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1. HLAVNÉ CIELE A   ÚLOHY  
 

Centrum voľného času vytvárajú, v zmysle § 6 Vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, 

školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, podmienky na neformálne vzdelávanie, 

organizuje a zabezpečuje, v zmysle Výchovného programu školského zariadenia, výchovno-

vzdelávaciu , záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase 

v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. 

Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, 

utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na 

formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje, podľa potrieb 

a usmernenia MŠVV a Š SR súťaže detí základných a stredných škôl. 

Aj v tomto školskom roku bude CVČ   naďalej postupovať podľa schváleného 

výchovného programu  školského zariadenia. Hlavné úlohy sú záväzné pre všetkých 

zamestnancov.  Ich konkrétne plnenie bude realizované počas celého školského roka 

a upresňované v mesačných plánoch práce. 

 

HLAVNÉ  ÚLOHY  PLÁNU  PRÁCE  CENTRA  VOĽNÉHO  ČASU     

NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2022/23: 

• V nových priestoroch CVČ vytvoriť pre deti a mládež podmienky pre , 

aktívne    a bezpečné trávenie voľného času.  

• Ponúknuť rôznorodé aktivity a spôsoby trávenia voľného času- mimoškolské 

vzdelávanie, poradenstvo, prístup k multimédiám, nadobúdanie nových zručností, 

tvorivé aktivity, pohybové aktivity, relax, zábavu... 

• Využiť nové priestory  a prostredie  CVČ, ponúknuť deťom nové aktivity  

• Pokračovať v realizácii rozbehnutých projektov zo šk. roka 21/22, zapojiť sa do nových 

projektov  

• Spolupracovať s Parlamentom mladých Martin a plniť úlohy Koncepcie práce 

s mládežou mesta Martin, zvýšiť kvalitu práce s mládežou 

• Naďalej integrovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia , zapojiť ich do aktivít 

CVČ. 

• Prezentovať svoju prácu a výsledky činnosti na verejnosti, spolupracovať 

s regionálnymi médiami.  

 

  

2.   ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  CVČ 
 

 

A/ pedagogický úsek: 

 

riaditeľ CVČ  - 1 

zástupca riaditeľa  CVČ   pre organizovanie šport. súťaží      -  1                                                         

vychovávatelia – interní zamestnanci CVČ                             -  2 

externí vedúci záujmových útvarov                                         -  59 

dobrovoľní vedúci ZÚ                                                              - 25   



 

 

B/ nepedagogický úsek: 

 

mzdová účtovníčka - 0,40 

administratívny referent                                                          - 1  

upratovačka - 0,76 

dobrovoľní pracovníci                                                             - 10  
 

 

 

C/ elokované pracoviská CVČ-27 

 

P. Mudroňa 3, Martin 

J. V. Dolinského 2, Martin 

Družstevná 11, Martin 

Podhájska 10A ,  Martin 

A. Stodolu 60, Martin 

Novomeského 1, Martin            / v tomto šk. roku bez záujmovej činnosti / 

Michaelliho 6, Martin 

Červenej armády 55/24, Martin 

A.  Pietra 10645/19, Martin        / v tomto šk. roku bez záujmovej činnosti / 

Priehradná 11,  Martin               / v tomto šk. roku bez  záujmovej činnosti / 

Jozefa Kronera 25, Martin         / v tomto šk. roku bez  záujmovej činnosti / 

M. R. Štefánika 17, Martin        / v tomto šk. roku bez  záujmovej činnosti / 

Bambusky 11195, Martin 

Partizánska 42/5593, Vrútky      / v tomto šk. roku bez  záujmovej činnosti / 

Družstevná 10, Martin 

Tajovského 9, Martin 

J. Lettricha 19, Martin 

Nálepkova 5, Martin 

A. Stodolu 1, Martin 

Jána Šimka 7, Martin 

Priehradná 28, Martin             / v tomto šk. roku bez  záujmovej činnosti / 

Bagarova 2C, Martin              / v tomto šk. roku bez  záujmovej činnosti / 

Š. Furdeka 9060/3, Martin 

Východná 10503 , Martin 

Východná 3905/18, Martin 

Diaková 111, Dražkovce 

Hurbanova 27, Martin 

  

