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I. CHARAKTERISTIKA CENTRA VOĽNÉHO ČASU ( ďalej iba CVČ) 

     

           CVČ je samostatnou rozpočtovou organizáciu mesta Žilina. Poskytujeme  výchovno- 

vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti, mládež a rodičov  v ich voľnom čase počas celého 

kalendárneho roka. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie aj  pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. CVČ má zriadené i chránené pracovisko, kde zamestnáva zamestnancov so 

zníženou pracovnou schopnosťou.  

 

1.1. Veľkosť CVČ  

       Pracujeme v týchto oblastiach:  

-spoločenskovedná (Kuzmányho, Zvolenská),  

-technická (Kuzmányho),  

-esteticko-vedná (Kuzmányho, Zvolenská),  

-telovýchova a šport (Kuzmányho, Zvolenská),  

-prírodovedno-enviromentálna (Minizoo Zvolenská). 

Ročne otvárame  približne 300 záujmových útvarov, v ktorých je viac ako 3000 účastníkov pravidelnej 

záujmovej činnosti. Každý rok zorganizujeme takmer 450 podujatí, ktorých sa zúčastní cez 20 000 

účastníkov. V školskom roku 2017/2018 plánujeme otvoriť 295 ZÚ, z ktorých viaceré sú nového, 

netradičného zamerania.    

 

1.2. Situovanie CVČ  

- centrum mesta, Kuzmányho ulica – výborná dostupnosť, veľmi výhodná poloha pre možnosť 

poskytovania priestoru pre zmysluplné napĺňanie voľného času deťom i mládeži zo širokého 

okolia.  

      Ďalšie pracoviská:  

- Vlčince, Zvolenská ul. č. 20.,  umožňuje deťom z najväčšieho sídliska v Žiline, ktoré sú najviac 

ohrozené sociálno-patologickými javmi, rozvíjať svoje záujmy pod vedením profesionálov. 

- Športové aktivity sa budú realizovať v športovej hale pri CVČ na Hlinách 5, ul. V. Javorku 32 

a v telocvičniach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 

1.3.  Priestorové podmienky CVČ  

- Pre väčšinu našich aktivít sú vyhovujúce, zvlášť pre pohybové aktivity, o ktoré je najväčší 

záujem. Na Kuzmányho ul. sú štyri veľké tanečné sály vybavené zrkadlami, na podlahe je 

plávajúca podlaha, resp. baletizol prípadne marmoleum. Šatne sú buď v priestoroch tanečnej 

sály, alebo v priľahlých priestoroch. Ďalšie priestory na Kuzmányho ul. ako sú učebne a dielne 

využívajú pre svoju činnosť ostatné ZÚ – výtvarníci, keramikári, šachisti, modelári (lodní, 

železniční, leteckí), hudobníci, gitaristi. Minizoo na Zvolenskej ul.č. 20 má pre svoju činnosť 



lepšie podmienky pre chov zvierat, ako aj pre záujmovú činnosť s deťmi. Na Zvolenskej ulici sa 

postupne upravujú priestory, odstránili sa nevyužité terasy, aby sa zväčšili tanečné sály napr. pre 

tanečné záujmové útvary a folklór.  

       

1.4. Materiálno-technické podmienky  

        Materiál na činnosť jednotlivých záujmových útvarov je vo veľkej miere hradený z poplatkov 

účastníkov, z darov od sponzorov, z prostriedkov zo vzdelávacích poukazov, z 2% dane, alebo 

prostredníctvom grantov. Vďaka veľkému úsiliu pracovníkov sa činnosť CVČ darí zabezpečiť na 

dobrej úrovni, no modernizácia vybavenia, amortizácia a spotreba zdrojov, nás núti hľadať ďalšie 

zdroje.  

       Oblasť výtvarných aktivít pre svoju činnosť zabezpečovalo  pomôcky na rôzne výtvarné 

a keramické techniky, z vlastných zdrojov si zabezpečilo i hrnčiarsky kruh a keramickú pec. Oblasť 

techniky si zabezpečuje prostriedky na kompletný materiál pre modelárske krúžky, potreby pre 

počítačové i šachové krúžky. Prírodovedci si zabezpečujú potreby pre zvieratká, ich veterinárnu 

starostlivosť ako i nové zvieratká a chovné zariadenia. Oblasti, v ktorých sú tanečné a pohybové 

krúžky zasa musia získať zdroje na zakúpenie krojov, kostýmov, cd prehrávačov, cvičebných pomôcok 

a ďalších potrieb. Hudobné aktivity vyžadujú hudobné nástroje a ďalšiu techniku. Z rovnakých zdrojov 

sú financované i odborné sústredenia, účasť súťažiacich na súťažiach, či ďalšie aktivity súvisiace 

s činnosťou. 

   

1.5. Vybavenie CVČ 

     CVČ na Kuzmányho 105 má svetlé a čisté  priestory. Chodby sú vyzdobené prácami detí 

a fotografiami dokumentujúcimi činnosť detí a mládeže. CVČ má vyhovujúce hygienické podmienky. 

Deti sa môžu prezúvať a obuv odkladať do vstavaných skriniek na chodbách na prízemí  a 1.poschodí. 

CVČ na Kuzmányho ul. má aj bezbariérový prístup.  

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ je určená Vnútorným 

predpisom CVČ. Konkrétna výška príspevku  je aktualizovaná každý školský rok. 

 

    1.6. Projekty, programy  

    CVČ vypracovalo v roku 1999 a 2002  projekty na zriadenie chráneného pracoviska a každoročne 

úspešne žiada o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov od Európskeho sociálneho fondu.  Tiež 

sa uchádzame o grantovú dotáciu mesta Žilina. Plánujeme sa uchádzať o dotácie z projektov 

Európskeho sociálního fondu podľa zverejňovaných výziev. V súčsnosti pokračujeme v projekte 

chráneného pracoviska.  

    Realizujeme športové a kultúrne súťaže a podujatia, ročne viac ako 400 na miestnej aj okresnej 

úrovni. Okrem iných sú to i okresné kolá vedomostných olympiád a súťaží, ktorých vyhlasovateľom je 



MŠ SR. Naše súbory vystupujú s pripraveným programom na mnohých podujatiach. Realizujme 

tvorivé dielne a cvičenie pre rodičov a ich deti. Každoročne organizujeme tábory a odborné 

sústredenia počas  prázdnin. 

 

1.7. Spolupráca  s rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi  

     Spolupracujeme s rodičmi, s radou CVČ so školami a školskými zariadeniami v okrese, so 

školským úradom, s krajským školským úradom. Ďalšími subjektami s ktorými spolupracujeme  sú 

ostatné CVČ v regióne, Mestská polícia v Žiline, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. 

