
 

 

 

 
Správa 

o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v školskom 
roku 2016/2017 

 

 



Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 

metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľka Centra voľného času 

vypracovala nasledujúcu správu: 

 

1. Základné identifikačné údaje o CVČ (ďalej len CVČ),: 

a) názov školského zariadenia 

Centrum voľného času  

b) adresa školského zariadenia 

Ul. Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 

c) telefónne a faxové čísla školy 

045/68 56 365, 0911932090, fax 0456856365 

d) internetová a elektronická adresa  

www.cvc.novabana.sk, tatiana.polcova@gmail.com 

e) údaje o zriaďovateľovi  

Mesto Nová Baňa 

Námestie SNP 1 

968 01 Nová Baňa 

f) meno vedúceho zamestnanca a pracovníkov školského zariadenia 

PaedDr. Tatiana Polcová – riaditeľka CVČ, oblasť kultúry a umenia  

Zuzana Doubravová / Mgr. Anka Kopernická– ekonómka CVĆ 

Tatiana Lachká – vychovávateľka, oblasť spoločensko-vedná a prírodovedná 

Mgr. Juraj Kološta – učiteľ, oblasť športu a techniky 

Helena Lacová – upratovačka 

g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch 

Rada CVČ – 5 členná, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných 

pracovníkov v CVČ, riadi sa pravidlami v zmysle jej štatútu. 

Tatiana Lachká – predsedkyňa delegovaná za pedagogických zamestnancov 

Ing. Viktória Valachovičová Phd. – členka, delegovaná za zriaďovateľa 

Mgr. Adrián Zima – člen, delegovaný za zriaďovateľa 

Monika Medveďová – členka, delegovaná za rodičov 

Helena Lacová – členka, delegovaná za nepedagogických zamestnancov 

Iné poradné orgány: 

Pedagogická rada 

Jej členmi sú interní pedagogickí pracovníci CVČ. V uplynulom školskom roku mala 

tri zasadnutia. Prerokovala a schválila výchovný program CVČ, plán výchovno-

vzdelávacej činnosti na školský rok 2016/2017, správu o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za uplynulý školský rok. Zaoberala sa problémami v jednotlivých 

oblastiach činnosti CVČ. 

 

2. Údaje o počte detí v školskom zariadení 

 

Centrum voľného času v Novej Bani patrí medzi školské výchovno-vzdelávacie 

zariadenia a v súlade so Zákonom č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní zabezpečuje 

podľa Výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 

a rekreačnú činnosť detí, rodičov a ďalších osôb do veku 30 rokov. CVČ je moderné, 

efektívne a úspešné školské zariadenie, orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť,  
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aktivitu a rozvíjanie jeho kľúčových kompetencií. Ponúka širokú paletu voľnočasových 

aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa, pri ktorých môţe kaţdý zaţiť pocit úspechu 

a mať radosť z toho, čo robí. Ponúka deťom právo voľby v oblasti voľného času a súčasne učí 

dieťa povedať nie nevhodným ponukám trávenia voľného času. Je to miesto, ktoré je kvalitou 

poskytovaných sluţieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny spoľahlivým partnerom pre deti 

a mládeţ, ich rodičov a zriaďovateľa. Poskytuje starostlivosť nadaným deťom, ale aj deťom 

vyţadujúcim osobitnú starostlivosť, poskytuje kvalifikovanú pomoc deťom a mládeţi 

v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, sociálnej výchovy a reedukácie ich 

správania. 

 

 

Činnosť CVČ bola realizovaná v týchto oblastiach: 

 

 Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary a krúţky, kluby, súbory, kurzy 

 Príleţitostná činnosť – športové súťaţe, turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, tvorivé 

dielne 

 Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, kurzy, činnosť klubov a vlastné 
projekty detí, vznik neformálnych skupín, 

 Vzdelávacia a metodická činnosť- formou súťaţe Dodekova Nová Baňa, 
predmetové olympiády a postupové súťaţe 

 Prázdninová činnosť – denné prímestské tábory v mieste bydliska, pobytový tábor, 

rekreačne športové tábory, sústredenia záujmových útvarov. 

 

Obsah činnosti v uvedených oblastiach zodpovedal rozdeleniu do štyroch štrukturálnych 

oblastí, za ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.   

 

 

 Pravidelná záujmová činnosť v školskom roku 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch 

a kluboch. CVČ otvorilo 19 záujmových útvarov s počtom 177 prihlásených detí k termínu 

15.09. 2016.  

 

 

Počet detí k 15. 9. 2016 v zmysle výkazu 40-01 177 

z toho počet detí s trvalým pobytom v meste Nová Baňa od 5 – 15 rokov 142 

z toho počet detí s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 5 rokov 0 

z toho počet detí s trvalým pobytom v meste Nová Baňa od 15 rokov 15 

z toho počet detí s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa od 5 – do 15 

rokov 

16 

z toho počet detí s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa do 5 rokov 0 

z toho počet detí s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa od 15 rokov 4 
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CVČ evidovalo ku koncu školského roka 2016/2017 184 členov záujmových útvarov. 

