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I. Informácie, ktoré musí správa obsahovať 

 

a/ Základné identifikačné údaje o zariadení:  

 

1. Názov zariadenia:    Centrum voľného času Trstená 

2. Adresa zariadenia:   Československej armády 957/13, 02801 Trstená 

    telefón:     043/ 5392 129, 0918 764 706 

4.  e-mailová adresa:    cvc@cvctrstena.sk 

5. webová adresa :    www.cvctrstena.sk      

6. Zriaďovateľ:    Mesto Trstená, ul.  Bernoláková 96/8 

7. Vedúci zamestnanci zariadenia:  Ing. Zdenka Abrahamová – riaditeľka                                                                 

 

 

8.1) Údaje o rade školského zariadenia, stručná správa o činnosti RŠZ pri CVČ  

        Trstená : 

 

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

1. Mgr. Stanislav Pňaček Predseda pedagogických zamestnancov 

2. Bc. Lýdia Hrubcová Tajomník pedagogických zamestnancov 

3. Erika Ťapajová Podpredseda nepedagogických zamestnancov 

4. Ing. Ľudmila Kostolná Člen Zriaďovateľa 

5. Katarína Šefčíková Člen Zriaďovateľa 

6. Mgr. Miloš Gallo Člen Zriaďovateľa 

7. Mgr. Peter Žatko Člen Zriaďovateľa 

8. Mgr. Andrea Motýľová Člen Rodičov 

9. Tatiana Letašiová Člen Rodičov 

 

    Počas školského roka 2020/2021 neboli žiadne personálne zmeny v rade školského 

zariadenia(ďalej RŠZ). V priebehu školského roka bola RŠZ zvolaná iba jeden krát z dôvodu 

pandemickej situácie s prihliadnutím na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení Covidu-19.   

 

RŠZ zo dňa 29.9.2020 

Riaditeľka CVČ Trstená Ing. Zdenka Abrahamová zhodnotila letnú činnosť v CVČ.  

Riaditeľka na tomto stretnutí informovala členov RŠZ o priebehu letnej činnosti v mesiacoch júl-

august 2020. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii a stúpaniu pozitívnych prípadov v meste 

Trstená boli zrušené prvé dva prímestské tábory a nekonal sa ani pobytový tábor.  

Členovia RŠZ boli ďalej informovaní o štatistických údajoch prijatých členov a o otvorených 

záujmových útvaroch na školský rok 2020/2021. 

Na stretnutí RŠZ boli prerokované a schválené nasledovné interné dokumenty a smernice  CVČ :  

Výchovný program, výchovný plán, školský poriadok, ročný plán činnosti a organizačný poriadok. 

Na záver stretnutia riaditeľka oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach 

výchovnej činnosti Centra voľného času za školský rok 2019/2020. Členovia RŠZ správu 

jednohlasne schválili a odporučili na schválenie zriaďovateľovi mesta Trstená. K žiadnym 

prerokovávaným dokumentom  neboli vznesené námietky, potrebné dokumenty boli schválené, 

prípadné zobraté na vedomie.  

mailto:cvc@cvctrstena.sk
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Predseda OZ MÁŠA pri CVČ Mgr. Andrea Motýľová informovala o činnosti občianskeho 

združenia a ekonómka Erika Ťapajová podala informáciu o stave účtu OZ  MÁŠA. Keďže sa 

stretnutie konalo prvý krát v nových priestoroch Centra voľného času, členovia RŠZ si mohli 

priestory popozerať. Od 10.10. sa pandemická situácia v SR zhoršila natoľko, že rozhodnutím MŠ 

SR č. 2020/17294:1-A1810 sa zrušila činnosť CVČ až do odvolania. Nakoľko táto situácia trvala až 

do 15.5.2021, RŠZ sa už v tomto roku viackrát nestretla.  

 

8.2) Pedagogická rada: 

   

Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci interní pedagogickí 

pracovníci. Na svojich zasadnutiach prerokúvajú nasledovné problematiky: 

- plány práce jednotlivých oddelení, 

- celoročný plán práce, 

- výchovný program, 

- školský poriadok,  

- metodickú činnosť, 

- hospitačnú činnosť  

- pravidelnú záujmovú činnosť – poplatky za krúžky a ich zameranie, rozvrh hodín, počty 

detí, poistné členov záujmovej činnosti, 

- príležitostnú záujmovú činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia,, 

- organizačný poriadok, 

- vnútorný poriadok, 

- pracovný poriadok, 

- podmienky tvorby sociálneho fondu a jeho a čerpania  

- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti. 

