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Správa o činnosti SCVČ QUO VADIS 

za školský rok 2017/2018 



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 2017/2018 

• Výchovný program SCVČ Quo vadis 

• Plán práce SCVČ Quo vadis 

• Vyhodnotenie plánov práce jednotlivých oddelení 

• Správa o hospodárení za rok 2017 

• 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 oddelenia prírodovedy Prírodovedecký, záujmové útvary oddelenia 

estetiky a kultúry Spoločenský tanec a Magic Dance Scholl, 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) 

uskutočňovali svoju  činnosť v Mestských kúpeľoch vo Zvolene, na Zimnom šta-

dióne vo Zvolene, vo Fitnes Family - Zvolen, v hoteli Tenis - Zvolen, v Športovej 

hale Technickej univerzity - Zvolen a na ZŠ Nám. Mládeže. 

Záujmové útvary z oblasti prírodných vied (Canisterapia) prebiehali na ŠZŠ So-

kolská a ZŠ Alexyho, ZŠ Nám. Mládeže a III.ZŠ Jilemnického. 

Vzdelávacie záujmové útvary ako Montessori doučovanie sa realizovali na ZŠ 

Jilemnickho vo Zvolene. Novovzniknutý záujmový z tohto oddelenia Kreatívna 

fotografia realizoval svoju činnosť v priestoroch Starej radnice vo Zvolene. 

Záujmové útvary ako Hip hop tanec a Latino prebiehali na Gymnáziu Ľ.Štúra 

a Technickej akadémii. 

 



2.3. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej  

činnosti školského zariadenia 

Príloha č. 1: Správa o hospodárení za rok 2017 

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 2017/2018 

• Plán výchovno—vzdelávacej činnosti 

• Správu o výsledkoch  a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ za 

školský rok 2016/2017 

• 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 

 

 

Oddelenie estetiky a kultúry Počet členov 

Hip hop tanec – 2 skupiny Wanted 25 

Magic Dance Schol   3 

Latino tanec   8 

Spoločenský tanec 11 

Oddelenie spoločenských vied   

Montessori doučovanie – 3 skupiny 38 

Kreatívna fotografia   3 

Oddelenie prírodných vied  

Canisterapia – 5 skupín ŠZŠ  

Canisterapia – 3 skupiny VII. ZŠ  

Canisterapia - 4 skupiny IX. ZŠ  

Canisterapia -  3 skupiny III. ZŠ Spolu: 189 

Prírodovedecký - 2 skupiny 24 

Oddelenie telovýchovy a športu  

Plavecký – 2 skupiny 35 

Karate – 3 skupiny 84 

Škola korčuľovania - 2 skupiny 28 

Športová príprava a Pilates – 7 skupín 91 

Plavecká akadémia Beruška  21 

Tenis 2 skupiny  25 

Podarilo sa nám otvoriť nové záujmové útvary ako Magic dance schol, Kreatív-

na fotografia, Škola korčuľovania a taktiež nadviazať spoluprácu s Plaveckou 

akadémiou Beruška a Lieskovskou tenisovou školou. 



4. Príležitostná činnosť 

4. 1. Príležitostné podujatia 

Názov podujatia 

Pátranie so Sherlockom Holmesom – podujatie počas jesenných prázdnin 

Mikulášske večierky na záujmových krúžkoch 

Štvorlístok – podujatie so zameraním na primárnu protidrogovú prevenciu 

Šmolko karneval – karneval na ľade počas polročných prázdnin 

Návšteva výstavy „Diviak lesný“ – prírodovedecký krúžok 

Enviromentálne prednášky pre deti MŠ, ZŠ 

Vysvieťme Zvolen na modro – spolupráca s o.z. Via Abba 

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 : 110 

Celkový počet účastníkov : 2.958 

Do 15 rokov : 1.668 

Nad 15 rokov : 1.290 

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    /

ukončené v auguste 

2016 / 

riaditeľka 

POČET ČLENOV V ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROCH V ŠK.ROKU 2017/2018 
 

Počet detí vo výkaze 15-01 : 606 (zahrnuté aj deti nad 15 r.) 

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

rok počet 477) 

Počet záujmových krúžkov : 43 

Do 15 rokov : 42 

Nad 15 rokov : 1 

Podpora záujmového vzdelávania z okolitých obcí : 

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

vá, Očová. 

Prijaté vzdelávacie poukazy: 

V tomto školskom roku sme na záujmové vzdelávanie prijali 200 vzdelávacích po-

ukazov. 



5.2. Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický stav: 3  Priemerný evidenčný počet: 3 

 
 

Marketingový koordinátor a hospodárka pracujú na čiastočný úväzok v SCVČ 

Quo vadis, ostatní nepedagogickí zamestnanci vykonávajú svoju činnosť pre toto 

zariadenia na Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti. 

zamestnanec vzdelanie pracovné zaradenie 

Mgr. Miroslava Danajková Vysokoškolské Administratívna pracovníčka 

Ing. Angela Obročníková  Vysokoškolské Mzdový a personálny refe-

rent  

Bc. Lucia Machavová Stredoškolské Ekonómka 

Ing. Denisa Sciranková Vysokoškolské  Marketingový koordinátor 

Ing. Veronika Urblíková  

(od. 02/2018) 

Vysokoškolské  Hospodárka  

5.3. Externí zamestnanci 

6. Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti 

 

Našim najúspešnejším záujmovým útvarom je športový záujmový útvar Karate, 

ktorý dosahuje pravidelne vysoké ocenenia.  