 

2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE  VÝCHOVY  

        budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu „ABY VOĽNÝ ČAS BOL  

PRIESTOROM PRE ROZVOJ A KULTIVÁCIU OSOBNOSTI “.  

        Voľný čas sa v zmysle sociologických kritérií považuje za čas, v ktorom si  jednotlivec na 

základe svojich postojov, záujmov a potrieb volí určitú činnosť. Voľný čas má podľa väčšiny 

odborníkov tri základné funkcie, sú to:  relaxácia, zábava a rozvoj osobnosti. Názov nášho programu 

vystihuje význam, ktorý prisudzujeme vytváraniu návyku vhodného využívania voľného času deťmi a 

mládežou. Preto je  prioritným poslaním nášho CVČ:   

- pomáhať deťom  užitočne  využívať voľný čas a aktívne oddychovať 

- rozvíjať  osobnosť a záujmy detí  

- podporovať talent každého dieťaťa, viesť k jeho rozvíjaniu, dať šancu aby sa rozvíjal 

podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

- podporovať tvorivosť detí   

- vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností detí 

- viesť deti k zodpovednosti, usilovnosti, svedomitosti, samostatnému mysleniu a práci, 

viesť deti k tomu, aby si boli vedomé svojich kvalít 

- zabezpečovať súťaže žiakov základných a stredných škôl vyhlasované MŠ SR 

- zabezpečovať podujatia vyhlásené zriaďovateľom 

- zabezpečovať tradičné i nové podujatia CVČ 

- poskytnúť priestor pre spoločné činnosti  rodičov a detí 

- poskytovať metodickú a odbornú pomoc školám, školským zariadeniam a občianskym 

združeniam 

 

2.1. Charakteristika výchovného programu  

     Výchovný program nášho  CVČ vychádza zo všeobecných cieľov  a princípov výchovy a 

vzdelávania (zákon 245/2000 ), z  humanistickej výchovy, z koncepcie neformálnej výchovy 

a  z vlastnej koncepcie.  



Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť zabezpečujeme v oblastiach: spoločensko-

vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telesná a športová.   

V školskom roku 2018/2019 centrum ponúka 297 záujmových útvarov vo všetkých záujmových 

oblastiach. V ponuke sa objavia tradičné overené, ale aj nové ZÚ, napr.: lego krúžok, hypoterapia, 

keramika, elektrotechnický a podobne. Taktiež plánujeme svoje schopnosti a  vedomosti uplatňovať aj 

pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami, dospelými a seniormi.  

      Prioritnými cieľmi našej  činnosti  je umožniť každému  dieťaťu zaradenému v CVČ : 

1. rozvíjať svoje záujmy, talent  a potreby výchovno-vzdelávacou záujmovou činnosťou  podľa 

výchovného programu CVČ 

a/  pravidelnou záujmovou činnosťou 

b/  príležitostnou záujmovou činnosťou 

c/   prázdninovou činnosťou 

 

2.2. Zameranie  CVČ 

     V našom CVČ realizujeme  činnosť v celej škále záujmov a neustále ju prispôsobujeme 

požiadavkám verejnosti -  v oblasti esteticko-vednej máme úspešné tanečné divadlá EXTAD a Diana, 

vynikajúce detské folklórne súbory Lieska a Cipovička, tanečnú skupinu Argonnath, veľký záujem je 

o gitarové krúžky, naše mažoretky boli viacnásobné majsterky republiky a Európy, máme vytvorený 

priestor pre výtvarné a keramické krúžky. V oblasti športu máme početnú skupinu členov záujmových 

útvarov so zameraním na loptové športy, máme vynikajúcich veľmi úspešných šachistov.  

     Oblasť techniky poskytuje priestor záujemcom o letecké, lodné, železničné modelárstvo,  

v Minizoo sa záujemcovia zoznamujú so životom rôznych druhov živočíchov i exotických, rozvíja 

ekologickú výchovu i prostredníctvom expedícií do prírody a prednášok.  

     Ďalej budeme organizovať tvorivé dielne, v minicentre Slniečko ponúkneme aktivity pre rodičov 

s deťmi, usporiadame galaprogramy, karnevaly, vystúpenia, výchovné koncerty, podujatia  pri rôznych 

príležitostiach ako vianočné, Mikulášske besiedky, hľadanie veľkonočných vajíčok a iné. Dlhodobo 

organizujeme súťaže vyhlásené MŠ SR  na okresnej úrovni, v čom budeme i naďalej pokračovať. 

Zorganizujeme prázdninové  tábory a sústredenia. 

     Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú 

humanizáciu výchovy, na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností.  

    Preferujeme aktívne využívanie voľného času  .  

Kvalitu výchovno- vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať: 

a) Zlepšením materiálnych a priestorových  podmienok na realizovanie špecifickej záujmovej 

činnosti 

b) Orientovaním  ďalšieho  vzdelávanie vychovávateľov na problematiku moderných metód práce  

 



2.3. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

    Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových  kompetencií, prípadne k utváraniu 

nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom schopnosti užitočne tráviť voľný čas 

    Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových, motivačných a aktivizujúcich metód 

a foriem práce, partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa, vytváranie pozitívnej 

emocionálnej klímy v  záujmovom útvare a v CVČ, využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s 

rodinou dieťaťa, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kĺúčových kompetencií 

detí uplatňujeme tieto pedagogické stratégie: 

 

Kľúčové 

kompetencie 

dieťaťa 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu  

 

 

- aktivizujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie  

- motivujeme deti realizovať ich vlastné a vhodné nápady 

-  prostredníctvom hier, aktivít a záujmovej činnosti vedieme deti 

k sebahodnoteniu a vytyčovaniu si osobných cieľov 

- motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach  

- aktivizujeme  deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie 

 

Komunikačné 

kompetencie 

- hrami, rozhovorom, diskusiou vedieme deti ku vhodnej komunikácii 

s ostatnými deťmi,   vychovávateľmi a inými ľuďmi v CVČ  a j mimo 

CVČ 

- povzbudzujeme deti pri primeranom  využívaní všetkých dostupných 

foriem komunikácie 

- vedieme deti k otvorenej kultúrnej komunikácii ( asertivita) 

- individuálnym prístupom podporujeme kritické myslenie detí  

- spoločnými podujatiami podporujeme priateľské vzťahy v jednotlivých 

ZÚ, aj medzi jednotlivými oblasťami  v CVČ 

Pracovné 

kompetencie 

- individuálnym prístupom vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

- humanistickým hodnotením, povzbudením umožňujeme deťom 

uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti 

- pracovnými činnosťami vytvárame  situácie, v ktorých si deti môžu 

osvojiť alebo rozvinúť  manuálne zručnosti potrebné pre praktický život  

 

