práci, tak neotáľali. Pripravili sme mnoţstvo on line podujatí, ktoré mali rôzne zameranie  

a široké spektrum divákov.  

Deťom sme ponúkli rôzne pohybové a športové podujatia, kreatívne i tvorivé aktivity, virtuálne  

prehliadky hradov a múzeí, ale aj aktivity pre predškolákov. 

 

ODD TECHNIKY, PRÍRODOVEDY a  EKOLÓGIE: 

       Oddelenie v tomto školskom roku otvorilo zo záujmových útvarov len technické krúţky , preto sa  

prírodoveda a ekológia zamerala na početné podujatia. 

Na oddelení pracovalo 48 detí v 6 krúţkoch (modelársky, mladý ţelezničiar, lego krúţky, fotografický  

krúţok, výtvarné techniky a tvorivé dielne). Deti sa stretli 119 krát v počte 606 členov ZÚ.  

Záujmové útvary viedli interní a externí zamestnanci i dobrovoľníci.  

      Environmentálnu výchovu sme pripravili uţ tradične pre MŠ a ŠKD. Zúčastnilo sa 914 detí z mesta,  

mestských častí Povaţskej Bystrice a okolitých obcí. Tieto cyklické podujatia mali viesť deti k ochrane  

ţivotného prostredia a k nadviazaniu pozitívneho vzťahu k prírode. Zamerali sme sa na rôzne zloţky  



 

 

 

prírody /ţivá -neţivá/ na ich vzájomný vzťah a na pôsobenie človeka. 

V sledovanom období sme usporiadali v spolupráci s OU v Trenčíne a odbornými porotami okresné a  

krajské kolá predmetových olympiád /technická, geografická, biologická, matematická/.  

    V dôsledku mimoriadnej situácie sme niektoré uskutočnili dištančne /KK Biologická olympiáda,  

OK Chemická olympiáda/.  

    Počas prerušenia činnosti sme prinášali aktuálne informácie a nové pokyny k vedomostným súťaţiam  

online pre postupujúcich súťaţiacich, učiteľov a rodičov.  

Oddelenie zabezpečilo pravidelné tvorivé dielne pre ŠKD, SŠŠI a DSS Adelka. Pre všetky deti, ktoré si  

chceli zlepšiť svoje technické zručnosti a oboznámiť sa s činnosťou oddelenia techniky, sme pripravili  

kurz "MIX" .   

Pre priaznivcov lietania s drakmi sme usporiadali šarkaniádu. Podujatí  oddelenia techniky sa zúčastnilo 

 640 záujemcov.   

V sledovanom období sme pripravili dve aranţérske súťaţe a ďalší ročník obľúbenej súťaţe  

"Svet LEGA očami detí". Obe podujatia mali oproti minulým rokom vyšší počet súťaţiacich.   

 Oddelenie zabezpečuje aj podujatia pre rodičov s deťmi. V herni CVČ sme pripravili v tomto období  

44 podujatí(rôzne cvičenia, tvorivé dielničky a súťaţe) pre 347 mamičiek s deťmi.  

 

ODD DDI: 

       Detské dopravné ihrisko v Povaţskej Bystrici poskytuje výuku dopravnej výchovy a vzdelávania  

pre ţiakov I. stupňa ZŠ a deťom predškolského veku MŠ. 

   Vyučovanie prebieha podľa harmonogramu, ktorý je vypracovaný 3 x počas šk. roka. V zimných  

mesiacoch navštevujú  ţiaci  4. ročníkov detskú dopravnú školu, kde sa teoreticky pripravujú na   

úlohu cyklistu. 

      DDI CVČ je organizátorom okresného a krajského  kola detskej  dopravnej  súťaţe „Na bicykli 

bezpečne“.   

Pri organizovaní dopravných  súťaţi spolupracujeme  s Mestskou políciou,  ODI Povaţská Bystrica  

a dopravnou komisiou. 

Pri  výuke  praktického  výcviku a teoretickej prípravy ţiakov úzko spolupracujeme s Mestskou políciou  

v Povaţskej Bystrici. 