 

Oblasť Vedúci Počet členov 

Spoločenskovedno-

prírodovedná 

Tatiana Lachká 34 

Športu a technika Mgr. Juraj Kološta 78 

Kultúra a umenie PaedDr. Tatiana Polcová 72 

Spolu  184 členov 

 

V oblasti spoločenskovedno-prírodovednej pracovalo ku koncu školského roka 2016/2017  

5 záujmových útvarov s počtom 40 členov. 

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Počet členov 

Lego I. Tatiana Lachká 8 

Lego II. Tatiana Lachká 9 

Ţabky Tatiana Lachká 10 

Lienky Tatiana Lachká 7 

Kuchárik Tatiana Lachká 6 

Spolu:  40 členov 

 

 

V oblasti športu a techniky pracovalo ku koncu školského roka 2016/2017  

7 záujmových útvarov s počtom 78 členov. 

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Počet členov 

Plavecký Mgr. Juraj Kološta 17 

Mladý hasič Ing. Ľ. Hanák 13 

Lyţiarsky Mgr. Juraj Kološta 10 

Florbal Mgr. Juraj Kološta 8 

Stolný tenis Mgr. Juraj Kološta 8 

Atletika Mgr. Juraj Kološta 12 

Tenis Mgr. Martin Štrba 10 

Spolu:  78 členov 

 

V oblasti kultúry a umenia pracovalo ku koncu školského roka 2016/2017  

6 záujmových útvarov s počtom 72 členov. 

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Počet členov 

Country a moderný tanec 

Zuzana I. skupina 

PaedDr. Tatiana Polcová 8 

Country a moderný tanec 

Zuzana II. skupina 

PaedDr. Tatiana Polcová 6 

Novobanské maţoretky 

juniorky 

PaedDr. Tatiana Polcová 14 

Novobanské maţoretky 

kadetky 

PaedDr. Tatiana Polcová 8 

DFS Novobanček PaedDr. Tatiana Polcová 14 

Picasso-výtvarný, 

Hrnčiarsky 

PaedDr. Tatiana Polcová, 

Fiala Ján 

12 

TS Lentilky Tatiana Lachká 12 

Spolu:   72 členov 
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Koncepcia CVČ dlhodobo rozvíja činnosť úspešných záujmových útvarov. Za úspešnú 

pokladáme oblasť tanečných aktivít detí a mládeţe prezentované zoskupeniami DFS 

Novobanček, Novobanské maţoretky, moderný tanec starších a mladších dievčat Zuzana 

a tanečná prípravka Ţabky, Lienky a Lentilky. Všetky záujmové útvary sa niekoľkokrát 

v roku predstavili a reprezentovali mesto Nová Baňa na verejných vystúpeniach. V školskom 

roku 2016 /2017 rozšírilo CVČ športové oddelenie o ďalšie záujmové útvary. Dnes toto 

oddelenie reprezentujú záujmové útvary atletika, stolný tenis, lyţovanie, florball, basketbal, 

tenis a mladý hasič.  

 

Údaje o príleţitostnej činnosti  
 

Príleţitostná činnosť bola realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2016/2017. 

Centrum voľného času zabezpečovalo počas školského roka aktívny oddych, rekreačnú 

činnosť, prevenciu drogových závislostí a negatívnych prejavov detí a mládeţe zaujímavými 

formami svojej činnosti. Svojimi aktivitami motivovalo všetky vekové kategórie k záujmu 

o zdravý ţivotný štýl a zmysluplné preţitie voľného času. Počet podujatí bol v priebehu 

školského roka otvorený, vyuţíval sa kaţdý dobrý nápad, podnet a inšpirácia.  

Príleţitostná činnosť v školskom roku 2016/2017okrem organizovaných súťaţí: 

 

Názov podujatia Dátum Spolupráca Počet  

Náš deň pre Vás 22.9.2016 Špeciálna škola Hrabiny, Mesto 

Nová Baňa 

22 

Vystúpenia na Novobanskom 

jarmoku 

24.9.2016 Mesto Nová Baňa 68 

Plaváreň Levice 1.10.2016 - 14 

Náučný chodník Zvonička 16.10.2016 Mesto Nová Baňa 33 

Jesenná tvorivá dielňa 

Tekvica 

17.10.2016 - 12 

Vystúpenie v Domove 

dôchodcov 

19.10.2016 Domov dôchodcov 50 

Vystúpenie 200.r. ZŠ Brehy 21.10.2016 ZŠ s MŠ Brehy 21 

Náučný chodník Zbojnícke 

studničky 

9.11.2016 Mesto Nová Baňa 110 

Plaváreň Levice 12.11.2016 -  15 

Deň študentstva 18.11.2016 GFŠ Nová Baňa 9 

Vystúpenie a tvorivá dielňa 

Mikuláš 

5.12.206 Mesto Nová Baňa 35 

Vystúpenie na benefičnom 

koncerte 

9.12.2016 Mesto Nová Baňa 35 

Vystúpenie na Vianoč. trhoch 16.12.2016 Mesto Nová Baňa 17 

Vystúpenie na Vianoč. trhoch 18.12.2016 Obec Rudno nad Hronom 42 

Štefanský florbalový turnaj 26.12.2016 - 34 

Plaváreň Levice 14.1.2017 - 15 

Cvičenie na trampolínach 19.1.2017 p. Marušková 24 

Turnaj ţiakov vo futbale ZŠ 25.1.2017 MFK Nová Baňa 39 

Regionálne kolo v Basketbale 

pre SŠ 

26.1.2017 -  7 
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Názov podujatia Dátum Spolupráca Počet  