 

V školskom roku 2020/2021 zasadala pedagogická rada 4 –  čo nebolo v zhode s plánom 

pracovných porád na školský rok, nakoľko epidemiologická situácia nám neumožnila stretnúť sa viac 

krát.   

  

- september 2020 –schválenie interných smerníc a dokumentov, plány na školský rok 

2020/2021, nábor detí do ZÚ, vzdelávacie poukazy a štatistiky, BOZP, plán podujatí na 

1. štvrťrok, vyhodnotenie letnej činnosti a realizovaných projektov, Správa o 

vyhodnotení činnosti za predchádzajúci školský rok, termín zasadania RŠZ, 

celoslovenské súťaže 

- marec  2021 – projektová činnosť -  Participácia občanov na živote v meste, výzvy na 

predkladanie projektov z SPP, home office, letný pobytový tábor, prímestké tábory – 

príprava, stravovanie zamestnancov, žiadosti na poskytnutie pracovného voľna na jeden 

pracovný deň do 30.6. – zo zákona, 2 % z dane, Smernica o tvorbe a o využití sociálneho 

fondu pre zamestnancov CVČ, Deň učiteľov, diskusia a rôzne 

- máj 2021 – MDD, letná činnosť CVČ, projektová činnosť, Údržba náučného chodníka 

z Hálečkovej do Ústia nad Priehradou, servisná činnosť pre školy, výzva Erasmus KA2, 

plánované on-line školenia 

- august 2021 – činnosť v Klubovni počas augusta 2021 – plán aktivít, hygienické 

opatrenia pre vstup na pracovisko, projektová činnosť, vyhodnotenie prímestských 

táborov a letného pobytového tábora v Závažnej Porube, príprava nového školského 

roka 

 

V školskom roku 2020/2021 sme na pracovných stretnutiach riešili v diskusiách podmienky na našu 

činnosť, on-line činnosť CVČ – súťaže, olympiády, situáciu Covid – 19 a jej dopad na aktivity Centra 
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voľného času, propagáciu podujatí na webe, archivačný poriadok a legislatívu vzťahujúcu sa na 

Centrá voľného času.  

 

 

8.3) Gremiálna rada: 

  

 Gremiálnu radu CVČ tvorí riaditeľka, predseda RŠZ a ekonómka CVČ a vedúca spojených 

oddelení . 

 

V školskom roku 2020/2021 sa gremiálna rada zišla len 2x – po ukončení platnosti rozhodnutia 

o zrušení činnosti CVČ vzhľadom k epidemiologickej situácii – teda v máji 2021 a začiatkom leta . 

Vedenie CVČ bolo v kontakte on-line zakaždým, keď bolo nutné riešiť akékoľvek náležitosti činnosti 

CVČ.  

 

 

b) Údaje o žiakoch zariadenia za školský rok 2020/2021  

 

Štatistika počtu detí zapísaných do jednotlivých oblastí záujmovej činnosti k 15.09.2020 

   

Zameranie ZÚ : Počet ZÚ : Počet členov : 

k 15.9.2020 k 15.9.2020 

Jazykové ZÚ 4 55 

Spoločensko-vedné 17 230 

Prírodovedné 2 41 

Kultúra a umenie 7 201 

Telovýchova a šport 31 349 

Informatika 2 28 

Veda a technika 5 88 

Turistické a branné športy 1 15 

Ekológia 1 12 

Spolu : 70 1 019 

 

 

 

 

Tabuľka počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov na ZÚ v CVČ  na školský rok 2020/2021 podľa 

jednotlivých organizácií : 

 

Škola/ klub... Počet uplatnených VP 

ZÚ na GMH 462 

ZÚ na ZŠ POH 56 

ZÚ na ZŠ R. Dilonga 94 

Kolky 47 

Hasiči 12 

Interné ZÚ v CVČ 63 

Mixer 33 

Florbal  6 

Futbal Brezovica 18 

Spolu prijatých VP k 25.09.2020  : 791 
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 Podľa protokolu odoslaného k 25.09.20201 na MŠ SR všetci žiaci v predchádzajúcom 