Sociálne - spoločnými projektmi vytvárame podmienky pre efektívnu spoluprácu 



kompetencie detí v oblastiach, v záujmovom útvare aj v CVČ 

- individuálnym prístupom, povzbudením podporujeme autonómiu 

každého dieťaťa v oblasti / záujmovom útvare 

- spoločným riešením problémov, spoločnými vystúpeniami, súťažami 

vytvárame  situácie, ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy  

Občianske 

kompetencie  

- príkladmi, hrami, vysvetľovaním diskusiou pomáhame deťom 

orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, 

zodpovednosť, tolerancia, spolupráca) 

- motivujeme deti pre spoluprácu na vytváraní spoločných pravidiel v  

záujmovom útvare 

- povzbudením, spoločnými podujatiami hrami vedieme deti 

k spolurozhodovaniu o živote v  záujmovom útvare a v CVČ 

- hrami, rozhovorom, vysvetľovaním učíme deti poznať a domáhať sa 

svojich práv kultúrnou formou 

- vlastnou tvorbou, kultúrnymi vystúpeniami , diskusiou, ukážkami,  

vedieme deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne pamiatky a zvyky 

- vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami 

- spoločnými podujatiami vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia 

učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí 

- ekologickými projektmi, starostlivosťou o zvieratká, besedami 

vedieme deti k tolerancii, k ochrane chránených, užitočných druhov 

i celej prírody,  k  šetreniu energiami, k triedeniu odpadu. 

Kultúrne 

kompetencie 

- spoločnými podujatiami, vystúpeniami vytvárame také situácie, kde  

deti môžu prezentovať a rozvíjať kultúrne prejavy v styku s ostatnými 

ľuďmi  

- vlastnou tvorbou, maľovaním, kreslením, diskusiou učíme deti hľadať 

krásu v bežných každodenných veciach okolo neho  

- príkladom, vysvetlením, rozhovorom, besedou poskytujeme  deťom 

informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách 

- invenčnými podujatiami, tvorivými dielňami vytvárame také situácie, 

v ktorých deti môžu prezentovať vlastné originálne nápady návrhy 

a postupy 

 

 

 

 



3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

 

    Výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. 

Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, 

k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.  

    Profil dieťaťa  predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré sa v procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa si 

ich rozvíja účasťou  na záujmovej činnosti a účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. 

    Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým 

a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v CVČ.  

    Dieťa CVČ  má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  

osobnostným možnostiam a dĺžky trvania pobytu v CVČ. 

 

 

3.1.1. VZŤAH K CELOŽIVOTNÉMU VZDELÁVANIU 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa  vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

3.1.2. KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE 

- zrozumiteľne  vyjadrí a obhajuje  svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

 

3.1.3. SOCIÁLNE KOMPETENCIE 

- snaží sa vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty 

- dokáže pomenovať svoje potreby 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si  potreby ostatných detí 

 

3.1.4. PRACOVNÉ KOMPETENCIE 

- prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh 



- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť  

- plní si povinností 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život 

- rozvíja si manuálne zručnosti 

 

3.1.5. OBČIANSKE KOMPETENCIE 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia  zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený  primeranému participovaniu na živote v  záujmovom útvare a v CVČ 

- prejavuje úctu k rodičom  a k starším osobám 

 

3.1.6. KULTÚRNE KOMPETENCIE 

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu 

- rozlišuje  kultúrne a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- prijíma kultúrne podnety 

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v ZÚ a v CVČ 

- ovláda základy kultúrneho správania 

- kultivuje svoj talent 

 

4. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

    Dochádzka dieťaťa  je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a relaxačnú 

činnosť realizujeme pravidelnými, príležitostnými a prázdninovými činnosťami v jednotlivých 

oblastiach alebo v záujmovom útvare. 

    Vychovávatelia uplatňujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce  a motivačné metódy a formy  

práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa  a pri organizácii rôznorodých  súťaží aj s pedagogickými 

zamestnancami škôl.   

    Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v CVČ je individuálna alebo skupinová 

výchovno-vzdelávacia, rekreačná alebo záujmová aktivita v záujmovom útvare .    

 



5.  TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY   

      Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí realizujeme v týchto výchovných oblastiach: 

- vzdelávacia   

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedno-environmentálna 

- esteticko-výchovná  ( tanečná, výtvarná, hudobná, literárno-dramatická ) 

- telovýchovná ( športová ) 

    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:  pracovnú, rozumovú, 

estetickú, mravnú, spoločenskú, ekologickú a telesnú výchovu . 

    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích 

činností  aplikujeme integrovane vo viacerých výchovných oblastiach zároveň s cieľom rozvíjať 

kompetenciu detí užitočne tráviť voľný čas. 

    Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených 

hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním 

nižších,  špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a 

aktivitách .  

 

 

5.1.1   VZDELÁVACIA OBLASŤ 

 

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh 

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania 

- získavať nové poznatky a informácie 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

 5.1.2  SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ 

        Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v oddelení/záujmovom útvare 

- prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám  

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

- pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 



- kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

- vyjadrovať svoj názor 

- vedieť vypočuť opačný názor 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie 

- vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty 

 

5.1.3. PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ 

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

- vedieť   spolupracovať so skupinou 

- rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností 

- získavať základy zručností potrebných  pre praktický život 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

5.1.4. PRÍRODOVEDNO - ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

           Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia 

- rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

 

 5.1.5. ESTETICKO – KULTÚRNA OBLASŤ 

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

-    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí 

- rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu 

- rozvíjať  talent a špecifické schopnosti  

- rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností 

- prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v záujmovej oblasti 

- objavovať krásu v bežnom živote 

 

5.1.6. TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ 

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

- pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog 



- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

- pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

 

6. VÝCHOVNÝ PLÁN  

- realizujeme cez tieto oblasti: 

     - vzdelávacia 

     - spoločensko-vedná 

     - pracovno-technická 

     - prírodovedno-enviromentálna 

     - esteticko-výchovná 

     - športová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pracovisko Kuzmányho 105, Žilina 
 

Š

p

o

r 

t

o

v

é 

Šach I. – III. 5 - 15 rokov 1 x týždenne 

Spektrum chess  8 - 25 rokov 1 x týždenne 

Spektrum klub ZŠ 7 - 15 rokov 1 x mesačne 

Individuálne šachové tréningy 6 - 15 rokov 1 x týždenne 

Športovo- turistický 6 - 18 rokov 1 x týždenne 

Rybársky 3 -30 rokov 1 x týždenne 

 

 

