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1. Úvod 

       Výchova detí vo voľnom čase a jej pedagogické ovplyvňovanie sa stáva v súčasnosti 

jednou z najdôležitejších spoločenských a pedagogických požiadaviek u nás i vo svete. Stále 

pretrvávajúce trendy preceňovania vzdelávania majú za následok, že výchovy akoby ubúdalo, 

stráca sa výchovná funkcia školy i rodiny. Mnohé príčiny treba hľadať vo využívaní voľného 

času detí a mládeže, ktorý je často ponechaný živelnosti, priemyselnej zábave a nie 

zmysluplnej aktivite, osvete.  

      Centrum voľného času ( ďalej len CVČ) reaguje na všetky zmeny v spoločnosti, ktoré 

priniesli veľa pozitívneho, no prinášajú aj množstvo negatív. Rodina, škola a školské 

zariadenia zápasia v súčasnosti s množstvom problémov, najmä ekonomických. Preto aj 

v stanovených cieľoch a čiastkových úlohách je nutné počítať s tým, že nie všetky sa budú 

dať realizovať stopercentne, bude potrebné ich modifikovať a prispôsobiť meniacim sa 

podmienkam.  

Legislatívny rámec pre stanovenie koncepcie CVČ sú hlavne nasledovné zákony 

a predpisy:  

1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení       

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. zo dňa 15. 7. 2009 o o školskom klube  

detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve 

a stredisku odbornej praxe. 

3. Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov 

4. Zákon č. 552/ 2003   Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

5. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

6. Zákon č. 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

7. Zákon č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

8. Vyhláška MŠ SR č. 320/ 2008 Z.z. o základnej škole 

9.  Výchovný program CVČ Ochodnica. 

10. Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR a ďalšie dokumenty 

Základné pokyny pre orientáciu výchovnej a vzdelávacej činnosti sú deklarované v týchto 

dokumentoch :   



 Všeobecná deklarácia ľudských práv 

 Deklarácia práv dieťaťa 

 Národný program boja proti drogám 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Projekt Milénium 

 Koncepcia environmentálnej výchovy 

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným formám intolerancie 

Mojím cieľom je navrhnúť vo svojej koncepcii také metódy a formy riadenia, ktoré by zvýšili 

úroveň a efektivitu práce. Pri ich stanovení budem vychádzať z osobných skúseností, keďže 

s deťmi pracujem už 34 rokov. 

Od roku 1980-1990 som pracovala ako skupinová vedúca a riadila záujmovú činnosť žiakov, 

prácu detského aktívu a spoluprácu s rodičmi a ostatnými partnermi školy. 

Od roku 1990 pracujem ako učiteľka na 1.stupni ZŠ a popri práci triednej učiteľky 

vykonávam funkciu vedúcej MZ, kde usmerňujem prácu učiteliek na 1.stupni vo výchovno-

vzdelávacom procese i v mimoškolskej činnosti. 

Od roku 2012 vykonávam funkciu riaditeľky CVČ Ochodnica, ktorou ma poveril zriaďovateľ 

CVČ Obec Ochodnica.  

       Všetky skúsenosti chcem využiť v mojej ďalšej práci, ktorá má smerovať ku skvalitneniu 

výchovnej práce v CVČ, vytváraniu dobrých podmienok pre pravidelnú i príležitostnú 

záujmovú činnosť, získavaniu kvalitných vedúcich ZÚ, vytváraniu dobrých vzťahov s rodičmi 

a so všetkými partnermi CVČ. 

 

2. Analýza súčasného stavu    

 
CVČ venuje pozornosť procesu výchovy v čase mimo vyučovania a výchovnému 

ovplyvňovaniu voľného času detí. Pri stanovení nových cieľov a úloh je potrebné zhodnotiť 

súčasný stav a úroveň kvality CVČ, ktoré po zmene financovania od 1. januára 2013 prešlo 

zmenami. Zmeny vo financovaní CVČ ovplyvnili mnohé stránky života CVČ, najmä však 

odmeňovania zamestnancov a vedúcich ZÚ a pestrosť príležitostnej záujmovej činnosti. 

2.1 Charakteristika CVČ Ochodnica 

V CVČ Ochodnica sa uskutočňujú aktivity v týchto rovinách:  

1. pravidelná záujmová činnosť rôzneho zamerania ( záujmové krúžky) 



2. príležitostná záujmová činnosť, ktorá spočíva v organizovaní súťaží, prehliadok, 

sústredení, výletov, výstav a pod. 