školskom roku splnili podmienku dotácie na VP. Táto skutočnosť bola do protokolu uvedená na 

základe usmernenia Ministerstva školstva SR k príspevku na záujmové vzdelávanie, na základe 

ktorého bolo možné použiť príspevok na záujmové vzdelávanie aj na iný účel bezprostredne súvisiaci 

so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie a tiež bola vypustená požiadavka na rozsah 

najmenej 60 hodín.  

Nakoľko aj v CVČ bola v priebehu školského roka výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená pre 

pandémiu a v CVČ pracujú aj krúžky z GMH a zo ZŠ R. Dilonga, boli nevyčerpané finančné 

prostriedky z VP presunuté na jednotlivé zariadenia.  

 

  Tabuľka zapísaných  detí – delená podľa dochádzajúcich a miestnych k 31.09.2020: 

 

Obec: Spolu: 

Brezovica 56 

Čimhová 12 

Habovka 16 

Hladovka 7 

Liesek 56 

Nižná 49 

Podbiel 19 

Suchá Hora 8 

Trstená 547 

Tvrdošín 83 

Oravský Biely Potok 13 

Vitanová 26 

Zábiedovo 21 

Zuberec 9 

Okres NO 46 

Okres DK 41 

Iný okres 10 

Spolu : 1019 

  

c) Záujmové útvary CVČ v školskom roku 2020/2021  

 

Pravidelná záujmová činnosť - práca v záujmových útvaroch, ktoré sa uskutočňujú podľa typu 

záujmového útvaru – 1-krát, 2-krát týždenne. Do záujmových útvarov bolo prihlásených spolu 1019 

detí z celého regiónu, zo všetkých základných a materských škôl v Trstenej ako aj študenti 

z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Pripravené na činnosť boli aj kluby : kolky, karate, florbal, 

futbal Brezovica a tiež hasiči z Trstenej.  Činnosť bola zahájená 1.októbra 2020 a prezenčnou formou 

trvala do 15.10.2020. Od tohto dátumu bola činnosť CVČ z dôvodu nepriaznivej  pandemickej 

situácie prerušená  - a to nariadením Ministerstva školstva SR   č. 2020/17294:1-A1810. Od tohto 

dátumu prešla činnosť CVČ z prezenčnej na dištančnú formu, pričom dištančne prebiehali hlavne ZÚ 

spoločensko-vedné a triedne kluby na GMH.  

Záujmová činnosť CVČ bola následne spustená až v máji 2021 a na rozdiel od iných rokov, 

kedy krúžky končia 31.mája , v predchádzajúcom školskom roku prebiehali niektoré ZÚ ešte aj 

v priebehu letných prázdnin.  

Interné ZÚ po 31.5.2021 už neboli vedené z dôvodu príprav letnej činnosti.  Členské  poplatky 

boli vrátené tým rodičom, ktorých deti nemali zabezpečené žiadne dištančné vzdelávanie.  
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d) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov zariadenia.  

 

K 1.10.20 boli v pracovnom pomere CVČ spolu 4 interní pedagogickí zamestnanci, pričom všetci 

štyria spĺňajú pedagogickú kvalifikáciu na prácu v Centre. Nakoľko bola činnosť v CVČ 

pozastavená, nebol prijatý žiaden ďalší zamestnanec ktorého sme plánovali od 1.10. zamestnať na 

polovičný úväzok.   V CVČ v tomto školskom roku bol v pracovnom pomere jeden ekonomický 

zamestnanec na plný úväzok a jeden zamestnanec  na dohodu o pracovnej činnosti.  