Počas  šk. roka 2019/2020 sme zrealizovali projekt  „Dopravná výchova na DDI“ v sume 5.811,00- €. 

Finančné prostriedky boli vyuţité  na skvalitnenie teoretického výcviku dopravnej výchovy na DDI -   

doplnenie dopravných prostriedkov a zvislého dopravného značenia. 

Teoretický výcvik dopravnej výchovy poskytujeme nielen ţiakom ZŠ v pôsobnosti mesta Povaţská  

Bystrica, ale i ţiakom ZŠ nášho okresu a ţiakom Spojenej školy internátnej. 

O praktický výcvik ţiakov na DDI prejavili záujem aj ZŠ z iných okresov – Púchov, Bytča, Ilava. 

 

ODD SMT: 

 

     Stanica mladých turistov v Milochove bola v tomto období otvorená pre rôzne kurzy, vzdelávania,  

sústredenia krúţkov CVČ, rekreačné pobyty škôl a pre podujatia pre rodiny s deťmi.  

Blízky náučných chodník a príjemné prostredie Milochova zaujalo 515 návštevníkov počas 22 podujatí,  

Prevaţne cez víkendy.      

Pri podujatiach SMT sme spolupracovali s mládeţníckymi a dobrovoľníckymi organizáciami  /RMTNK/,  

školami /ZUŠ IWK, Gymnázium v PB/ a VMČ Milochov.      

   

 

 

 



 

 

 

Metodická činnosť oddelení : 

 

 

Pedagogickí zamestnanci CVČ metodicky riadili a usmerňovali externých zamestnancov, 

dobrovoľných zamestnancov CVČ. Taktieţ metodicky pomáhali aj  iným osobám, ktoré 

organizačne pomáhali a pre  ktorých boli pripravené metodické školenia, semináre a odborné 

kurzy.  

 

 

 
 

 

 
 

Pedagogickí zamestnanci CVČ, v rámci svojej metodickej činnosti, metodicky riadili 

a usmerňovali externých zamestnancov, dobrovoľných zamestnancov CVČ, a iné osoby, ktoré 

organizačne pomáhali a pre  ktorých boli pripravené metodické školenia, semináre a odborné 

kurzy.    

          

Ďalej sa metodická činnosť CVČ zameriavala na:  

      

-        Vypracovanie mesačného harmonogramu podujatí      

-        Vypracovanie propozícií a vyhodnotení vlastných podujatí CVČ    

-        Tvorbu kultúrnych vystúpení         

-        Tvorba a spracovanie vlastných choreografií       

-        Tematické výchovno-vzdelávacie plány činnosti všetkých  záujmových útvarov  

-        Metodické listy na vlastné podujatia príleţitostnej záujmovej činnosti   

l.r. Spoluz toho organizované pre

zamestn. súkromné zamestn. učiteľov vedúcich

1 2 3 4 5 6 7

podujatí 0301 60 11 0 0 49 4

účastníkov 0302 821 70 0 0 412 89

dní 0303 60 11 0 0 49 4

podujatí 0304 0 0 0 0 0 0

účastníkov 0305 0 0 0 0 0 0

dní 0306 0 0 0 0 0 0

podujatí 0307 11 11 0 0 0 0

účastníkov 0308 110 110 0 0 0 0

hodín 0309 30 30 0 0 0 0

0310 1008 41 807 28 32 100

0316 2100 284 807 28 542 197

Prednášky

na podujatiach

iných

usporiadateľov

III. Údaje  o metodickej činnosti oddelenívšk. rok 2019-2020

Poradenská činnosť (konzultácie)

Kontrolný súčet (0301 až 0310)

a

Semináre a 

odborné kurzy

v zariadení

počet
Konferencie a

sympóziá

IV.  Vydané metodické  materiály:

l.r. Spolu

1 2

0401 362

vlastné 0402 293 bezpečné dieťa, EV súťaže

preklady 0403 0

reedície 0404 0

0405 0

0406 69 joga, funny english, výtvarný

0416 724

Vydávanie vlastného časopisu

Iné

Kontrolný súčet (0401 až 0406)

a

Počet titulov

Metodické materiály



 