3. Rekreačno – prázdninová činnosť  

 CVČ je prístupné deťom a mládeži od 5 – 15 rokov prevažne z MŠ a ZŠ Ochodnica. 

 Svoju históriu začalo písať vo februári 2009, ako novo vzniknuté centrum. Centrum voľného 

času sa nachádza v obci Ochodnica, sídlo má na Obecnom úrade, Ochodnica 121. Od 1. 

marca 2012 došlo k zmene riaditeľa CVČ Ľuboša Gavlasa ( 1.9.2009-28.2.2012). Od 1.marca 

2012 poveril starosta obce Ochodnica vedením CVČ Mgr. Alenu Falátovú. Sídlo riaditeľky 

CVČ je v elokovanom pracovisku, Základná škola, Hlavná č. 19. 

CVČ Ochodnica má tieto elokované pracoviská : 

Základná škola, Hlavná č. 19, 023 35 Ochodnica 

Materská škola, Ochodnica č. 355, 023 35 Ochodnica 

Farské centrum, Ochodnica č. 237, 023 35 Ochodnica 

Veľkosť a vybavenie zariadenia:  

Kapacita detí v ŠZ: cca 300 detí  

Účelové miestnosti na záujmové aktivity: jazyková učebňa, počítačová učebňa, ihrisko-

umelá tráva, ihrisko TJ Kysučan Ochodnica, Požiarna zbrojnica 

Sociálne zariadenie a šatňa pre členov ZÚ 

Materiálno - technické vybavenie zodpovedá dĺžke prevádzky zariadenia a finančným 

možnostiam. Prevažna väčšina záujmovej činnosti sa uskutočňuje v priestoroch a areáli ZŠ. 

Areál školy je otvorený a prístupný verejnosti. Do areálu patrí ihrisko-umelá tráva, ovocný 

sad, park s fontánou, trieda v prírode. Škola je situovaná do krásneho prostredia plného 

zelene, mimo frekventovanej hlavnej cesty, čo je veľkou výhodou. V blízkosti je železničná 

a autobusová zastávka, čo je výhodou pre žiakov zo susednej obce Dunajov a Kysucký 

Lieskovec. Demografický vývoj SR už niekoľko rokov zaznamenáva postupný pokles počtu 

novonarodených detí, čo sa odráža aj na počte žiakov našej ZŠ – členov CVČ. Tento fakt 

nepriaznivo ovplyvňuje financovanie CVČ a celkovú činnosť. 

 

2.2  Výchovno-vzdelávacia činnosť  

CVČ od svojho vzniku ( 2009) združovala deti a mládež od 5 do 30 rokov, ktorí pracovali 

v týchto oblastiach výchovno-vzdelávacej práce : vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno–

technická , prírodno-environmentálna, esteticko-kultúrna(výtvarná, tanečná), telesná 

a športová, tvorivá. Tematické oblasti v sebe zároveň zahŕňajú ďalšie oblasti výchovy, najmä 



rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu. 5 ZÚ pracovalo v elokovanom 

pracovisku v ZŠ Dunajov. 

V januári 2013došlo k zmene financovania CVČ ( Zákon č. 597/ 2012 Z.z. o financovaní ZŠ, 

SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov), čo sa výrazne podpísalo pod pokles členov CVČ. 

Znížil sa počet krúžkov na 14 a počet členov klesol na 331. Svoju činnosť ukončili záujmové 

krúžky v Dunajove a krúžky pre mládež nad 15 rokov pracovali do konca školského roka. 

Prehľad o členoch v jednotlivých rokoch: 

2009/2010   

2010/2011   

2011/2012 480 členov 40  ZÚ 

2012/2013 594 členov 28  ZÚ      od 1.1.2013    331 členov  14 ZÚ 

2013/2014 262 členov 14  ZÚ 

2014/2015 191 členov 14  ZÚ 

 

CVČ  v súčasnosti združuje deti od 5-15 rokov, teda deti MŠ, žiakov ZŠ a 7 členov SŠ ( 

Mažoretky ELLIS). 7 členov je z iných obcí – Kysucký Lieskovec a Dunajov. CVČ formou 

krúžkov vo vzdelávacej oblasti vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie detí , ktoré 

dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9.ročníka Monitor 

9,  v olympiáde z nemeckého jazyka, v recitačných súťažiach, v matematických súťažiach, 

v olympiádach, športových súťažiach, ale i vo futbale a požiarnych súťažiach. Najväčšie 