 

e) Údaje o príležitostných akciách  a prezentácii zariadenia na verejnosti  

 

 

Tvorivé maľovanie vtáčích búdok Apríl 2021 10 Mesto Trstená 

Animačný program pre ZŠ R. Dilonga 12.5.2021 16 ZŠ Dilong 

Animačný program pre ZŠ 17.6.2021 25 ZŠ R. Dilong 

Klubová činnosť pre ZŠ POH Máj-jún 2021 40 denne ZŠ POH 

Dopoludnie s druhákmi 28.6.2021 13 - 

Tipovačka s CVČ 14.5.-3.6.2021 202 - 

Cyklotrasa s deviatakmi ZŠ POH 16.6.2021 23 - 

Olympijský deň na Západe 24.6.2021 40 - 

Olympijský deň pre MŠ 25.6.2021 42 - 

Cyklovýlet s deviatakmi ZŠ Dilong 23.6.2021 17 - 

Športfest - basketbal 21.6.2021 40 - 

Športfest - volejbal 22.6.2021 40 - 

Športfest – futbal 15+ 23.6.2021 50 - 

Športfest – futbal  I. a II. stupeň 25.6.2021 40 - 

Náučný chodník 08.6.2021 16 - 

Cesta lesom 09.6.2021 51 - 

Škola v prírode 21. – 25.9.2020 29 ZŠ R. Dilong 

Rodinná bicyklovačka 20.6.2021 600 Mesto Trstená 

MDD . mesto deťom 06.6.2021 420 Mesto Trstená 

    

Spolu : 1714 

 

Pokles počtu účastníkov na našich podujatiach vznikol samozrejme v dôsledku situácie v štáte – covid 

19.  

 

Zamestnanci Centra voľného času z dôvodu pandemickej situácie v SR nemali možnosť pripraviť 

viac aktivít a príležitostných akcií, nakoľko po vydaní rozhodnutia o prerušení práce Centier voľného 

času v celej SR boli doma na 80%-né mzdy od 1.10.2020 až do 10. mája 2021. V prípade potreby 

boli zamestnanci preradení na prácu v ŠKD prípadne na home office. Prevažná časť príležitostných 

podujatí bola konaná v mesiacoch máj – jún 2021. 
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3. časť: Športové súťaže a olympiády: 

 

 Športové súťaže    v školskom roku 2020/2021 neboli realizované pre mimoriadne 

zlú epidemiologickú situáciu v štáte. Všetky športové podujatia boli zrušené rozhodnutím MŠ SR. 

A na rozdiel od vedomostných olympiád ich nebolo možné presunúť do on-line priestoru.   

 

Vedomostné olympiády a súťaže  ktoré prebehli v školskom roku 2020/2021 sa konali  

on-line podľa nasledujúcej tabuľky : 

 

 

Vedomostné olympiády : 

 

Názov Dátum konania Počet 

OK olympiády v Slovenskom jazyku a lit. 27.11.2020 13 

OK Geografická olympiáda 05.02.2021 34 

OK BiO „C“ 08.02.2021 12 

OK Dejepisná olympiáda 11.02.2021 32 

OK CHO D  12.03.2021 11 

OK BiO „D“ 20.04.2021 4 

OK BiO „E“ 20.04.2021 4 

OK Hviezdoslavov Kubín 08.06.2021 34 

Súťaží : 8  144 

 

.  

 

 

f) Údaje o projektoch, do ktorých je zariadenie zapojené 

 

 V školskom roku 2020/2021 naše zariadenia podalo spolu 4 žiadostí o grant, z toho ani jeden 

projekt nebol schválený.  Zamestnanci CVČ naďalej pracovali na projekte Zábavno-náučný chodník 

od Hálečkovej po Ústie, ktorý v priebehu školského roka upravili, vyčistili od smetí a spadnutého 

dreva, osadili smerovacie tabule a opravili poškodené informačné tabule. Na  tomto projekte pracujú 

aj naďalej.  

 

  

 

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v zariadení  

  

V školskom roku 2020/2021 nebola na CVČ vykonaná štátna školská inšpekcia. 

  

h) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia za školský rok 

2020/2021: 

 

 

     -      Centrum voľného času Trstená je od 1.2.2020 presťahované do priestorov Domu kultúry 

Zmena adresy je schválená MŠ SR, ktoré zaradilo CVČ Trstená do siete školských zariadení pod 

novou adresou od 03.09.2020.  

