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Správa 

 o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch                

za školský rok 2015/2016 
 

 

I. Základné informácie o súkromnom centre voľného času 

 

Zriaďovateľ: TK TLAČIARIK o.z.  

 

Názov školského zariadenia:  

Súkromné centrum voľného času TLAČIARIK 

 

Adresa:  

Banícka 52, 974 05 Malachov 

 

Kontakty:  

Tel.:    0903 369 963 

Fax:  

www:  www.tktlaciarik.sk  

e-mail: info@tktlaciarik.sk  

 

Riaditeľ:  

Mgr. Stanislav Cholvád                            volebné obdobie: od 1. 9. 2013 (doba neurčitá) 

 

pracovníci:  

Anna Ťažká kultúrne oddelenie 

PaeDr. Monika Jurková                                  spoločensko-vedné oddelenie 

Jana Světlíková spoločensko-vedné oddelenie 

Mária Raškovičová spoločensko-vedné oddelenie  

Mgr. Katarína Cholvádová kultúrne oddelenie 

Veronika Macháčková admin. pracovník, športové oddelenie 

Mgr. Stanislav Cholvád športové oddelenie 

Mgr. Mário Matušek športové oddelenie 

Ing. Katarína Turňová admin. pracovník 

 

Problém využitia voľného času by mal patriť k najdiskutovanejším otázkam spoločnosti. Vy-

užívanie voľného času ako výrazný fenomén v spojení s deťmi a mládežou vstupuje do života 

všetkých vyspelých krajín a zároveň je aj jedným z dôležitých problémov. Využitie voľného 

času je však pre kultúrnosť mladých ľudí určujúce, a preto súkromné centrum voľného času 

TLAČIARIK poskytuje svoje priestory tej časti mladej populácie, ktorá sa zapája do činnosti 

centra akýmkoľvek spôsobom.  

Súkromné centrum voľného času TLAČIARIK spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je 

sprístupnené všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin 

a víkendov. Poslaním je umožniť deťom a mládeži využívať užitočne voľný čas spolu 

s výchovným pôsobením.  

http://www.tktlaciarik.sk/
mailto:info@tktlaciarik.sk


Ťažisko činnosti SCVČ TLAČIARIK bolo v jeho výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekre-

ačnej činnosti pre deti a mládež a ich rodičov, spontánnej činnosti a vlastných projektoch čle-

nov záujmových útvarov a aktivitách podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov. 

Flexibilne sa prispôsobuje aktuálnym potrebám a požiadavkám detí a mládeže.  

  

 

 

Rada školského zariadenia SCVČ 
 

Rada školského zariadenia SCVČ TLAČIARIK (ďalej len „rada SCVČ“) bola ustanovená 

v zmysle §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-

správe a o zmene a doplnení neskorších predpisov po voľbách v septembri 2013. Funkčné ob-

dobie začalo 1.9.2013. Uznesením zriaďovateľa TK TLAČIARIK o.z. zo dňa 1. 9. 2013 bol 

do rady školského zariadenia delegovaný zástupca zriaďovateľa Mgr. Mario Matušek. Na žia-

dosť SCVČ TLAČIARIK bol počet členov rady znížený na 5. Voľbami konajúcimi sa dňa 

1.9.2013 bola zvolená za zástupcu nepedagogických zamestnancov Ing. Katarína Turňová, za 

zástupcov pedagogických zamestnancov Veronika Macháčková, a za zástupcov rodičov, vo 

voľbách konaných dňa 2. 9. 2013 boli zvolení Janette Macháčková a Igor Dobrík. Dňa 2.9. 

2013 bola vykonaná voľba predsedu rady školského zariadenia, kde bola zvolená za predsedu 

rady školského zariadenia pani Veronika Macháčková. 

Členovia rady SCVČ  
 

P. č Meno Priezvisko            Funkcia    Zvolený (delegovaný) za 

 

1.  Veronika Macháčková      predseda    za pedagogických zamestnancov 

2.  Mgr. Mario Matušek      člen    za zriaďovateľa  

3.  Ing. Katarína Turňová      člen    za nepedagogických zamestnancov 

4.  Janette Macháčková       člen    za rodičov 

5.  Igor Dobrík                            člen    za rodičov 

 

Školská rada bola volená po zápise detí do záujmových útvarov, v septembri 2013.  