úspechy dosahuje krúžok Mažoretky ELLIS, ktoré sa zúčastňujú každoročne Majstrovstiev 

Slovenska, Majstrovstiev Európy, a v roku 2013 sa stali majsterkami sveta v Prahe 

v choreografii Mix junior. CVČ vytvára podmienky  aj pre deti so špecifickými výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

V školskom roku 2014/15 má CVČ 191 prijatých členov, ktorí pracujú v 14 ZÚ: 

Oblasť  jazykov                             2 krúžky          38  členov 

Oblasť  informatiky                       1 krúžok          20 členov 

Oblasť techniky a prír. vied           2 krúžky         27 členov 

Oblasť turisticko- branná               1 krúžok        12 členov 

Oblasť telovýchovy a športu          8 krúžkov      132 členov 

Najväčší záujem je trvalo o športové ZÚ, naopak CVČ sa nepodarilo získať vedúceho pre 

prírodovedný a turistický krúžok. Tieto oblasti výchovy sa realizujú formou účasti detí na 

podujatiach ZO SZZ ( výstava ovocia a zeleniny, štepenie stromov) a turistickým výstupom 

na Petránky pri príležitosti Otvorenia 100 jarných km. Kultúrna a umelecká oblasť je 



zastúpená jednorázovými podujatiami – výstavy prác žiakov, príprava kultúr.programov na 

rôzne oslavy, školské kolá súťaží v recitácii a speve a podobne. 

 

2.3  Personálne zabezpečenie CVČ   

Výchova  a vzdelávanie v CVČ sú personálne zabezpečené pedagogickými zamestnancami 

(učitelia, vychovávateľky ŠKD) a  zamestnancami – odborníkmi v jednotlivých záujmových 

oblastiach ( vedúci ZÚ z radov rodičov). 

Všetci interní pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.    

Zamestnanci CVČ : 

1. interní zamestnanci:  3         

riaditeľ CVČ :  úväzok 50%, VŠ vzdelanie, I.kvalif.skúška prípadne II.kvalifikačná skúška  

pedagogický zamestnanec:  úväzok 12,5% ,  vychovávateľka ŠKD 

nepedagogický zamestnanec : úväzok 12,5 %, účtovníčka, odd. PAM + ekonóm  

2. externí zamestnanci : vedúci ZÚ na dohodu, podľa počtu a zamerania záujmových    

útvarov 

                                             pedagogickí zamestnanci, vychovávateľky ŠKD, rodičia 

3. dobrovoľní pracovníci : vedúci ZÚ, ktorí vedú ZÚ bez nároku na finančné ohodnotenie 

 

V rámci projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov sú učitelia 

zapojení do rôznych druhov vzdelávania najmä v oblasti cudzích jazykov a IKT, kde si 

dopĺňajú a rozširujú získané vedomosti. Nepriaznivá situácia nastala po zmene financovania 

CVČ od 1.1.2013, kedy došlo k zníženiu finančného ohodnotenia vedúcich ZÚ, mnohí 

strácajú motiváciu a záujem pracovať s deťmi vo svojom voľnom čase.    

 

2.4  Materiálno technické vybavenie CVČ                                           

CVČ  nemá vlastné priestory. Väčšina záujmovej činnosti sa uskutočňuje v priestoroch 

a areáli ZŠ Ochodnica ( učebne, telocvičňa, ihrisko-umelá tráva, klubovňa). Telocvičňa má 

novú podlahu a okná, bolo by potrebné doplniť jej vybavenie o telocvičné náradie a náčinie, 

ihrisko by bolo potrebné dobudovať – mantinely, bežecké dráhy. CVČ pri svojom vzniku 

zakúpilo základné materiálne vybavenie pre záujmové krúžky, o ktoré bol záujem a na ktoré 

boli podmienky. CVČ vlastní : 

- počítač , televízor, magnetofóny,  audio- hudobnú súpravu 

- športové potreby ( lopty, tenisovú sieť, hokejky na florbal, žinenky na džudo) 



- vzduchovky 

a ďalší drobný hmotný materiál. Po zmene financovania sa od roku 2013 dopĺňa v menšej 

miere. 