 

 

-        Príprava pracovných materiálov na krúţkovú činnosť     

-        Vypracovanie propozícií súťaţí a olympiád  a ich vyhodnotení vyhlasovaných MŠ SR 

-        Metodické usmerňovanie koordinátorov športov  na jednotlivých školách   

-        Metodické usmerňovanie vedúcich všetkých záujmových útvarov – interných, externých, 

dobrovoľných plnoletých aj neplnoletých zamestnancov CVČ    

-        Metodické usmerňovanie členov komisií prírodovedných a technických súťaţí,     

športových súťaţí a olympiád, spoločensko-vedných súťaţí     

-        Koordináciu súťaţí vyhlasovaných CVČ, MŠ SR a SASŠ     

-        Tvorba projektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výsledky činnosti krúžkov CVČ Považská Bystrica -  umiestnenia členov krúžkov na 

súťažiach 

 

 
 

 
 

Mies

to
Ţiak / druţstvo Súťaţ (názov, v čom, mesto) Škola Pripravoval

1 7. Adrián Orság 
16. MT GRAND PRIX JUDO- ml. 

žiaci, P. Bystrica
Peter Pozník

2 2. Nina Ranušová 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Slavomír Turčáni

3 2. Alica Ďurkechová 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Peter Pozník

4 2. Simona Bočíncová 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Slavomír Turčáni

5 2. Nikola Čelková 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Peter Pozník

6 2. Paulína Čižmárová 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Slavomír Turčáni

7 2. Martina Seková 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Peter Pozník

8 7. Matej Omámik 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Slavomír Turčáni

9 7. Patrik Nižník 
16. MT GRAND PRIX JUDO- deti, 

Pov. Bystrica
Peter Pozník

10

Prvé, druhé a tretie miesta v celoslovenských kolách súťaţí
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Mie

sto
Ţiak / druţstvo

Súťaţ (názov,v čom,  

mesto, štát)
Škola Pripravoval

6. Marija junior defilé Majstrovstvá Európy Zagreb B. Kabzanová, Mgr. Bielová

6. Marija senior defilé Majstrovstvá Európy Zagreb B. Kabzanová, Mgr. Bielová

6. Marija senior pódio Majstrovstvá Európy Zagreb B. Kabzanová, Mgr. Bielová

3. Marija senior sólo Majstrovstvá Európy Zagreb B. Kabzanová, Mgr. Bielová

5. Bona kadet mini Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Martinková

5. Bona junior sólo Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

2. Bona junior trio Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

2. Bona junior mini Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

1. Bona senior duo Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

2. Bona senior mini Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

2. Bona kadet pódio Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Martinková

2. Bona kadet defilé Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová,Martinková

3. Bona junior pódio Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

3. Bona junior defilé Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Bc. Michaldová

1. Bona senior pódio Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Martinková

2. Bona senior defilé Majstrovstvá Európy Zagreb Mgr. Miklošová, Martinková

1. Bona senior duo Grand Prix Saint Petersburg Mgr. Miklošová, Martinková
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Umiestnenie v medzinárodných súťaţiach



 

 

 

Letná činnosť 

 

 

Dvere CVČ nezostanú zatvorené ani počas letných prázdnin. Pre deti je pripravený bohatý 

program. V ôsmich denných táboroch deti preţijú krásnych 5 dní. Nástup do tábora je deň od 

7,30 hod. Rodičia si pre deti prichádzajú do 16,00 hod. V ponuke sme mali 8 táborov, ktoré i za 

súčasných sprísnených hygienických podmienok sú organizačne i finančne náročné , sú plne 

naplnené a je pripravený naozaj pestrý a kreatívny program.  CVČ sa zapojilo i do prípravy 

a organizácie Kultúrneho leta PB a participuje na 4 podujatiach. 

