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Správa o činnosti SCVČ QUO VADIS 

za školský rok 2018/2019 



1. Východiská a podklady 

 Zákon NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

 Vyhláška MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, stredisku záujmovej 

činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej 

praxe  

 POP MŠ SR na školský rok 2018/2019 

 Výchovný program SCVČ Quo vadis 

 Plán práce SCVČ Quo vadis 

 Vyhodnotenie plánov práce jednotlivých oddelení 

 Správa o hospodárení za rok 2018 

 Zápisy z pedagogickej rady a zápisy z pracovných porád 

 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. 12. 2005 

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

a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

2.1. Základné identifikačné údaje o školskom  zariadení 

 

1. Názov zariadenia: Súkromné centrum voľného času  

Quo vadis 

2. Adresa zariadenia: Ivana Krasku 7, 960 01 Zvolen 

3. Telefónne číslo: 045/5455529, 045/5410177 

    Faxové číslo: 045/5410176 

4. Internetová adresa: www.skolyquovadis.com 

    e-mailová adresa: miroslava.lendakova61@gmail.com 

5. Zriaďovateľ: Občianske združenie Quo vadis 

6. Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Lenďáková 

 

Riaditeľka SCVČ Quo Vadis 

Mgr. Miroslava Lenďáková 



2.2. Priestorové, materiálne a technické podmienky 

Činnosť SCVČ Quo vadis sa uskutočňuje predovšetkým v priestoroch budovy 

Montessori centra na ulici Prachatickej 45 vo Zvolene, kde sa realizoval aj záuj-

mový útvar z oddelenia prírodovedy - Prírodovedecký, záujmové útvary oddele-

nia estetiky a kultúry - Spoločenský tanec a Planéta pohybu, ale taktiež aktivity 

Montessori centra. V neposlednom rade sa priestory využívali na organizovanie 

mestských táborov a príležitostnej činnosti. 

Záujmové útvary zamerané na šport (Plávanie, Karate, Športová príprava 

a Pilates, Plavecká akadémia Beruška, Tenisový krúžok, Škola korčuľovania, 

Kraso-Pilates Zvolen, Kraso-Pilates Detva) uskutočňovali svoju činnosť 

v Mestských kúpeľoch vo Zvolene, na Zimnom štadióne vo Zvolene, vo Fitnes Fa-

mily - Zvolen, v hoteli Tenis - Zvolen, v Športovej hale Technickej univerzity – 

Zvolen, ZŠ Námestie mieru - Zvolen, Prachatická Zvolen a Zimný štadión Detva. 

Krúžková činnosť záujmových útvarov z oblasti prírodných vied (Canisterapia) 

prebiehala na ŠZŠ Sokolská, ZŠ Námestie mieru a na III.ZŠ Jilemnického. 

Činnosť vzdelávacích záujmových útvarov ako Montessori doučovanie sa realizo-

vala na ZŠ P. Jilemnického vo Zvolene a v sídle školy, na Ivana Krasku vo Zvole-

ne. Záujmové útvary z tohto oddelenia - Kreatívna fotografia a IT vzdelávanie 

(novovzniknutý útvar) realizovali svoju činnosť v priestoroch Starej radnice a   J. 

Jiskru vo Zvolene. 

Činnosť záujmových útvarov ako Hip-Hop tanec a Latino tanec prebiehala na 

Gymnáziu Ľ. Štúra a Technickej akadémii vo Zvolene. 



2.3. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej  

činnosti školského zariadenia 

Príloha č. 1: Správa o hospodárení za rok 2018 

2.4. Pedagogická rada 
 

Členmi pedagogickej rady, ako poradného orgánu školského zariadenia, sú všetci 

pedagogickí zamestnanci školského zariadenia. Na svojich dvoch riadnych  za-

sadnutiach počas školského roku prerokúvali a schvaľovali: 