 

t

v

o

r 

i 

v

é 

Výtvarná- Farebný svet 5 - 7 rokov 1 x týždenne 

Modelárik 5 - 7 rokov 1 x týždenne 

Keramický 6 - 15 rokov 1 x týždenne 

Letecký modelár  9 - 15 rokov 1 x týždenne 

Záujmový útvar 
Veková kategória 

detí 
Rozsah 

 

T 

A

N

E

Č

N

É 

Tanečno-pohybová príprava  3 - 10 rokov 1 x týždenne 

Baletná príprava   3 - 10 rokov 1 x týždenne 

Šoukový moderný tanec (team Ver)   8 - 14 rokov 2 x týždenne 

Spoločenský tanec 5 - 25 rokov 1 x týždenne 

Moderný tanec 6 - 30 rokov 2 x týždenne 

HIP HOP Centrum 10 - 30 rokov 2 x týždenne 

HIP HOP 5 - 14 rokov 1 x týždenne 

Cheerleaders 6 - 20 rokov 2 x týždenne 

Pohybovo-relaxačné cvičenia 5 – 15 rokov 1 x týždenne 

Mažoretky  cheerleaders 8 - 14 rokov 1 x týždenne 

Ľudová tanec 5 - 10 rokov 1 x týždenne 

TD Extad A 11 - 15 rokov 2 x týždenne 

TD Extad B 8 - 10 rokov 2 x týždenne 

TD Extad C 5 - 7 rokov 2 x týždenne 

TD Extad D 16 - 30 rokov 2 x týždenne 

Klasický tanec 14 - 30 rokov 1 x týždenne 

Individuálne tréningy 16 - 30 rokov 1 x týždenne 

Pohybová výchova Slniečko MŠ 3 - 6 rokov 1 až 2 x týždenne 

Tanečná prípravka Slniečko 4 - 6 rokov 2 x týždenne 

Tanečná skupina Skippy 6 – 14 rokov 2 x týždenne 

Colorado 6 – 15 rokov 1 x týždenne 

klub

ové Klub SUDOKU 8 – 18 rokov 1 x týždenne 



Lodný modelár 9 - 15 rokov 1 x týždenne 

Plastový modelár 9 - 15 rokov 1 x týždenne 

Železničný modelár 9 - 15 rokov 1 x týždenne 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pracovisko Vlčince- Zvolenská 20, Žilina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rod

ičia 

s 

deť

mi 

Mini ateliér "šikovné rúčky 5 – 15 rokov 2 x týždenne 

Minicentrum s prvkami výučby 
Montessori 

3 - 8 rokov 2 x týždenne 

Výtvarný  5 – 30 rokov 2 x týždenne 

Keramický  5 – 30 rokov 1 x týždenne 

V

z

d

e

l

á

v

a

c

i

e 

Angličtina pre deti 3 - 10 rokov 1 x týždenne 

Miniškôlka  2,5 - 4 rokov 2 x týždenne 

Mamičky s deťmi 2,5 - 30 rokov 1 x týždenne 

Mini ateliér šikovné rúčky 5 – 15 rokov 2 x týždenne 

Minicentrum s prvkami výučby 

Montessori 
3 - 8 rokov 2 x týždenne 

hu

d 

ob 

né 

Hra na gitaru 8 - 25 rokov 1 x týždenne 

Hra na flautu 6 - 15 rokov 1-2 x týždenne 

T 

a 

n 

e 

č 

n 

é 

 

Tanečná prípravka Argonnath 5 – 6 rokov 
1 x týždenne 

Tanečná skupina Argonnath  I. 14 – 16 rokov 
2 x týždenne 

Tanečná skupina Argonnath  II. 12 – 14 rokov 
2 x týždenne 

Tanečná skupina Argonnath  III. 10 – 12 rokov 
2 x týždenne 

Tanečná skupina Argonnath  IV. 7 – 9 rokov 2 x týždenne 

Tanečná skupina Argonnath  V. 6 – 7 rokov 2 x týždenne 

Tanečná skupina Argonnath   

choreografie, sólo, duo, tio 
15– 17 rokov 

1 x týždenne 

Pohybová kondičná príprava tanečníkov 10 – 25 rokov 1 x týždenne 

TS Brusničky- orientálny tanec 6 – 15 rokov 1 x týždenne 

Zumba 15-30 rokov 1 x týždenne 

Pohybovka Žabka 3 – 6 rokov 1 x týždenne 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

špor

tový 
Detský aerobik 9 – 15 rokov   1 x týždenne 

Hud

obn

é 

My sme mladí  muzikanti – flauta, husle 6 – 15 rokov   1 x týždenne 

Flauta 6 – 15 rokov 1 x týždenne 

F 

o 

l 

k 

l 

 ó 

r 

 n 

e 

 

DFS Cipovička A 11 – 16 rokov 2 x týždenne 

DFS Cipovička B 6 – 10 rokov 2 x týždenne 

DFS Cipovička C 5 – 6 rokov 2 x týždenne 

DFS Cipovička D 4  - 5 rokov 2 x týždenne 

DFS Cipovička – prípravka MŠ 5 – 6 rokov 1 x týždenne 

Detská spevácka skupina Spievanočky 

(mladšie) 
6 – 8 rokov 1 x týždenne 

Detská spevácka skupina Spievanočky 

(staršie) 
9 – 14 rokov 1 x týždenne 

Dievčenská spevácka skupina Spievanky 

+ tanečné choreografie 
15 rokov a viac 2 x týždenne 

Tanečné domčeky 4 – 6 rokov 4 x ročne 

Rod

ičia 

s 

deť

mi 

Minicentrum Slniečko  0 – 3 roky 1 x týždenne 

Športové chrobáčiky- cvičenie pre 

rodičov s detmi 
3 – 4 rokov 1 x týždenne 

Tvorivá dieľnička mamičky s deťmi 

dopoludnia /  popoludní 
3 – 6 rokov 1 x týždenne 

Klu

bov

é 

Klub mladých 12 – 14 rokov 1 x týždenne 

Klub mladých 14 – 19 rokov 1 x týždenne 

Mi 

n 

i 

Z 

oo 

 

