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Správa o činnosti SCVČ QUO VADIS 

za školský rok 2019/2020 



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 2019/2020 

 Výchovný program SCVČ Quo vadis 

 Plán práce SCVČ Quo vadis 

 Vyhodnotenie plánov práce jednotlivých oddelení 

 Správa o hospodárení za rok 2019 

 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 (3 skupiny, 1 skupina na 

V.ZŠ), záujmové útvary oddelenia estetiky a kultúry Spoločenský tanec a Hip 

hop Wanted (malé skupiny), 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. 

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

kolská, ZŠ Námestie mieru, III.ZŠ Jilemnického. 

 

 

Vzdelávacie záujmové útvary ako Montessori doučovanie sa realizovali na ZŠ P. 

Jilemnického vo Zvolene, Ivana Krasku vo Zvolene. Záujmový útvar z tohto od-

delenia Kreatívna fotografia a IT vzdelávanie realizoval svoju činnosť 

v priestoroch Starej radnice a J. Jiskru vo Zvolene. 

Záujmové útvary ako Hip hop tanec (veľké skupiny) a Latino prebiehali na Gym-

náziu 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 2019 

2.4. Pedagogická rada 
 

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

pedagogickí zamestnanci školského zariadenia. Na svojich troch riadnych  zasad-

nutiach počas školského roku prerokúvali a schvaľovali: 

 Plán kontrolnej činnosti zariadenia 

 Plán práce školského zariadenia 

 Formy výchovno – vzdelávacej činnosti 

 Organizáciu školského roka 2019/2020 

 Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Správu o výsledkoch  a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ za 

školský rok 2018/2019 

 Správu o hospodárení 

 Vnútorné predpisy 

 Školský poriadok 

 Internú smernicu o protispoločenskej činnosti  

2.5. Pracovné porady 

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

poradách sa pripravovali príležitostné podujatia zariadenia, robil sa rozbor pri-

pravovaných podujatí podľa organizačných zabezpečení, vyhodnocovali sa realizo-

vané podujatia. Riešili sa problémy, ktoré sa vyskytli v rámci jednotlivých poduja-

tí 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, pripravovali sa podklady na vypraco-

vanie projektov.  

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, ktorú realizuje marketingový koor-

dinátor. 

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

pracovníkov. 

Prerokovávali a schvaľovali sa vnútorné predpisy.  

3. Prehľad záujmových útvarov 

Oddelenie estetiky a kultúry Počet členov 

Hip Hop tanec  Wanted 23 

Hip Hop tanec Wanted nad 15 rokov 25 

Latino tanec 7 

Spoločenský tanec 9 

Oddelenie spoločenských vied  

Montessori doučovanie – 3 skupiny 50 

Kreatívna fotografia 2 

IT vzdelávanie 5 

Oddelenie prírodných vied  

Canisterapia – 5 skupín ŠZŠ, 5 skupín 

III. ZŠ, 5 skupín IX. ZŠ 
187 

Prírodovedecký - 4 skupiny 46 

Oddelenie telovýchovy a športu  

Plavecký – 2 skupiny 22 

Karate - nad 15 rokov 54 

Karate – 3 skupiny 14 

Škola korčuľovania - 2 skupiny 47 

Športová príprava a Pilates – 7 skupín 107 

Športová príprava a Pilates - nad 15 r. 4 

Kraso Pilates Zvolen 8 

Kraso Pilates Detva 12 

Plavecká akadémia Beruška  49 

Tenis 2 skupiny  25 

Pilates pre deti 3 



Názov podujatia 

Halloween na ľade – podujatie počas jesenných prázdnin v spolupráci s HKM 

Mikulášske večierky pre členov záujmových krúžkoch 

Rovesnícke vzdelávanie – interaktívne prednášky pre ZŠ,SŠ na tému „Predsudky 

a my...“ 

Návšteva výstav v rámci enviromentálnej výchovy – Prírodovedecký krúžok 

Exkurzie v rámci enviromentálnej výchovy – Prírodovedecký krúžok 

Interaktívne prednášky pre ZŠ na tému Kyberšikany, Trestno právnej zodpoved-

nosti 

Tanečné workshopy – pre členov záujmového útvaru Hip hop 

Vystúpenia tanečných záujmových útvarov 

Sústredenia športových krúžkov 

Montessori dielničky – aktivity v Montessori centre pre rodičov s deťmi 

Počet podujatí : 104 

Celkový počet účastníkov : 2.058 

Do 15 rokov : 1.168 

Nad 15 rokov : 890 

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 

Mária Verešíková – cez národný 

projekt „Zosúladenie rodinného 

a pracovného života“ 

(od 1.2.2020 - do 31.1.2021)  

Stredoškolské 

s pedagogickým  

zameraním  

koordinátorka  

 oddelení  

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

Počet detí vo výkaze 15-01 : 792 (755 do 15r. a 37 nad 15r.) 