Karneval pre deti Spojenej 

školy 

2.2.2017 Spojená škole pre deti s tel. 

postihnutím 

41 

Zimný prechod Inovcom  11.2.2017 Mesto Nová Baňa, OZ 

Centráčik  

218 

Plaváreň Levice 17.2.2017 - 15 

Vystúpenie na plese rodičov ZŠ 

sv. Alţbety  

18.2.2017 ZS sv. Alţbety 12 

Mestský karneval 22.2.2017 - 112 

Hviezdoslavov Kubín 16.3.2017 - 44 

Plaváreň Levice 25.3.2017 - 11 

Morena na Štáloch 30.3.2017 MŠ Nová Baňa Kolibská 60 

Vitaj Veľká noc – vystúpenie 

DFS Novobanček 

7.4.2017 Mesto Nová Baňa 17 

Mestská cyklistická súťaţ 8.4.2017 Mesto Nová Baňa 67 

Deň tanca – reg. súťaţ 10.4.2017 POS Ţiar nad Hronom 31 

Veľkonočné vajíčko 12.4.2017 - 24 

Veľkonočný florbalový turnaj 

pre mládeţ 

16.4.2017 - 22 

Malý záchranár 19.4.2017 Mestská polícia 52 

Malý záchranár 24.4.2017 Mestská polícia 81 

Deň tanca – krajské kolo 25.4.2017 POS Ţiar nad Hronom 24 

Florbalová liga 25.4.2017 - 7 

Plaváreň Levice 29.4.2017 - 17 

Malý záchranár 12.5.2017 OZ Saliz Vitalis 41 

Vystúpenie na Majálese 

Hviezdička 

19.5.2017 Jasličky Hviezdička 16 

Vystúpenie na stretnutí 

Banských miest 

20.5.2017 Mesto Nová Baňa 46 

Centráci rodičom a mestu 26.5.2017 Mesto Nová Baňa 469 

Plaváreň Levice 27.5.2017 - 16 

Dodekova Nová Baňa 30.5.2017 Mesto Nová Baňa, Pohronské 

múzeum Nová Baňa 

128 

 

Stolnotenisový turnaj 5.6.2017 - 7 

Ľahkoatletický míting 6.6.2017 Mesto Nová Baňa 265 

Malý záchranár – súťaţná 

prehliadka MŠ 

3.6.2017 Mesto Nová Baňa, OZ Saliz 

Vitalis, Mestská polícia 

110 

Výlet Vodný Raj Vyhne 14.6.2017 - 34 

Mesto v pohybe 21.6.2017 Mesto Nová Baňa 10 

  SPOLU: 2599 
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Predmetové olympiády, postupové a športové súťaţe.  

 

 

Na základe poverenia Krajského školského úradu bolo CVČ koordinátorom predmetových 

olympiád,  postupových a športových súťaţí v školách. CVČ v spolupráci so základnými 

školami a komisiami príslušných olympiád, súťaţí a podujatí koordinovalo výchovno-

vzdelávaciu činnosť na rozvoj a podporu talentov.  

 

 

 

Názov súťaţe Dátum Spolupráca  Počet Vedúci 

 
Okresné kolo 

v šachu ZŠ 

20.10.2016 ZŠ J. Zemana Nová Baňa, 

ZŠ sv. Alţbety Nová 

Baňa, ZŠ A. Kmeťa 

Ţarnovica 

11 Mgr. J. Kološta 

Biologická 

olympiáda, kat. C 

16.2.2017 ZŠ sv. Alţbety Nová 

Baňa,  

ZŠ s MŠ Ţupkov, ZŠ s MŠ 

Tekovská Breznica, ZŠ 

s MŠ Veľká Lehota, ZŠ 

s MŠ Brehy 

16 T. Lachká 

Geografická 

olympiáda 

7. 2.2017 ZŠ sv. Alţbety Nová 

Baňa, ZŠ A. Kmeťa 

Ţarnovica,  

ZŠ s MŠ Ţupkov, ZŠ J. 

Zemana Nová Baňa, ZŠ 

s MŠ Tekovská Breznica, 

ZŠ s MŠ Malá Lehota, ZŠ 

s MŠ Brehy, ZŠ  s MŠ 

Hodruša Hámre, ZŠ Fr. 

Kráľa Ţarnovica 

64 Mgr. J. Kološta 

Hviezdoslavov 

Kubín 61. ročník 

16.3.2017 ZŠ v obvode mesta Nová 

Baňa 

44 PaedDr. Tatiana 

Polcová 

Biologická 

olympiáda, kat. E 

29.3.2017 ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

ZŠ J. Zemana Nová Baňa 

ZŠ sv. Alţbety Nová Baňa 

12 T. Lachká 

Dodekova Nová 

Baňa – obvodné 

kolo výtvarnej 

a literárnej  súťaţe  

30.5. 2017 Múzeum Nová Baňa, 

Mesto Nová Baňa, ZŠ 

v obvode mesta Nová 

Baňa 

128 PaedDr.Tatiana 

Polcová, Tatiana 

Lachká 

Biologická 

olympiáda,  

kat. D 

25. 4.2017 ZŠ sv. Alţbety Nová Baňa 

ZŠ s MŠ Brehy,  

ZŠ J. Zemana Nová Baňa, 

ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

ZŠ Ţupkov,  ZŚ Fr. Kráľa 

Ţarnovica 

18 T. Lachká 

  Spolu účastníkov          293  
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Údaje o prázdninovej činnosti v CVČ 
 