MiniZOO  5 - 10 rokov 1 x týždenne 

 MiniZOO  6 - 19 rokov 1 x týždenne 

Klub priateľov MiniZoo 1 - 30 rokov 1 x týždenne 

Eko kluby 3 - 18 rokov 1 x týždenne 

Vzd

eláv

acie 

Dopraváčik pre MŠ 5 – 6 rokov 1 x mesačne 

LEGO zážitkom  5 – 8 rokov 1 x týždenne 

Mladý Enviromentalista 7 - 14 rokov 1 x mesačne 

Včelársky 7 - 14 rokov 1 x týždenne 

Vedecko- technický 9 - 13 rokov 1 x týždenne 

Výt

var 

n é 

Výtvarná výchova MŠ 5 – 6 rokov 1 x týždenne 

Výtvarná výchova ZŠ  6 – 13 rokov 1 x týždenne 

Hráme sa s hlinou 6 – 11 rokov 1 x týždenne 

Farbičky- čarbičky 4 – 6 rokov 1 x týždenne 



Elokované pracovisko športová hala pri  CVČ,  V. Javorku 32, Žilina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ďalšie ZÚ v CVČ, Žilina 

 

 

 

 

 

 

Š 

P 

O 

R 

T 

O 

V 

É 

Fitklub Tempo 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Futsal 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Florbal 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Futbal 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Volejbal 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Basketbal 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Bedminton 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Squash 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Plávanie 1 mesiac -10 rokov 1 až 3 x týždenne 

Plavecký 6 -30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Džudo 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Karate 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Thajský box 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Kondičná príprava 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Športová pohybová príprava 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Hkojbal 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Gymnastika 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Cyklistika 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Turistika 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Atletika 5 - 30rokov 1 až 3 x týždenne 

Hádzaná 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Orientačný beh 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Ping- pong 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Jazdecký klub 6 – 12 rokov 1 x mesačne 

Aikido 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Pohybová príprava 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Všeobecná pohybová príprava 5 - 30 rokov 1 až 3 x týždenne 

Školská liga ZŠ futsal 10 – 15 rokov  

Pr 

e   

 

do

sp

el

ýc

h 

Colorado 30 rokov a viac 1 x týždenne 

Folklórna spevácka skupina Čiperky 30 rokov a viac 1 x týždenne 

TS Zeina 30 rokov  a viac  1 x týždenne 

Jóga 30 rokov  a viac 1 x týždenne 

Krúžky pre dospelých     30 rokov  a viac 1 x týždenne 

Tai-Ji 30 rokov  a viac 1 x týždenne 

Kondično-estetický tanec 30 rokov  a viac 1 x týždenne 

Krúžky pre seniorov  1 x týždenne 



 

7.   PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

       Prevádzku CVČ  zabezpečuje spolu 15 interných zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov 

je 8 pedagogických (z toho 2 sú na MD). Okrem toho zamestnávame i externých pracovníkov.        

Požadovaným  vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ v CVČ je stredná pedagogická škola alebo 

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II stupňa (najmä odbor vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické 

vedy). Vychovávatelia sa príležitostne  zúčastňujú ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania 

zameraného na inováciu výchovno- vzdelávacieho procesu a využívanie zážitkových metód práce: 

tanečné umenie, výtvarné umenie, informatiku, komunikáciu, cudzí jazyk,  trénerstvo... 

    Vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti ako: metodika kolektívnych športov, tvorba 

choreografií, hra na hudobný nástroj…    

 

 

 8. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY      

     ZDRAVIA  PRI   VÝCHOVE  

 

    Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením účastníkov 

záujmovej činnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v CVČ, títo sú tiež oboznámení so 

školským poriadkom, oboznámenie realizujú vychovávatelia pri nástupe detí a mládeže do CVČ 

(o čom je urobený zápis v triednej knihe ) a neskôr im ich permanentne pripomínajú. 

    V CVČ je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pri všetkých činnostiach 

zabezpečovaných CVČ.        

     V prípade úrazu máme veľmi dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov máme 

uvedené v prihláškach. Lekárnička I. pomoci je umiestnená na prístupnom mieste. Všetci 

vychovávatelia absolvovali školenie prevej pomoci. 

     V CVČ platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch.  

     Pravidelnosť kontrol BOZP v CVČ a odstraňovanie  nedostatkov zabezpečuje zástupkyňa 

riaditeľky v spolupráci s riaditeľom CVČ a externým bezpečnostným a požiarnym technikom.  

      Zamestnanci CVČ absolvujú vstupné a následne periodické školenia o bezpečnosti pri práci a 

požiarnej ochrany. CVČ absolvuje všetky pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarne 

kontroly a školenia, kontroly a revízie elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov a bleskozvodov. 

Po výsledku revízií sa nedostatky odstraňujú v čo najkratšom možnom termíne. 

     Podrobnejšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove sú uvedené 

v prevádzkovom poriadku CVČ.  

 



 

  9.  VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ 

      

     Pri  hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

v jednotlivých oblastiach  výchovy ( kompetencie dieťaťa). 

V hodnotení dieťaťa  rešpektujeme  zmeny  v jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ). 

Dieťa  učíme sebahodnoteniu. 

     Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, 

motivačného rozhovoru, aktivizácie, spätnej väzby od rodičov a učiteľov. 

 

 

 

  10.   VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A HODNOTENIA      

ZAMESTNANCOV  

 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom CVČ  orientujeme predovšetkým na 

zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie 

- cieľov , ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe CVČ 

- ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh 

Autoevalváciu  CVČ   zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a  kvality všetkých  

činností  CVČ, pričom využívame : 

- Permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateľov  

- Motivačný rozhovor, spojený s vyhodnotením plánu  osobného profesijného rastu  

- Hodnotenie klímy v jednotlivých oblastiach  

- Analýzu výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje, úroveň zručností detí, 

kvalita uspokojovania záujmov  

- Analýzu plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oblasti/ záumovom 

útvare (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť)  

- Hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania 

inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov 

- Spätnú väzbu od detí   

- Spätnú väzbu od rodičov 



- Hodnotenie verejnosťou,  zriaďovateľom, školskou inšpekciou 

 

 

 

11.   POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICÝCH    

     ZAMESTNANCOV 

 

     Analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa 

ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na moderné metódy neformálneho vzdelávania. 

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateľov  budeme zabezpečovať : 

- Umožňovaním rozvoja zručností vychovávateľov potrebných pre vyššie uvedený okruh 

kontinuálneho vzdelávania 

- Sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí 

výchovy  

- Podnecovaním tvorivosti vychovávateľov. 

Uvedené vzdelávania zabezpečíme prostredníctvom vzdelávacích inštitúcii. Plán ĎVPZ tvorí prílohu 

plánu výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok. 

 

 

 

VÝCHOVNÉ  ŠTANDARDY 

 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme v nich súbor požiadaviek na vedomosti, 

zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti 

získané pri vzdelávaní v škole: 

Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má žiak ovládať  

a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

Výkonovými štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov.  