 Plán kontrolnej činnosti zariadenia 

 Plán práce školského zariadenia, ktorého súčasťou sú plány jednotlivých od-

delení 

 Formy výchovno – vzdelávacej činnosti 

 Organizáciu školského roka 2018/2019 

 Plán výchovno - vzdelávacej činnosti 

 Správu o výsledkoch  a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ za 

školský rok 2017/2018 

 Správu o hospodárení 

 Vnútorné predpisy 

2.5. Pracovné porady 

Pracovné porady sa uskutočňovali  1-krát mesačne v pondelok. Na pracovných 

poradách sa pripravovali príležitostné podujatia v jednotlivých oddeleniach, robil 

sa rozbor pripravovaných podujatí podľa organizačných zabezpeče-

ní, vyhodnocovali sa realizované podujatia. Riešili sa problémy, ktoré sa vyskytli 

v rámci jednotlivých podujatí a prijímali sa odporúčania pre budúce obdobie, aby 

sa rovnaké problémy a nedostatky nevyskytli. Pripravoval sa mesačný plán práce 

a taktiež zameranie   činnosti v našom zariadení počas prázdnin. Pracovných po-

rád sa zúčastňovali aj pedagógovia SZUŠ Quo vadis, ktorí participujú na všetkých 

podujatiach a aktivitách SCVČ Quo vadis. 

Diskutovalo  sa o rôznych informáciách súvisiacich s prácou v SCVČ ako aj 

úlohách na zabezpečenie výchovnej práce v našom školskom zariadení a o pracov-

ných podmienkach  a celkových podmienkach nášho školského zariadenia pre vý-

chovno – vzdelávaciu činnosť.  

 



Prijímali a kontrolovali sa úlohy pre zabezpečovanie výchovno – vyučovacej čin-

nosti v školskom zariadení. 

Zabezpečovala sa propagácia  činnosti SCVČ. 

Rozoberala a hodnotila sa činnosť v záujmových útvaroch ako aj práca externých 

pracovníkov. 

Prerokovávali a schvaľovali sa vnútorné predpisy.  

Operatívne sa riešilo zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti. 

3. Prehľad záujmových útvarov 

Podarilo sa nám otvoriť nové záujmové útvary ako Planéta pohybu, IT vzdelávanie. 

Oddelenie estetiky a kultúry Počet členov 

Hip Hop tanec  Wanted 21 

Hip Hop tanec Wanted nad 15 rokov 25 

Planéta pohybu   8 

Latino tanec 10 

Spoločenský tanec  9 

Oddelenie spoločenských vied   

Montessori doučovanie – 3 skupiny 50 

Kreatívna fotografia  2 

IT vzdelávanie 7 

Oddelenie prírodných vied  

Canisterapia – 5 skupín ŠZŠ, 5 skupín 

III. ZŠ, 5 skupín IX. ZŠ 
154 

Prírodovedecký - 3 skupiny 37 

Oddelenie telovýchovy a športu  

Plavecký – 2 skupiny 30 

Karate - nad 15 rokov 25 

Karate – 3 skupiny 60 

Škola korčuľovania - 2 skupiny 41 

Športová príprava a Pilates – 7 skupín 96 

Športová príprava a Pilates - nad 15 r. 8 

Kraso Pilates Zvolen 8 

Kraso Pilates Detva 12 

Plavecká akadémia Beruška  31 

Tenis 2 skupiny  26 



Názov podujatia 

Upírske denníky – podujatie počas jesenných prázdnin 

Mikulášske večierky na záujmových krúžkoch 

Aktivity v rámci projektu Nadácia MMarket– záujmový útvar Karate 

Deti sveta – karneval na ľade počas polročných prázdnin v spolupráci s Unicef 

Návšteva výstav v rámci enviromentálnej výchovy – Prírodovedecký krúžok 

Enviromentálne prednášky pre deti MŠ, ZŠ 

Exkurzie v rámci enviromentálnej výchovy – Prírodovedecký krúžok 

Míľa pre mamu– spolupráca s Rodinným centrom Svet rodiny o.z. 

Interaktívne prednášky pre ZŠ na tému Kyberšikany 

Guláš so psíkmi – zábavné podujatie pre členov záujmového krúžku Canisterapia 

Deň Zeme - enviromentálne aktivity 

MDD – spolupráca s mestom Zvolen (aktivity na námestí) 

Zvolenské korzo – spolupráca s mestom Zvolen (aktivity na námestí) 

Benefičný turnaj – spolupráca s Hasičským zborom (aktivity na letnom štadióne) 

Sústredenia športových krúžkov 

Montessori dielničky – aktivity v Montessori centre pre rodičov s deťmi 

Spolu počet podujatí : 132 

Celkový počet účastníkov : 4234 

Do 15 rokov : 2602 

Nad 15 rokov : 1632 

5. Kvalifikovanosť pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

5.1. Pedagogickí zamestnanci       

Fyzický stav:  1   Priemerný evidenčný počet: 1 

zamestnanec vzdelanie pracovné zaradenie 

Mgr. Miroslava Lenďáková Magisterské štúdium        riaditeľka 

POČET ČLENOV V ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROCH V ŠK.ROKU 2018/2019 
 

Počet detí vo výkaze 15-01 : 715 (654 do 15r. a 58 nad 15r.) 