Počas prázdninového obdobia bola činnosť CVČ veľmi bohatá a rôznorodá. Pre deti 

a mládeţ boli zorganizované prímestské tábory a veľký pobytový tábor. Všetky aktivity mali 

rekreačno–poznávací a športový charakter. Činnosť prímestských táborov bola lokalizovaná 

do prostredia Novej Bane a okolia, orientovaná na spoznávanie, šport a výtvarné aktivity. 

V prímestských táboroch sa deti venovali športovo–rekreačným aktivitám, táborovým hrám, 

spoznávali horské prostredie a historické pamiatky regiónu. Celkom sa zrekreovalo 116 

účastníkov.  

 

 

Názov tábora Počet účastníkov: Vedúci tábora a pomocný 

pedagóg 

Jesenné prázdniny v CVČ 

27. – 28. 10. 2016 

14 T. Lachká, T. Polcová 

Jarný tábor „Túlavé topánky“ 

27.2. – 2.3.2017 

 

32 PaedDr. Tatiana Polcová, 

Mgr. Juraj Kološta, Tatiana 

Lachká 

Rozprávkovo.-.prímestský 

tábor 

10.- 14. 7.2017 

22 PaedDr. T. Polcová,  

Zuzana Polcová 

Vyletovanie – prímestský tábor 

17. – 21. 7. 2017 

23 Tatiana Lachká, Mgr. Juraj 

Kološta 

Športový tábor – prímestský 

tábor  

7. - 11. 8. 2017 

21 Mgr. Juraj Kološta, Tatiana 

Lachká 

Spolu: 112  

 

 

Poradenská a metodická pomoc  
bola poskytovaná deťom, učiteľom, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie 

v Leviciach i vysokoškolským študentom zaoberajúcim sa pedagogikou voľného času 

priebeţne počas školského roka. Pomoc poskytovali pedagogickí zamestnancami Centra 

i členovia komisií – olympiád a súťaţí pre príslušnú oblasť. Interní pracovníci metodicky 

usmerňovali externých vedúcich záujmových útvarov. Počas študentskej praxe sme 

metodicky školili dve študentky UKF Nitra - Dominiku Godániovú a Dominika Kašubová. 

 

 

3.Údaje o počte zapísaných ţiakov do prvého ročníka ZŠ, Údaje o počtoch úspešnosti 

ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

 

         _ 

 

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 
          _ 
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5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Od 30. apríla 2016 ukončila pracovný pomer Zuzana Doubravová dohodou. Od 1. mája 2016 

nastúpila na ekonomicko–hospodársky úsek CVČ na polovičný úväzok Mgr. Anka 

Kopernická na dobu určitú. S Mgr. Jurajom Kološtom bola podpísaná pracovná zmluva 

na dobu neurčitú k 1. septembra 2016.   

Počet zamestnancov CVČ: 

 

Pedagogickí interní Nepedagogickí  Na dohodu Dobrovoľník 

3 2 2 - 

          

 

         Odbornosť a kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov CVČ: 

Vychovávatelia na všetkých oddeleniach pedagogického úseku spĺňajú odbornosť na 100%. 

Počet externých zamestnancov na Dohodu o vykonaní pravidelnej činnosti (ZÚ Mladý hasič – 

Ing. Ľubomír Hanák a ZÚ Tenis – Mgr. Martin Štrba) 

 

 

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

 

Meno Názov školenia Priebeh školenia 

 Pedagogickí zamestnanci Začiatok Ukončenie 

PaedDr. Tatiana Polcová Funkčné vzdelávanie VPZ 

MPC Banská Bystrica 

máj 2015 6.apríla 2017 

 Nepedagogickí zamestnanci   
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7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Centrum voľného času Nová Baňa môţe svoje úspechy hodnotiť len prostredníctvom detí 

v záujmových útvaroch bohatou príleţitostnou činnosťou, ako sú verejné vystúpenia 

tanečných krúţkov a súborov, súťaţe organizované pre deti a mládeţ, turistické prechody, 

športové súťaţe a podujatia. 

(DFS Novobanček, tanečný súbor Zuzana I., II. skupina a Lentilky, Novobanské maţoretky, 

tanečná prípravka MŠ Ţabky a Lienky)   

 