 

2.5  Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi a ich požiadavky 

CVČ                                                      _                     ZRIAĎOVATEĽ 

Poskytuje výchovu a vzdelávanie                           Zabezpečuje finančné prostriedky na 

detí vo voľnom čase, zabezpečuje                          prevádzku CVČ, očakáva kvalitné plnenie 

plynulú prevádzku, činnosť záujm.                        úloh. CVČ očakáva od zriaďovateľa 

krúžkov a voľnočasové aktivity pre                       podporu pri napĺňaní cieľov a realizáciu 

deti, mládež, rodičov.                                             naplánovaných aktivít. 

CVČ                                                      _                      ŠKOLSKÝ  ÚRAD  

Predkladá príslušnému školskému                         Poskytuje pomoc a usmernenie pri tvorbe 

úradu všetky náležitosti, či sú v súlade                  dokumentácie CVČ, metodickú pomoc, 

s platnou legislatívou.                                             poradenskú činnosť. 

CVČ        _                      ZÁKLADNÁ   ŠKOLA 

Vytvára podmienky na výchovu a                         Poskytuje priestory ZŠ a jej areál na záujm. 

vzdelávanie detí vo voľnom čase                          činnosť, pedagogickí zamestnanci vedú 

formou pravidelnej záujm.činnosti                        záujmové krúžky, pomáhajú pri realizácií 

(záujmové krúžky) a príležitostnej                        cieľov CVČ,pri príprave a realizácií podujatí 

záujmovej činnosti( podujatia, kult.                      organizovaných CVČ v čase mimo vyučov., 

vystúpenia, výstavy, súťaže apod.)                       cez soboty a nedele. 

CVČ        _                         RODIČIA 

Poskytuje výchovu a vzdelávanie                          Rodičia spolupracujú s vedúcimi ZÚ,  

pre deti vo voľnom čase, mimoškolské                  podporujú plnenie ich cieľov, pomáhajú 

aktivity, rozvíjanie talentov a                                 pri príprave súťaží a podujatí, sú vedúcimi  

zmysluplné využívanie voľného času.                    ZÚ, sponzorujú masové podujatia CVČ.  

 

CVČ        _           SPOLOČENS. ORGANIZÁCIE V OBCI 

Spolupracuje pri budovaní členskej                       Pomáhajú pri realizácii cieľov CVČ, vedú ZÚ, 

základne jednotlivých spol.organizácií                  pomáhajú pri realizácii súťaží a masových  

výchovou dorastu.                                                  podujatí CVČ. 

 



 

2.6    SWOT  ANALÝZA – SEBAHODNOTENIE 

Na vytvorenie jednotného koncepčného zámeru je nevyhnutné urobiť SWOT analýzu, poznať 

a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť, aké má príležitosti a aké ohrozenia 

môže očakávať. 

Silné  stránky   

 starostlivosť o nadané deti 

 dlhodobé výborné výsledky členov - Mažoretky ELLIS, futbalisti a požiarnici 

 široká ponuka športových krúžkov 

 vzdelávacie krúžky podľa záujmu žiakov a rodičov ( príprava na Monitor 9) 

 pekný a priestranný areál školy, ihrisko-umelá tráva, telocvičňa 

 počítačová a jazyková učebňa 

 výhodné  postavenie školy pre dochádzku detí z okolitých obcí 

Slabé  stránky   

 finančné zabezpečenie činnosti CVČ ( po zmene financovania likvidačné) 

 slabé materiálno-technické zabezpečenie niektorých krúžkov 

 CVČ nemá vlastné priestory, chýbajú najmä skladové priestory 

 málo aktivít na získavanie finančných prostriedkov 

Príležitosti 

 v maximálnej miere uspokojovať požiadavky rodičov a detí 

 reprezentácia CVČ na verejnosti 

 získavanie sponzorov na príležitostnú záujmovú činnosť 

 rozšíriť spoluprácu so spoločenskými organizáciami v obci a inými partnermi 

Riziká 

 demografický pokles populácie 

 nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku CVČ, odmeňovanie ved. ZÚ 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

 nedostatočný záujem niektorých detí a rodičov o zmysluplné využívanie voľného  

času 

 

 

 



3.    Návrh  koncepcie  rozvoja  CVČ 

 

       CVČ navštevujú žiaci ZŠ Ochodnica, ZŠ Kysucký Lieskovec a ZŠ Dunajov. Profilácia 

CVČ závisí najmä od materiálno-technickej  a personálnej vybavenosti CVČ. Snahou CVČ  je 

obsiahnuť všetky oblasti výchovy, i keď dlhodobo prevažuje záujem o šport a pohybové 

aktivity detí. 

