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Profilácia Súkromného centra voľného času QUO VADIS 

Súkromné centrum voľného času ( ďalej len SCVČ ) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Je školským zariadením s celoročnou 

činnosťou. Usmerňuje vývoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie, zdokonaľovanie 

schopností a praktických zručností. Podieľa sa na formovaní nielen talentov, ale aj širokej 

cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času. 

 

Svojim charakterom sa zameriava na organizovanie voľno časových aktivít najmä pre deti 

z málo podnetného prostredia s dôrazom na deti rómskeho pôvodu. To je dôvod, prečo deti 

navštevujúce toto zariadenie neplatia poplatky a teda zariadeniu nevznikajú mimorozpočtové 

príjmy. 

 

Činnosť SCVČ je: 

 pravidelná - v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kluby, kurzy) 

 príležitostná - predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne, 

krajské aj celoslovenské súťaže žiakov ZŠ, SŠ, exkurzie, prehliadky, prednášky, 

besedy a iné 

 spontánna - relaxačné a rekreačné činnosti 

 prázdninová - prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé 

aktivity pre deti a mládež. 

Významnou úlohou SCVČ je prispievať: 

 k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu 

života mladého človeka 

 ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže 

 k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí 

 k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny 

oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich 

sebavzdelávanie sebavýchovu 
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Cieľové skupiny realizácie určených cieľov 

 

Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež z málopodnetného prostredia: 

 Deti zo Špeciálnej základnej školy na Sokolskej ulici vo Zvolene 

 Deti z ostatných Základných škôl vo Zvolene, ktoré nemajú vytvorené podmienky 

a možnosť vzdelávať sa v umeleckej oblasti pod vedením odborných pedagógov, 

nakoľko ich rodičia z akýchkoľvek dôvodov ( finančné, osobné ) svojim deťom 

neumožňujú takýto rozvoj ich osobnosti 

 Deti rómskych marginalizovaných komunít, ktoré žijú segregovane, resp. separovane 

od majoritnej spoločnosti a nemajú príležitosť, ani finančné podmienky, aby napriek 

svojmu talentu navštevovali ZUŠ za poplatok 

 Handicapované deti a deti rodičov v sociálnej núdzi 

 Deti týrané, resp. deti týraných matiek 

 Mládež a dospelí so záujmom vzdelávať sa v umeleckej oblasti, resp. absolvovať 

alebo dokončiť si umelecké vzdelanie  

 

Pridanou hodnotou celého zámeru je pôsobenie špeciálnych pedagógov, resp. sociálnych 

pracovníkov, ktorí sú v škole takéhoto zamerania nepostrádateľou súčasťou, nakoľko bude 

v mnohých prípadoch nutná aktívnejšia spolupráca s rodinnými príslušníkmi a rodičmi 

dieťaťa. Ich úlohou bude individuálne pristupovať k rôznym problémom dieťaťa, motivovať 

rodinu k aktívnejšej spolupráci so školou a dozerať na pravidelné zúčastňovanie sa dieťaťa na 

hodinách a vo výchovno- vzdelávacom procese. 

 

D§ležitým článkom výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže z málopodnetného 

prostredia je pristúpiť i k otvoreniu záujmových útvarov pre dospelých, kde našim zámerom 

je motivovať samotných rodičov, aby sa zapojili do umeleckej prípravy a voľnočasových 

aktivít svojich detí, resp. aby oni sa oni sami vzdelávali v rôznych umeleckých odboroch 

a boli tak vzormi pre svoje deti. 

 

Súčasný stav činnosti Centra voľného času Quo vadis 

Počty žiakov k 15.9.2008:   76 

 

Počet záujmových krúžkov: 3 

 

Súkromné centrum voľného času Quo vadis zahájilo činnosť 1.9.2008. Na základe tejto 

skutočnosti boli otvorené iba tri záujmové útvary s orientáciou na tanec – hip – hop, latinsko-

americké tance a tretí krúžok bol zameraný na doučovanie detí neprospievajúcich, resp. 

prospievajúcich veľmi slabo na prvom stupni Základných škôl s dôrazom na rómske deti 

prvého ročníka.  

 

     V  roku 2008  činnosť sa SCVČ Quo vadis vo Zvolene  zamerala na plnenie nasledovných 

hlavných úloh: 

 Zabezpečenie výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívneho oddychu detí a mládeže 

počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou: 

      A/  pravidelnej činnosti - krúžky 



      B/  príležitostnej činnosti - jednorazové alebo opakujúce sa podujatia 

      C/  zabezpečovaním športových súťaží  

 Vhodnými metódami a formami bola práca zameraná na prevenciu drogovej závislosti 

-  program boja proti drogám. 

