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  Centrum voľného času Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 

 

                                                   Správa  

                    o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

                                              Centra voľného času v Ochodnici 

za školský rok 2014/2015 

 

 

 

Prerokovaný a schválený: 

 

 

a.) vo vedení CVČ Ochodnica - a.) s pripomienkami dňa 

                                               - b.) bez pripomienok dňa 05.10.2015 

 

 

b.) v pedagogickej rade   - a.) s pripomienkami dňa 

          - b.) bez pripomienok dňa 05.10.2015 

 

 

c.) v rade školy                - a.) s pripomienkami dňa 

    - b.) bez pripomienok dňa 09.10.2015 

 

 

 

 

              Karol Šamaj Mgr. Alena Falátová 

 predseda  Rady pri CVČ Ochodnica                                        riad. CVČ 
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Východiská a podklady 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo dňa 16. 12. 2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhlášky“). 

 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. 

 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

4. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2009 Z. z. zo dňa 15. 7. 2009 o  

školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného 

času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe 

 

5. Koncepcie CVČ Ochodnica. 

 

6. Plánu práce CVČ Ochodnica na školský rok 2014/2015. 

 

7. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých záujmových útvarov. 

 

8. Informácií o činnosti záujmových útvarov . 

 

9. Ďalších podkladov: 

- programové a organizačné zabezpečenie podujatí CVČ, 

- správy z jednotlivých podujatí, 

- analýza činnosti v jednotlivých oblastí  CVČ, 

- plán kontrolnej činnosti. 
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A   Základné identifikačné údaje 

 

A.1 Základné identifikačné údaje školského zariadenia 

 

Názov školského zariadenia :      Centrum voľného času, Ochodnica 121 

Adresa školského zariadenia:      Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica 

Telefonický kontakt:       mobil  0917 349 851 (riaditeľ CVČ) 

Elektronická adresa :                    email cvc.ochodnica@gmail.com 

Internetová adresa:                       www.cvc.ochodnica.sk 

Štatutár školského zariadenia:    Mgr. Alena Falátová, riaditeľ CVČ 

 

 A.2 Základné identifikačné údaje zriaďovateľa 

 

Zriaďovateľ školsk. zariadenia :   Obec  Ochodnica 

Adresa zriaďovateľa:                      OÚ Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica 

Štatutár:                                            Radoslav Ďuroška, starosta obce 

Školský úrad:                                    SŠÚ Obec Raková, RNDr. E. Brisudová 

 

B   Údaje o počte detí 

 

Celkový počet detí a mládeže zapojených do pravidelnej záujmovej činnosti : 

stav k 15. 9. 2014  bol  229 členov, ktorí pracovali v 14 záujmových útvaroch. 
 

C  Identifikácia záujmových útvarov k 15.9.2014 

 

Oblasť  jazykov                         2 krúžky         38  členov 
1. Hravá angličtina ZŠ Ochodnica 16 členov ved. Mgr. Alena Falátová 

2. Konverzácia v NEJ ZŠ Ochodnica 22 členov ved. Mgr.Jarmila Brodňanová 

 

Oblasť  informatiky                  1 krúžok         20 členov 
1. Počítač-môj kamarát                           ZŠ Ochodnica      20 členov         ved. Mgr. Erika Hažiková 

 

Oblasť prírodných vied            1 krúžok         27 členov 
1. Mladý matematik                      ZŠ Ochodnica       15 členov          ved. Mgr. Erika Hažiková 

2. Šikovné ruky ZŠ Ochodnica  12 členov ved. Mgr. Dana Muziková 

 

Oblasť turisticko- branná         1 krúžok        12 členov 
1. Mladý požiarnik                           ZŠ Ochodnica 12 členov ved. Sláva Žabková 

 