3.1  Profilácia a zameranie CVČ 

 Šport  a pohybová  aktivita detí 

Viac ako polovica členov CVČ je združená v športových záujmových krúžkoch. Na 

športovú činnosť využíva CVČ priestory a areál školy, kde je ihrisko-umelá tráva 

a telocvičňa. Deti majú vytvorené podmienky na rozvíjanie rozmanitých druhov športu 

a pohybových aktivít. Dlhodobo je záujem najmä o mažoretkový šport, futbal, florbal, 

tenis, pohybové hry. Veľkým prínosom by bolo dobudovanie ihriska na multifunkčný 

športový areál, kde by sa deti mohli viac venovať atletike a kondičnej príprave. 

 Regionálna výchova, tradície a zvyky 

Naša obec má dlhoročnú tradíciu organizovania Folklórneho festivalu v obci. 

Regionálne ľudové tradície sú začlenené do výchovnej práce CVČ a prostredníctvom 

tvorivých dielní k jednotlivým sviatkom približujeme deťom a rodičom tradície 

a zvyky na Kysuciach. V tomto roku stúpol záujem o detský folklórny súbor Kýčerka, 

ktorý sa rozrastá o nových členov najmä mladšieho školského veku. 

 

3.2  Vízia CVČ 

CVČ predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo: 

 centrom organizovania a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej 

 rekreačnej a športovej činnosti  

 zariadením, ktoré v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ďalšími 

 štátnymi aj neštátnymi inštitúciami bude vytvárať podmienky pre aktivity detí 

a mládeže na získanie kľúčových kompetencií  

 inštitúciou zhromažďujúcou základné informácie z oblastí voľného času, 

primárnej prevencie závislostí, spolupráce, vzdelávania a vytvárajúcou 

informačnou databázou pre deti a mládež   

Filozofiou práce CVČ je predovšetkým tvorivo-humanistický prístup v záujmovom 

vzdelávaní detí  zameraný na sebarealizáciu.   



3.3   Strategické ciele 

Výchovný cieľ CVČ 

Záujmovou činnosťou realizovať výchovno-vzdelávací proces  v CVČ ako formu 

prirodzenej prevencie pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi súčasného 

sveta v živote detí a mládeže.  

Strategické ciele CVČ 

1) Do septembra  2015 vypracovať a zabezpečiť   podmienky pre realizáciu a naplnenie 

obsahu  výchovného programu CVČ na roky 2015-2020.      

2) Zabezpečiť záujmovú činnosť podľa dopytu detí a mládeže  v akejkoľvek forme za 

účelom kvalitatívneho zviditeľnenia CVČ. 

3)V jednotlivých výchovných oblastiach rozvíjať kľúčové kompetencie detí a osobnostný 

rozvoj každého dieťaťa ako plánovaný cieľový výstup dosahovaný účasťou na výchovno-

vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. 

Čiastkové ciele na obdobie 2015 - 2020:  

 využívať inovatívne formy neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi a mládežou  

 vytvárať priestorové a motivačné zdroje v spolupráci s ďalšími školskými 

a kultúrnymi inštitúciami v obci  

 získať z radov rodičov dobrovoľných  vedúcich záujmových útvarov 

  rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy záujmovej 

umeleckej činnosti , športu, prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok a výstav 

 v súlade s Národným programom podpory zdravia organizovať podujatia v rámci 

prevencie sociálno-patologických javov (drogové závislosti, kriminalita a iné 

negatívne spoločenské javy) hlavne v oblasti primárnej prevencie, využiť spoluprácu 

s Centrom PPPv Kysuckom Novom Meste 

  zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom súťaží 

v rámci okresu v oblasti športu, ZUČ i prírodných vied 

  podporovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 

CVČ prostredníctvom vzdelávania, školení a kurzov  

 

3.4  Hodnoty CVČ 

1. Dobré vzťahy – emocionálne bezpečie detí 

2. Sloboda a zodpovednosť 

3. Dôvera v rast dieťaťa 

4. Rovnosť šancí – rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa 



5. Akceptácia – prijať dieťa aké je 

6. Kreativita – zážitkové učenie 

7. Efektivita výchovnej práce – inovatívne metódy 

8. Vzdelanosť – odborný rast zamestnancov, vedúcich ZÚ 

 

3.5  Koncepcia výchovno–vzdelávacieho procesu v CVČ 

Základom celého výchovno-vzdelávacieho procesu v CVČ je pravidelná, príležitostná 

a prázdninová  záujmová činnosť.  