 

Dátum Podujatie 

6.7.-10.7. Denný záţitkový tábor  v prírode  

6.7.-10.7. Denný tábor „Remeslo má zlaté dno“ /spoznaj naše ľudové tradície/ 

6.7.-10.7. Denný tábor „Letom svetom“ 

13.7.-17.7. Tvorivý tábor 

13.7.-17.7. Pohybovo-športový tábor „Happy kids“  

20.7.-24.7. Tábor kreativity 

20.7.-24.7. Off-line tábor 

17.7.2020 Ekodeň-aktivity s CVČ (Kultúrne leto PB) 

15.8.2020 Piknik na fontáne  

22.8.2020 Rezbárske sympózium- tvorivé dielne s CVČ  

(Kultúrne leto PB) 

24.8.-28.8. Denný tábor „Na salaši“ /spoznávame gazdovstvá, farmy a salaše v regióne/ 

  
č. dátum Typ letného  tábora  

/ letná aktivita 

Účasť 

Spolu  

Z toho 

dievčatá 

Deti do 15 

rokov 

Z toho 

dievčatá 

Nad 

15 

rokov 

Z toho 

dievčatá 

1 6.7. Záţitkový tábor    18 29 18 0 0 

2 6.7. Letom svetom    11 22 11 0 0 

3 6.7. Remeslo má zlaté dno    8 19 8 0 0 

4 7.7. Záţitkový tábor    18 30 18 0 0 

5 7.7. Letom svetom    11 22 11 0 0 

6 7.7. Remeslo má zlaté dno    8 19 8 0 0 

7 8.7. Záţitkový tábor    18 29 18 0 0 

8 8.7. Letom svetom    11 22 11 0 0 

9 8.7. Remeslo má zlaté dno    7 18 7 0 0 

10 9.7. Záţitkový tábor    18 29 18 0 0 

11 9.7. Letom svetom    11 22 11 0 0 

12 9.7. Remeslo má zlaté dno    8 19 8 0 0 

13 10.7. Záţitkový tábor    18 29 18 0 0 

14 10.7. Letom svetom    11 22 11 0 0 

15 10.7. Remeslo má zlaté dno    8 19 8 0 0 

16 13.7. Happy kids    8 21 8 0 0 

17 13.7. Tvorivý tábor    11 21 11 0 0 

18 14.7. Happy kids    8 21 8 0 0 

19 14.7. Tvorivý tábor    11 21 11 0 0 

20 15.7. Happy kids    8 21 8 0 0 



 

 

 

21 15.7. Tvorivý tábor    11 21 11 0 0 

22 16.7. Happy kids    8 21 8 0 0 

23 16.7. Tvorivý tábor    11 21 11 0 0 

24 17.7. Happy kids    8 21 8 0 0 

25 17.7. Tvorivý tábor    11 20 11 0 0 

26 17.7. Ekodeň v meste     90 90 55 65 35 

27 20.7. Offline tábor    9 23 9 0 0 

28 20.7. Tábor Kreativity    17 20 17 0 0 

29 21.7. Offline tábor    9 23 9 0 0 

30 21.7. Tábor Kreativity    15 18 15 0 0 

31 22.7. Offline tábor    9 23 9 0 0 

32 22.7. Tábor Kreativity    16 19 16 0 0 

33 23.7. Offline tábor    9 23 9 0 0 

34 23.7. Tábor Kreativity    16 19 16 0 0 

35 24.7. Offline tábor    9 23 9 0 0 

36 24.7. Tábor Kreativity    15 18 15 0 0 

37 15.8. Krst kniţnej búdky -

SMT 
   20 12 12 18 8 

38 15.8. Piknik na fotnáne     240 382 200 43 40 

39 15.8. Tábor v tábore –SMT     20 12 12 18 8 

40 20.8. ZŠ Nemocničná-Eko 

aktivity letnej školy 
   13 13 13 0 0 

41 22.8. Rezbárske sympózium     75 80 40 40 35 

42 24.8. Tábor Na salaši    12 26 12 0 0 

43  25.8. Tábor Na salaši    12 26 12 0 0 

44 26.8. Tábor Na salaši    12 25 12 0 0 

45  27.8. Tábor Na salaši    12 26 12 0 0 

46 28.8. Tábor Na salaši    12 25 12 0 0 

   1669 921 1485 795 184 126 

 

Vyhodnotenie letnej činnosti za školský rok 2019/2020  

Dvere CVČ ostali pre deti otvorené aj v čase letných prázdnin. Pri dodrţaní prísnych opatrení 

sme pripravili tábory s pestrou ponukou aktivít a s rôznym zameraním (tvorivý, športový, 

remeselnícky...). V ponuke sme mali 8 táborov a všetky sa rýchlo naplnili uţ na začiatku marca. 