3.  VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA    ČINNOSŤ 

 
PRAVIDELNÁ  ZÁUJMOVÁ   ČINNOSŤ 

 

Stav k 15.9.2022:  

2245 zapísaných členov ,  2583 členov záujmových útvarov,  

145 záujmových útvaroch    

57 externých vedúcich záujmových útvarov  

25 dobrovoľných vedúcich   

 



Názov tematickej oblasti záujmový útvar 

Vzdelávacia a spoločensko-vedná 

oblasť 

Zašiváreň po-pia 1-5 

Svet inými očami 1 

Svet inými očami 2 

MINI MŠ Šimka 

MINI MŠ Lettricha 1 

MINI MŠ Lettricha 1 

MINI MŠ Družstevná 

MINI MŠ Tajovského 

MINI MŠ Nálepkova 

MINI MŠ Podhájska 

MINI MŠ Furdeka 1 

MINI MŠ Furdeka 2 

MINI MŠ Furdeka 3 

MINI MŠ Evanjelická 

MINI MŠ Hurbanova 1 

MINI MŠ Hurbanova 2 

Microbit robotika 

Minecraft 1 

Minecraft 2 

Programko 

Ediťák 

Združenie mladých Martin 

Mediálny 1 

Mediálny 2 

Kamarátska škola 1 

Kamarátska  škola 2 

Kamarátska  škola 3 

Kamarátska  škola 4 

Kamarátska  škola 5 

Kamarátska  škola 6 

Propagačný ZŠ Podhájska 

Hravá slovenčina ZŠ Dubčeka 

Logické okienko ZŠ Dubčeka 

Matematika inak 1 ZŠ Dolinského 

Matematika inak 2 ZŠ Dolinského 

Počítač môj kamarát  SZŠ Zanovita 

Matematika SZŠ Zanovita 

Anglický jazyk MŠ Zanovita / zrušený 3.10./ 

Cvičenia z matematiky ZŠ Hurbanova 

Cvičenia zo slovenčiny  ZŠ Hurbanova 

Španielsko-anglický ZŠ Hurbanova 

Nemčina ZŠ Mudroňa 

Pracovná a technická oblasť Dobroty 

Varenie a pečenie 1 ZŠ Dolinského 

Varenie a pečenie 2 ZŠ Dolinského 

Vyrábame z dreva SZŠ Zanovita 

Lego SZŠ Zanovita 

Vareška SZŠ Zanovita 

Varenie ZŠ Hurbanova 

Technika a šikovné ruky ZŠ Mudroňa 

Prírodno-environmentálna 

 

  

Akvaristika SZŠ Zanovita 

Pestujeme v biozáhradke SZŠ Zanovita 

Prírodovedno-turistický ZŠ Mudroňa 

Jazdenie a ošetrovanie koní 



Esteticko-výchovná Šperkársky 

Gombík 

Farebné hranie 

Tvorivé hranie KC 

Dramaťák 

Balet 

Tanečný zač. 

Tanečný pokroč. 

Spoločenské tance 

Tanečná prípravka 1 

Tanečná prípravka 2 

Tanečná prípravka DFS 

DFS Turiec 1 

DFS Turiec 2 

DFS Turiec 3 

Výtvarný VaNA 

Artikel  SW Graffity 

NEW AGE 1 

NEW AGE 2 

NEW AGE 3 

NEW AGE 4 

LaGuitaromania 

Keramika  1 ZŠ Podhájska 

Keramika  2 ZŠ Podhájska 

Školské maňuškové divadlo ZŠ Dolin. 