A    Pravidelná záujmová činnosť :  

Doterajšie skúsenosti CVČ v Ochodnici potvrdili skutočnosť, že pri pravidelnej 

záujmovej činnosti, ktorá vyžaduje časovú pravidelnosť, žiaci často menia svoj smer 

záujmu a v priebehu školského roka striedajú členstvo vo viacerých záujmových 

útvaroch, najmä deti mladšieho školského veku. Tým sa narúša systém výchovného 

pôsobenia, či usmerňovania a dôsledkom toho pri zníženom počte  záujemcov záujmový 

útvar  môže ukončiť činnosť. 

Úlohy :    

 úzko spolupracovať s rodičmi žiakov, členov záujmových krúžkov, aby prácu 

v záujmovom krúžku považovali za systematické záujmové vzdelávanie ich detí 

 organizovať podujatia pre deti a ich rodičov na zviditeľnenie práce CVČ 

 úzko spolupracovať so školským parlamentom a tým zapojiť najmä starších žiakov 

do prípravy a organizácie záujmových aktivít podľa ich záujmu, vytvárať priestor na 

vyjadrenie svojich názorov, návrhov 

 vytvárať záujmové krúžky podľa prirodzeného záujmu detí  s prihliadnutím na 

materiálno-technické možnosti CVČ ( formou dotazníkov, rozhovorov s deťmi 

a rodičmi) 

 získať členov do prírodovedného a turistického krúžku 

 

B  Príležitostná záujmová činnosť  

 Príležitostná záujmová činnosť sa z  roka na rok stáva obľúbenejšou. Je nutné 

vyzdvihnúť dôležitosť príležitostnej záujmovej činnosti, pokiaľ ju vnímame z hľadiska 

potrieb detí a mládeže, ale z hľadiska ekonomického chápania nie je štatisticky 

zahrňovaná do normatívov na žiaka (podkladom pre výpočet finančného rozpočtu 



v rámci normatívov je len štatistický výkaz o počte žiakov v záujmových útvaroch 

pravidelnej záujmovej činnosti).  

Pri tomto konštatovaní je prínosom pre rodiny s deťmi v obci  pozitívny postoj 

zriaďovateľa CVČ – obce Ochodnica, ktorému záleží na podmienkach  vytváraných pre 

trávenie voľného času detí v obci  a preto každoročne akceptuje náklady na činnosť CVČ 

podľa nutných potrieb a samozrejme podľa samotných možností obce. CVČ sa preto 

snaží zodpovedne pristupovať práve k voľbe organizačných foriem pri svojej činnosti. 

Vo svojej koncepcii na ďalšie obdobie piatich rokov navrhujem vytvárať postupne  

podmienky v týchto smeroch príležitostnej oblasti: 

a) podujatia pre deti , ich rodičov a širokú verejnosť  ( organizovať príťažlivé 

podujatia pre rodiny a verejnosť , prezentácia členov krúžkov ) 

 podujatia k ročným obdobiam a podujatia organizované pri rôznych príležitostiach :  

- kultúrne vystúpenie : Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Folklórny festival v obci 

-podujatia pre deti a rodičov : Karneval, Turist.pochod na Petránky, Deň otcov 

b)  tvorivé pracovné dielne ( možnosti pre deti MŠ a ZŠ, verejnosť,  s príslušným 

vybavením pracovného náradia i materiálu) 

 tvorivé dielne : Vianoce –zdobenie vianočných  medovníčkov, aranžovanie 

adventných vencov, Veľká noc -maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov) 

c) organizovanie športových a turisticko - branných podujatí ( v spolupráci so ZŠ 

zapájať žiakov – členov športových ZÚ do postupových športových a branných súťaží, 

pomoc pri organizovaní školských kôl postupových súťaží) 

 futbalový turnaj, stolný tenis, cezpoľný beh, florbal, vybíjaná dievčat, 

mažoretkový šport, súťaže mladých požiarnikov...) pre členov záujmových 

útvarov v prislúchajúcich vekových kategóriách 

d) organizovanie kultúrnych a esteticko-výchovných podujatí ( v spolupráci so ZŠ 

zapájať žiakov do postupových súťaží, pomoc pri organizovaní školských kôl 

postupových súťaží) 