Počet uznaných detí na základe prepočtu mesta Zvolen : 513 (minulý školský 

rok počet 510) 

Počet záujmových krúžkov : 50 

Do 15 rokov : 47 

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

Počet detí Zvolen: 640 

Počet detí mimo Zvolen: 112 

Podpora záujmového vzdelávania z okolitých obcí : na základe zmlúv nám na túto 

činnosť prispievali obce Pliešovce, Tŕnie, Očová, Veľká Lúka, Turová, Sása 

 

Prijaté vzdelávacie poukazy : v tomto školskom roku sme na záujmové vzdeláva-

nie prijali 348 vzdelávacích poukazov. 

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. Michaela Kaňková Vysokoškolské Hospodárka 

Radoslav Balog (1 –9/2019) 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. Štefan Chlebo (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + 

Zmluva o spolupráci)  

Latino tanec – Juraj Fáber (Mandátna zmluva) 

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) 



1.2.2020  - Orava cup 2020 : Lucia Lukáčová, 3. miesto kata 10-11 ročné 

9.2.2020  - Zvolen cup  

16.2.2020  - Slovenský pohár detí a žiakov 1.kolo  

1.6.2020  - Slovenský pohár detí a žiakov - video súťaž: Lucia Lukáčová,  

                   2.  miesto kata  10-11 ročné 

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.  



Halloween – podujatie počas jesenných prázdnin pre deti a rodičov 



7.3. Prázdninová činnosť 

V rámci ponuky mestských táborov uplatňujeme mar-

ketingovú stratégiu Fantasyland – so svojím samostat-

ným logom, ktoré sa stalo súčasťou všetkých táboro-

vých aktivít, suvenírov a zľavovou kartou. 

Žiaľ väčšinu naplánovaných podujatí sa nám ne-

podarilo zrealizovať, nakoľko od marca nastala 

pandemická situácia, a  v súvislosti s opatreniami 

naše školské zariadenie postupovalo v zmysle vy-

pracovaného Krízového plánu, ktorý je súčasťou 

tejto Správy o činnosti ako príloha č.2. 



V tomto školskom roku sme zamerali ponuku mestských táborov nasledovne : 

Názov podujatia : Mestský tábor – „Cestománia“ 

Miesto podujatia : podľa programu 

Deň a hodina : 27.7. – 31.7.2020 

Organizátor: SCVČ Quo vadis 

Finančné zabezpečenie : z príjmu tábora – poplatok za dieťa 

Cieľová skupina : deti mesta Zvolen a okolie 

Cieľ podujatia : prostredníctvom celodenných špecifických aktivít zmysluplné vyu-

žitie voľného času počas letných prázdnin 

Počet účastníkov : 28 

Deti : 23 Z toho dievčatá : 9 Chlapci : 14 

Mládež :0  Z toho dievčatá : 0 Chlapci : 0 

Dospelí : 5 

ROZBOR PODUJATIA :   

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

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

né konkrétne aktivity, program. Cestovali sme väčšinou vlakom, pre deti to bol ne-

smierny zážitok. Tento rok bol, ale poznačený COVID 19 a tým súvisiacimi opatre-

niami, týkajúcich sa počtu detí, hygienickými a j zdravotnými požiadavkami. Na-

priek tomu sa nám Cestomániu podarilo úspešne zorganizovať. 

V tomto roku sme pripravili program nasledovne : 

Pondelok :  Hradné múzeum, Fiľakovo 

Utorok : Zážitková hra Medená Bystrica 

Streda : Interaktívna prezentácia tradičných ľudových remesiel v Očovej 

Štvrtok : UNESCO – drevený kostolík v Hronseku spojený s piknikom 

Piatok : Zážitkov banícke centrum Rožňava 

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

ný program. 

Teší nás , že sa k nám deti do letných táborov s radosťou vracajú. Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva poskytol súhlas k organizovaniu letných denných táborov 

SCVČ Quo vadis, Zvolen. 





Názov podujatia : Mestský tábor – „Športovačka to je hračka III.“ 

Miesto podujatia : Hotel Tenis, Zvolen 

Deň a hodina : 10.8. – 14.8.2020 

Organizátor: SCVČ Quo vadis 

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 : 43  

Deti : 37  Z toho dievčatá : 18 Chlapci : 19 

 Mládež :  Z toho dievčatá :  Chlapci :  

 Dospelí : 6 

ROZBOR PODUJATIA :   

 

Letný mestský tábor „ Avatar Športovačka to je hračka III“ bol koncipovaný na  

Avatar športové aktivity, ktoré boli zagarantované trénermi našich záujmových 

športových krúžkov, a uskutočnil sa ako III.ročník. Zámerom bolo opäť odprezen-

tovať športové krúžky, ponúknuť deťom športovú alternatívu trávenia voľného 

času s možnosťou prihlásiť sa do krúžkov, ktoré ich v rámci tábora oslovili. Pro-

gram bol vystavaný na jednotlivé  Avatar športové aktivity : Pilates, Karate, 

Škola korčuľovania, Plávanie – akadémia Beruška. Z každej  Avatar aktivity ab-

solvovali 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 jed-

notlivé aktivity zbierali body. Súčasťou programu boli aj outdorové aktivity 

s trénerom športovej animácie Slavomírom Pačutom. Posledný 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 klesol počet účastníkov, 

v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom COVID 19. Na realizáciu tábora pla-

tili určité obmedzenia zo strany poskytovateľa priestorov Hotela Tenis. Regio-

nálny úrad verejného zdravotníctva poskytol súhlas k organizovaniu letných 

denných táborov SCVČ Quo vadis, Zvolen. 