Tvorivé dielne ZŠ Dolinského 

Tanečný SZŠ Zanovita 

Hrnčiarstvo SZŠ Zanovita 

Tvorilko SZŠ Zanovita 

Šikovné ručičky ZŠ Hurbanova 

Telesná,zdravotná a športová oblasť Jumping  

Šachový 

Kolkársky 

Lezecký 1 

Lezecký 2 

Self defence- sebaobrana 1  

Self defence- sebaobrana 2  

Gymnastika1 

Gymnastika 2 

Segoland ml. 

Segoland st. 

HBL MT prípravka 

HBL MT žiaci 

HBL MT dorast 

TAT všeobecná športová príprava 

BJJ Záturčie 

Rekreačné plávanie deti a rodičia 

Hádzaná THA chlapci 

Hádzaná THA dievčatá 

Pohybová príprava 5-8 

Pohybová príprava 9-14 

Thaiský box 1 

Thaiský box 2 

Brazílske ju-jitsu 1 

Brazílske ju-jitsu 2 



Brazílske ju-jitsu 3 

Atletika 1 

Atletika 2 

Atletika 3, 

Atletika 4 

Vodné pólo kondičná príprava 1 

Vodné pólo kondičná príprava 2 

Vodné pólo kondičná príprava 3 

Hasiči ml. žiaci 

Hasiči st. žiaci 

Minihádzaná  MHaK ZŠ Podhájska 

Basketbal  chlapci ZŠ Dubčeka 

Minihádzaná  MHaK ZŠ Dubčeka 

Basketbal dievčatá ZŠ Dubčeka 

Basketbal dievčatá pokroč. ZŠ Dubčeka 

Malý športovec ZŠ Dubčeka 

ŠPP ZŠ Dubčeka 

Pohybové hry ZŠ Dubčeka 

Turistický ZŠ Dolinského 

Malý futbal  ZŠ Dolinského 

Stolný tenis 1 ZŠ Dolinského 

Stolný tenis 2 ZŠ Dolinského 

Strelecký 1 ZŠ Dolinského 

Strelecký 2 ZŠ Dolinského 

ŠPP ZŠ Dolinského 

Vybíjaná  ZŠ Dolinského 

Atletika  ZŠ Dolinského 

Malý futbal  ZŠ Stodolu 

Judo SZŠ Zanovita 

Športové hry  SZŠ Zanovita 

Pohybová príprava MŠ Zanovita 

Mladí hasiči SZŠ Zanovita 

Šachový ZŠ Hurbanova 

Volejbal  ZŠ Hurbanova 

Florbal chlapci ZŠ Hurbanova 

Pohybové a orientačné hry ml. ZŠ Hurb, 

Pohybové a orientačné hry st. ZŠ Hurb 

Futbal dievčatá ZŠ Hurbanova 

Stolný tenis 1 ZŠ Hurbanova 

Stolný tenis 2 ZŠ Hurbanova 

Minihádzaná 1  THA ZŠ Mudroňa 

Minihádzaná 2  THA ZŠ Mudroňa 

Basketbal ZŠ Mudroňa 

Spolu ZÚ  k 15.9.2022 145    

                  k 3.10.2022              155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLEŽITOSTNÁ  A  SPONTÁNNA  ZÁUJMOVÁ  ČINNOSŤ 

 

           Príležitostnú a spontánnu záujmovú činnosť plánujeme  organizovať počas týždňa, ale 

aj  v čase prázdnin. Plánujeme podujatia  cyklické, jednorazové, súťaže, turnaje, otvorené 

workshopy, výstavy......  .  

         CVČ bude  počas školského roka  pokračovať v nasledujúcich projektoch:   

Bubliny- spájanie generácií, rôznych skupín , rozvoj voľnočasových aktivít 

/ s finančným prispením VUC/ 

Spoznaj Turiec s Kamarátom/ s finančným prispením Komisie regionálneho rozvoja mesta 

Martin / 

Chceš nového KAMARÁTA? / s finančným prispením Komisie školstva, mládeže a 

vzdelávania mesta Martin / 

 

Projekt športového centra pri ZŠ- korčuliarsky program a pôsobenie ambasádorov športu  v ZŠ 

mesta Martin,  

Europe  Goes Local – budovanie a podpora práce s mládežou/ záver projektu/ 

          

Harmonogram realizácie jednotlivých podujatí na školský rok 2022/23  tvorí prílohu č. 1.  