 výtvarné súťaže rôznych vyhlasovateľov 

 recitačná súťaž Krása slova 

 spevácke súťaže  Vianočný zvonček, Slávik Slovenska 

 kultúrne vystúpenie členov CVČ v rámci folklórneho festivalu v obci 

e)  tréningové prostredie pre deti i dospelých, verejnosť ( v súvislosti so 

zabezpečením pomôcok pre aerobic, futbal, tenis, šach, stolný tenis,...podľa záujmu) 



f)   spolupracovať so spoloč. organizáciami a združeniami v obci ( výchova členskej 

základne) 

 pobyty v prírode – vychádzky do okolia obce zamerané na poznávanie a ochranu 

prírody- slovenský zväz poľovníkov, slovenský zväz záhradkárov, slovenský zväz 

rybárov 

 pomoc pri organizovaní rybárskej súťaže Ochodnický rybárik, výstavy ovocia 

a zeleniny SZZ 

C  Rekreačná - prázdninová činnosť: 

Vytvárať postupne personálne, materiálne a priestorové podmienky pre: 

  miestne tábory počas jarných, zimných a letných prázdnin podľa záujmu detí a 

rodičov  

 počas letných prázdnin uskutočniť rekreačno-poznávací tábor v prípade záujmu  

 krátkodobé podujatia - odborné sústredenia v rôznych  záujmových oblastiach 

 športové súťaže podľa záujmu detí – futbalový turnaj medzi inými CVČ v okolí   

( napr. Kys. Lieskovec, KNM,...) 

 aktívne športovanie na ihrisku i v telocvični 

 

3.6  Formy prezentácie činnosti  a edičná  činnosť CVČ 

 zabezpečiť fotodokumentáciu všetkých podujatí CVČ  

 využiť všetky dostupné formy propagácie (webová stránka obce Ochodnica, 

webová stránka CVČ, plagáty,  obecný rozhlas a iné)  

 pravidelné zverejňovanie termínov vlastných podujatí na web stránke obce, CVČ 

 propagovanie práce jednotlivcov aj kolektívov na obecných podujatiach  

 propagovanie činnosti a úspechov CVČ v okresných novinách   

 vytvoriť prezentačný bulletin CVČ v každom školskom roku  s ponukou 

záujmových útvarov pre MŠ, ZŠ 

 

 3.7    Riadenie a starostlivosť o zamestnancov 

Ciele a úlohy, vyplývajúce z Koncepčného rozvoja výchovy a vzdelávania v našom 

CVČ, si vyžadujú aktívnych, tvorivých a obetavých ľudí, bez ktorých nie je možné splniť 

náročné požiadavky tejto doby. K tomu potrebujú zdravé a pokojné pracovné prostredie, 

motiváciu a primerané ohodnotenie svojej práce, možnosť ďalšieho vzdelávania 

a využívania moderných metód a foriem práce so žiakmi. 



Úlohy :  

 v riadení CVČ uplatňovať participatívnosť, racionálnosť 

 v procese riadenia uplatňovať demokratický štýl riadenia 

 uprednostňovať pozitívnu  motiváciu, umožniť zamestnancom prejaviť svoj 

názor, tvorivý potenciál, vytvárať inšpirujúce prostredie 

 uplatňovať morálne a podľa finančných možností aj finančné ohodnotenie 

 podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 dbať na zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov- znalosť legislatívy, 

informácie o aktuálnych zmenách 

 

3.8  Materiálne podmienky CVČ 

CVČ nemá vlastné priestory a v najbližšej dobe ani finančné prostriedky na ich 

vybudovanie. Po dohode so zriaďovateľom a riaditeľom ZŠ a MŠ sa budú i naďalej 

využívať na záujmové vzdelávanie priestory Základnej školy a Materskej školy 

v Ochodnici a ďalšie priestory v obci podľa zamerania záujmových útvarov ( požiarna 

zbrojnica, ihrisko TJ Kysučan, kultúrny dom, amfiteáter a pod.). Zlepšovanie 

a skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia CVČ bude úloha dlhodobá a bude 

závisieť od finančných prostriedkov. Možnosti ich získania vidím v zapájaní sa do 

projektov vyhlasovaných ministerstvami a mimovládnymi organizáciami. 