Názov podujatia : Letná škola „Planéta zážitkov“ 

Miesto podujatia : Špeciálna základná škola Zvolen 

Deň a hodina : 17.8. – 21.8.2020 

Organizátor: SCVČ Quo vadis, ŠZŠ Zvolen, Ministerstvo školstva 

Finančné zabezpečenie : Finančný grant Ministerstva školstva 

Cieľová skupina : žiaci Špeciálnej základnej školy Zvole, deti z Krízového centra 

Dorka  

Cieľ podujatia : letná táborová činnosť,neformálne vzdelávanie na podporu for-

málnej stránky učenia 

Počet účastníkov : 23 

Deti : 18 Z toho dievčatá : 9 Chlapci : 19 

 Mládež : 2  Z toho dievčatá : 2 Chlapci : 0  

 Dospelí : 3 

ROZBOR PODUJATIA :   

 

Letnú školu sme zorganizovali v spolupráci s našimi partnermi, ŠZŠ Zvolen, te-

rénnym sociálnym pracovníkom. Pracovníci a dobrovoľníci partnerských organi-

zácií boli pre našu školu nielen prínosom a obohatením, nakoľko v tematicky rôz-

norodých oblastiach konceptu našej školy podporili formálnu stránku učenia ne-

formálnym spôsobom vzdelávania. Naša letná škola „Planéta zážitkov“ prebieha-

la ako obsahovo integrovaný celok, v ktorom sa prepájali aktivity jednotlivých 

vzdelávacích oblastí (návštevy rôznych planét) ich obsahová stránka a jednotlivé 

ciele. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno 

vzdelávacími potrebami, bolo nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet pedagógov 

počas jednotlivých cyklov, ktorí dokázali účastníkom v Letnej škole poskytnúť 

individuálny prístup. Deti ako účastníci letnej školy pochádzajú zo sociálne zne-

výhodneného prostredia (segregovaná rómska komunita), prípadne z Krízového 

centra, z toho dôvodu sme deťom počas letnej školy zabezpečili okrem obedov 

a pitného režimu, ďalšie stravné jednotky (desiatu a olovrant). Zážitková forma 

učenia na základe prepájania aktivít jednotlivých vzdelávacích oblastí ako náv-

števy planét sa stretla u našich detí s priaznivou odozvou. Každý deň sa tešili na 

nové „planétové zážitky“, ktoré im priniesli možnosť aktívnej účasti na „živote 

planét“ : 



Planéta prírody – deťom zážitkovou formou priniesla rozvoj prírodovednej gra-

motnosti, Eko-hry, poznávacie vychádzky do blízkeho okolia, vytvorenie malého 

náučného chodníka v ovocnom sade-exteriéry školy. 

Planéta tvorivosti – deťom priniesla rozvoj individuálnej kreativity a esteticko 

- umeleckého vnímania, tanečnú školu príbehov. 

Planéta informácií – deťom priniesla zážitkovou formou rozvoj matematickej 

a informačnej gramotnosti, rozvoj hodnotovej výchovy, modelovú situáciu na rie-

šenie komunitného problému. 

Planéta tímovej spolupráce – deťom priniesla rozvoj sociálnych kompetencií 

na základe tímovej spolupráce pri spoločnom riešení úloh a indícií pri dobíjaní 

Pevnosti zážitok. 

Planéta pohybu – deťom priniesla množstvo pohybových aktivít v interiéry 

a v exteriéry školy, ale predovšetkým najkrajšiu časť letnej školy – výlet vláči-

kom na lanovú dráhu do obce Stožok, spojenú s opekačkou. Možnosť zapojiť sa do 

projektu Ministerstva školstva vnímame ako prínos nielen pre deti a pedagógov 

ako účastníkov v projekte, ale aj pre naše školské zariadenie. Jej zorganizova-

ním sme výrazne prispeli k stabilizácii vzdelávania v Špeciálnej základnej škole 

vo Zvolene. Regionálny úrad verejného zdravotníctva poskytol súhlas 

k organizovaniu letných denných táborov SCVČ Quo vadis, Zvolen. 



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.  Najvýraznejšia 

a najplodnejšia je spolupráca s hokejovým klubom HKM Zvo-

len, ktorý participuje ako náš partner na väčšine našich podu-

jatí (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 

pri organizovaní podujatí (Vysvieťme Zvolen na modro). 