Oblasť telovýchovy a športu     8 krúžkov      132 členov 

 
1. Nohejbal ZŠ Ochodnica         12 členov        ved. Ing. František Drahník 

2. Tenis                                     ZŠ Ochodnica          14 členov        ved. Jozef Bača 
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3. Futbal1 mladší  žiaci             ZŠ Ochodnica          20 členov        ved. Ing. Vladimír Pukalík 

4. Futbal 2 starší žiaci  ZŠOchodnica,  13 členov ved. Róbert Marčan 

5. Gymnastika ZŠ Ochodnica 10 členov Ved. PhDr.,PhD. G. Šamajová 

6. Mažoretky  ELLIS 1                           MŠ, ZŠ 1.-4.         25 členov       ved. Bc.Zuzana Cibuľová 

7. Mažoretky ELLIS 2 ZŠ 5.-9., SŠ 19 členov ved. Bc.Zuzana Cibuľová 

8. Florbal ZŠ Ochodnica 13 členov Ved. Ing. Vladimír Pukalík 

 

SPOLU :       14 krúžkov     229  členov   deti od 5-15 rokov :     222 

                                                                     deti nad 15 rokov:           7 

( počet prihlásených v CVČ :  186 členov deti od 5-15 rokov:    179 

                                                                      nad 15 rokov :                7 

 

D  Údaje o počte zamestnancov CVČ a ich kvalifikácii 

 

V CVČ Ochodnica v školskom roku 2014/2015 pracovali: 

Mgr. Alena Falátová – riaditeľ CVČ, učiteľ s II. atestáciou, 34 rokov praxe 

                                      zamestnaná na 4 hodiny týždenne (úväzok 50  %) 

 

Bc. Zuzana Cibuľová – pedagogický zamestnanec od 1.1.2013, študentka 

Univerzity v ZA, vych. ŠKD  

                                       zamestnaná na 1 hod. týždenne (úväzok 12,5 %) 

 

Katarína Mizerová –  administratívny  pracovník od 1.3.2012 – 31.3.2014,  

                                    od 1.1.2015 

                                    nepedagogický zamestnanec, ekonomické vzdelanie 

                                    zamestnaná na 1 hodinu týždenne (úväzok 12,5%) 

                

Mgr. Jana Kolenová – administratívny pracovník od 1.4.2014- 31.12.2014 

                                     nepedagogický zamestnanec ,ekonomické vzdelanie 

                                     zamestnaná na 1 hodinu týždenne ( úväzok 12,5 %) 

 

E  Údaje o ďalšom vzdelávaní  zamestnancov 

 

Mgr. Alena Falátová ukončila vzdelávania v oblasti cudzích jazykov- anglický 

jazyk v rámci projektu Európskej únie v máji 2013. V septembri 2014 nastúpila 

na funkčné vzdelávanie „ Personalizácia práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca“  v MPC Žilina. 

Ostatní zamestnanci sa v tomto školskom roku nezúčastnili žiadneho 

vzdelávania. Bc. Zuzana Cibuľová ukončila vysokoškolské vzdelanie a získala 

titul Mgr. 
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F  Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti 
 

Informácie o všetkých aktivitách CVČ sú prezentované : 

- v základných a materských školách formou plagátov, informačných letákov 

na nástenkách 

- priamym kontaktom zamestnancov CVČ so žiakmi/deťmi v triedach, na 

vlastnej internetovej stránke a na stránke obce  

- vyhlasovanie oznamov v obecnom rozhlase a plagátmi na vývesných  

tabuliach v obci  

Na verejnosti sa CVČ prezentovalo formou: 

- pomoci pri organizovaní obecných podujatí – kultúrnych ( Výstava ovocia 

a zeleniny, Svetielkový pochod, Karneval, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, 

Folklórny festival, Letný Country bál)  

- usporiadaním športových  a branných súťaží v rámci obce ( cezpoľný 

beh,vianočný futbalový turnaj chlapcov, turistický pochod na Petránky, 

požiarne súťaže družstiev ..) 