 

       Všetkým členom , ale aj ostatným deťom a mládeži,  ponúkame možnosť  navštíviť  

CVČ  aj mimo pravidelnej záujmovej činnosti. Vo vyhradených časoch môžu využiť 

počítačovú miestnosť s pripojením na internet na prípravu na vyučovanie alebo tvorbu 

projektov , pracovať  s netradičným materiálom, venovať sa  mimoškolskému  vzdelávaniu, 

nadobúdať nové  zručnosti, ale aj relaxovať zabávať sa a oddychovať. 

 

          

      PRÁZDNINOVÁ  ČINNOSŤ 

       Rôznorodé  aktivity ponúkneme deťom aj v čase jednotlivých prázdnin – plány 

prázdninových aktivít v podobe prázdninových  táborov a podujatí  budú  spracované ako 

prílohy príslušných mesačných plánov. 

     Letná prázdninová činnosť bude pozostávať z organizovania miestnych a prímestských  

táborov.  

 

 

ORGANIZOVANIE  POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ  

     CVČ na základe poverenia a zmluvy s RÚSS Žilina organizačne zabezpečuje a realizuje  

okresné kolá záujmovo umeleckých  a vedomostných súťaží žiakov ZŠ  a  okresné a krajské 

kolá  športových postupových súťaží  pre základné a stredné školy v okrese Martin . 

 

 

 

4. RIADIACA  A  KONTROLNÁ   ČINNOSŤ 
Vedenie CVČ bude od zamestnancov  CVČ vyžadovať : 

- plnenie miery výchovnej práce, včasné plnenie termínovaných úloh a  úloh vyplývajúcich 

z pracovných náplní, výchovného programu, vnútorného poriadku, pracovného poriadku 

úloh vyplývajúcich z plánu práce a mesačných plánov práce, 

- dôsledné  spracovávanie a archivovanie dokumentácie podľa platnej školskej legislatívy,  

- tvorivý prístup k práci, aktivitu, asertívne správanie, 

- kladný vzťah k deťom a mládeži, optimálne medziľudské vzťahy, vysokú úroveň  

pedagogickej práce, 

- dodržiavanie a rešpektovanie všeobecne záväzných predpisov a nariadení pre prácu v CVČ,  

Zákon 245/ 2008 Z.z., Vyhlášku č. 306/2009 Z.z. ... 



 

 

FORMY   RIADIACEJ   PRÁCE 

- pedagogická rada, pracovná porada, týždenné operatívne porady zamestnancov, osobný 

rozhovor, hodnotiaci rozhovor, hospitácie a kontroly, ich rozbory, slovné a písomné 

upozornenie 

 

TERMÍNY  PEDAGOGICKÝCH  RÁD   A PRACOVNÝCH  PORÁD 

- operatívne porady zamestnancov – podľa potreby 

- mesačné pracovné porady  

- pedagogické rady- minimálne 2x ročne, /október, jún/ 

 

5. SPOLUPRÁCA  CVČ  S  VEREJNOSŤOU 
 

zameriame sa na : 

prezentáciu CVČ na verejnosti 

- organizovanie  podujatí – rodičia a deti, výlety, rekreačná činnosť detí a rodičov (v zmysle 

§116, odst. (1) zákona 245/2008 Z.z.) ... 

- zapojenie sa do podujatí Mesta Martin a účasť na podujatiach našich partnerov 

- propagácia  činnosti  prostredníctvom regionálnych médií, partnerských inštitúcií 

- vlastná web stránka , facebooková stránka CVČ Kamarát 

- vydávanie vlastných propagačných materiálov 

spoluprácu  

- s rodičmi,  

- s členmi Rady školského zariadenia,  

- s poslancami MZ 

- spolupráca so školami a školskými zariadeniami 

- s organizáciami  

pomoc sponzorov 

- zabezpečovanie výchovnej práce – pomôcky, materiál, ... 