Počet uznaných detí na základe prepočtu mesta Zvolen : 510 (minulý školský 

rok počet 477) 

Počet záujmových krúžkov : 49 

Do 15 rokov : 46 

Nad 15 rokov : 3 (Tanec, Pilates, Karate) 

Počet detí Zvolen: 590 

Počet detí mimo Zvolen: 69 

Podpora záujmového vzdelávania z okolitých obcí : 

Na základe zmlúv nám na túto činnosť prispievali obce Pliešovce, Tŕnie, Ková-

čová, Očová, Veľká Lúka. 

Prijaté vzdelávacie poukazy : 

V tomto školskom roku sme na záujmové vzdelávanie prijali 304 vzdelávacích po-

ukazov. 

4. Príležitostná činnosť 

4. 1. Príležitostné podujatia 



5.2. Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický stav: 6  Priemerný evidenčný počet: 6 

 
 

Hospodárka vykonáva pracovnú činnosť zo zdrojov financovania SCVČ Quo vadis, 

ostatní nepedagogickí zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na základe 

Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Pozícia školníka bola financovaná zo zdrojov 

národného projektu ÚPSVaR – Praxou k zamestnaniu. 

zamestnanec vzdelanie pracovné zaradenie 

Mgr. Miroslava Danajková Vysokoškolské Administratívna pracovníčka 

Ing. Angela Obročníková  Vysokoškolské Mzdový a personálny referent  

Bc. Lucia Machavová Stredoškolské Ekonómka 

Ing. Denisa Sciranková Vysokoškolské  Marketingový koordinátor 

Ing. Veronika Urblíková Vysokoškolské Hospodárka 

Radoslav Balog (od1/2019) Stredoškolské Školník 

5.3. Externí zamestnanci 

Fyzický stav: 14 

Oddelenie estetiky a kultúry 

Spoločenský tanec – Ing. Zora Abrahámová (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 

Hip hop tanec – Wanted – Mgr. Štafan Chlebo (Mandátna zmluva) 

Latino tanec – Juraj Fáber (Mandátna zmluva) 

Planéta pohybu – Matej Škoda (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 

Oddelenie spoločenských vied 

Montessori doučovanie – Mgr. Pavlína Cicková (Dohoda o pracovnej činnosti) 

IT vzdelávanie - Róbert Kontoš (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 

Kreatívna fotografia – Pavel Albert ( Zmluva o dobrovoľníckej činnosti)) 

Oddelenie prírodných vied 

Canisterapia – diplomovaný canisterapeut Miroslav Suja (Zmluva 

o dobrovoľníckej činnosti + Zmluva o spolupráci) 

Prírodovedecký – Ing. Gabriela Jochimová, PhD. (cez projekt ÚPSVaR) 

Oddelenie telovýchovy a športu 

Plavecký – Miroslava Oklepková (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + Zmluva 

o spolupráci) 

Karate – Bibiána Jeleňová (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + Zmluva 

o spolupráci) 

Škola korčuľovania – JUDr.Ing. Pavel Latta (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + 

Zmluva o spolupráci ) 

Športová príprava a Pilates – Mgr. Miroslava Lenďáková (interný zamestnanec) 

Plavecká akadémia Beruška – Martin Slašťan (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + 

Zmluva o spolupráci) 

Kraso Pilates Zvolen – Mgr. Miroslava Lenďáková (interný zamestnanec)  

Kraso Pilates Detva – Mgr. Miroslava Lenďáková (interný zamestnanec)  

Tenis – Jana Tužinská – (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + Zmluva o spolupráci) 



Pohár SNP 6.10.2018 : Jušková Dana 3. miesto kata 16+, Ľubica Olajcová 2. 