 Novobanský jarmok – pásmo CVČ 

 Vystúpenie „Náš deň pre Vás“ 

 Turistika náučným chodníkom Zvonička 3. ročník 

 Vystúpenie k úcte k starším v Domove dôchodcov  

 Vystúpenie - 200 r. ZŠ v Brehoch 

 Turistika - náučný chodník Zbojnícke studničky 

 Vystúpenie a tvorivá dielňa Mikuláš 

 Betlehemci - Vianočné trhy 

 Vianočné pásmo v obci Rudne nad Hronom 

 Vystúpenie na Benefičnom koncerte 

 Štefanský florbalový turnaj 

 Mestský karneval 

 Zimný prechod Pohronským Inovcom 

 Vystúpenie na plese rodičov ZŠ sv. Alţbety 

 Vystúpenie na Veľkonočných trhoch  

 Morena na Štáloch 

 Veľkonočný florbalový turnaj pre mládeţ 

 Deň tanca - tanečná súťaţ okresné kolo v Ţiari nad Hronom 

 Deň tanca - tanečná súťaţ krajské kolo v Ţiari nad Hronom 

 Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo 

 Vystúpenie - Majáles pre jasličky Hviezdička 

 Vystúpenie v sprievode a pri otvorení Stretnutí banských miest 

 Novobanské maţoretky na Ľahkoatletickom mítingu 

 Dodekova Nová Baňa – súťaţ a výstava prác detí a mládeţe 

 Centráci rodičom a mestu – záverečná prehliadka záujmový ch útvarov 

 Malý záchranár v mestskom parku pre deti MŠ obvodu Nová Baňa 

 Vystúpenie na akcií - Mesto v pohybe  
 

Účasť na súťaţiach 

V školskom roku 2016/2017 sa deti z krúţkov Centra voľného času v Novej Bani zúčastnili 

súťaţí: 

  „ Deň tanca“ regionálne kolo 10. 04. 2017 v Ţiari nad Hronom. TS Zuzana 2 

s choreografiou Horúci tanec sa umiestnili na 1. mieste v 2. kategórii, TS Zuzana 1 

s choreografiou Charleston sa umiestnili na 2. mieste v 3. kategórií. Novobanské maţoretky 

juniorky s choreografiou Návšteva z Ruska sa umiestnili na 1. mieste v 2. kategórií.  

   „Deň tanca“ krajské kolo 25. 4. 2017 v Ţiari nad Hronom. Novobanské maţoretky juniorky 

sa umiestnili s choreografiou Návšteva z Ruska na 2. mieste v 2. kategórií a TS Zuzana 2 

s choreografiou Horúci tanec skončili na 2. mieste v 2. kategórii. 
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„Basketbal pre SŠ“ regionálne kolo 26.1.2017, kde sme sa umiestnili na 3. mieste. 

„Florbalová liga“ 25. 4. 2017 ukončenie florbalovej ligy, kde sme sa umiestnili na 5. mieste.  

 

 

 

 Veľkému záujmu sa tešila tradičná prezentácia celoročnej činnosti krúţkov 

v záverečnom programe, ktorý je určený rodičom a verejnosti pod názvom 

„Centráci rodičom a mestu“. V školskom roku 2016/2017 sme uţ po tretíkrát 

ukončili krúţkovú činnosti detí, rodičov a priateľov Centra voľného času 

netradične. Vo dvore CVČ sme pripravili záhradnú party. CVČ v tomto 
školskom roku oslávilo 57. výročie od jeho zaloţenia. Na programe nechýbalo 

vystúpenie všetkých záujmových útvarov formou tanečných vystúpení, scénok, 

výstavy prác a predstavením športových útvarov. Za pomoci rodičov, mesta 

Nová Baňa a OZ Centráčik sme deťom za odmenu pozvali kúzelníka 

z Bratislavy. Celá krúţková prehliadka CVČ sa niesla v duchu rozprávok. 

 

 Vo výtvarnej a literárnej oblasti oslovili deti a mládeţ verejnosť výtvarnými 

aktivitami, hlavne súťaţou venovanou známym rodákom z Novej Bane 

Karolovi a Eugenovi Dodekovi pod názvom „Dodekova Nová Baňa“.   

Verejnosť si mohla prezrieť výtvarné a literárne práce vo dvore CVČ v Novej 

Bani. V školskom roku 2016/2017 bolo zameranie výtvarných a literárnych 

prác venované baníctvu pri príleţitosti 10.ročníka stretnutia banských miest 

pod názvom „Banícka minulosť“. 

 

 Ľudové zvyky a tradície boli v ponuke CVČ zastúpené v podujatiach 
a činnosti záujmových útvarov: hrnčiarstvo, výtvarný krúţok Picasso 

a v činnosti záujmového útvar DFS Novobanček. Deti sa zaoberali ľudovými 

zvykmi prostredníctvom tanca, riekaniek a spievaniek, ktoré prezentovali 

pred verejnosťou. S ľudovými zvykmi a tradíciami sa mohli deti a mládeţ 

oboznámiť najmä počas vianočného obdobia, na tematických podujatiach 

spojených s vyhotovovaním vianočných ozdôb a výzdoby s vianočnými 

symbolmi. Zamerania výtvarných krúţkov i prostredníctvom keramických 

a hrnčiarskych prác bolo tematicky zamerané na hodnoty, ktoré prinášajú 

Vianočné sviatky.  

Veľkonočné sviatky svojou tematikou pribliţovali deťom, mládeţi a dospelým 

tradície, výtvarné aktivity boli zamerané na maľovanie vajíčok, pletenie 

korbáčov a ďalšie výtvarné aktivity detí.  