- zabezpečiť sponzorov na JRP a súťaže  -  vzájomná spolupráca, odmeny,... 

 

6. HOSPODÁRSKO  -  TECHNICKÁ  ČINNOSŤ 
Pri práci v hospodársko–technickej  činnosti sa zameriame na : 

- dodržiavanie hygienických predpisov, predpisov BOZP a predpisov PO 

- opravu a udržiavanie priestorov CVČ - svojpomocne a dodávateľsky 

- dodržiavanie harmonogramu povinných revízií a odborných prehliadok, ... 

- efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov 

- dodržiavanie interných smerníc, smernice k zákonu 263/1993 v znení neskorších predpisov 

o verejnom obstarávaní, ...  

- získavanie mimorozpočtových prostriedkov na zabezpečovanie prevádzky a činnosti CVČ 

formou spolupráce, sponzorstva, prenájmu, projektov, ... 

- úpravu  a modernizácia priestorov s cieľom vytvorenia multifunkčného priestoru pre deti  

 

 

7. Z Á V E  R 
           V školskom roku 2022/23 začíname pracovať v nových priestoroch Šoltésovej 25, 

Martin.   Ponuku  našej činnosti  sme prispôsobili novým priestorom a v prípade potreby 

budeme priestorové usporiadanie prispôsobovať výsledkom náboru pre nový školský rok 

a záujmu detí o ponúkané aktivity. Opäť sme získali nových spolupracovníkov a nových 

vedúcich záujmových útvarov.  

Plán práce CVČ je otvoreným dokumentom a v priebehu školského roka sa môže 

dopĺňať a meniť podľa aktuálnej situácie. 

 



Plán činnosti CVČ na školský rok 2022/2023 
  

OK a KK športových súťaží žiakov ZŠ a SŠ  

OK predmetových a postupových súťaží  

Deň otvorených dverí v CVČ  

Menej ego, Viacej eko – pre MŠ, ZŠ, SŠ, ŠKD  

Podujatie deti seniorom  

Zeleninkovo-ovocná edukácia  

Paličkovaná čipka – čipkársky workshop 

Kamarátska escape room  

Canisterapia  

Celoročná mini futbalová liga: 1. – 7. kolo, 13. ročník  

Žijú medzi nami – pre SŠ  

SWAP - predvianočný -burza oblečenia +program  

Vianočný program CVČ a sprievodné podujatia  

Podujatie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia  

Žili inak ako my -výchovný koncert  

Zimná liga hádzadiel: 4 kolá  

Rope skipping, súťaž ZŠ v skákaní na švihadle  

Žonglovanie s futbalovou loptou – súťaž  

Futsalový turnaj pre študentky SŠ  

Futsalový turnaj pre študentov SŠ 

Vianočná latka – súťaž ZŠ v skoku do výšky  

Fašiangové šiškoviny  

Noc s Andersenom  

SWAP - jarný -burza oblečenia /kvetov/kníh/    

Basketbalový turnaj pre staršie žiačky ZŠ 

Minikinderiáda 

Žili inak ako my 2– jarný výchovný koncert  

Deň naopak - 1. apríl – deti vedú/ majú krúžok  

Florbalový turnaj pre I. stupeň ZŠ  

Turčianske hry mládeže – 60. ročník 

Prázdninová súťaž - X box hry 

Z rozprávky do rozprávky  

Deň detských radostí – deň detí 

II. ročník – „Kinderiáda“ pre I. stupeň ZŠ  

Olympijský deň – súťažné podujatia na ZŠ, SŠ  

Olympijský odznak všestrannosti  

Kolkársky turnaj  

Piknik v amfiteátri  

Prímestské letné tábory podľa plánu letnej činnosti 

 

 

 

.  