- prípravou žiakov na olympiády a súťaže okresného charakteru a vyšších kôl 

v rámci krúžkov( Olympiáda v NEJ, Súťaž Krása slova, Vianočný zvonček, 

Slávik Slovenska, Florbal chlapci, minifutbal mladší žiaci) 

- zabezpečením kultúrneho programu pre akcie, podujatia poriadané ZŠ, OÚ. 

  Folklórny festival, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vystúpenie Mažoretiek   

v druž.obci v Poľsku,,.. ) 

- uskutočnením tvorivých dielní : jesenné, vianočné, veľkonočné 

- zorganizovaním podujatí rodičia + deti : karneval, Deň otcov, výlet na 

Petránky- Marťakovský vrch 

- prezentácia podujatí v týždenníku Kysuce 

/ podrobnejšie v prehľade o činnosti CVČ za školský rok 2014/15 na konci 

správy Príloha 1/ 

 

G  Údaje o projektoch, do ktorých je CVČ zapojené 
 

CVČ nebolo zapojené do žiadneho projektu v školskom roku 2014/2015.  

 

H  Výsledky inšpekčnej činnosti 
 

V školskom roku 2014/2015 nebola v CVČ vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou 

školskou inšpekciou. 

 

I  Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach  
 

CVČ Ochodnica má sídlo na OÚ, činnosť sa uskutočňuje v prenajatých 

priestoroch v ZŠ v Ochodnici, kde je aj sídlo riaditeľa CVČ, ekonomického 

úseku aj skladové priestory.  
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Materiálno – technické zabezpečenie sa uskutočňovalo od vzniku CVČ v 

spolupráci so zriaďovateľom formou základného vybavenia kancelárie, 

materiálneho zabezpečenia jednotlivých záujmových útvarov. Športový materiál 

je uložený v sklade v telocvični ZŠ. Na chodbe vedúcej do telocvične sa 

vybudovalo WC a šatňa pre členov krúžkov. Jedna učebňa v ZŠ na 1.poschodí 

sa prebudovala na klubovňu CVČ, kde je umiestnený televízor a príležitostne     

sa využíva na odborné vzdelávanie formou prezentácií a výchovných programov 

pre deti, na tvorivé dielne a organizačné stretnutia členov CVČ. 

Činnosť CVČ prebiehala pravidelnou formou v priestoroch: 

 

Základná škola Ochodnica :  učebne  ZŠ vrátane odborných učební 

                                                 (počítačovej a jazykovej učebne) 

                                                 telocvičňa ZŠ 

                                                 ihrisko – umelá tráva pri ZŠ Ochodnica 

Požiarna zbrojnica Ochodnica 

Ihrisko TJ Kysučan Ochodnica 

Na príležitostné akcie a podujatia kultúrneho charakteru sa využívali priestory 

kultúrneho domu a amfiteátra v Ochodnici. 

Na základe požiadaviek vedúcich záujmových útvarov je potrebné dokúpiť  

materiálne vybavenie niektorých  záujmových útvarov, najmä krúžok šikovných 

rúk, športový materiál – lopty na futbal ( odľahčené), hokejky a vybavenie 

brankára  pre florbal 

 

CVČ nemá žiadne vlastné priestory.  

 

Materiálno – technické zabezpečenie záujmových krúžkov CVČ  

 

Inventár CVČ :   16 642,53 €   

( audiotechnika,  televízor, zariadenie kancelárie, počítač, tlačiareň, lekárnička, 

fotoaparát, mobilný telefón ) 

 

Materiálne vybavenie pre krúžky :   

Futbalový krúžok  ( lopty, dresy pre žiakov)  

Strelecký krúžok ( vzduchovky, lapač brokov) 

Florbal ( hokejky, loptičky) 

Stolný tenis ( 2 stoly, rakety, sieťky,  loptičky) 

Mažoretky ( kostýmy,  dresy, magnetofón) 

Požiarny ( savice, hadice)  

Džudo, Gymnastika ( žinenky Tatami, magnetofón)  