miesto kata 16+, Wengerová Radka 3. miesto kumite juniorky +53 kg  

Trstenský pohár 10.11. 2018: Lenka Jušková 3. miesto kata kadetky, Lukáčová 

Lucia 3. miesto kata ml žiačky začiatočníčky, Medveďová Viktória 2. miesto 

kumite ml. kadetky do 50 kg, Môc Matej Kata juniori 1. miesto, Olajcová Ľubica 

kata juniorky 3. miesto  

Zvolen cup 2019  10.2.2019: Lukáčová Lucia 1. miesto kata ml. žiačky začiatoč-

níčky, Matej Môc 3. miesto kata muži, Olajcová Ľubica kata ženy 2. miesto  

1. kolo Slovenského pohára detí a žiakov 16.2.2019 Trenčín: Lukáčová Lu-

cia kata ml. žiačky začiatočníčky 3. miesto, Mojžiš Ivan agility chlapci 10 roční 3. 

miesto,  

Kachicun cup 16.3.2019: Jušková Lenka kata 12-13 ročné 3. miesto, Lukáčová 

Lucia kata 8-9 ročné začiatočníčky 1. miesto + kata 10-11 ročné začatočníčky 1. 

miesto, Matuščák Michal kata 10-11 roční 3. miesto, Medveďová Viktoria kumite 

12-13 r. do 50 kg 2. miesto  

 

 

 

 

 

 

 

2. kolo Slovenského pohára detí a žiakov Myjava 23.3. 2019:  

Lukáčová Lucia kata ml. žiačky začiatočníčky 1. miesto  

Ivan Mojžiš agility chlapci 10 roční 3. miesto  

3. kolo Slovenského pohára detí a žiakov Stará Ľubovňa 13.4. 2019:  

Lukáčová Lucia 1. miesto kata ml. žiačky začiatočníčky  

Grand prix Žilina 27.4. 2019: Lukáčová Lucia 1. miesto kata ml. žiačky začoa-

točníčky, Matuščák Michal 2. miesto kata ml. žiaci začiatočníci, Mojžiš Ivan 3. 

miesto kumite 10-11 rokov do 40 kg, Môc Matej kata muži 3. miesto  

6. Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti 

 

Našim najúspešnejším záujmovým útvarom je športový záujmový útvar Karate, 

ktorý dosahuje pravidelne vysoké ocenenia. V tomto školskom roku sa zúčastnili 

celoslovenských pohárových súťaží s nasledovným umiestnením :  



7. Výchovno – vzdelávacia činnosť 

Činnosť zariadenia  sa realizovala  v 4 oddeleniach: 

 prírodovedy 

 telovýchovy a športu 

 spoločenských vied 

 estetiky a kultúry 

7.1. Pravidelná záujmová činnosť 

Pravidelná činnosť v ZÚ bola organizovaná v jednotlivých oddeleniach školského 

zariadenia: 

 v  záujmových útvaroch 

 v súboroch 

7.2. Príležitostná činnosť 

Príležitostná činnosť bola zameraná aj pre širšiu skupinu detí a mládeže mesta 

ako aj pre dospelú verejnosť, nielen pre tých , ktorí pracujú v ZÚ. Sme radi, že 

množstvo podujatí sa už v stalo tradíciou s pravidelnou organizáciou a ponukou 

pre cieľové skupiny vychádzajúc z ich záujmu. Takými podujatiami sú naprí-

klad : 

Pozvánky na pripravované podujatia a aktivity , taktiež výstupy a fotografie 

z aktivít sú uverejňované na dostupných informačných webových portáloch. 

Svoju činnosť SCVČ Quo vadis prezentuje aj formou vynovenej webovej stránky. 

Všetky činnosti spojené s prezentáciou zariadenia zabezpečuje marketingový ko-

ordinátor zariadenia.  

11.5.2019 MSR Poprad: Lukáčová Lucia kata ml.žiačky začiatočníčky 2. mies-

to  

Memoriál Jozefa Juhaňáka Žiar nad Hronom 18.5.2019: Lucia Lukáčová 

1. miesto kata ml. žiačky začiatočníčky, Michal Matuščák 3. miesto kata ml. 