Rodičia nám zachovali svoju priazeň počas uzavretia CVČ a rezervované miesta v táboroch si 

ponechali.       

Okrem denných táborov sme deťom ponúkli aj rôzne iné aktivity. V spolupráci so 

zriaďovateľom sme pripravili súťaţné a tvorivé aktivity v rámci Kultúrneho leta (Piknik na 

fontáne, Rezbárske sympózium, Ekodeň).  V rámci letnej školy ZŠ Nemocničná sme pripravili 

ekovýchovné podujatie.  

Na SMT Milochov sa uskutočnil krst kniţnej búdky a súťaţný deň pre rodiny s deťmi. Počet 

účastníkov na letnej činnosti, prerátané na dni, bol 1669. 

 

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je CVČ zapojené:  

 

Ukončené projekty: 

Projekt na Dopravnú výchovu rok 2019         5 811,00,- €. 



 

 

 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach CVČ :    

                

Centrum voľného času sídli na ul. Lánska 2575/92 v Povaţskej Bystrici. CVČ ďalšie dve 

pracoviská: Detské dopravné ihrisko, ktoré je situované pri ZŠ Nemocničná a Stanica mladých 

turistov Milochov. SMT sa nachádza na začiatku Dolného Milochova. 

 Počas uzatvorenia činnosti CVČ  boli vymaľované tanečné sály v CVČ, boli vykonané 

drobné rekonštrukčné práce na nábytku a vybavení.  

 Detské dopravné ihrisko bolo odovzdané do správy CVČ, ale nemá vykonanú kolaudáciu, 

pre jeho činnosť je potrebné kaţdoročne niekoľko potvrdení. DDI nemá vlastnú budovu, sídli 

v prenajatých priestoroch.  

V kotolni CVČ bola plánovaná oprava – oddrenáţovanie podlahy , nakoľko je priestor kotolne 

pravidelne zaplavovaný spodnou a daţďovou vodou a hrozí porucha na kotloch 

a elektroinštalácii. Na SMT je nevyhnutné odizolovanie západnej steny budovy. Nakoľko však 

bol rozpočet CVČ krátený v dôsledku úsporných opatrení, opravy neboli vykonané.  

Vo veľkej sále CVČ boli inštalované ochranné kryty na radiátory, ktoré sponzorským darom 

vyrobila a inštalovala firma - Peter Bross – SAMADA Povaţská Bystrica. 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ :  

 

 

    Výška finančných prostriedkov pridelených na rok 2019 z rozpočtu mesta na originálne 

kompetencie pre CVČ:      395 021,00 €     

Z toho vlastné príjmy:         42 520,00 € 

v tom: 

ubytovacie sluţby:           2 570,00 €         

prenájom budov a priestorov:         1 014,00 €   

 

zápisné:           19 352,00 €  

 

Príjem od rodičov – letné tábory        10 810,00 

 

Kapitálové výdavky:                 0,00 €   

 

Mimorozpočtové zdroje:                0,00 € 

 

vzdelávacie poukazy:                5 158,00 €  

    

projekt DDI:            5 811,00 €        

olympiády a súťaţe:           9 650,00 €                    

dary:                150,00 €  

          

Ostatné príjmy:            8 774,00€    

               

 



 

 

 

Finančné prostriedky získané z mimorozpočtových zdrojov boli pouţité na krúţkovú činnosť – 

nákup materiálu a pracovných pomôcok, odmeny deťom na súťaţiach vyhlásených MŠ SR a 

organizovaných CVČ, odmeny externým zamestnancom, čiastočnú úhradu cestovných nákladov 

na súťaţe a vystúpenia. 

Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli pouţité na zlepšenie materiálneho 

vybavenie, dopravu a pod., adresne v tých krúţkoch, ktoré zabezpečili vzdelávacie poukazy. 

 

Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na školský rok 2019/2020 

a vyhodnotenie jeho plnenia :   

  

    Zabezpečením kvality práce s deťmi, jej pestrosťou a rôznorodou činnosťou sme oslovili 

skoro detí z Povaţskej Bystrice na pravidelnú záujmovú činnosť,  ktoré navštevujú naše 

zariadenie, nakoľko v Povaţskej Bystrici existujú ďalšie dve cirkevné centrá voľného času.  

Cieľom CVČ v školskom roku 2019/2020 bolo ďalšie zvyšovanie kvality práce s deťmi 

a mládeţou v rámci pravidelnej záujmovej činnosti, vyuţitie   nových netradičných  foriem 

krúţkovej činnosti a súčasne vplývať na zdravý rozvoj detí a mládeţe rôznymi športovými, 

turistickými a inými podujatiami. 

Naďalej sme rozvíjali spoluprácu so športovými klubmi, ktoré nám poskytli športoviská 

a odborných vedúcich krúţkov a tým aj naplniť stanovený cieľ. 

      Napriek nepriaznivej situácii, ktorá sa vyskytla v priebehu marca aţ júna a naši pracovníci 

mali prekáţku v práci, tak neotáľali. Pripravili sme mnoţstvo online podujatí, ktoré mali rôzne 

zameranie a široké spektrum divákov.  

      Deťom sme ponúkli rôzne pohybové a športové podujatia, kreatívne i tvorivé aktivity, 

virtuálne prehliadky hradov a múzeí, ale aj aktivity pre predškolákov. 

Aktívnym  prístupom pri organizovaní príleţitostnej záujmovej činnosti sme dosiahli počet 

účastníkov na podujatiach a ustálili sme ho na počte 17029 detí a mládeţe počas celého 

školského roka.  

     Kvalitná propagácia CVČ a zlepšenie informovanosti verejnosti prostredníctvom 

regionálnych televízii a v tlači priniesla úspechy vo forme stabilizácie počtu detí v krúţkoch, 

rodičia a verejnosť sa viacej zaujímajú o činnosť CVČ. Na krúţkovej činnosti sa 

v predchádzajúcom školskom roku zúčastnilo 16 524 detí a mládeţe. Ďalších  900 detí a mládeţe 

sa zúčastní na letných aktivitách CVČ. Tento rok výrazne počet detí ovplyvnilo obdobie 

pozastavenia činnosti CVČ za mesiace  marec – jún 2020. Bolo to obdobie ktoré je práve 

výrazným momentom kedy sú kaţdoročne  organizované mnohé hromadné podujatia ako 

napríklad :  Povaţskobystrický pohár v diskotancoch, MDD, ABC Show,  ako aj účasť súborov, 

klubov a športovcov na súťaţiach , festivaloch a prehliadkách). 

Skvalitnili sme informovanosť verejnosti o činnosti CVČ prostredníctvom webovej stránky 

CVČ, ktorú  pravidelne aktualizujeme a dopĺňame dôleţitými informáciami pre verejnosť. 

Informujeme o plánovanej činnosti CVČ zverejňovaním podujatí CVČ v danom mesiaci, ale aj 

vyhodnotením súťaţí a podujatí. 

 

Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

  



 

 

 

     Silnými stránkami CVČ je odbornosť pedagogických zamestnancov, ochota zamestnancov 

zvyšovať si kvalifikáciu a odbornosť, ich vysoká angaţovanosť pre prácu s deťmi a ich 

schopnosť pouţívania výpočtovej techniky, zapájanie sa do projektov a získavanie sponzorov na 

podporu svojej činnosti, skvalitnenie a zatraktívnenie záujmovej činnosti v CVČ.  