Nohejbal ( lopty, sieť)  

Tenis ( sieť) 
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J  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

                                        činnosti CVČ 
 

CVČ Ochodnica ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie je rozpočtová 

organizácia s právnou subjektivitou, patrí k originálnym kompetenciám Obce  

Ochodnica, je financované v rámci fiškálnej decentralizácie z podielových daní 

v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rozpočet CVČ je tvorený finančnými prostriedkami, ktoré sú zabezpečené 

z nasledovných zdrojov: 

- z podielových daní v prepočte na počet detí od 5 – 15 rokov a príslušný 

normatív v  danom roku (normatív vyhlásený každoročne MŠ SR na 

dieťa/žiaka). Na základe fiškálnej decentralizácie sa tieto vypočítavajú z 

daní obce, podľa počtu detí, ktoré navštevujú záujmové útvary podľa 

stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka), 

- rezervy vytvorené OÚ z podielových daní, 

      -  mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ 

určila  obec ako zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením č. 9/2014 

zo dňa 14.02.2014 

-   finančné prostriedky prijaté zo vzdelávacích poukazov 

 
Finančné zabezpečenie CVČ :  
 
Počet prijatých vzdelávacích poukazov :  179 

Finančné prostriedky zo VP : 5 320 € 

Podielové dane  od OÚ mesačne : IX. –  XII.  2014   3 874,00 € 

                                                          I. – VIII.  2015  7 938,00 € 

Rozpočet finančných prostriedkov na rok 2014- 2015 : viď / Príloha 2 /   

Dotácie zo štátneho rozpočtu: ...0, € 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb  X.-XII. 2014 :   57,-€ 

                                                                   I.-VI:   2015: 114,-€ 

Použitie a obeh finančných prostriedkov je evidované v účtovníctve v programe 

IVES. 

Od 1.1. 213 došlo k zmene financovania CVČ, čo výrazne ovplyvnilo 

činnosť CVČ Ochodnica ( zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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K  Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského 

     zariadenia na školský rok 2014/2015  a vyhodnotenie ich plnenia 

 

CVČ si určilo ciele v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok: 

- vytvorenie kvalitných podmienok pre voľno časové aktivity dosiahnutím 

dostatočnej participácie MŠ, ZŠ a všetkých výchovných a kultúrnych 

inštitúcií, ako i organizácií v blízkom regióne, 

- rozvíjanie spolupráce s MŠ, ZŠ, CPPPP a ostatnými organizáciami  

SŠÚ,OÚ 

- vytváranie lepších priestorových podmienok, priaznivej pracovnej 

atmosféry a klímy pre zamestnancov CVČ, 

- zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov CVČ, vedúcich ZÚ (aj 

prostredníctvom školení, kurzov) 

- podpora  aktivít vo voľnom čase pre formálne a neformálne skupiny detí a 

mládeže, 

- tvorivý prístup, empatia, tvorba komunikačných zručností a schopnosť 

pracovať so skupinou, 

- vytváranie podmienok na formovanie osobností mladých ľudí, efektivita 

práce a prevádzky CVČ, 

- otvorenie záujmových útvarov podľa požiadaviek členov CVČ, 

- podporovať činnosť záujmových útvarov:  mažoretky, futbal, požiarnici  

výchova členskej základne pre ZPO, TJ Kysučan a Mažoretky 

- zaviesť hodnotenie práce zamestnancov (kritéria, hodnotiace pohovory). 