žiaci začiatočníci, Medveďová Viktória 2. miesto kumite 12-13 ročné do 50 kg, 

Mojžiš Ivan kumite 10-11 r. nad 35 kg  3. miesto  

1.6. Žarnovický pohár: Michal Matuščák 3. miesto st. žiaci začiatočníci,  

Mojžiš Ivan 3. miesto kumite 10-11 do 40 kg  



Kultúrne programy pre verejnosť a rodičov v spolupráci s mestom Zvolen  

( Deň detí, Zvolenské korzá) 

Tajomstvo strašidiel – podujatie zamerané pre menšiu vekovú kategóriu detí 

s rodičmi ( zábavné podujatie ) 



Míľa pre mamu - rodinné podujatie v spolupráci RC Svet rodiny 

Karneval na ľade – pohybovo zábavné aktivity na ľade pre rodiny s deťmi 

7.3. Prázdninová činnosť 

V rámci ponuky mestských táborov uplatňujeme 

marketingovú stratégiu Fantasyland – so svojím 

samostatným logom, ktoré sa stalo súčasťou všet-

kých táborových aktivít, suvenírov a zľavovou 

kartou. 



V tomto školskom roku sme zamerali ponuku mestských táborov nasledovne : 

Jarný mestský tábor „Rýchla rota, čo sa motá“ (žiaľ nepodarilo sa nám ho 

naplniť). 

Letný mestský tábor „Cestománia“  

Termín : 15.7. – 19.7.2019 

Finančné zabezpečenie : z príjmu tábora – poplatok za dieťa 

Cieľová skupina : deti mesta Zvolen a okolie 

Cieľ podujatia : letná táborová činnosť, nábor do záujmových krúžkov 

Počet účastníkov : 38 

Deti : 31 Z toho dievčatá : 20 Chlapci : 11 

Mládež :2  Z toho dievčatá : 2 Chlapci : 0 

Dospelí : 5 

ROZBOR PODUJATIA :   

Letný mestský tábor „Cestománia“ je zameraný na spoznávanie Slovenska. Deti 

získavajú nové zážitky spoznávaním rôznych miest, na ktorých sú pre ne priprave-

né konkrétne aktivity, program. V tomto roku sme pripravili program nasledovne : 

Pondelok :  Banská Belá – Beliansky park (turistika, enviro aktivity) 

Utorok : Prievidza – Hostel, Výstava divadelných bábik (mysteriózne aktivity, 

umenie) 

Streda : Levice – Atlatis centrum (vzdelávacie, zábavné aktivity) 

Štvrtok : Lučenec – Mestské múzeum, Synagóga (spoznávanie histórie) 

Piatok : Podhájska – Termálne kúpalisko (pohybové aktivity) 

Pre deti bol okrem programu zabezpečený pitný režim, obedy a sprievodný animač-

ný program. 

Teší nás narastajúci záujem, rovnako aj skutočnosť, že sa k nám deti do letných 

táborov s radosťou vracajú. 



Letný mestský tábor – „Športovačka to je hračka II.“ 

Miesto podujatia : Hotel Tenis, Zvolen 

Termín : 5.8. – 9.8.2019 

Finančné zabezpečenie : z príjmu tábora – poplatok za dieťa 

Cieľová skupina : deti mesta Zvolen a okolie 

Cieľ podujatia : letná táborová činnosť, nábor do záujmových športových krúžkov 

Počet účastníkov : 62 

Deti : 54  Z toho dievčatá : 26 Chlapci : 28 

Mládež : 1 Z toho dievčatá : 1 Chlapci : 0 

Dospelí : 6 

ROZBOR PODUJATIA :   

Letný mestský tábor „Športovačka to je hračka II“ bol koncipovaný na športové 

aktivity, ktoré boli garantované trénermi našich záujmových športových krúž-

kov, a uskutočnil sa ako II. ročník. Zámerom bolo opäť odprezentovať športové 

krúžky, ponúknuť deťom športovú alternatívu trávenia voľného času 

s možnosťou prihlásiť sa do krúžkov, ktoré ich v rámci tábora oslovili. Program 

bol vystavaný na jednotlivé športové aktivity : Pilates, Karate, Škola korčuľova-

nia, Plávanie – akadémia Beruška. Z každej aktivity absolvovali deti tréning pod 

dohľadom odborných trénerov hravou formou, v priestoroch kde sa záujmový 

krúžok realizuje. Deti boli rozdelené do tímov, ku ktorým si sami vytvorili názvy 

a vlajky, počas celého tábora si do tímov za jednotlivé aktivity zbierali body. Po-

sledný táborový deň bolo vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien. Okrem 

športových tréningov pre deti bolo pripravených množstvo iných aktivít, riešenie 

indícií a pod. 