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Práca s informačnými zdrojmi, IKT,  

sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

 

 

Spoločensko –vedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v spoločensko vednej 

oblasti/záujmovom útvare, dodržiavanie 

školského poriadku CVČ 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom , starším  

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo 

je diskriminácia , moje práva, tvoje práva, 

vychádzanie   s ostatnými bez násilia 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských 

práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete , 

úspechy slovenských športovcov, umelcov 

Prejavovať základy hrdosti k národnej a štátnej 

príslušnosti 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, vychádzanie s ostatným bez 

násilia 

Rozlišovať kultúrne  a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, 

ktoré konfliktu predchádza 

Samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  

konflikty v oddelení/ záujmovom útvare 

 

Pracovno- technická oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejaviť osobnú zodpovednost za vykonanú prácu 

Spolupráca, kooperácia , vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Byť otvorený   spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné Ovládať jednoduché   manuálne a technické  



pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti 

zručnosti 

Spoločná maska na karneval, výzdoba 

priestorov CVČ ...... 

Podieľať sa  na v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Estetická oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Klasická hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah  ku  

klasickému umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

a umelecké činnosti 

Rozvíjať svoj   talent a špecifické schopnosti  

Záujmový útvar , kultúrne vystúpenie Byť otvorený  k tvorivej  činnosti 

Úprava priestorov CVČ, netradičné ozdoby Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia  

Veľká noc, deň matiek, úcta k starším, 

vianočný program 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí a 

vystúpení v  záujmovom útvare, v CVČ 

Audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom 

živote 

 

 

Telovýchovná a športová  oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Záujmový útvar, futsal, florbal, hokej,  

aerobik, bicyklovanie, plávanie, cvičenie, 

pingpong, kolektívne loptové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  a zdravie, 

civilizačné choroby,  

Pomenovať  škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných 

drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Pozorovanie etológie živočíchov v SMCH, 

pozorovanie prírody, vtákov a drobnej zveri, 

pozorovanie zmien v prírode šetrenie 

Pomenovať základné princípy  ochrany životného 

prostredia 



energiami, vodou 

Starostlivosť o zvieratá v SMCH o izbové 

kvety, čistenie prírody, zber papiera, 

triedenie odpadu, využitie neekologického 

odpadu 

Uplatňovať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného prostredia 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy 

Byť otvorený k experimentovaniu a hľadaniu 

nových poznatkov 

 

 

VÝCHOVNÉ  OSNOVY 

 

    Vzdelávacia oblasť 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

Získavať nové poznatky 

a informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, 

IKT, práca s encyklopédiou, 

slovníkom, sebavzdelávanie 

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových úloh 

prezentácia 

 

 

 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Slovná zásoba, jazykolamy, 

zmyslové hry, didaktické hry, 

Individuálny prístup  

 

 

     Spoločensko-vedná oblasť 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v ZÚ, dodržiavanie školského 

poriadku CVČ 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

 

Prejavovať  úctu 

k rodičom , starším  

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie 

o domove , prejavy úcty 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

 



k ľuďom, čo je tolerancia Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

Pochopiť 

význam dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, Čo je 

diskriminácia , moje práva, 

tvoje práva, vychádzanie   

s ostatnými bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry riešiace konflikty 

Hry na dôveru 

Hry na presadzovanie 

 

Posilniť základy hrdosti 

k národnej a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo svete, úspechy 

slovenských športovcov, 

umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

 

Kultivovať  kultúrne 

návyky a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, 

komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom 

editore,  

Individuálny prístup 

Braisntorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

 

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne prejavy 

v správaní s 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia, 

vychádzanie s ostatným bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

 

Vedieť samostatne  

a kriticky  riešiť 

jednoduché  konflikty 

Čo je konflikt, z čoho konflikt 

vzniká, správanie, ktoré 

podporuje konflikt, správanie, 

ktoré konfliktu predchádza 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry riešiace konflikt 

Hranie rolí 

 

 

 



    

Pracovno-technická oblast 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

Vedieť samostatne si 

vytyčovať jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie  Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na presadzovanie 

sa 

 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Vlastná práca 

 

Vedieť   spolupracovať 

so skupinou 

Spolupráca,  vytváranie 

kladného vzťahu k ostatným , 

hrdosť na spoločný výsledok 

práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

 

Rozvíjať základy  

manuálnych 

a technických  zručností 

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 

 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Spoločná maska na karneval, 

kalendár oddelenia, strom 

podujatí... 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

 



Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

 

   Esteticko-kultúrna oblasť 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

Posilniť úctu  ku 

kultúrnym  hodnotám 

v blízkom okolí 

Ľudové tradície   a zvyky, 

kultúra povesti, 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

 

Rozvíjať základy vzťahu  

ku klasickému umeniu 

Klasická hudba, výtvarné 

umenie, tanec,  

nácvik programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

Súťaž 

 

Rozvíjať  talent 

a špecifické schopnosti  

Netradičné výtvarné techniky, 

hudobné  a športové činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností  

a zručností 

kultúrne vystúpenie Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

 



Výstava prác 

Prejavovať pozitívny 

vzťah   k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava priestorov CVČ, 

netradičné ozdoby   

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 

v ZÚ, v CVČ 

Veľká noc,  

vianočný program 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

 

 

 

   Telovýchovná oblasť 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

Kultivovať základné  

hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

turistika, bicyklovanie, 

lyžovanie, plávanie, cvičenie 

v telocvični, pingpong, 

kolektívne športové  hry 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia  alkoholu a iných 

drog 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  

a zdravie, civilizačné choroby,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda 

s odborníkom 

 



Výtvarná ilustrácia 

prežitku 

Súťaž 

Pochopiť význam 

dodržiavania  základných 

zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, potravinová 

pyramída 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný 

režim striedanie práce 

s odpočinkom, prvá pomoc,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti 

Záujmový útvar Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia Súťaž 

Tréning 

 

 

 

    Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

Pochopiť základné 

princípy  ochrany 

životného prostredia 

Pozorovanie živočíchov 

SMCH, pozorovanie prírody, 

pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

 

Rozvíjať  zručnosti pri Starostlivosť o zvieratká Individuálny  



jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

v SMCH o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia CVČ, 

zber papiera, triedenie odpadu, 

využitie neekologického 

odpadu, zber gaštanov 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1 

                                    ČINNOSTI V CVČ 

 

Pravidelné činnosti  Príležitostné činnosti Prázdninové činnosti Voľno-časové 

aktivity a klubová 

činnosť 

Činnosť 

záujmových útvarov  

Výchovno-

vzdelávacia činnosť  

 

Príležitostná 

záujmová činnosť 

Súťaže 

Olympiády 

Podujatia 

Besedy 

Vystúpenia 

Výstavy 

Tábory 

Výlety 

 Exkurzie 

Tvorivé dielne 

Odborné sústredenia 

Servis voľného 

času 

Preventívne 

činnosti 

Rôznorodá 

výchovno-

vzdelávacia 

činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán príležitostných podujatí na šk. rok 2018/2019 