- obnoviť prácu DFS Kýčerka 

  

CVČ vykonáva svoju činnosť formou: 

- pravidelnej činnosti (pravidelná činnosť záujmových útvarov, krúžkov ), 

- príležitostnej činnosti (kultúrne  a športové podujatia, súťaže, výlety, tvorivé 

dielne), 

- prázdninovej činnosti  

 

K.1  Pravidelná záujmová činnosť 
 

V tomto školskom roku pracovalo najviac športových  záujmových  útvarov, 

čím pomáhame koncepčne podchytiť talentované deti pre šport. Mimoriadne 

úspechy dosahuje krúžok mažoretiek ELLIS, ktorý pracuje deviaty rok 

a združuje dievčatá od materskej po stredné školy a ich členská základňa sa stále 

rozrastá. Mažoretky sa stali neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí 

v obci, v družobnej obci Dobrá, Mucharz v Poľsku, prehliadok kysuckých 

mažoretiek a podobne.  Dobré výsledky dosahujú aj starší žiaci vo futbale v 4. 

lige pod záštitou Obfz Kysúc a požiarnici na obvodových a okresných 
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súťažiach, čím sa snažíme vychovávať dorast pre Zbor požiarnej ochrany  a TJ 

Kysučan v obci. 

Naopak, sme nespokojní so zapojením žiakov do prírodovedných ZÚ, v tomto 

roku nepracoval žiaden krúžok, okrem matematického. CVČ nadviazalo 

spoluprácu so SZZ v Ochodnici pri organizovaní výstavy ovocia a zeleniny. 

Jeden člen ZO SZZ uskutočnil v prírode odborné školenie pre chlapcov 

v štepení ovocných stromov. 

Žiaci 9.ročníka si aj vo vzdelávacích krúžkoch Slovenčina s úsmevom a Mladý 

matematik obohacovali svoje vedomosti rôznymi tvorivými a logickými 

úlohami. 

 

K.2 Príležitostná záujmová činnosť 

 

Hlavným cieľom príležitostnej záujmovej činnosti je zapojiť do zmysluplného 

trávenia voľného času čo najviac detí MŠ a ZŠ, ale i rodičov a širokej verejnosti. 

Uskutočňuje sa organizovaním podujatí, súťaží a stretnutí  po vyučovaní,  počas 

sobôt, nedieľ a prázdnin.  Podujatia boli prevažne zamerané na propagáciu 

zdravého životného štýlu, relaxáciu a zaujímavé trávenie voľného času, ktoré je 

jedným zo základných faktorov prevencie v boji proti kriminalite a rôznym 

druhom závislostí. 

Medzi najvydarenejšie a najmasovejšie akcie so spoluúčasťou rodičov a širokej 

verejnosti patrili : 

Svetielkový pochod a súťaž o najkrajší lampión      november 2014 

Detský karneval                                                         marec  2015 

Tvorivé dielne : Veľkonočné kraslice                       marec 2015 

Deň otcov- športovo zábavné popoludnie                 jún 2015 

Kultúrne vystúpenia detí na obecných oslavách       október 2014, máj, júl 2015 

 

K.3 Prázdninová činnosť 

 
CVČ v tomto roku neuskutočnilo žiadne letné tábory z dôvodu nedostatku 

financií. 

V čase vianočných prázdnin mohli členovia CVČ využívať priestory ZŠ – 

telocvične na športové vyžitie ( volejbal, basketbal, stolný tenis, futbal,..) 

Chlapci krúžku Futbal 1,2 zorganizovali medzitriedny futbalový turnaj.  

V čase jarných prázdniny bola z dôvodu chrípkovej epidémie na ZŠ prerušená 

činnosť CVČ v čase od 16.-20.2.2015. Naplánovaný karneval sa uskutočnil 

v náhradnom termíne. 

Počas letných prázdnin sa stretával krúžok Mažoretiek ELLIS, ktorý  

pripravoval vystúpenia na folklórny festival a country choreografiu na Country 

bál v obci. Dievčatá z DFS Kýčerka pripravovali a vystúpili na Folk.festivale  

v Ochodnici. 