V porovnaní s minuloročným športovým táborom nám výrazne stúpol záujem zo 

strany rodičov a detí, čo nás samozrejme teší a zaväzuje k ešte väč-

šej profesionalite. 



Záujem o nami organizované mestské tábory má vzrastajúcu tendenciu, teší nás, 

že väčšina detí sa do našich turnusov vracia, čo je pre nás, spolu so spokojnosťou 

rodičov, tá najpozitívnejšia spätná väzba. 

7.4. Spolupráca 

SCVČ Quo vadis realizuje spoluprácu so športovými klubmi, 

sú vypracované zmluvy o spolupráci. V tomto školskom roku 

sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu s Virtuálnym centrom vo 

Zvolene. Najvýraznejšia a najplodnejšia je spolupráca 

s hokejovým klubom HKM Zvolen, ktorý participuje ako náš 

partner na väčšine našich podujatí (Karneval na ľade, Letný 

hokejový camp a pod.) 

SCVČ spolupracuje a pracuje v úzkej súčinnosti so SZUŠ Quo vadis a OZ Quo vadis. 

V rámci zvolenských základných škôl spolupracuje SCVČ Quo vadis so Špeciálnou 

základnou školou, ZŠ Jilemnického a ZŠ Mládeže, na ktorých naše zariadenie realizu-

je svoju výchovno – vzdelávaciu činnosť.  



Ďalšia spolupráca : 

Podpolianske osvetové stredisko –  aktívnym zapájaním našich pedagogických 

zamestnancov pri organizácii podujatí, vystúpení našich záujmových útvarov . 

Via Abba – terapeutické a tréningové centrum pre deti s autizmom. Spolupráca 

v v projektovej činnosti – tvorba projektu do Nadácie Coop Jednota 

Krízové centrum Dorka –  účasť detí v letnom mestskom tábore „Športovačka to 

je hračka II.“ (znížený poplatok na dieťa na pokrytie nákladov). Deti zapísané 

v našich školských zariadeniach oslobodenie od mesačných poplatkov za záujmové 

krúžky. Taktiež pripravujeme ďalšie spoločné projekty. 

V tomto školskom roku sme rozšírili partnerskú spoluprácu : 

Organizácia Unicef – zorganizovanie podujatia „Deti sveta“ – Karneval na ľade, 

výťažok ktorého bol venovaný tejto organizácii za účasti výkonnej riaditeľky orga-

nizácie, na základe splnenia všetkých podmienok získa naše zariadenie certifikát 

Škola priateľská k deťom. Do budúcna plánujeme spoluprácu rozšíriť. 

7.5. Cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja 

školského zariadenia na školský rok 2017—2020 a vyhodnotenie jeho 

plnenia 

V tomto školskom roku sme vychádzali pri tvorbe strategických dokumentov zaria-

denia z koncepčných zámerov, ktoré vyplývajú z Koncepcie zariadenia. 

 Zlepšiť a rozšíriť spoluprácu so školami a materskými školami mesta Zvolen 

v oblasti enviromentálnej výchovy 

 Zlepšiť a rozšíriť spoluprácu so školami a organizáciami mesta Zvolen v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov 

 Zlepšiť a rozšíriť ponuku komerčných aktivít prostredníctvom terapeutických 

programov 

 Rozšíriť ponuku záujmových útvarov zariadenia SCVČ Quo vadis vo všetkých 

jeho oblastiach 

 Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti z menej podnetného prostredia  

 Zlepšiť oblasť multikultúrnej výchovy v spolupráci SZUŠ Quo vadis prostred-

níctvom výchovných koncertov   

 Zlepšiť projektovú činnosť zariadenia SCVČ Quo vadis 

 Zlepšiť marketing pre ponuku táborovej činnosti SCVČ Quo vadis 

 Zlepšiť didaktické vybavenie zariadenia pre organizovanie mestských táborov 



Priebežné plnenie koncepčných zámerov :  

 V tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať 8 enviromentálnych pred-

nášok pre deti materských a základných škôl mesta Zvolen pod odborným vede-

ním Ing. G.Jochimovej, PhD. (cez projekt ÚPSVaR od 18.12.2018), ktorých do-

pad vnímame veľmi pozitívne jednak v rozšírení spolupráce s V.ZŠ Zvolen pri 

realizovaní záujmového krúžku Prírodovedecký,  a tiež v budovaní členskej zá-

kladne tohto záujmového útvaru.  