Krízové centrum Dorka –  účasť detí v letných mestských táboroch. Do budúcna 

pripravujeme podujatie Vianočný dar. 

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 

II. Škola priateľská k deťom. Do budúcna plánujeme spoluprácu rozšíriť v rámci – 

SCVČ Quo vadis ako koordinátor vzdelávacích aktivít na globálne témy 

v prostredí ZŠ.  

Iuventa – zapájaním do vzdelávacích aktivít 

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 



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.  

 Zlepšiť didaktické vybavenie zariadenia pre organizovanie mestských táborov 

Informácie k priebežnému plneniu koncepčných zámerov je možné dohľadať v inter-

nom dokumente „Odpočet koncepcie“. 



7.6. SWOT Analýza zariadenia 

                    Silné stránky                   Slabé stránky 

 kolektív kvalifikovaných, zanietených a 
ochotných, skúsených pedagogických pra-
covníkov, 

 dobré organizačné schopnosti pracovní-
kov, 

 flexibilita pedagogických pracovníkov a 
ochota ďalej sa vzdelávať, 

 zodpovednosť, ochota nepedagogických 
pracovníkov, 

 odbornosť a ochota externých pracovní-
kov, 

 vynikajúca spolupráca s HKM, 
 dostatočné materiálno – technické vybave-

nie 
a zabezpečenie školského zariadenia, 

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

ných podujatí, 
 pozitívna klíma, 
 zapájanie externých pracovníkov do cel-

kového diania SCVČ Quo vadis, 
 dobrá spolupráca so ŠZŠ (Canisterapia, 

Deň Zeme, preventívne aktivity). 

 normatívne financovanie, 

 nedostatočná spolupráca s MŠ a ZŠ 

nášho mesta – nevnímajú nás ako 

partnerov skôr ako konkurenciu, 

 orientácia na tradičné remeslá 

(spolupráca s POS). 

  nestabilný tím z hľadiska ich finan-

covania, 

 neznalosť pedagogických východísk 

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 dobrovoľníkov 

do organizovania voľnočasových aktivít, 

 participácia na organizovaní podujatí 

Mesta Zvolen, 

 programy pre základné školy 

(špecializovaný prístup k nadaným 

a talentovaným deťom, intolerancia k 

formám šikanovania, prevencia proti 

látkovým a nelátkovým závislostiam, 

 vytvorenie pracovnej pozície pre kondič-

ného trénera-športové kluby(cez pro-

jekt) 

 malá koncepcia vzáomnej spolupráce 

športových klubov v zariadení (hľadanie 

synergií v činnosti) 

 Spolupráca s organizáciami, ktoré sa 

zaoberajú globálnymi témami (Unicef, 

a pod.)  

 Nariadenie vlády o zmene financo-

vania činnosti CVČ z podielových 

daní 

s účinnosťou od 1.1.2011, 

 znižovanie normatívneho financova-

nia samosprávou, 

 slabá finančná situácia v rodinách, 

nárast rodín v hmotnej núdzi, 

 záujmová činnosť na školách, 

 poplatky SOZA – Slovenskému ob-

chodnému zväzu autorov, 

 konkurencia na trhu. 

 zrušenie CVČ 



Vo Zvolene: 14.09.2020                                                  Mgr. Miroslava Lenďáková 

                                                                                      Riaditeľka SCVČ QUO VADIS  



Príloha č. 2  

KRÍZOVÝ PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI SCVČ QUO VADIS ZVOLEN 

Krízový plán je zameraný na riešenie situácie a prijatých opatrení Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu v súvislosti s pandémiou, a ponúka alternatívu zabezpe-

čenia pravidelnej záujmovej činnosti školského zariadenia SCVČ Quo vadis Zvolen. 

Vychádza z plánu Výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý bol schválený na zasadnutí Pe-

dagogickej rady dňa 9.9.2019. V tomto dokumente je stanovený  počet a rozsah hodín 

výchovno-vzdelávacej činnosti (66hodín výchovno-vzdelávacej činnosti počas školského 

roka na 1 záujmový útvar). Pri zadávaní jednotlivých úloh pre vedúcich záujmových 

útvarov riaditeľ zariadenia zohľadnil  počet členov v jednotlivých záujmových útvaroch 

a rozvrh záujmovej činnosti zariadenia. /Krízový plán sa dotýka v časti I. zabezpečenia 

príležitostnej záujmovej činnosti - úlohy pre vedúcich záujmových útvarov 

a zamestnancov SCVČ, v časti II. náplne práce zamestnancov SCVČ /. 