 

Informácia o činnosti Rady SCVČ  
 

- Rada SCVČ zasadala v školskom roku 2015/2016 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa vy-

jadrovala k:  

- Ku kompletnej dokumentácií SCVČ TLAČIARIK  

 

Operatívne – elektronickou poštou boli riešené niektoré požiadavky SCVČ prostredníctvom 

predsedu Rady a zodpovedných pracovníkov SCVČ.  

Spolupráca s radou SCVČ bola na dobrej úrovni. Niektoré problémy vedenie SCVČ riešilo 

operatívne so zriaďovateľom a predsedníčkou Rady SCVČ.  

 

 

 

 

 



Poradné orgány riaditeľa     
 

Podľa platného organizačného poriadku sú poradnými orgánmi riaditeľa SCVČ:  

– pedagogická rada – jej členmi sú pedagogickí pracovníci SCVČ. V uplynulom školskom 

roku zasadala 1x. Prerokovala a schválila plán činnosti na školský rok, správu o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok a zaoberala sa problémami v jednotlivých 

oblastiach činnosti SCVČ.  

– pracovná porada – je zložená zo všetkých kategórií pracovníkov SCVČ. Porada rieši pra-

covno-právne otázky organizácie a mesačnú činnosť. Porady boli v uplynulom období zvolá-

vané mesačne.  

– operatívna porada – je zložená pedagogického vedenia organizácie. Porada a operatívne 

riešila akútne problémy pri zabezpečovaní všetkých druhov činností organizácie, pokiaľ nebo-

li prejednávané na pracovnej porade. V uplynulom školskom roku nebola zvolaná žiadna ope-

ratívna porada.  

 

Ako poradný orgán riaditeľa v zmysle organizačného poriadku pôsobí:  

Rada SCVČ – plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov 

SCVČ, riadi sa pravidlami, v zmysle jej štatútu.  

 

 

II. Údaje o deťoch centra voľného času  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť Súkromného centra voľného času TLAČIARIK  
 bola realizovaná v týchto oblastiach:  

 

- zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 

a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase 

- usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na 

rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návy-

kov užitočného využívania ich voľného času  

- zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl 

- môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom 

čase 

 

a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch   
Počet záujmových útvarov: 8 krúžkov a klubov 

Počet členov záujmových útvarov: 84 detí a mládeže (z toho v spoločensko-vednom oddelení 

18 detí, v kultúrnom 17 detí a v športe 49 detí), z toho do 15 rokov: 35detí (z toho dievčat 

v spoločensko-vednom oddelení 6 detí, v kultúrnom 6 detí a v športe 23), 

V školskom roku 2015/2016 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch – krúžkoch a 

kluboch. Centrum tvorilo priebežne počas školského roka 8 záujmových útvarov, s celkovým 

počtom 84 detí, mládeže a dospelých vo veku od 3 rokov. Boli to tieto záujmové útvary – v 

úsekoch:  

 

 



– spoločensko-vedné oddelenie  

 Anglický jazyk 1.-2.r.  

 Anglický jazyk 3.-4.r 

 Anglický jazyk predškoláci 

 Anglický jazyk 1.-5.r. 

– športové oddelenie  

 Tenisová príprava 

 Tenisová príprava ZŠ s MŠ 

 Všešportová príprava  

– kultúrne oddelenie  

 FS Malachovček  

 FS Malachovček - predškolác 

 

Koncepcia SCVČ dlhodobo rozvíjala činnosť úspešných záujmových krúžkov, skupín 

a klubov.  