 

 V CVČ sa uţ štvrtý rok zrealizoval úspešný cyklický projekt Štvorlístok 

zdravia, ktorý bol určený deťom predškolského veku v obvode mesta Nová 

Baňa. V sále CVČ sa deti stretávali so všetkými záchranárskymi zloţkami 

prostredníctvom pútavých prednášok s mestským policajtom pánom Mullerom, 

kapitánkou Šmondrkovou zo Ţiaru nad Hronom, diplomovanou záchranárkou 

z OZ Saluz Vitalis s Mgr. Tomčányovou. Projekt bol ukončený súťaţnou 

prehliadkou v radničnom parku mesta Nová Baňa pod názvom Malý 

záchranár, kde si sedem ţiackych druţstiev vyskúšalo svoje vedomosti. Táto 

úspešná akcia bola zrealizovaná za finančnej pomoci mesta Nová Baňa.   
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 Medzi obľúbené aktivity patrí v CVČ šport – plávanie a turistika. V rámci 

týchto aktivít sa deti, ale aj ich rodičia pod vedením vedúcich ZÚ zúčastnili  

turistických prechádzok - Náučný chodník Zvonička, Náučný chodník 

Zbojnícke studničky. CVČ sa aj v školskom roku 2016/2017 stalo hlavným 

organizátorom Zimného prechodu Pohronským Inovcom za pomoci 

dobrovoľníkov, SZPB, mesta Nová Baňa a OZ Centráčik. Medzi športové 

súťaţe a podujatia pribudli Stolnotenisový turnaj a Florbalový turnaj 

pre mládeţ. Novým a veľmi úspešným podujatím bola víkendová akcia 

pod názvom Mestská cyklistická súťaţ v rekreačnom stredisku Tajch. 

Plávaniu sa deti venovali raz do mesiaca v rámci sobotných aktivít v plavárni 

Levice.                                                 

 

        8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

       „Počítač pre školy“ – CVČ je súčasťou projektu s celoslovenskou pôsobnosťou, 

na základe ktorého zabezpečuje uţ ôsmy rok PC učebňu s vybavením 5 PC s prístupom 

k internetu nielen pre deti a mládeţ, ale i zamestnancov CVČ. 

       „Štvorlístok zdravia“ projekt CVČ v spolupráci OZ Salus Vitalis, Mestom Nová Baňa, 

Mestskou a Štátnou políciou, HaZZ Nová Baňa pripravili pre deti cyklické vzdelávanie 

v zdravovede, dopravnej výchove, pri záchrane ľudského ţivota a zdravej výţive. 

            

 

          9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole  

 

          V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v CVČ zo strany 

Štátnej školskej inšpekcie.       

  

 

          10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

         Sídlo CVČ má veľmi výhodnú polohu. Je situované v strede mesta, v blízkosti dvoch 

základných škôl, materskej škôlky, dvoch stredných škôl a Spojenej špeciálnej školy. 

Nachádza sa v historickej budove, v bývalom baníckom špitáli so spoločenskou sálou. 

Na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti v priestoroch CVČ slúţi 6 miestností – 

klubovňa, počítačová miestnosť, dielnička, hrnčiarska dielňa, posilňovňa, kuchynka a tanečná 

sála s kapacitou 120 miest na sedenie. V priestoroch CVČ sa nachádza profesionálny stôl 

na stolný futbal. CVČ pri niektorých športových a rekreačných činnostiach vyuţíva 

multifunkčné a komunitné ihriská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti CVČ, ale aj telocvičňu ZŠ 

sv. Alţbety v Nová Bani a telocvičňu Strednej Spojenej školy. V zimnom období v rámci 

lyţiarskeho krúţku sa deti stretávajú na tréningoch v Lyţiarskom stredisku Drozdovo.  

 

 

Priestorové vyuţitie: 

Pedagogická činnosť: 

1 veľká klubovňa – horné poschodie miestnosť č. 4 

1 výtvarná dielňa – prízemie miestnosť č. 10 

1 hrnčiarska dielňa a herňa – prízemie miestnosť č. 11 

1 počítačová miestnosť – prízemie miestnosť č. 21 
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1 kuchynka – prízemie miestnosť č. 15 

1 posilňovňa – prízemie miestnosť č. 12 

1 tanečná sála – prízemie nová budova č.8 

 

Personálne priestory: 

1 kancelária ekonómky – horné poschodie č.1 

1 riaditeľňa – horné poschodie miestnosť č.3 

1 zborovňa – miestnosť pre pedagógov č.2 

 

4 sklady (prevádzkový materiál, materiál pre krúţky, archív)  

 

 

 

Materiálovo-technické vybavenie 

V školskom roku 2016/2017 bol zabezpečovaný beţný spotrebný materiál pre chod 

záujmových útvarov v CVČ tak, aby činnosť pre deti i verejnosť bola zaujímavá. 