I. ZABEZPEČENIE PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI – úlohy pre ve-

dúcich záujmových útvarov a zamestnancov SCVČ 

ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH VIED :   

Montessori doučovanie ( 3 skupiny )  I.ZŠ Zvolen                                                            

Vedúci : Mgr. Pavlína Cicková  

ALTERNATÍVA :  

-v mesiacoch apríl, máj vypracuje vedúca záujmového útvaru projekt na podporu vzde-

lávania detí so sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý bude predložený SCVČ Quo 

vadis do adekvátnej výzvy. 

- v mesiaci jún vypracuje vedúca záujmového útvaru program na denný letný Camp pre 

členov záujmového útvaru ,ktorý sa bude realizovať v SCVČ Quo vadis. Tento zohľad-

ňuje tematický plán výchovno vzdelávacej činnosti daného útvaru (hravou formou). 

- v mesiaci júl zabezpečí vedúca záujmového útvaru spolu s pracovníkom SCVČ 

(M.Verešíková) denný letný Camp pre členov záujmového útvaru 

ÚLOHY :  

- príprava podkladov, príprava prieskumov a  štatistík potrebných pre vypracovanie 

projektu, vypracovanie obsahovej stránky projektu, formálne spracovanie projektu  Z: 

Mgr. P.Cicková 

- organizačné a programové zabezpečenie letného denného Campu pre členov záujmo-

vého útvaru Z: Mgr.P.Cicková, M.Verešíková 

- kontrola plnenia   Z: riaditeľ SCVČ 



Kreatívna fotografia  - Stará radnica Zvolen 

Vedúci : Pavol Albert 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiacoch apríl, máj, jún pripraví a vytvorí  vedúci záujmového útvaru 3 vzde-

lávacie metodické videá, ako postupovať pri tvorbe umeleckej fotografie, ktorá sa 

obsahovo môže dotýkať súčasnej situácie v našej spoločnosti + vytvorí zadanie pre 

deti v domácom prostredí. 

ÚLOHY :  

-obsahové a tematické spracovanie vzdelávacích metodických videí  Z: P.Albert 

- rozposlanie vzdelávacích videí zákonným zástupcom detí záujmového krúžku Z: 

Ing.D.Sciranková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov Z: M.Verešíková 

- umiestnenie vzdelávacích metodických videí na web a FB profil zariadenia Z: 

Ing. D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

IT Vzdelávanie J.Jiskru 3, Zvolen 

Vedúci : Róbert Kontoš 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiacoch apríl, máj, jún zabezpečí vedúci záujmového útvaru online vzdeláva-

nie pre členov záujmového útvaru podľa počtu hodín stanovených v rozvrhu SCVČ  

ÚLOHY : 

-obsahové  spracovanie podľa tematického plánu na školský rok 2019/2020 pre da-

ný záujmový útvar Z: R.Kontoš 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov  Z: M.Verešíková 

-informácie online vzdelávania zákonným zástupcom detí Z: R.Kontoš 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ   

 

ODDELENIE PRÍRODOVEDY :      

Prírodovedecký  ( 3 skupiny ) Prachatická 45, Zvolen 

Prírodovedecký (1 skupina) V.ZŠ, Zvolen 

Vedúci : PhD. Gabriela Jochimová  



ALTERNATÍVA :  

-v mesiacoh apríl, máj pripraví vedúca záujmového útvaru 8 pútavých enviro videí 

zameraných na tvorivé aktivity neformálneho charakteru, ktoré svojim obsahom 

podporia  formálnu stránku učenia (predmet Prírodoveda) 

-v mesiaci jún vytvorí vedúca záujmového útvaru podrobný vzdelávací plán na mi-

moškolský vzdelávací program „Človek a príroda“ pre žiakov so špeciálnymi vý-

chovno vzdelávacími potrebami ŠZŠ Zvolen v rámci schváleného projektu (EŠIF) 

-v mesiaci jún-júl? možnosť pre členov záujmového útvaru zúčastniť sa celoden-

ných aktivít Canisterapie v prírode 

- v mesiaci júl, august možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa en-

viro vychádzok do prírody s vedúcou záujmového útvaru na základe vopred dohod-

nutého termínu 

ÚLOHY :  

-zabezpečenie prepojenia neformálnej a formálnej stránky učenia v predmete Prí-

rodoveda s učiteľom daného predmetu pre vytvorenie obsahu videí (zohľadňuje 

učebné osnovy daných ročníkov) Z: PhD. G. Jochimová 

-príprava podkladov a vypracovanie podrobného vzdelávacieho plánu „Človek 

a príroda“  pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom ŠZŠ Zvolen 

-príprava a zabezpečenie letných enviro vychádzok do prírody pre členov záujmo-

vého útvaru Z: PhD. G. Jochimomá 

- rozposlanie  enviro videí zákonným zástupcom detí záujmového krúžku + ponuka 

letných vychádzok do prírody Z: Ing. D. Sciranková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov Z: M.V erešíková 

- umiestnenie enviro videí na web a FB profil zariadenia + výstupov z letných en-

viro vychádzok Z: Ing. D. Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Canisterapia ( 15 skupín ) 