Presťahovaním Centra do nových priestorov sme získali naozaj kultúrne podmienky na svoju prácu, 

priestory sú nové, reprezentačné a v plnej miere vyhovujúce našej činnosti. Podstatným plusom je aj 
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súkromie a samotná lokalizácia zariadenia  ktorá je jednak v blízkosti obidvoch škôl, mestského 

úradu, a predsa stále v Centre mesta. V nových priestoroch sme získali aj miestnosť ktorá doteraz 

Centru chýbala – archív. Nezanedbateľná je aj finančná úspora rozpočtu, ktorá nám vytvorila priestor 

na otvorenie klubovne priamo na sídlisku Západ v ZŠ POH Trstená. Otvorením klubovne sme 

dosiahli spestrenie činnosti, krásnu herňu a bezprostredný kontakt s deťmi a mladými ľuďmi zo  

sídliska Západ. V školskom roku 2020/2021 však naše priestory na Západe boli využívané hlavne na 

testovanie, nakoľko výchovno-vzdelávacia činnosť v nich nemohla byť realizovaná.  

 

V priebehu školského roka sme zariadili obidva spomínané pracoviská čiastočne novým nábytkom, 

zakúpili sme si a sponzorsky sme získali  taktiež rôzne hry a zábavné zariadenia ktoré nám umožňujú 

spestriť ponúkanú činnosť CVČ.   

N a vedenie mnohých záujmových útvarov sú stále využívané alokované pracoviská v ZŠ POH, ZŠ 

R. Dilonga, GMH ,  MŠ a v obci Vitanová. V priebehu školského roka 2020/2021 však aj tieto 

priestory boli využívané minimálne, hlavne na začiatku a na konci školského roka.   

 

 

 

 

Materiálno-technické vybavenie : 

 

Je na veľmi dobrej úrovni, máme k dispozícii množstvo športových potrieb a  materiálu 

potrebného k vedeniu ZÚ a k zabezpečeniu príležitostnej či letnej rekreačnej činnosti 

vybavenie PC technikou : na postačujúcej úrovni, v priebehu posledných dvoch rokov sme 

zakúpili dve nové počítačové zostavy, dve kvalitné farebné  tlačiarne, Xbox a nový 

dataprojektor s plátnom. Zakúpená bola aj nová ozvučovacia technika a notebook potrebný 

na zabezpečenie rôznych prezentácii.  

 

 

Elokované pracoviská v priebehu školského roku 2020/2021 : 

 

- ZŠ s MŠ Vitanová 

- ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená, ul. Hviezdoslavova 

- ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená, sídlisko Západ 

- ZŠ R. Dilonga Trstená, ul. Hviezdoslavova 

- MŠ Trstená, ul. Oslobodenia 

- GMH Trstená 

- Kolkáreň Trstená  

 

Ostatné zaradené alokované pracoviská v zmysle zriaďovacej listiny boli v školskom roku 2020/2021 

nulové. 

 

    

ch) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia  

 

Materiálno – technické zabezpečenie záujmovej činnosti v priebehu školského roka sa odvíjalo od 

prideleného rozpočtu zriaďovateľa. Ďalší príjem bol zo vzdelávacích poukazov, rodičovských 

poplatkov a vlastných príjmov.  Finančná dotácia z obcí bola v školskom roku 2020/2021 

pozastavená vzhľadom k tomu, že záujmové útvary boli len vo veľmi okliesnenej forme. 
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j )  Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

 

Silné stránky Slabé stránky 

• podpora zriaďovateľa pri realizácii  

 voľnočasových aktivít a pomoc pri ich  

organizovaní 

• 100 % kvalifikovanosť pracovníkov a ich 

flexibilita pri činnosti a ochota pracovať 

nad rámec pracovnej náplne 

• spolupráca s Mládežníckym parlamentom 

• možnosť zostavenia vlastných programov 

k rôznym príležitostiam  

• kultúrne priestory na činnosť 

a vyhovujúca poloha CVČ 

• založenie OZ MÁŠA a zisk 2% z dane z 

príjmov 

• poskytovanie záujmového vzdelávania 

všetkým vekovým kategóriám 

• zvyšovanie vlastných príjmov 

• referencie spokojnosti zo strany rodičov a 

verejnosti ( pozitívna spätná väzba ) 