 

 



III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  

 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 2. 9. 2015:  
 

Študijný 

od-

bor/oddelenie 

záujmových 

útvarov 

Fyzický po-

čet PZ 

k 

2. 9. 2015 

Počet 

tých, 

ktorí 

mali 

nižšiu 

vyučo-

vaciu 

povin-

nosť 

Počet 

tých, 

ktorí 

mali 

vyššiu 

vyučo-

vaciu 

povin-

nosť 

Počet PZ, ktorí 

pracujú na do-

hodu 

o vykonaní 

práce (DVP) 

alebo dohodu 

o vykonaní 

činností 

(DVČ) 

Spoločensko-

vedné oddelenie 

0 0 0 3 

Kultúrne odde-

lenie 

0 0 0 2 

Športové odde-

lenie 

0 0 0 2 

Spolu:  0 0 0 7 

 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  

 

Komentár 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci majú odbornú spôsobilosť.  

 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ (CVČ):  

 

Forma vzdelávania 
Počet vzdelá-

vaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 

Vzdelávanie 

trvá 

Vzdelávanie 

začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 

kontinuálne  0 0 0 0 

Špecializačné inovačné 0 0 0 0 

Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 

Vzdeláv. ved. pedag. za-

mest.  
0 0 0 0 

 

 

V školskom roku 2015/2016 boli naplánované vzdelávania inovačné, avšak pre nenaplnenosť 

sa neotvorili. Tieto úlohy neboli podľa plánu splnené.  

Mimoriadne ocenenia PZ SCVČ TLAČIARIK:  
V SCVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.  

 

 

 

 



Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 2. 9. 2015 

CVČ 

Fyzic-

ký po-

čet NZ.  

 

Z toho fyzic-

ký počet za-

mestnancov, 

ktorí vykoná-

vajú v  zá-

kladnom 

úväzku viac 

kumulova-

ných pracov-

ných činností 

Počet NZ. 

, ktorí pra-

covali na 

kratší prac. 

úväzok 

ako je zá-

kladný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 

pracovali na 

vyšší 

pracovný ako 

je základný 

úväzok 

Počet NZ, kto-

rí pracovali na 

dohodu 

o vykonaní 

práce alebo 

činností 

 0 0 0 0 0 

 

Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 2. 9. 2015 

CVČ 

Fyzic-

ký po-

čet NZ 

Z toho fy-

zický po-

čet NZ, 

ktorí vy-

konávajú 

v  základ-

nom 

úväzku 

viac ku-

mulova-

ných pra-

covných 

činností 

Počet NZ, 

ktorí pracovali 

na kratší prac. 

úväzok ako je 

základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 

pracovali na 

vyšší 

pracovný ako 

je základný 

úväzok 

Počet NZ, kto-

rí pracovali na 

dohodu 

o vykonaní 

práce alebo 

činností 

 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



IV. Priestorové a materiálno-technické podmienky SCVČ 

 

Materiálno-technické vybavenie je na nezmenenej úrovni, z dôvodu šetrenia finančných pro-

striedkov rozpočtu. Zloženie záujmových útvarov je podmienené aj priestorovými 

a personálnymi podmienkami. Jednotlivé druhy činnosti sa realizovali v priestoroch budovy 

na Baníckej 52 v Malachove, kurty v Mestskom parku v Banskej Bystrici, Ski Celce-

Čachovo, Plaváreň Štiavničky, Baseline aréna a v malej a veľkej telocvični na Sitnianskej uli-

ci v Banskej Bystrici. V budove na Baníckej 52 v Malachove máme k dispozícii 3 miestnosti 

pre činnosť s deťmi:  

                                 Triedy: 2 

                                 Telocvičňa: 1 

 

V budove na Baníckej ulici je k dispozícii jedna telocvičňa pre potreby športových krúžkov 

SCVČ v pevne stanovených časoch a v zmysle zmlúv.  

 

 

 

V. Ciele, ktoré si SCVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2015/2016 

a vyhodnotenie ich plnenia 

 

Prvý zámer centra: Výstavba multifunkčného ihriska v SCVČ v Malachove.  

Cieľ: splnený. 