Vedúci : Miroslav Suja 

ALTERNATÍVA :  

-v mesiacoch apríl, máj, jún pripraví vedúci záujmového útvaru 24 videí s využitím 

prvkov Canisterapie neformálneho charakteru, ktoré svojim obsahom podporia  

formálnu stránku učenia (predmet volí vedúci) 



-v mesiaci jún-júl možnosť pre členov záujmového útvaru zúčastniť sa celodenných 

aktivít Canisterapie v prírode 

-v mesiaci júl, august možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa envi-

ro vychádzok do prírody s vedúcou záujmového útvaru na základe vopred dohod-

nutého termínu 

ÚLOHY :  

-zabezpečenie prepojenia neformálnej a formálnej stránky učenia v predmete (volí 

vedúci) s učiteľom daného predmetu pre vytvorenie obsahu videí (zohľadňuje 

učebné osnovy daných ročníkov) s využitím prvkov Caniterapie Z: M.Suja 

-príprava a zabezpečenie celodenných aktivít Canisterapie v prírode pre členov 

záujmového útvaru Z: M.Suja 

- rozposlanie videí s využitím prvkov Canisterapie zákonným zástupcom detí záuj-

mového krúžku + ponuky enviro vychádzok a celodenných Caniska aktivít  Z: 

Ing.D.Sciranková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov Z: M.Verešíková 

- umiestnenie videí s využitím prvkov Canisterapie na web a FB profil zariadenia 

+ výstupy z letných aktivít členov záujmového útvaru  Z: Ing. D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU : 

Športová príprava a Pilates ( 7 skupín ) Zimný štadión Zvolen 

Vedúci : Mgr. Miroslava Lenďáková 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiacoch júl, august zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú činnosť 

záujmového útvaru Pilates v spolupráci s partnerom HKM Zvolen počas letnej prí-

pravy členov záujmového útvaru 

-mesiaci júl-august participácia vedúcej záujmového útvaru na tréningovom proce-

se počas letného športového Campu HKM Zvolen 

 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie začlenenia činnosti záujmového útvaru Pilates  do rozvrhu tréningo-

vého procesu v rámci letnej prípravy HKM Zvolen pre členov záujmového útvaru 

Pilates Z: Mgr.M.Lenďáková 



- zabezpečenie spoluúčasti na tréningovom procese počas letného športového  

Campu HKM Zvolen Z: Mgr.M.Lenďáková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre posunutie informácií  o tejto možnosti  Z: M.Verešíková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Kraso Pilates Zimný štadión, Zvolen 

Vedúci : Mgr. Miroslava Lenďáková 

ALTERNATÍVA : 

- v mesiacoch júl, august zabezpečí vedúca záujmového útvaru  činnosť záujmové-

ho útvaru Kraso Pilates formou začlenenia do tréningového procesu v rámci letnej 

prípravy členov záujmového útvaru HKM Zvolen 

ÚLOHY :  

-zabezpečenie začlenenia členov záujmového útvaru Kraso Pilates do tréningového 

procesu letnej prípravy HKM Zvolen  

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre danú ponuku  Z: M.Verešíková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Karate ( 3 skupiny ) Fitnes Family Zvolen 

Vedúci : MUDr. Bibiana Jelenová 

ALTERNATÍVA :  

- v mesiacoch apríl, máj, jún zabezpečí vedúca záujmového útvaru online zadania 

1x týždenne na precvičovanie zostáv a pozícií pre členov záujmového krúžku 

(online vzdelávanie prebieha už 2 týždne) 

-v mesiaci júl zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť 

pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záuj-

mového útvaru 

 

 



-v mesiaci august zabezpečí vedúca záujmového útvaru letné sústredenie pre čle-

nov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Karate zúčastniť 

sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Karate zúčastniť 

sa letných športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odbor-

ným vedením trénera P.Lattu   

- v mesiaci august participácia vedúcej záujmového útvaru a ostatných trénerov 

na mestskom letnom tábore SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných 

zástupcov detí Z: MUDr.B.Jelenová 

-príprava športových aktivít pre účastníkov mestského letného tábora „ Športovač-

ka to je hračka„Z: MUDr.B.Jelenová 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre danú ponuku  Z: M.Verešíková 

- rozposlanie ponuky zákonným zástupcom , zverejnenie ponuky na webe a FB 

profile Z:Ing.D.Sciranková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

 - kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Plavecký ( 2 skupiny ) Mestské kúpele Zvolen 

Vedúci : Miroslava Oklepková 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiaci júl zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť 

pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záuj-

mového útvaru 

-v mesiaci august zabezpečí vedúca záujmového útvaru letné sústredenie pre čle-

nov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Plavecký zúčastniť 

sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

 

 



- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Plavecký zúčas-

tniť sa letných športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod 

odborným vedením trénera P.Lattu   

ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných 

zástupcov detí Z: M.Oklepková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre danú ponuku  Z: M.Verešíková 