- tanečné kostýmy 

- štartovné na tanečné súťaţe 

- písacie a kresliace potreby 

- spoločenské hry do herne 

- nové elektrické rozvody na spodnej chodbe a v malej herni 

- nová stierka a vymaľovanie malej herne a chodby na prízemí  

- nová podlaha v chodbe na prízemí a v malej herni (výmena linolea) 

- nové športové náčinie pre Atletický krúţok 

- nový, priestranný dvor CVČ po odstránení budovy TABO 

- nová vývesná informačná tabuľa 

- rekonštrukcia podlahy v sále CVČ 

 

 

Návrhy na doplnenie priestorového, materiálneho – technického vybavenia: 

 

- nové kostýmy pre tanečné krúţky k novým choreografiám 

- USB kľúče pre pedagógov  

- zatraktívnenie dvora CVČ hrami pre deti, vysadenie stromčekov a dovoz zeminy  

- pokračovanie vo výmene elektrických rozvodov, nová stierka a vymaľovanie kuchynky 

- výmena linolea a podlahu v zborovni  

- výmena starých ţelezných dvier starej budovy CVČ 

- hygienický náter WC 

- oprava dlaţby a poklopu do šachty na chodbe do sály 

- oprava a poloţenie dlaţby pred vchodom do sály 

- nová fasáda na budovu CVČ 

- zakúpenie kosačky 
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11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

a to: 

                 Dotácia od zriaďovateľa              87 670 € v tom 

 

          1 )  Čerpanie 

 

transfer na mzdy, odvody, transfery            56 652 ( 42 060 eur mzdy + 14 582 eur odvody  

                                                                                     + 10 eur transfery )   

transfer na beţné výdavky    28 270  

transfer vzdelávacie poukazy               1 848    

pros. obcí na záujmové vzdelávanie                 900 

Beţné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy) 

 

- cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúţková a letná činnosť)          2 624  

- elektrická energia -platby za CVČ                                                                                4 039  

- vodné, stočné                                                                                                                    136  

- poštové a telekomunikačné sluţby                                                                                    842  

- interiérové vybavenie                                                                                                     1 185  

- výpočtová technika                     609 

- prevádzkové stroje,prístroje a zar.                                                                                         0  

- všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.)            1 946  

- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúţky                                                                      1 165  

- pracovné odevy a obuv pre upratovačku                                                                              36  

- palivá mazivá oleje             30  

- prepravné a nájom doprava                  1 248 

- údrţba výpočtovej techniky                                                                                                956  

- údrţba budov, objektov, rutinná a štand.údrţba                                                               6 148  

- údrţba prevádzkových strojov                                                                                               50  

- školenia, semináre                                                                                                                    0  

- všeobecné sluţby                                                                                                                  773  
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- poplatky a odvody                                                                                                             317                                                                                                         

- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)                         2 258  

- poistné detí a budov                                                                                                           195   

- prídel do sociálneho fondu                                                                                                 445 

- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody                                                       160 

- komunálny odpad           125  

 S P O L U :                                                                                                                   25 287€                        

V rámci údrţby -  miestnosť č. 4 nové elektrické rozvody, stierkovanie, podlahy, horná 

chodba nové elektrické rozvody, do sály nové vchodové dvojkrídlové plastové dvere 2ks  

Interiérové vybavenie -  boli zakúpené kancelárske uzamykateľné skrinky + stoly pre 

pedagógov 

Výpočtová technika – bola zakúpená obojstranná tlačiareň pre ekonómku CVČ. 

Všeobecné sluţby  - beţné servisné prehliadky a servisné prehliadky BOZP a PO 

 

                   Beţné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 1 848 eur 

- prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli pouţité na vybavenie pre krúţky v sume 1 405 

eur (pingpongové lopty, pingpongový stôl, tanečné kostýmy, písacie a kresliace potreby, 

športové náčinie, hry) a 443 eur na odmeny z dohôd mimo pracovného pomeru pre vedúcich 

krúţkov. 

Beţné výdavky kód 11H – prostriedky z obcí 900 eur - Brehy 120 eur (tarifný plat), Rudno 

nad Hronom 330 eur (tarifný plat), Orovnica 90 eur  (tarifný plat), Banský Studenec 120 eur 

(tarifný plat), Tekovská Breznica 240 eur (tarifný plat). 

 

         2 ) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením Centra voľného času od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi 

vyţivovaciu povinnosť:  

             Príjmy a zápisné do záujmových útvarov                        1 274 € 

 

            Príjmy a zápisné letná a ostatná činnosť                          4 580 € 

 

          3 ) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

pouţitia v členení podľa financovaných aktivít 

            Celková dotácia na vzdelávacie poukazy                        1 848 € 

 

          4 ) o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov  

            Organizovanie súťaţí z poverenia KŠU                             332  € 
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 12. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Plnenie cieľov: 

 

V školskom roku 2016/2017 sme splnili stanovené ciele nasledovne: 

Byť moderným, efektívnym a úspešným, orientovať sa na dieťa, podporovať jeho tvorivosť, 

aktivitu a rozvíjať jeho kľúčové kompetencie 

Záujmovým vzdelávaním vo voľnom čase sme podporovali a rozvíjali u detí  kľúčové 

kompetencie k celoţivotnému vzdelávaniu, komunikačné, sociálne, pracovné, občianske 

a kultúrne kompetencie. Veľký dôraz sme kládli na rozvoj kompetencií k vyuţívaniu voľného 

času. 

Ponúkať širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa 

Pre deti a mládeţ sme vytvorili 19 záujmových útvarov, boli sme účastní pri 60 tych 
príleţitostných a športových podujatiach, vyplnili sme deťom voľný čas počas prázdnin 

prostredníctvom dvoch prímestských táboroch a 1 veľkým pobytovým táborom. 