Október 2015                                                                  12                                                          CVČ Ochodnica 
 

V mesiaci august sa uskutočnil priateľský Futbalový turnaj so žiakmi z 

Dunajova a Kysuckého  Lieskovca. I keď krúžky počas prázdnin nepracovali, 

členovia viacerých krúžkov sa stretávali na rôznych turnajoch a podujatiach 

svojho zamerania :  futbalisti, tenisti, požiarnici, mažoretky. Vzhľadom k tomu, 

že deti v rámci prázdnin trávia svoj voľný čas s rodičmi na dovolenkách, 

pobytoch v táboroch a podobne, teda sú mimo obce, je problém zabezpečiť 

účasť na podujatiach.  

 

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

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 

návrhov opatrení. 

 

CVČ spolupracovalo s Vedením ZŠ v Ochodnici, Vedením MŠ v Ochodnici,  s 

rodičmi, OÚ, Farským úradom, SŠÚ v Rakovej, redakciou KYSUCE. Dobrá 

spolupráca sa nadviazala so SZZ v obci. 

 

Úspechy a nedostatky 

 

CVČ vo svojej krátkej činnosti dosahuje dobré výsledky vo všetkých oblastiach, 

na ktoré zameriava svoju činnosť (pravidelná, príležitostná, letná a prázdninová 

činnosť, organizovanie kultúrnych a športových akcií, tvorivých dielní). O 

dobrej práci CVČ svedčí záujem detí a mládeže o krúžkovú i príležitostnú 

činnosť a o podujatia uskutočňované zariadením, s účasťou rodičov a verejnosti.  

Úspechy : 

Mažoretky – 2. Vicemajster Európy a sveta  2014  

Futbal starší chlapci – celoročná súťaž pod záštitou Obfz Kysúc ( súťažné 

majstrovské zápasy – jeseň  5. miesto ) 

Mladý požiarnik – celoročné okresné a obvodové súťaže, súťaž družstiev v 

Lodne mladší ž. 3.m., starší žiaci 2.m.  

Okr. kolo súťaže v speve kolied Vianočný zvonček – 1.m, 2.m. 

Okr. kolo súťaže v recitácii Krása slova – 1. m, dve 2. miesta, 3.m. 

Okr.kolo Futbal chlapci – 3.m. 

Okr.kolo Florbal chlapci –3.m. 

Veľmi obľúbenými sa stali tvorivé dielne za účasti detí i rodičov : jesenné, 

vianočné a veľkonočné, ktorých sa zúčastňuje viac ako 100 detí a rodičov. 

Tradičným podujatím s prehliadkou činnosti CVČ sa stal už 3.ročník športovo-

zábavného podujatia Deň otcov s masovou účasťou detí, rodičov 

a spoločenskými organizáciami v obci, s ktorými celý rok spolupracujeme. 

 

Nedostatky sú hlavne: 

- v priestorovom a finančnom zabezpečení, ktoré ovplyvňuje príležitostnú 

záujmovú činnosť ( jej rozmanitosť a príťažlivosť) 

-  slabé finančné ohodnotenie vedúcich krúžkov a dobrovoľníkov 
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-  nepravidelná účasť niektorých detí na krúžky ( pre zlé známky v škole, pre 

chorobu, striedanie záujmov) 

-  slabý záujem detí o prírodovedné a turistické krúžky 

 

Návrhy 

 

 Podľa finančných možností zakúpiť notebook k televízoru do klubovne 

CVČ na sprístupnenie prezentácií pre deti v oblasti odborného 

vzdelávania. 

 Doplniť materiálno-technické vybavenie niektorých záujmových útvarov.  

 Získať člena SZZ v obci pre prácu vedúceho prírodovedného záujmového 

krúžku. 

 Získať z radov rodičov vedúceho turistického krúžku, vytvoriť z rodičov 

a ich detí turistický oddiel pri CVČ. 