 V tomto školskom roku sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu v tejto oblasti 

s inými základnými školami. Pretrváva dlhodobá spolupráca so Špeciálnou zá-

kladnou školou vo Zvolene. Bol vypracovaný plán preventívnych interaktívnych 

prednášok s jednotným uceleným konceptom, a celkovo bolo zrealizovaných 6 

prednášok predovšetkým na aktuálnu tému Kyberšikany. (Z: Ján Berky PZ) 

 V tomto školskom roku sa nám nepodaril náš zámer zrealizovať odborné semi-

náre Canisterapia (časová zaneprázdnenosť zahraničného partnera, ktorý je 

plánovaným garantom seminárov). Pokračuje spolupráca s Via Abba – trénin-

govým a terapeutickým centrom pre deti s autizmom (tvorba spoločného pro-

jektu na podporu tejto cieľovej skupiny). Plánovaná dlhodobá a užšia spoluprá-

ca s touto organizáciou. 

 Podarilo sa nám otvoriť nové záujmové útvary : IT vzdelávanie. V tejto oblasti 

je situácia v SCVČ Quo vadis momentálne stabilizovaná, zariadenie má aktuál-

ne dostatočný počet členov na financovanie svojej činnosti. Našim zámerom je 

prehlbovať a rozširovať fungujúce záujmové útvary, zamerať sa na tvorbu zau-

jímavých workshopov (napr. pripravované „Ryby, ryby, rybičky“ – téma rybolo-

vu) a na základe záujmov účastníkov kreovať vytváranie nových záujmových 

útvarov. 

 Pretrvávajúca dobre fungujúca spolupráca so ŠZŠ (Canisterapia, podujatia). 

Taktiež vynikajúca práca externej pracovníčky Mgr. P. Cickovej s touto skupi-

nou detí v rámci záujmového krúžku Doučovanie na ZŠ Jilemnického vo Zvole-

ne. Naďalej pokračuje spolupráca s Krízovým centrom Dorka (aktivity pre deti 

tohto zariadenia, účasť v letnom tábore za, práca dobrovoľníčky N. Lenďákovej 

v tomto zariadení, zápis detí zariadenia do našich záujmových krúžkov 

s odpustením poplatkov). Do budúcna plánujeme dlhodobú a rozšírenú spolu-

prácu cez projekty (Vianočný dar).  

 



6) V tomto školskom roku vypracovalo SCVČ Quo vadis projekt na Minister-

stvo financií - Interaktívne výchovné koncerty s témou multikultúrnej vý-

chovy, žiaľ tento projekt nebol podporený. V tejto oblasti, v súvislosti 

s naplnením nami stanoveného cieľa, vidíme možnosť úzkej spolupráce so 

Slovenským vzdelávacím inštitútom Iuventa, ktorý organizuje množstvo 

vzdelávacích programov s tematikou ľudských práv. Našim zámerom je vy-

tvorenie rovesníckeho vzdelávacieho programu s ucelenou ponukou pre ZŠ. 

V súčasnosti sa pripravuje prvý takýto workshop pre ZŠ na tému predsud-

ky (dobrovoľníčka Nela Lenďáková), ktorá absolvovala vzdelávací seminár 

spolu s riaditeľom zariadenia v oblasti neformálneho vzdelávania, a je zapo-

jená do  ďalších vzdelávacích aktivít Iuventy. 



Plán práce SCVČ  Quo vadis vychádzal z výchovného programu školského zariade-

nia. Bol zameraný na  pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú činnosť. 

Vo všetkých týchto činnostiach sme sa snažili vychádzať  zo záujmu, potrieb detí, ich 

rodičov ako aj širšej verejnosti nášho mesta. V pravidelnej záujmovej činnosti sme 

napĺňali jeden zo základných cieľov nášho zariadenia a tou je práca s deťmi z menej 

podnetného prostredia.  