Nový zámer: zväčšenie ihriska 

 

 

 

VI. Oblasti, v ktorých SCVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostat-

ky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť v rátane návrhov opatrení  
 

Silné stránky:  

– vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch 

a kluboch s cieľom zmysluplného využívania voľného času detí, mládeže a dospelých, 

– poskytovanie možností k plnohodnotnému využívaniu voľného času počas víkendov 

a prázdnin, 

– realizácia podujatí jednorazových, cyklických a tiež už tradičných k aktuálnym príležitos-

tiam, 

 

Slabé stránky:  

– nutné vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových 

útvaroch, 

– nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu činnosti, na zabezpečenie kvalitnejších 

materiálov na krúžky a na obnovu a rekonštrukciu budovy, 

 

Príležitosti: 

– rast počtu ponúk, 

– vznik  nových záujmových skupín, 

– možnosť uplatniť individualitu osobnosti a vlastných tvorivých nápadov, 

– zosúladenie záujmu regiónu a požiadaviek škôl o požadované vzdelávania a aktivity 



Riziká: 

– hospodárska recesia, 

– nedostatočný záujem cieľovej skupiny o ponúkané aktivity, 

– nedôverčivý postoj verejnosti k lacným krúžkom, 

– rozhodovanie rodičov o umiestnení dieťaťa do krúžku podľa zamestnania rodičov 

a bydliska prarodičov, 

– konkurencia krúžkov 

 

Súkromné centrum voľného času je obmedzované legislatívou, či už na úseku zamestnancov 

(zákonník práce, školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch) alebo na úseku fi-

nančnom (VZN o poplatkoch za činnosť, nedostatok finančných prostriedkov na činnosť 

a prevádzku budovy).  

 

  

VII. Ďalšie informácie o SCVČ 

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v Súkromnom centre voľného 

času 
 

Upratovanie je zabezpečené vlastnou upratovačkou denne. Hygienický štandard zariadenia 

bol počas školského roka na dostatočnej úrovni. 

 

2. Spolupráca SCVČ 
 

2.1. Spolupráca s rodičmi detí 

Vzájomné vzťahy medzi SCVČ, deťmi, rodičmi a sú štandardne dobré. Centrum akceptuje 

pripomienky rodičov i verejnosti. Rodičia spolupracujú s Centrom. Sú zastúpení v Rade 

SCVČ. Pomáhajú v niektorých druhoch činnosti aj materiálnym zabezpečením. Radi sa zúčas-

tňujú priamo na činnosti a komunikujú s deťmi o jej obsahu.  

Pracovníci Centra sú počas celého roka v kontakte s rodičmi detí, ktoré navštevujúci krúžky,  

poskytujú im informácie o činnosti a snažia sa spoločne vytvárať atmosféru porozumenia.  

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti vypracoval:  

 

Mgr. Stanislav Cholvád                  riaditeľ SCVČ 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1.  Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej  výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

2.  Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

3.  Koncepcia SCVČ na roky 2013–2015 

4.  Plánu činnosti SCVČ na školský rok 2015/2016 

5.  Informácie o činnosti Rade pri SCVČ.  

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2015/2016 bola pre-

rokovaná v pedagogickej rade SCVČ 2. 9. 2016 a  v Rade SCVČ bola prerokovaná 2. 9. 

2016.  
Stanovisko Rady školského zariadenia SCVČ  

 

Prerokované Radou školského zariadenia SCVČ, dňa 2. 9. 2016 

 

....................................................................... predseda rady SCVČ, Veronika Macháčková 

  

....................................................................... riaditeľ SCVČ Tlačiarik, Mgr. Stanislav Cholvád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-

sledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok zriaďovateľovi na schválenie.  

Podrobnosti o obsahu správ určuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení.  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromného centra 

voľného času Tlačiarik, Banícka 52, Malachov (ďalej len „centrum“)  za školský rok 

2015/2016 (ďalej len „správa“) je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006.  

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade centra, v rade školského zariadenia. Po prero-

kovaní v školskej rade bude správa predložená na schválenie zriaďovateľovi (výkonnému vý-

boru TK Tlačiarik o.z.). 

 

Správa obsahuje:  
 

1. Základné informácie o centre voľného času 

2. Údaje o deťoch centra voľného času 

3. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  

4. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach centra 

5. Ciele, ktoré si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja  

6. Oblasti, v ktorých dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

7. Ďalšie informácie o SCVČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