- rozposlanie ponuky zákonným zástupcom , zverejnenie ponuky na webe a FB 

profile Z:Ing.D.Sciranková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Plavecká Akadémia Beruška  Hotel Tenis Zvolen 

Vedúci : Eva Kováčová 

ALTERNATÍVA :  

-v mesiaci júl, august zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú 

činnosť pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre čle-

nov záujmového útvaru 

-v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Beruška zúčastniť 

sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Beruška zúčastniť 

sa letných športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odbor-

ným vedením trénera P.Lattu   

- v mesiaci august participácia vedúcej záujmového útvaru a ostatných trénerov 

na mestskom letnom tábore SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných 

zástupcov detí Z: E.Kováčová 

-príprava športových aktivít pre účastníkov mestského letného tábora „ Športovač-

ka to je hračka„Z: E.Kováčová 



- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre danú ponuku  Z: M.Verešíková 

- rozposlanie ponuky zákonným zástupcom , zverejnenie ponuky na webe a FB 

profile Z:Ing.D.Sciranková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Tenis ( 2 skupiny ) Športová hala Technickej univerzity Zvolen 

Vedúci : Jana Tužinská 

ALTERNATÍVA :  

-v mesiaci júl zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť 

pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záuj-

mového útvaru 

-v mesiaci august zabezpečí vedúca záujmového útvaru letné sústredenie pre čle-

nov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Tenis zúčastniť sa 

mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Tenis zúčastniť sa 

letných športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odbor-

ným vedením trénera P.Lattu   

- v mesiaci august participácia vedúcej záujmového útvaru a ostatných trénerov 

na mestskom letnom tábore SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných 

zástupcov detí Z: J.Tužinská 

-príprava športových aktivít pre účastníkov mestského letného tábora „ Športovač-

ka to je hračka„Z: J.Tužinská 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre danú ponuku  Z: M.Verešíková 

- rozposlanie ponuky zákonným zástupcom , zverejnenie ponuky na webe a FB 

profile Z:Ing.D.Sciranková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 



Škola korčuľovania ( 2 skupiny ) Telocvičňa IX.ZŠ Zvolen 

Vedúci : Ing. Pavol Latta PhD. 

ALTERNATÍVA :  

-v mesiaci júl, august zabezpečí vedúci záujmového útvaru pravidelnú športovú 

činnosť pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre čle-

nov záujmového útvaru 

-v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Škola korčuľova-

nia zúčastniť sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je hračka“ 

- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru  zúčastniť sa let-

ných športových tréningov záujmového útvaru na ľadovej ploche (ice arena-Hotel 

Tenis) 

- v mesiaci august participácia vedúceho záujmového útvaru  na mestskom letnom 

tábore SCVČ „Športovačka to je hračka“ 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných 

zástupcov detí Z: JUDr.P.Latta 

-príprava športových aktivít pre účastníkov mestského letného tábora „ Športovač-

ka to je hračka„Z: JUDr.P.Latta 

- zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiaci august (ice arena-Hotel Tenis) 

pre zákonných zástupcov detí Z: JUDr.P.Latta 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov pre danú ponuku  Z: M.Verešíková 

- rozposlanie ponuky zákonným zástupcom , zverejnenie ponuky na webe a FB 

profile Z:Ing.D.Sciranková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Pilates pre deti , Prachatická 45 Zvolen 

Vedúca : Nela Lenďáková 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiacoch apríl, máj, jún zabezpečí vedúca záujmového útvaru online vzdeláva-

nie pre členov záujmového útvaru podľa počtu hodín stanovených v rozvrhu SCVČ  



ÚLOHY : 

-obsahové  spracovanie podľa tematického plánu na školský rok 2019/2020 pre da-

ný záujmový útvar Z: N.Lenďáková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov  Z: M.Verešíková 

-informácie online vzdelávania zákonným zástupcom detí Z: N.Lenďáková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ   

 

ODDELENIE ESTETIKY A KULTÚRY :  

Spoločenský tanec Prachatická 45, Zvolen 

Vedúci : Ing. Zora Abrahámová 

ALTERNATÍVA :  

-v mesiaci júl, august zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú záujmovú 

činnosť pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre čle-

nov záujmového útvaru 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  záujmovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných 

zástupcov detí Z: Z.Abrahámová 

- rozposlanie ponuky zákonným zástupcom , zverejnenie ponuky na webe a FB 

profile Z:Ing.D.Sciranková 

-výstupy letnej tréningovej činnosti formou fotodokumentácie a videí na webe 

a FB profile zariadenia Z: Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Latino tance Technická akadémia Zvolen 

Vedúci : Juraj Fáber 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiacoch apríl, máj, jún zabezpečí vedúci záujmového útvaru online vzdeláva-

nie pre členov záujmového útvaru podľa počtu hodín stanovených v rozvrhu SCVČ 

-v mesiaci august zabezpečí vedúci záujmového útvaru letné tanečné sústredenie 

pre členov záujmového útvaru  

ÚLOHY : 