 Pri rozvoji záujmovej činnosti sme kládli dôraz na výber externých pracovníkov s 

dôrazom na  ich odbornosť. 

 Uskutočnili sme spoločné otvorenie a ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti 

externých  pracovníkov. 

 Boli organizované podujatia zamerané na antidiskrimináciu a pestovanie sebavedomia 

a sebauvedomovania rómskych detí a mládeže. 

 Naštartovalo sa rozvíjanie spolupráce so školami,  školskými zariadeniami, 

spoločenskými   organizáciami a podnikateľskými firmami.  

Dlhodobé ciele SCVČ do roku 2015 

 

Hlavným cieľom dlhodobého pôsobenia SCVČ je zebezpečiť vzrastajúci dopyt detí a mládeže 

po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferenčných aktivít za účelom kvalitatívneho 

zviditeľnenia SCVČ. 

 

Centrum predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo: 

 centrom organizovania a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej, 

rekreačnej a športovej činnosti 

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

aj neštátnymi inštitúciami bude vytvárať podmienky pre deti a mládež 

 inštitúciou zhromažďujúcou základné informácie z oblastí voľného času, primárnej 

prevencie závislostí, spolupráce, vzdelávania a vytvárajúcou informačnú databázu pre 

deti a mládež, občianske združenia a pod. 

SCVČ bude poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a 

všetkým záujemcom formou: 

 odborných konzultácií 

 organizovaním školení, seminárov 

 vydávaním metodických materiálov. 

Konkrétne formy realizácie dlhodobých cieľov 

 vytvárať kvalitné podmienky pre voľnočasové aktivity dosiahnutím dostatočnej 

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

tretieho sektora v rámci mesta Zvolen, hlavne spoluúčasťou na rôznych typoch 

projektov 

 rozvíjanie činnosti Občianskeho združenia QUO VADIS,o.z.  

 rozvíjať spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou poradňou, Policajným zborom SR, 

Mestskou políciou, Zborom požiarnej ochrany, Slovenským červeným krížom, 

Pohronským osvetovým strediskom, Mestským kultúrnym centrom 

 venovať sa projektom - mládežnícke výmeny a dobrovoľníctva 

 získané zručnosti zo školenia projektový manažment odovzdávať ostatným školám, 

verejnosti - organizovať stretnutia na výmenu skúseností 



 zintenzívniť prácu na projektoch v rámci horizontálenj priority marginalizované 

rómske komunity a "Počítače pre školy" cez Slovak Telecom (zabezpečiť podmienky 

na inštaláciu PC - vytvoriť vhodnú PC učebňu) 

 vytvoriť podmienky pre činnosť s nezamestnanou mládežou - klubové stretnutia 

 sprostredkovávať informácie a poznatky z oblasti ponúk voľnočasových aktivít, 

spoločenského života cez rôzne formy výchovy a vzdelávania 

 v súlade s Národným programom zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie 

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

negatívne spoločenské javy) 

 vytvárať priestor pre jednotlivcov a prezentáciu ich schopností, ale aj pre kolektívy 

SZUŠ (súťaže, prehliadky a pod.) 

 zvyšovať odbornú úroveň pedagogických pracovníkov SCVČ prostredníctvom 

školení, kurzov 

 rozšíriť a skvalitniť vydávanie edičných titulov SCVČ 

 vytvárať lákavé formy prázdninovej a rekreačnej činnosti 

 zamerať sa na mediálnu prezentáciu činnosti SCVČ, vytvoriť vhodnú formu 

komunikácie s verejnosťou - možnosť ponuky 

 otvoriť počas školského roka čo najväčší počet záujmových útvarov 

 