 Uskutočniť pohovory s rodičmi detí, ktoré nepravidelne navštevujú ZÚ 

 Získavať sponzorov pre príležitostnú záujmovú činnosť, zapojiť sa do 

projektov  

 

L.1  SWOT analýza 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
- široká ponuka záujmových útvarov 

- dobrá reprezentácia CVČ na podujatiach, 

akciách, súťažiach 

- zviditeľňovanie CVČ na verejnosti 

prostredníctvom rôznych aktivít, do ktorých 

sa CVČ zapojilo 

-dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s   

inštitúciami (OÚ, SŠÚ, MŠ, ZŠ Ochodnica ) 

- odbornosť vedúcich záujmových útvarov 

- záujem zriaďovateľa a verejnosti o 

voľnočasové aktivity 

- dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

(medzi zamestnancami CVČ) 

 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
- nízky počet akcií a podujatí CVČ  z dôvodu 

šetrenia finančných prostriedkov 

- nedostatok finančných prostriedkov na 

materiálno-technické vybavenie krúžkov 

- nevyhovujúce priestory CVČ ( chýbajú 

vlastné skladové priestory), sídlo CVČ 

i pravidelná činnosť je v prenajatých 

priestoroch 

- málo prírodovedných, ekologických 

a turistických krúžkov 

-nedostatočné finančné ohodnotenie 

vedúcich krúžkov a dobrovoľníkov 

-pokles narodených detí 
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PRÍLEŽITOSTI 
- dobré podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a 

Školským úradom Raková 

- dostatok príležitosti reprezentovať CVČ v 

obci, regióne, na verejnosti 

- atraktívne ponuky pre všetky vekové 

kategórie 

- deti nemusia cestovať za záujmovým 

vzdelávaním do KNM,ZA,CA, ale majú 

príležitosť v obci 

 
RIZIKÁ 
- nepriaznivý demografický vývoj 

- nedostatok finančných prostriedkov 

(finančná kríza) 

- odchod kvalifikovaných zamestnancov 

- legislatíva ohrozujúca existenciu 

a činnosť CVČ 

- zvyšujúca sa byrokracia 

 
 



Október 2015                                                                  15                                                          CVČ Ochodnica 
 

;                                  Úspešné  podujatia  CVČ  Ochodnica v školskom  roku  2014/2015 

P.č. Mesiac Dátum Názov akcie, podujatia Oblasť Počet 

detí 

Počet zam. 

ved. ZU 

Miesto 

konania 

Deti    Mládež                                

do 15   nad 15 

1. 10. 1.10. Tvorivé dielne: Aranžovanie suchých 

kytíc a postavičky z ovocia a zeleniny 

PaT 13   1 klubovňa 

CVČ 

13                      5 rodičov 

2. 10. 2.10. Škol.kolo Cezpoľný beh TaŠ 25   2 ihrisko TJ 

Kysučan 

25 

3. 10. 3.10. 

 

Tvorivé dielne: Aranžovanie suchých 

kytíc a postavičky z ovocia a zeleniny 

PaT 28   3 klubovna 

CVC 

28 

4. 12. 11.-12. 

12. 

Tvorivé dielne : Zdobenie vianoč. 

medovníčkov a pečenie oblátkov 

KaU,T 38   3 klubovňa 

CVČ, ŠKD 

38 

5. 12. 15.12. Škols.kolo „ Vianočný zvonček „ KaU 15   3 učebňa 4.A 15 

6. 3. 4.3. Škols.kolo „ Krása slova“ KaU 43   2 učebňa ZŠ 38 

7. 3. 21.3. Tvorivé dielne : Maľovanie 

a zdobenie veľkonočných kraslíc 

a pletenie korbáčov 

KaU, T 46   3 vestibul ZŠ 46                   12 rodičov 

 sobota 

8. 3. 22.3. Detský karneval KaU 38   3 Kultúrny dom 38                    40 rodičov  

                              nedeľa 

9. 4. 26.4. Turistický výstup na Petránky-

Marťakovský vrch 

Ta Š 48   4 Petránky 48                     30 rodičia       

nedeľa 

10. 6. 22.6. Deň otcov-športovo-zábavné 

popoludnie 

TaŠ 80 2 Ihrisko TJ 80                  100 rodičov 

                              nedeľa 
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Účasť členov CVČ Ochodnica na podujatiach iných organizátorov v škol. roku  2014/2015 