-obsahové  spracovanie podľa tematického plánu na školský rok 2019/2020 pre da-

ný záujmový útvar Z: J.Faber 



- organizačné a programové zabezpečenie letného tanečného sústredenia pre čle-

nov záujmového útvaru Z: J.Faber 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov  Z: M.Verešíková 

-informácie online vzdelávania zákonným zástupcom detí  + ponuka letného taneč-

ného sústredenia Z: J.Faber 

- zverejnenie informácie online vzdelávania a  ponuky na webe a FB profile 

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ   

 

TS Wanted – Hip hop Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 

TS Wanted – Hip hop nad 15r. 

Vedúci : Mgr. Štefan Chlebo 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiacoch apríl, máj, jún zabezpečí vedúci záujmového útvaru online vzdeláva-

nie pre členov záujmového útvaru podľa počtu hodín stanovených v rozvrhu SCVČ 

(online vzdelávanie prebieha už 2 týždne) 

-v mesiaci august zabezpečí vedúci záujmového útvaru letné tanečné sústredenie 

pre členov záujmového útvaru  

ÚLOHY : 

-obsahové  spracovanie podľa tematického plánu na školský rok 2019/2020 pre da-

ný záujmový útvar Z: Mgr.Š.Chlebo 

- organizačné a programové zabezpečenie letného tanečného sústredenia pre čle-

nov záujmového útvaru Z: Mgr.Š.Chlebo 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných 

zástupcov  Z: M.Verešíková 

-informácie online vzdelávania zákonným zástupcom detí  + ponuka letného taneč-

ného sústredenia Z: Mgr.Š.Chlebo 

- zverejnenie informácie online vzdelávania a  ponuky na webe a FB profile 

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ   



II.  NÁPLNE PRÁCE ZAMESTNANCOV SCVČ 

Mgr. Miroslava Lenďáková – riaditeľka 

APRÍL, MÁJ, JÚN :  

-riadi, koordinuje úlohy vyplývajúce z časti I. 

- operatívne online porady s vedúcimi záujmových útvarov 

- operatívne hľadá riešenia 

- projektová činnosť ( predloženie projektu na podporu a rozvoj emocionálnej inteli-

gencie) 

-vypracovanie metodického materiálu – Pilates pre hokejistov (podklad na vypra-

covanie projektu) 

-príprava všetkých potrebných  podkladov na implementáciu schváleného projektu 

(EŠIF) „Človek a príroda“ 

-príprava letnej činnosti SCVČ 

- hľadá pre zabezpečenie činnosti ďalšie zdroje krytia prostredníctvom adekvát-

nych aktuálnych výziev 

 

Mária Verešíková – všeobecný administratívny pracovník (Projekt Zosú-

ladenia rodinného a pracovného života) 

APRÍL, MÁJ, JÚN : 

-dokončenie úpravy priestorov Prachatická 45, Zvolen 

-plní úlohy vyplývajúce z časti č. I 

- zabezpečí po organizačnej a programovej stránke mestský letný tábor 

„Cestománia“ 

-zabezpečí po organizačnej a programovej stránke mestský letný tábor 

„Športovačka to je hračka“ 

-zabezpečí po organizačnej a programovej stránke denný letný Camp pre členov 

záujmového útvaru Montessori doučovanie 

- spolupracuje s vedúcimi záujmových útvarov pri tvorbe videí (Fotografický, Prí-

rodovedecký, Canisterapia) 

- spolupracuje s vedúcimi záujmových útvarov pri príprave alternatívnych poduja-

tí (enviro  letné vychádzky, celodenné aktivity Canisterapia pre členov záujmo-

vých útvarov) 

-kontrola triednej dokumentácie 

-rieši úlohy vyplývajúce z operatívnych porád 



Ing. Denisa Sciranková (čiastočne v SCVČ) – marketingový koordinátor 

APRÍL, MÁJ, JÚN : 

- vytvorí celkovú alternatívnu ponuku SCVČ podľa časti č. I pre rodičov a členov 

záujmových útvarov  

-ucelenú ponuku umiestni na web a FB profil 

-plní úlohy vyplývajúce z časti č. I 

- zabezpečí po marketingovej stránke mestský letný tábor „Cestománia“ 

-zabezpečí po marketingovej stránke mestský letný tábor „Športovačka to je hrač-

ka“ 

-zabezpečí po marketingovej stránke denný letný Camp pre členov záujmového 

útvaru Montessori doučovanie 

- spolupracuje s vedúcimi záujmových útvarov pri tvorbe videí (Fotografický, Prí-

rodovedecký, Canisterapia) 

-formálna a grafická kontrola projektov 

- formálna a grafická stránka metodiky „ Pilates pre hokejistov“ 

-rieši úlohy vyplývajúce z operatívnych porád 