Medzi silné stránky patrí umiestnenie CVČ na sídlisku Lány, v blízkosti sú tri MŠ a ZŠ 

Nemocničná. V blízkosti CVČ je autobusová zastávka, pred CVČ je parkovisko vyhradené pre 

zamestnancov a návštevníkov CVČ, ktoré však často vyuţívajú obyvatelia blízkych bytoviek na 

úkor CVČ.  

     Silnou stránkou je priestorové riešenie pre tanečné krúţky – tri sály, z toho dve zrkadlové, 

pričom jedna sála je aj s baletnou tyčou.  

CVČ  uţ dlhšiu dobu pociťuje nedostatok pracovných priestorov. Najväčší problém sú miestnosti 

pre krúţkovú činnosť, ktorých je nedostatok alebo sú nevhodné na činnosť. Pre strelecký krúţok 

nie je vhodná strelnica, nevhodné sú tieţ priestory pre dielne a začíname pociťovať nedostatok 

miesta na DDI pre uskladnenie bicyklov, potrebujeme dielňu na opravy bicyklov a pod. Preto 

často formou prenájmov riešime priestory telocviční základných škôl, alebo iných športovísk. 

DDI je ďalšou silnou stránkou CVČ. Uţ v súčasnosti je návštevnosť na DDI priemerne 10 000 

detí za školský rok a záujem je aj nielen z blízkeho, ale aj širšieho okolia Povaţskej Bystrice. 

Prístupová cesta na SMT je vo veľmi zlom stave a potrebuje opravu. SMT potrebuje 

rekonštrukciu. 

       Odstránením týchto nedostatkov by sa  podstatne zvýšila  výkonnosť zamestnancov vo 

výchovnej činnosti, nakoľko pred samotnou výchovnou prácou a tieţ počas nej musia riešiť aj 

mnoţstvo problémov s audio a video technikou, problémy s presunom, prevozom materiálu 

a kostýmov na vystúpenia a zabezpečením nákupu potravín a údrţbárskeho materiálu pre CVČ, 

DDI a SMT. 

     

  

 Ďalšie informácie o CVČ 

     CVČ pri svojej činnosti spolupracuje aj s inými subjektmi, o čom svedčí najmä spolupráca so 

zriaďovateľom CVČ – Mestom Povaţská Bystrica,  ktoré je nápomocné pri   realizácii mnohých 

aktivít a všemoţne sa snaţí podporovať pestrú činnosť CVČ.  

     Vysoko hodnotíme spoluprácu s externými a dobrovoľnými zamestnancami CVČ, z ktorých 

mnohí bezplatne vypomáhajú pri krúţkovej činnosti CVČ, zúčastňujú sa na súťaţiach,  

vystúpeniach, kde pomáhajú organizačne, poskytujú materiálnu pomoc, alebo i finančnú podporu 

deťom a mládeţi pri ich činnosti.         

Váţime si pomoc a spoluprácu s vedením MŠK (športová hala, zimný štadión a ostatných 

športovísk), ktoré nám zapoţičiavajú priestory pre činnosť našich športových krúţkov. 

Spolupráca rodičov s CVČ  je na veľmi dobrej úrovni, hlavne čo sa týka tanečných súborov. Pri 

CVČ pracuje Zdruţenie rodičov a Rada CVČ, ktoré sa pravidelne schádzajú podľa svojich 

plánov činnosti a pomáhajú pri riešení problémov v činnosti CVČ. 

Záujem rodičov sa prejavuje nielen ich účasťou na podujatiach CVČ, ale aj v pomoci pri rôznych 

činnostiach a organizačných prácach. 

Ďalej  je výborná spolupráca so všetkými MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ v meste a celom okolí Povaţskej 

Bystrice. Oceňujeme hlavne spoluprácu so ZŠ Nemocničná ( DDI ) a ZŠ SNP, ktorá prichýlila 

zápasnícky krúţok do svojich priestorov. 

        Významná je aj spolupráca s Povaţským osvetovým strediskom, ako aj mnohými inými 

organizáciami - OúŢP, Mestská polícia, OR PZ SR, Povaţská kniţnica,  VMČ Milochov, PX 

Centrum  ako aj mnoho ďalších. 
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