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) 

Magic dance schol – Mgr. Katarína Lešková (zmluva o dielo = z polatkov na tento 

záujmový krúžok) 

Oddelenie spoločenských vied 

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

Kreatívna fotografia – Pavel Albert ( 2x zmluva o dielo) 

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 upravená 1.1.2018 dodatkom) 

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

Plavecká akadémia Beruška – Eva Kováčová (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + 

Zmluva o spolupráci) 

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



V tomto školskom roku sa zúčastnili celoslovenských pohárových súťaží 

s nasledovným umiestnením : 

Tvrdošín cup 4.11. 2017 : 

Viktória Medveďová – 1. miesto 

Adam Širgel – 2. miesto 

Ivan Mojžiš – 2. miesto 

Slovenský pohár  v Partizánskom 3.3. 2018 

Viktória Medveďová – 1. miesto 

Viktória Medveďová – 3. miesto 

Lenka Jušková – 2. miesto 

Ivan Mojžiš – 1. miesto 

 

 

 

 

 

Memoriál J. Juhaňáka Žiar nad Hronom 5.5.2018 

Ivan Mojžiš – 3. miesto 

Lenka Jušková – 2. miesto 

Viktória Medveďová – 1. miesto 

Richard Sitár kategória kata – 3. miesto 

Richard Sitár kategória kumite – 3. miesto 

Grand prix Žilina 28.3.2018 

Matej Môc – 3. miesto 

Ľubica Olajcová – 4. miesto 

Ivan Mojžiš – 4. miesto 

Lenka Jušková – postup na MSR 

Žarnovica CUP 

Matej Môc – 3. miesto 

Lucia Lukáčová – 3. miesto 

Ivan Mojžiš – 3. miesto 

Lenka Jušková – 1. miesto 

 



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 : 

Tajomstvo strašidiel – podujatie zamerané pre menšiu vekovú kategóriu detí 

s rodičmi ( zábavné podujatie ) 

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.  

Pohár v Moštenici 

Miško Matuščák – 1. miesto 

Miško Matuščák – 3. miesto 

Ivan Mojžiš – 2. miesto 

Lucia Lukáčová – 3. miesto 

Majstrovstvá SR Košice 

Matej Môc – Majster Slovenska 



Kultúrne programy pre verejnosť a rodičov v spolupráci s mestom Zvolen  

( Deň detí, Zvolenské korzá) 



Štvorlístok – aktivity zamerané na primárnu protidrogovú prevenciu 

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



7.3. Prázdninová činnosť 

Tento školský rok sme vytvorili v rámci po-

nuky mestských táborov marketingovú stra-

tégiu Fantasyland – so svojím samostatným 

logom, ktoré sa stalo súčasťou všetkých tá-

borových aktivít, suvenírov, a zľavovou kar-

tou. 

V tomto školskom roku sme zamerali ponuku mestských táborov nasledovne : 

Jarný mestský tábor „Pátrači“ (žiaľ nepodarilo sa nám ho naplniť). 

 

Letný mestský tábor „Cestománia“ – letný tábor sa uskutočnil v našich pod-

mienkach už druhý krát, nakoľko v minulom roku sa stretol s pozitívnym ohla-

som. Tento rok bol opäť zameraný na spoznávanie Slovenska a každý deň si deti 

mohli odniesť zážitky z iného mesta a nasledovných výletov : 

Martin – Virtuálna realita, ked mali deti možnosť zahrať si  zaujímavé hry podľa 

vlastného výberu. Spoznávanie prostredníctvom virtuálneho sveta sa dotýkalo 

prírody, zábavy a rozprávky. 



Letný mestský tábor „Športovačka to je hračka“ - bol koncipovaný na špor-

tové aktivity, ktoré boli zagarantované trénermi našich záujmových športových 

krúžkov. Zámerom bolo odprezentovať športové krúžky, ponúknuť deťom športo-

vú alternatívu trávenia voľného času s možnosťou prihlásiť sa do krúžkov, ktoré 

ich v rámci tábora oslovili. Program bol vystavaný na jednotlivé športové aktivi-

ty : Pilates, Karate, Škola korčuľovania, Plávanie – akadémia Beruška. Z každej 

aktivity absolvovali deti tréning pod dohľadom odborných trénerov hravou for-

mou, v priestoroch kde sa záujmový krúžok realizuje. Deti boli rozdelené do tí-

mov, ku ktorým si sami vytvorili názvy a vlajky, počas celého tábora si do tímov 

za jednotlivé aktivity zbierali body. Posledný táborový deň bolo vyhodnotenie 

výsledkov a odovzdávanie cien. Okrem športových tréningov pre deti bolo pripra-



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 nadviazalo spoluprácu so športovými klubmi, sú vypracované 

zmluvy o spolupráci. V tomto školskom roku sa nám ju podarilo rozšíriť 

o Plaveckú akadémiu Beruška a Lieskovský tenisový klub. Najvýraznejšia 

a najplodnejšia je spolupráca s hokejovým klubom HKM Zvolen, ktorý particupu-

je ako náš partner na väčšine našich podujatí. 