 

3.9  Oblasť spolupráce  

Spoluprácu je potrebné budovať na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa prejaví 

pri spoločnom organizovaní jednotlivých podujatí. Prejavuje sa v zložke organizačnej, 

menej výrazná je v oblasti finančnej.  

Úlohy: 

  rozvíjať spoluprácu s CVČ Kysucký Lieskovec najmä v športovej oblasti – futbal  

 úzko spolupracovať s Radou CVČ, prijímať návrhy a podnety na zlepšenie práce 

 budovať nové vzťahy s nadáciami, občianskymi združeniami a inými subjektmi, ktoré 

sa podieľajú na voľno-časových aktivitách pre deti a mládež  

 skvalitniť spoluprácu so spoločenskými organizáciami  a združeniami v obci, najmä 

ZO ZPO, ZO SZZ, SZP, SZR, TJ Kysučan Ochodnica  

 otvorené partnerstvo s rodičmi, zvýšiť spoluúčasť rodičov na podujatiach CVČ  

 spolupracovať so zriaďovateľom pri financovaní CVČ 



4.   Návrh postupu pri realizácii Koncepcie rozvojaCVČ  

 

1. etapa : do septembra 2015 pripraviť nový školský rok 

- prehodnotiť dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou 

-formou dotazníkov zistiť záujem žiakov o prácu v záujmových útvaroch v budúcom     

školskom roku 

- vytvoriť materiálno-technické podmienky pre prácu záujmových krúžkov 

- získať vedúcich ZÚ z radov rodičov, členov spoločenských organizácii v obci 

- získať vedúceho pre turistický a prírodovedný krúžok 

- vypracovať výchovný program práce CVČ na ďalších 5 rokov, plán práce na budúci 

školský rok 

2. etapa : celý nasledujúci školský rok 2015/16 

- zabezpečovať plynulú prevádzku CVČ                                         priebežne 

- zabezpečiť krúžkovú činnosť                                                        október – jún  

- zapojiť CVČ do projektov z grantov                                             priebežne 

- vytvoriť turistický a prírodovedný záujmový krúžok                   do 1. októbra 2015 

- získavať sponzorov a partnerov pri organizovaní priebežne 

 masových podujatí  CVČ                             

- v prípade záujmu detí a rodičov zorganizovať počas                    júl-august 2016 

   letných prázdnin rekreačno-poznávací tábor 

3. etapa : obdobie 2. až 5. roku – dlhodobé úlohy a ciele 

-  organizovať pre deti nové zaujímavé podujatia rôzneho              priebežne 

  zamerania 

 - vytvárať podmienky na nové atraktívne záujmové krúžky          priebežne 

-  neustále zlepšovanie imidžu CVČ úloha stála 

 

Financovanie CVČ 

- normatív na členov CVČ z podielových daní obce Ochodnica 

- vzdelávacie poukazy na záujmové vzdelávanie  

- spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí rodičmi pri viacerých krúžkoch  

- sponzorské príspevky 

- zapojenie sa do projektov 



Pracovný tím CVČ 

V ďalších rokoch sa predpokladá, že sa výrazne nezmení počet zamestnancov CVČ 

a vedúcich krúžkov. Mojou snahou bude vytvoriť všetkým zamestnancom dobrú klímu, 

bezpečné pracovné podmienky, priateľské vzťahy a podľa finančných možností nielen 

morálne, ale i finančné ohodnotenie. 

 

Kritéria na posudzovanie výsledkov CVČ 

a/  udržanie počtu členov CVČ, prípadne nárast ( prijímanie detí z iných obcí) 

b/  úspechy členov krúžkov na súťažiach a olympiádach 

c/ spokojnosť rodičov a detí 

d/ hodnotiace posudky kontrolných orgánov 

e/ spokojnosť zriaďovateľa a jeho uznanie potreby a dôležitosti existencie CVČ 

f/ zlepšenie imidžu CVČ - prieskum ( dotazníky, ankety pre žiakov a rodičov) 

 

5. Záver 

Centrum voľného času v Ochodnici má  neľahkú úlohu, pretože po zmene financovania je jeho 

činnosť značne obmedzená. Koncepčný zámer rozvoja CVČ je vypracovaný tak, aby 

zohľadňoval tieto skutočnosti a preukázal svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri 

skvalitňovaní života detí a mladých ľudí v obci Ochodnica. 

 

  

V Ochodnici  1.4.2015 

                                                                                     Vypracovala: Mgr. Alena Falátová    

 

 

 
 