Plán zamerania pravidelnej záujmovej činnosti podľa 

oddelení do roku 2015 

1. Záujmové útvary oddelenia vedy a techniky: 

o plastikový modelár 

o počítačový 

o fotografický 

o technická tvorivosť 

o počítačová grafika 

o editácia hudby na pc 

2. Záujmové útvary oddelenia prírodovedy : 

o rybársky  

o chovateľský 

3. Záujmové útvary oddelenia estetiky: 

o tanečný 

o malý výtvarník 

o novinársky 

o divadelný 

o Maškrtníček - varenie 

o hudobný klub 

o country tanec 

o  hip – hop 

o  break dance 

o  latinsko-americké tance 

o  brušné, orientálne tance 

o  spoločenské tance 

o mažoretky 

o nemecký jazyk 



o anglický jazyk 

o  aranžovanie 

o  mladý vizážista 

o  módny návrhár 

o  výroba šperkov a šperkovníc 

o klub mládeže 

o mladý policajt 

o netradičná výtvarná 

o  hrnčiarsky 

o  pop spev 

o  Rómsky spev 

o  detský súbor folklórny 

o  popová kapela 

o  džezová kapela 

o  ľudová kapela 

4. Záujmové útvary oddelenia športu, turistika a rekreačnej činnosti: 

o karate 

o gymnastika 

o roztlieskavačky 

o aktívia - relax 

o aerobic 

o skautský 

o volejbal 

o rekreačné plávanie 

o futbal 

Predpokladaná príležitostná činnosť: 

 zameraná na všetky cieľové skupiny, ale aj na spoluprácu s rodinou 

 organizovanie olympiád, súťaží podľa POP na príslušný školský rok (práca s 

talentovanými deťmi a mládežou) 

 výlety, exkurzie 

 besedy, semináre na pútavé témy 

 návštevy divadelných predstavení 

 organizovanie výtvarných výstav, prehliadok SZUŠ 

 organizovanie odborných podujatí pre pedagógov škôl 

 projektová práca na primárnej prevencii drogovej závislosti a iných sociálno-

patologických javov 

 turistické a rekreačné aktivity 

 organizovanie pútavých a zábavných rekreačných táborov počas zimných, jarných i 

letných prázdnin 

 a iné formy pri príležitosti významných dní v kalendárnom roku 

 

Formy prezentácie činnosti SCVČ: 

 organizovanie Dní otvorených dverí - propagácia záujmových útvarov 

 propagovať aktuálnu činnosť pomocou rôznych verejných podujatí, reagovať na 

celospoločenské ciele, napríklad Svetové dni, Vyhlásenia a venovania roku niektorej 

oblasti života, podujatia vyhlásené medzinárodnými organizáciami 



 vytváranie ponúk pre cieľové skupiny o činnosti SCVČ 

 propagačno - výtvarnou činnosťou kvalitne prezentovať SCVČ 

 zabezpečiť fotodokumentáciu všetkých podujatí SCVČ 

 využiť všetky dostupné formy propagácie (AZTV, školské časopisy, mestský rozhlas a 

iné) 

Edičná činnosť: 

 pravidelné zverejňovanie termínov vlastných podujatí, ale aj úspechov SCVČ 

 propagovanie práce jednotlivcov aj kolektívov - úspechy súťaží 

 publikovanie a vydávanie edičných titulov (prevencia drogových závislostí, zdravý 

štýl života a pod.) 

 pravidelné vydávanie listov - informácií pre ZŠ, SŠ 

 

Spolupráca s inými inštitúciami: 

 

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

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

výrazná je v oblasti finančnej. 

 

Čiastkové zámery spolupráce: 

 udržiavať a rozvíjať spoluprácu so školami, školskými, kultúrnymi inštitúciami na 

území mesta Zvolen, ale i okresu, či regiónu 

 budovať nové vzťahy s nadáciami, občianskymi združeniami a inými subjektami, 

ktoré sa podieľajú na voľnočasových aktivitách pre deti a mládež 

 skvalitniť spoluprácu s Pedagogicko-psycholigickou poradňou, Ústavom pre verejné 

zdravie, SČK, Mestskou políciou, Športovým klubom a ostatnými inštitúciami 

 nadviazať spoluprácu s jednotlivými podnikmi a firmami pôsobiacimi na území mesta 

i okolia, za účelom realizácie spoločných projektov. 

 

Záver 

 

Súkromné centrum voľného času Quo vadis vo Zvolene čaká v budúcnosti neľahká úloha. 

Presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl, ktoré sa snažia svoju pôsobnosť rozšíriť aj na 

voľnočasové aktivity. 

Aj napriek tomu sa bude centrum snažiť aktívnou činnosťou preukázať svoju opodstatnenosť, 

svoje poslanie a miesto pri skvalitňovaní života mladých ľudí v meste zvolen s dôrazom na 

deti z málopodnetného prostredia, deti handicapované a talentované rómske deti. 

 

Predložená koncepcia bude jedným zo základných pilierov na skvalitnenie manažérskej práce, 

na propagáciu výsledkov vlastnej činnosti, na skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s ostatnými 

inštitúciami v meste. 

 