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

vadis. 

V rámci základných škôl spolupracuje SCVČ Quo vadis so Špeciálnou základnou 

školou, ZŠ Jilemnického  na ktorých naše zariadenie realizuje svoju výchovno – 

vzdelávaciu činnosť.  



Ďalšia spolupráca : 

• Podpolianske osvetové stredisko –  aktívnym zapájaním našich pedagogic-

kých zamestnancov pri organizácii podujatí, vystúpení našich záujmových 

útvarov . 

V tomto školskom roku sme rozšírili spoluprácu o ďalšie organizácie, ktorú plá-

nujeme a pripravujeme na princípe pravidelného a dlhodobého charakteru: 

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

podujatie : Vysvieťme Zvolen na modro, Šmolko karneval. Do budúcna plánu-

jeme ďalšie spoločné projekty. 

• Krízové centrum Dorka – na základe finančného daru od sponzora účasť detí 

v Cestovateľskom tábore „Cestománia“, zakúpenia notebooku do zariadenia. 

Deti zapísané v našich školských zariadeniach bez uhrádzania poplatkov za 

záujmové krúžky. Taktiež pripravujeme ďalšie spoločné projekty. 

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 za-

riadenia z konpečných 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 prevecie 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 prostre-

dia  

• 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 tábo-

rov 



Priebežné plnenie koncepčných zámerov :  

) V tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať 6 enviromentálnych 

prednášok pre deti materských a základných škôl mesta Zvolen pod odbor-

ným vedením Ing. G.Jochimovej, PhD.(cez projekt ÚPSVaR), ktorých dopad 

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

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

kladne tohto záujmového útvaru.  

) V tomto školskom roku sa nám nepodarilo rozšíriť spoluprácu v tejto oblasti 

s inými základnými školami. Pretrváva dlhodobá spolupráca so Špeciálnou 

základnou školou vo Zvolene. Je potrebné vypracovať plán preventívnych 

podujatí s jednotným uceleným konceptom, hoci bol koncept vypracovaný ne-

naplnil sa realizáciou konkrétnych podujatí. (Z: riaditeľ, Ján Berky PZ) 

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

mináre Canisterapia (časová zaneprázdnenosť zahraničného partnera, ktorý 

je plánovaným garantom seminárov).  Podarilo sa nám v tejto oblasti nadvia-

zať spoluprácu s Via Abba – tréningovým a terapeutickým centrom pre deti 

s autizmom (Vysvieťme Zvolen na modro, Šmolko karneval). Plánovaná dlho-

dobá a užšia spolupráca s touto organizáciou. 

) Podarilo sa nám otvoriť nové záujmové útvary : Kreatívna fotografia, Magic 

dance school, Škola korčuľovania a nadviazať spoluprácu s dvomi športovými 

klubmi. 

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

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

pinou detí v rámci záujmového krúžku Doučovanie na ZŠ Jilemnického vo 

Zvolene. Ďalej sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Krízovým centrom 

Dorka (aktivity pre deti tohto zariadenia, nákup vybavenia cez sponzorský 

dar, účasť v letnom tábore cez sponzorský dar, práca dobrovoľníčky N. 

Lenďákovej v tomto zariadení, zápis detí zariadenia do našich záujmových 

krúžkov s odpustením poplatkov). Do budúcna plánujeme dlhodobú 

a rozšírenú spoluprácu cez projekty.  

) Nepodarilo sa nám v tejto oblasti zrealizovať žiadnu aktivitu ani naštartovať 

systematickú činnosť. Potrebná úzka súčinnosť so SZUŠ(tvorba programu). 



7) V tomto školskom roku bol vypracovaný projekt do Nadácie M-Market 

„Hľadáme talenty“ pre Viktóriu Medveďovú (úspešnú členku nášho Karate 

klubu), projekt bol podporený v súčasnosti sa realizuje. 

8) Podarilo sa nám už v minulom školskom roku nadstaviť jednotný marketing 

pre táborovú činnosť – Fantasyland veľmi úspešne. V tomto roku nárast 

účastníkov v letných denných táboroch. 

9) Podarilo sa nám do zariadenia zakúpiť športové pomôcky na pohybové aktivi-

ty, spríjemniť a skrášliť priestory na Prachatickej v ktorých sa táborová čin-

nosť realizuje. 

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

denia. 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.  



7.6. 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: 10.9.2018                                                   Mgr. Miroslava Lenďáková 

                                                                                      Riaditeľka SCVŠ QUO VADIS  