• letná a prázdninová činnosť 

• propagácia činnosti na facebooku CVČ 

Trstená 

• široký záber výchovnej činnosti 

zariadenia 

• kontinuálne vzdelávanie 

• slabá spolupráca s ďalšími Centrami 

voľného času v okolí 

• absentuje medzinárodná spolupráca s 

podobnými inštitúciami 

• propagácia práce Centra na verejnosti 

Príležitosti Ohrozenia 

• Spolupráca s obcami v okrese Tvrdošín 

a prefinancovanie záujmovej činnosti 

CVČ 

• vyhovujúca poloha zariadenia-dostupnosť 

• rozvoj nových oblastí v záujmovej 

činnosti 

• Sponzoring 

• projekty, granty 

•  spolupráca s dobrovoľníkmi 

• legislatíva, nevyhovujúci, resp. veľmi 

skorý termín nahlasovania detí a mládeže 

v rámci výkazov 15 – 01 a 40 – 01 k 

normatívnemu financovaniu 

• financovanie z obcí 

• nerozpočtovaná príležitostná činnosť 

• vzdelávacie poukazy 
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II. Ďalšie informácie, ktoré môže správa obsahovať 

 

a) Činnosť jednotlivých oddelení  

 

V školskom roku 2020/2021 pracovalo v našom zariadení jedno spojené oddelenie: 

 

 

Názov oddelenia Vedúca oddelenia 

Oddelenie TVaŠ a SPV Silvia Kompanová 

 

 

 

            

b) Vzájomné vzťahy medzi zariadením a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v zariadení podieľajú  

 

V priebehu školského roka 2020/2021 sme vzhľadom k situácii využili možnosť spolupráce so 

zriaďovateľom Centra voľného času -  s mestom Trstená. Nakoľko zamestnanci prevažnú časť roka 

boli doma na 80 % mzdy,  zapojili sa do aktivít mesta a iných organizácií, napr .: maľovanie vtáčich 

búdok z projektovej činnosti mesta, roznášanie daní, organizovanie spoločných podujatí – MDD 

a rodinná bicyklovačka. Spoluprácu s nami využila aj Základná škola POH v Trstenej, kde naši 

zamestnanci boli na 2 mesiace zaradení ako vychovávatelia do školského klubu detí.  

 

c) Cieľ rozvoja Centra voľného času v školskom roku 2020/2021 a vyhodnotenie jeho plnenia  

 

Hlavným cieľom z Výchovného programu na obdobie od r. 2018 do r. 2022 :  

- Podporiť aktívne a zmysluplné využívanie voľného času, mimoškolských aktivít a prehĺbenie 

spolupráce medzi školou a rodinou u detí, mládeže a dospelých. 

- Pripraviť do života vzdelaného človeka, schopného celoživotne sa vzdelávať 

- zamerať sa na inovatívnu činnosť formou získania podpory z projektov a grantov či iných nadácií 

vrátane získania financií formou 2% z dane  

- Rozšíriť počet športových podujatí a aktivít v spolupráci s Olympijským výborom Hornej Oravy. 

  

 

Krátkodobé ciele sú každoročne vytýčené v plánoch zariadenia, vo výchovných štandardoch za 

jednotlivé záujmové útvary a v plánoch spojeného oddelenia. V roku 2020/2021 sme sa zamerali na 

tieto ciele :  

 

➢ vytvárať kvalitné podmienky pre voľno-časové aktivity dosiahnutím 

dostatočnej  participácie ZŠ, SŠ a všetkých výchovných, kultúrnych inštitúcií, ako aj 

organizácií tretieho sektora v rámci mesta, hlavne  spoluúčasťou na rôznych druhov 

aktivít 

➢ využiť možnosť spestrenia rekreačnej a turistickej činnosti pre verejnosť bez vekového 

obmedzenia  prostredníctvom projektov 

➢ rozvíjať spoluprácu s ostatnými Centrami voľného času, hlavne s Centrami na Orave  

➢ skvalitniť vybavenie a priestorové  podmienky  Centra 
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➢ zvyšovať odbornú úroveň pedagogických pracovníkov CVČ prostredníctvom ďalšieho 

vzdelávania (školení, kurzov ) 

➢ vytvárať lákavé formy prázdninovej a rekreačnej činnosti 

➢ prostredníctvom projektov získať finančné prostriedky na spestrenie činnosti CVČ  