P.č. Mesiac Dátum Názov akcie, podujatia Organizátor Počet 

detí 

Počet 

zamestn. 

ved. ZU 

Miesto konania Deti    Mládež                                

do 15   nad 15 

1. 10. 03.10. Obecná výstava Ovocia a zeleniny ( 

aranžovanie detských výrobkov) 

ZO SZZ 

Ochodnica 

    4       1 kultúrny dom    4 

2. 10. 12.10. Kultúr.vystúpenie Mesiac úcty 

k starším 

OÚ   52       2 kultúrny dom   52                         nedeľa 

3. 11. 14.11. Svetielkový pochod OU, ZŠ 100       2 Obec , Kostol 100          50 

4. 12.   5.12. Mikuláš v obci OU 120       3 Obec 120 

5. 12. 16.12. Okres.kolo „Vianočný zvonček“ CVČ 

KNM 

    3       1 ĽŠU KNM     3                    1.m.  2.m. 

6.   3.  22.3. Detský karneval OU, CVČ   38       2 Kultúrny dom   38        30 rod. nedeľa 

7.   4.   8.4. Okr. kolo súťaže KRÁSA SLOVA CVČ 

KNM 

    3  CVČ KNM     3     1.m  2.m  2.m   3.m 

8.   3.  27.3. Okres. kolo Florbal chlapci CVČ 

KNM 

 12      1 Šport.štadion   12                          3.m 

9.   4.   1. 4. Okres. kolo Futbal chlapci CVČ 

KNM 

 12      1 Šport.štadion   12 3.m 

10.   4.  23.4. Okres. kolo Slávik Slovenska CVČ 

KNM 

   2      1 CVČ KNM     2 

11.   5. 24.5. Obec. oslava Deň matiek OÚ   35      3 Kult.dom   35 nedeľa 

12.  6. 20.6. Kult. vystúpenie v Poľsku Druž.obec 

Mucharz 

OÚ 

 14      1 Poľsko    14                         sobota 

13.  27.6. Súťaž požiarnych družstiev ZPO   12      1 Lodno   12         mladší žiaci 3.m.      

starší žiaci 2.m. 
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Podujatia CVČ počas prázdnin v škol. roku  2014/2015 

P.č. Mesiac Dátum Názov akcie, podujatia Organizátor Počet 

detí 

Počet zam. 

ved. ZU 

Miesto 

konania 

Deti    Mládež                                

do 15   nad 15 

1. Vianočné 

prázdniny 

29.12. Futbalový turnaj žiakov CVČ 15      3 Telocvičňa ZŠ 15 

2. Jarné 

prázdniny 

16.-20.2.  Prerušená činnosť CVČ 

z dôvodu chrípkového ochorenia 

detí ZŠ 

     

3. Letné 

prázdniny 

04.07. Prehliadka záujm.činnosti- 

folklórny festival  

OÚ 10      2 Amfiteáter 10                    sobota 

4.  13.-17.7. Tvorivé dielne CVČ 24      3  24 

  25.07. Kult.vyst. na Country bále 

Športové aktivity pre deti 

Obec, ZOSZZ 

CVČ 
12 

30 

     1 

     1 

amfiteáter 12          5        sobota 

30          

5.  7.8. Priateľský futbalový turnaj 

chlapcov 

CVČ 77      3 Ihrisko-umelá 

tráva 

65         12     

6.  Júl-

august 

Tenisové turnaje TK KNM   3      1    3 

7.  Júl-august Požiarne súťaže ZPO 52      1 Horný Vadičov, 
Oščadnica, 
Korňa, KNM 
Snežnica,  

52            

8.  Júl-august Kultúrne vystúpenia Mažoretiek 

na rôznych akciách 

Okolité obce 54      1 Okolité obce 42          12 

         

         

         

         

 