7) V rámci projektovej činnosti SCVČ Quo vadis vypracovalo celkovo 3 projekty: 

„Spoločne“ – podpora detí s autizmom (Nadácia COOP Jednota),“ Interaktívne 

výchovné koncerty“ – (Ministerstvo financií), „Planéta karate“(Nadácia M Mar-

ket), ktorý bol nadáciou podporený a v tomto školskom roku sa úspešne zreali-

zoval. Rovnako sa SCVČ Quo vadis zapojilo do národných projektov ÚPSVaR 

na základe ktorých sme získali finančné zdroje pre ľudské zdroje (školník, pe-

dagóg na enviromentálnu výchovu). V súčasnosti bol predložený projekt do vý-

zvy  Operačného programu ľudské zdroje na zlepšovanie študijných výsledkov 

žiakov so špeciálnymi výchovnými vzdelávacími potrebami. 

8) Pokračujeme vo vytváraní ponuky podľa jednotného marketingu pre táborovú 

činnosť – Fantasyland. V tomto roku vysoký nárast účastníkov v letných den-

ných táboroch. 

9) Podarilo sa nám do zariadenia zakúpiť športové pomôcky na pohybové aktivity, 

spríjemniť a skrášliť priestory na Ivana Krasku (pracovná činnosť školníka). 



7.6. SWOT Analýza zariadenia 

                    Silné stránky                   Slabé stránky 

 kolektív kvalifikovaných, zaniete-
ných a ochotných, skúsených peda-
gogických pracovníkov, 

 dobré organizačné schopnosti pra-
covníkov, 

 flexibilita pedagogických pracovní-
kov a ochota ďalej sa vzdelávať, 

 zodpovednosť, ochota nepedagogic-
kých pracovníkov, 

 odbornosť a ochota externých pra-
covníkov, 

 vynikajúca spolupráca s HKM, 
 dostatočné materiálno – technické 

vybavenie 
a zabezpečenie školského zariadenia, 

 slušné priestorové podmienky, 
 dobrá spolupráca s rodičmi, 
 organizovanie zaujímavých príleži-

tostných podujatí, 
 pozitívna klíma, 
 zapájanie externých pracovníkov do 

celkového diania SCVČ Quo vadis, 
 dobrá spolupráca so ŠZŠ 

(Canisterapia, Deň Zeme, preventív-
ne aktivity). 

 normatívne financovanie, 

 nedostatočná spolupráca s MŠ 

a ZŠ nášho mesta – nevnímajú 

nás ako partnerov skôr ako kon-

kurenciu, 

 orientácia na tradičné remeslá 

(spolupráca s POS). 

  nestabilný tím z hľadiska ich fi-

nancovania, 

 neznalosť pedagogických výcho-

dísk Montessori, 

 priestory na aktivity mimo sídla, 

 malé vonkajšie priestory, 

 nedostatok komerčných aktivít 

( neplánujeme ich príjem ), 

 nevyužívanie dobrovoľníkov 

                   Príležitosti                     Ohrozenia 

 vzdelávanie pracovníkov, 

 využívanie grantových programov, 

 využívanie a zapájanie dobrovoľní-

kov do organizovania voľnočaso-

vých aktivít, 

 participácia na organizovaní podu-

jatí Mesta Zvolen, 

 programy pre základné školy 

(špecializovaný prístup k nadaným 

a talentovaným deťom, intolerancia 

k formám šikanovania, prevencia 

proti látkovým a nelátkovým závis-

lostiam, 

 Nariadenie vlády o zmene finan-

covania činnosti CVČ z podielo-

vých daní 

s účinnosťou od 1.1.2011, 

 znižovanie normatívneho financo-

vania samosprávou, 

 slabá finančná situácia v rodi-

nách, nárast rodín v hmotnej nú-

dzi, 

 záujmová činnosť na školách, 

 poplatky SOZA – Slovenskému 

obchodnému zväzu autorov, 

 konkurencia na trhu. 

 zrušenie CVČ 



Vo Zvolene: 09.09.2019                                                  Mgr. Miroslava Lenďáková 

                                                                                      Riaditeľka SCVČ QUO VADIS  