Poskytnúť moţnosti, aby kaţdý zaţil pocit úspech a mal radosť z toho, čo robí 

Boli sme nápomocní deťom pri objavovaní svojej jedinečnosti pomocou vystúpení 

a zapojením sa do súťaţí. 

Poskytovali sme starostlivosť deťom nadaným, ale aj deťom vyţadujúcim si osobitnú 
starostlivosť. 

Formou pozitívneho oceňovania sme ich motivovali k úspechu a radosti z dobre vykonanej 

práce.  

Ponúkať deťom v oblasti voľného času právo voľby a viesť dieťa povedať nie nevhodným 

ponukám trávenia voľného času 

Návštevnosť CVČ zo strany detí je na báze dobrovoľnosti, preto veríme, ţe sa v CVČ dobre 
cítia.  

Pri našej práci často poukazujeme aj na nevhodné trávenie voľného času, na kriminalitu, 

záškoláctvo, šikanovanie a pod. 

Kaţdou našou aktivitou pôsobíme preventívne pred negatívnymi javmi, ktoré sú častokrát 
dôsledkom nudy, 

Celoročne sme napĺňali naše heslo „Byť tým najlepším miestom pre deti a mládeţ“. 

Byť miestom kde zamestnanci, členovia záujmových útvarov a ich rodičia tvoria komunitu, 

ktorá sa často stretáva a spolu rieši problémy. 

Dôkazom splnenia tejto úlohy sú aktivity pre deti a rodičov, vystúpenia a spoločné výlety. 
 

 

Edičná činnosť 

Počas celého školského roka sme pravidelne poskytovali informácie o našich aktivtách 

a podujatiach prostredníctvom plagátov, propagačných letákov všetky pripravované podujatia. 

Zverejňovali sme mesačné plány a pravidelne informovali verejnosť na verejných 

priestranstvách mesta i v školských a kultúrnych inštitúciách, prostredníctvom webovej 

a facebookovej stránky CVČ. Aktualitami zo ţivota CVČ sme prispievali do  mestských 

novín a na webovú stránku Mesta Nová Baňa. 

 

 

 

 

 
15 



13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, 

vrátane návrhov opatrení 

 

Dobré výsledky dosahujeme vo všetkých zloţkách zameraných na mimoškolskú činnosť 

prostredníctvom pravidelnej záujmovej, prázdninovej, spontánnej, príleţitostnej činnosti. 

Ponúkame deťom a mládeţi také aktivity, ktoré im prinášajú potešenie, zábavu, ktoré ich 

vnútorne motivujú a rozvíjajú ich schopnosti. Veľkým pozitívom je podpora Mesta Nová 

Baňa a poslancov mestského zastupiteľstva pre mimoškolskú činnosť, osobnou pomocou i 

nízkeho školného. Centrum voľného času Nová Baňa môţe svoje úspechy hodnotiť len 

prostredníctvom činnosti detí v krúţkoch a spokojnosti rodičov, nakoľko rôznych 

postupových súťaţí sa zúčastňujú ţiaci ako reprezentanti hlavne prostredníctvom svojich  

základných škôl. 

 

Silné stránky: 

 Tímová práca, originalita a samostatnosť pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

 Obetavá práca dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVČ 

 Zlepšujúce s a technické a materiálne vybavenie 

 Pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti aj za hranicami mesta Nová Baňa 

 Informácie o činnosti s deťmi, osobne i na webovej stránke a Facebooku 

 Dobré vzťahy s okolitými CVČ a so školami na území nášho mesta a regiónu 

 

Slabé stránky:  

            

 Malé mnoţstvo externých zamestnancov a dobrovoľníkov 

 Nahlasovanie počtov prihlásených členov CVČ k 15. septembru v školskom roku 

 Nedostačujúca legislatíva v ohľade dokumentácie, chýbajúce metodické materiály 

 Minimum grantových výziev od štátu na podporu prázdninovej činnosti 

 30 hodinový úväzok a priama výchovná činnosť, je problematické ho naplniť len 

záujmovými útvarmi 

 

14. Ďalšie informácie 

 

              Centrum voľného času podľa plánu činnosti jednotlivých oblastiach, ale hlavne 

z dôvodu zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu kvalitne so záujmom o voľno-

časové aktivity na území mesta, rozvíjalo kontakty a spoluprácu s MŠ, ZŠ, SŠ nielen v Novej 

Bani, ale v celom obvode. Táto spolupráca sa dotýkala oblasti postupových súťaţí 

a pravidelnej záujmovej činnosti. Prioritnou bola spolupráca s Radou CVČ. 

Prospech z obojstrannej vzájomnej informovanosti a spolupráce: 

rodičmia, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeţe a športu Nová Baňa, ZUŠ, Špeciálna 

základná škola pre ţiakov s telesným postihnutím, POS Ţiar nad Hronom, OZ 

Centráčik, OZ Salus Vitalis, Komisia kultúry, vzdelávania mládeţe a športu v Novej 

Bani, DHS Nová Baňa, PZ SR v Ţiar nad Hronom, Mestská polícia a ďalšími 

organizáciami sa odrazil aj na kvalite organizovania rôznych podujatí v rámci mesta.  

Poďakovanie patrí za veľmi úzku spoluprácu aj mestskému úradu v Novej Bani a jeho 

zamestnancom. 
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