Mesiac Názov podujatia Zodpovedný pedagóg 

S
ep

tem
b

er 

Otvorenie krúžkovej činnosti všetci pedagógovia 

Oboznámenie vedúcich a členov ZÚ s bezpečnostným štatútom a Vnút. poriadkom CVČ všetci pedagógovia 

Prezentácia krúžkov na podujatí Inter Nos všetci pedagógovia 

Deň otvorených dverí v Mini ZOO p.  Závodský 

Dni zdravia Vedúci TS 

Stretnutie s rodičmi a deťmi Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Spolupráca na Dni otvorených dverí DPMŽ všetci pedagógovia 

Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

Šachové sústredenie Vaneková 

Náborová šachová súťaž Vaneková 

Deň otvorených dverí - všetky pracoviská CVČ všetci pedagógovia 

Audiovizuálny program pre členov železničných modelárov Vaneková  

Deň otvorených dverí PhDr. Dobšovič Mjartan 

Futsalový turnaj Hudek 

Futbalový turnaj  Hudek 

Florbalový turnaj Hudek 

Cvičenie na chrbticu Mgr. Ďuranová 

Volejbalový turnaj PhDr. Dobšovič Mjartan 

  

  

 
  

O
k

tó
b

er 

Deň otvorených dverí v Mini ZOO p. Závodský 

Účasť TS Argonnath na súťaži v Myjave Bc. Gálošová 

Jesenná burza detských vecičiek Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných a speváckych skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Cvičenie pre zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

Tanečné domčeky Jeseň - vystúpenie DFS Cipovička a ŽSS Spievanky Bc. Veselá 

Otvorenie šachových líg 1. a 2. kolo Vaneková  

Audiovizuálny program pre členov plastových modelárov Vaneková  

Junior chess kemp Vaneková 

Florbalová liga PhDr. Dobšovič Mjartan 

Volejbalová liga PhDr. Dobšovič Mjartan 

Futbal ženy PhDr. Dobšovič Mjartan 

Všeobecna príprava deti futsal Hudek 

Hokejbalový turnaj Hudek 

Turnaj futsal Hudek 

  

  
 

  



N
o
v
em

b
er 

Technická olympiáda – okresné kolo Mgr. Ďuranová  

Deň otvorených dverí v Mini ZOO p. Závodský 

Tanečný seminár Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Vystúpenia a sústredenia ľudových speváckych skupín Bc. Veselá 

Víkendový seminár Tai Ji Bc. Gálošová 

Halloween v  CVČ na Zvolenskej Pedagógovia na Vlčincoch 

 Pečenie vianočných medovníčkov – Spievanočky a Spievanky Bc. Veselá 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

„Plote, plote trasem ťa“ – ľudové zvyky a tradície na Ondreja Bc. Veselá 

„Vymysli znelku CVČ a vyhraj“  Bc. Veselá 

3.  4. kolo šachových líg Vaneková  

Okresné kolo v šachu ZŠ a SŠ                                                                 Vaneková 

Junior chess kemp Vaneková 

Florbalová liga PhDr. Dobšovič Mjartan 

Volejbalová liga PhDr. Dobšovič Mjartan 

Futbalový turnaj deti a mládeže Hudek 

Futbalový turnaj  Hudek 

Futsal deti a mládeže Hudek 

  

    

D
ecem

b
er 

Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo Bc.Veselá 

Vianoce pre zvieratká v Mini ZOO R. Závodský 

Mikuláš v minicentre 
Bc. Gálošová, Mgr. 
Ďuranová 

Vianočný večierok dievčat TS Argonnath Bc.Gálošová 

Sídliskový Mikuláš Pedagógovia Vlčince 

Výchovné koncerty Vedúci TS 

Mikulášske vystúpenia tanečných súborov a skupín Vedúci TS 

Ozdobovanie vianočných medovníčkov – rodičia a detičky z Cipovičky Bc. Veselá 

Tanečné domčeky Zima Bc. Veselá 

Vianočné koncerty s DFS Cipovička, DSS Spievanočky a DSS Spievanky. Bc. Veselá 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Vystúpenia a sústredenia ľudových speváckych skupín Bc. Veselá 

Víkendové semináre Tai ji Quan Bc. Gálošová 

„Čas radosti,  veselosti“ – výroba vianočného aranžmá Bc. Veselá 

Vianočný večierok – kolektívy Cipovička, Spievanočky, Spievanky, Brusničky, Hlások Bc. Veselá 

Vianočné posedenie s rodičmi z DFS Cipovička  Bc. Veselá 

KM  v šachu jednotlivcov ZŠ a SŠ Vaneková  

Šachová súťaž družstiev Vaneková  

Vianočný turnaj v šachu Vaneková  

Tradičné predstavenie TD EXTAD v ODK Bc. Vršanská 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Mikuláš CVČ PhDr. Dobšovič Mjartan 

Turnaj priateľov a rodičov CVČ PhDr. Dobšovič Mjartan 

Šporový deň Hudek 



Vianočný turnaj florbal Hudek 

Vianočný turnaj volejbal Hudek 

Štefanský turnaj futsal PhDr. Dobšovič Mjartan 

  

    

J
a
n

u
á
r 

Šaliansky Maťko – obvodné kolo  

Šaliansky Maťko – okresné kolo  

Okresné kolo Matematickej olympiády – 5.,9.roč. Bc. Gálošová 

 Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku ktg. 1A a 1B Bc. Gálošová 

 Okresné kolo olympiády v Nemeckom jazyku ktg. 1A a 1B Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Ples CVČ Všetci pedagógovia 

Výlet do zimnej prírody R. Závodský 

Deň otvorených dverí R. Závodský 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov v rámci plesovej sezóny Vedúci TS 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

Šachová súťaž družstiev Vaneková 

Spektrum chess  Vaneková 

Junior chess kemp Vaneková  

Novoročný turnaj - futsal Hudek 

Volejbalová liga Hudek 

Novoročný turnaj -  futbal Hudek 

Florbalová liga PhDr. Dobšovič Mjartan 

Turnaj rodičov a deti CVČ PhDr. Dobšovič Mjartan 

  

    

F
eb

ru
á
r 

Okresné kolo Biologickej olympiády- kat. C  

Dejepisná olympiáda – okresné kolo                                                                      Bc. Vršanská 

Geografická olympiáda – okresné kolo Bc. Vršanská 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

"Carneval Slovakia"  vystúpenie a účasť v sprievode  DFS Lieska, DFS Cipovička Bc. Veselá 