➢ zamerať sa na mediálnu prezentáciu činnosti CVČ, vytvoriť vhodnú 

formu  komunikácie s verejnosťou  

 

Ciele a smerovanie CVČ v ďalších školských rokoch :  

 

✓ pokračovať v preferovaných interných záujmových útvaroch – plavecký, športmix, babinec 

✓ vytvárať podmienky pre zatraktívnenie práce pre dobrovoľných a externých vedúcich 

záujmových útvarov 

✓ rozvíjať možnosti pre verejnú prezentáciu činnosti nie len pre jednotlivcov ale aj kolektívy 

a úspešné ZÚ 

✓ skvalitniť aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov v zmysle platnej legislatívy , 

podporovať a naďalej vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie 

zamestnancov centra prostredníctvom pútavých a poučných školení či kurzov 

✓ zamerať sa na projekt Náučného chodníka z Trstenej na Ústie nad Priehradou, upraviť 

cestu a osadiť zvyšné orientačné tabule ako aj prírodný xylofón, priestorové 3D pexeso, 

osadiť striešku nad studničku LUKY a dve lavičky k stavajúcej sa vodnej nádrži. Projekt si 

vyžaduje úzku spoluprácu s dobrovoľníkmi, školami, Urbárom a zriaďovateľom.  

✓ neustále pracovať na osvete centra 

✓ zabezpečiť kvalitné opatrenia na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických podmienok na 

činnosť 

✓ podnecovať u detí a mládeže rozvoj tolerancie  

✓ prácu CVČ zamerať aj na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a celému životnému 

prostrediu  

✓ v školskom roku 2021/2022 vytvoriť časový priestor na prácu s handicapovanými deťmi 

 

  

Návrhy opatrení na činnosť :  

- neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov – hlavne dobrovoľníkov a 

pripravovať nové záujmové útvary, - ponúknuť činnosť handicapovaným deťom a 

mládeži, - zo strany pedagogických pracovníkov využívať všetky avizované ponuky 

ďalšieho vzdelávania zo strany Ministerstva školstva SR, IUVENTY, MPC a iného 

nefomálneho vzdelávania organizovaného tretím sektorom. 
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Príloha č. 1. 

Vyhodnotenie prázdninovej činnosti CVČ – júl- august  2020. 

Príloha č. 1. 

 

LETNÁ  ČINNOSŤ  V CVČ - prímestské tábory  

 

Názov podujatia Termín Počet Spolu 

Putovanie Oravou 6.7.2021 29  

Putovanie Oravou 7.7.2021 26 112 

Putovanie Oravou 8.7.2021 31  

Putovanie Oravou 9.7.2021 26  

Človečina 12.7.2021 32  

Človečina 13.7.2021 31  

Človečina 14.7.2021 32 147 

Človečina 15.7.2021 25  

Človečina 16.7.2021 27  

Step by Step 19.7.2021 35  

Step by Step 20.7.2021 33  

Step by Step 21.7.2021 33 171 

Step by Step 22.7.2021 36  

Step by Step 23.7.2021 34  

Na kolesách s CVČ 26.7.2021 16  

Na kolesách s CVČ 27.7.2021 17 66 

Na kolesách s CVČ 28.7.2021 19  

Na kolesách s CVČ 29.7.2021 14  

Pobytový tábor- Opalisko 2.-6.8.2021 39 39 

Klubovňa Západ 19.8.2021 6 6 

Klubovňa Západ 20.8.2021 10 9 

 

 

 

   

550 
 
Fotodokumentácia všetkých táborov po jednotlivých dňoch je na stránke CVČ : www.cvctrstena.sk, v sekcii 

na vrchnej lište pod značkou f - náš facebook. Všetky tábory boli spoplatnené a deti v priebehu  ich 

realizácie mali zabezpečenú stravu. 

Ponuku našej letnej činnosti využili nie len deti z Trstenej, ale z celej Oravy. Účastníkmi boli aj deti z iných 

krajov  SR a deti zo zahraničia. Za posledných 6 rokov je toto najvyššia zaznamenaná účasť na prímestských 

táboroch. 

 

 

 

 

 

  

 

V Trstenej dňa 27.09.2021 

 