Seminár s pozvanou tanečnou trénerkou Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

 Karneval v CVČ na Vlčincoch 
Bc. Gálošová, Mgr. 
Ďuranová 

 Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov v rámci plesovej sezóny Vedúci TS 

Majstrovstvá SR v šachu Vaneková  

Šachová súťaž družstiev Vaneková  

Junior chess kemp Vaneková  

Volejbalová liga Hudek 

Florbalová liga Hudek 

Všeobecná príprava - hokejbal PhDr. Dobšovič Mjartan 

Turnaj dvoch športov PhDr. Dobšovič Mjartan 

Hokejový deň bez ľadu Hudek 



Futsalový deň Hudek 

  

  

M
a
rec 

Chemická olympiáda – okresné kolo 
 

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo PhDr. Dobšovič Mjartan 

Pytagoriáda – okresné kolo súťaže Bc. Veselá 

Deň otvorených dverí R. Závodský 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Jarná burza detských vecí Bc. Gálošová 

Účasť tanečných skupín na súťaži "Pohyb bez bariér" Vedúci TS 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Vystúpenia a sústredenia ľudových speváckych skupín Bc. Veselá 

Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

„To vajíčko maľované“ -  maľovanie veľkonočných vajíčok Bc. Veselá 

Šachová súťaž družstiev Vaneková  

Junior chess kemp Vaneková  

Účasť na Majstrovstvá SR v šachu Vaneková  

Festival pohybových skladieb - Trnava Bc. Vršanská 

Florbalová prípravka PhDr. Dobšovič Mjartan 

Volejbalová liga PhDr. Dobšovič Mjartan 

Hokejbalový turnaj dievčatá PhDr. Dobšovič Mjartan 

Florbalová liga Hudek 

Hokejbalový deň Hudek 

Futsalová prípravka Hudek 

  

    

A
p

ríl 

Matematická olympiáda  - okresné  kolo - 6,7,8 roč. Bc. Gálošová 

Dopravná súťaž "Na bicykli bezpečne" – okresné kolo Vaneková D. 

Biologická olympiáda E (botanika, zoológia, geológia) 
 

"Javorové husličky" - okresná postupová prehliadka DFS Lieska, DSS Spievanočky Bc. Veselá         

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Účasť TS Argonnath na súťaži v Ružomberku Bc. Gálošová 

Hľadanie veľkonočných vajíčok a zajačikov 
Bc. Gálošová,Mgr. 
Ďuranová, Bc. Veselá 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Vystúpenia a sústredenia ľudových speváckych skupín Bc. Veselá 

Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

„Morenu neseme, zimu zaneseme“ - vynášanie moreny Bc. Veselá 

Okresná postupová prehliadka speváckych skupín - Spievanky 
Vítanie jari - okresná postupová prehliadka DFS 

Bc. Veselá 

MSR v šachu Vaneková 

Spektrum chess   Vaneková 

Junior chess kemp Vaneková 

Tanečná súťaž v Leviciach 
Bc. Vršanská, Bc. 

Gálošová 

Tanečné domčeky Jar Bc. Veselá 

Šibi ryby mastné ryby - veľkonočná šibačka Bc. Veselá 

Veľkonočný tzrnaj PhDr. Dobšovič Mjartan 



Veľkonočný turnaj Hudek 

Futbalový turnaj PhDr. Dobšovič Mjartan 

Florbalová liga Hudek 

Volejbalová liga Hudek 

Futsalový turnaj mládeže Hudek 

  

    

M
á
j 

Žilina – Moje mesto – súťaž ,vernisáž a výstava  

Slávnostné vyhodnotenie súťaží „Žilina moje mesto“  

Poznaj svoje mesto – súťaž 
 

Biologická olympiáda, ktg. D – okresné kolo PhDr. Dobšovič Mjartan 

Okresné kolo Biologickej olympiády- kat. D PhDr. Dobšovič Mjartan 

„Slávik Slovenska“- okresné a krajské kolo speváckej súťaže Bc. Veselá  

Biologická olympiáda  F 
 

Staromestské slávnosti  - účinkovanie tanečných kolektívov Vedúci TS 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Účasť TS Argonnath na súťaži v Dolnom Kubíne Bc. Gálošová 

Seminár s tanečnou trénerkou Bc. Gálošová 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Sústredenia tanečných skupín a súborov Vedúci TS 

Vystúpenia a sústredenia ľudových speváckych skupín Bc. Veselá 

Koncoročný výlet členov ZÚ v SMCH Závodský 

Stavanie májov v Žiline – DFS Cipovička, Spievanky Bc. Veselá 

Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

PM – súťaž Vaneková  

Spektrum CUP open súťaž Vaneková 

1. májový turnaj PhDr. Dobšovič Mjartan 

Turnaj 4 krajín PhDr. Dobšovič Mjartan 

Juniorska liga futsal PhDr. Dobšovič Mjartan 

Florbalová liga Hudek 

Volejbalový turnaj Hudek 

Futbalový deň -mix Hudek 

  

    

J
ú

n
 

Dopravná súťaž "Na bicykli bezpečne" - krajské kolo Vaneková D. 

Cvičenie na zdravý chrbát Mgr. Ďuranová 

Galaprogram TS Argonnath Bc. Gálošová 

Slávnostné vyhodnotenie Dopraváčika 2018/19 
Bc. Gálošová, Bc. Veselá 
Mgr. Ďuranová 

Koncoročný výlet pre členov z.ú. Bc. Gálošová 

Opekačka pre všetkých členov z.ú. CVČ na Zvolenskej Bc. Gálošová 

Tanečná súťaž základných škôl mesta Žilina Bc. Gálošová 

Deň detí v CVČ na Vlčincoch 
Bc. Gálošová, Mgr. 
Ďuranová, Bc. Veselá 

Vystúpenia tanečných skupín a súborov na pozvanie Vedúci TS 

Vystúpenia ľudových speváckych skupín Bc. Veselá 

Účasť tanečných súborov na krajských a celoslovenských súťažiach Vedúci TS 

Príprava letných sústredení Všetci pedagógovia 

Tanečné domčeky Leto Bc. Veselá 



Víkendový seminár Tai ji Quan Bc. Gálošová 

Rozlúčkový večierok  Bc. Veselá 

Súťaž  „ O šachového kráľa Žilinského kráľovstva „ Vaneková  

Majstrovstvá SR v šachu družstiev Vaneková  

Športový deň spojený s vyhodnotením ZÚ  Vaneková 

Koncoročný výlet členov ZÚ Vaneková  

Deň deti v CVČ PhDr. Dobšovič Mjartan 

Ukončenie ZÚ CVČ Všetci pedagógovia 

      

 

 

 

 

 

 


