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Správa o činnosti SCVČ QUO VADIS 

za školský rok 2020/2021 



1. Východiská a podklady 

 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 

 Zákon NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

 Výchovný program SCVČ Quo vadis 

 Plán práce SCVČ Quo vadis 

 Správa o hospodárení za rok 2020 

 Zápisy z pedagogickej rady a zápisy z pracovných porád 

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku 

odbornej praxe, 

 Zákon 179/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financova-

ní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení 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, 

 VZN mesta Zvolen O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zá-

kladnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

na rok 2019 zriadených na území mesta Zvolen, 

 Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a škol-

ských zariadení v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov  

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

 Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-

nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Metodické  usmernenie č.7/2006 k prevencii a riešeniu šikanovania v školách 

a školských zariadeniach 

 Pedagogicko – organizačné pokyny Ministerstva školstva a ďalšie dokumenty  

 



Základné pokyny pre orientáciu výchovnej a vzdelávacej činnosti sú deklarované 

v týchto dokumentoch, ktoré sú zároveň východiskom pre tvorbu lokálnych poli-

tík pre riešenie  danej problematiky,  východiskom pre kooperatívne spolupráce 

a tvorbu projektov :  

 Všeobecná deklarácia ľudských práv  

 Deklarácia práv dieťaťa 

 Akčný plán EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2017 – 2020 

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 – 

2020 

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu na roky 2016 - 2019 

 Rezortná koncepcia enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 

 Pripravovaná stratégia rozvoja športu 

 Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 

 Koncepcia práce s mládežou 2015 – 2021 

 Koncepcia rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 2020-2030 

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: 045/53 66 847 

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 

Celkové materiálne a technické vybavenie zodpovedá dĺžke prevádzky zariade-

nia a finančným možnostiam. Veľkým prínosom v tejto oblasti je spolupráca so 

sesterskou SZUŠ Quo vadis , ktorá disponuje potrebným vybavením (audio-

hudobná súprava ), túto SCVČ plne využíva na krúžkovú činnosť a podujatia. 

Činnosť SCVČ Quo vadis sa uskutočňuje predovšetkým v priestoroch budovy 

Montessori centra na ulici Prachatickej 45 vo Zvolene. Väčšie miestnosti na prí-

zemí slúžia ako tanečné sály a na pohybové aktivity. Priestory sú svetlé a čisté 

sú vhodné pre prácu vychovávateľov aj pre činnosť záujmových útvarov. 

V minulosti sa do  značnej miery  využívali pri organizovaní prázdninovej čin-

nosti (jarné a letné mestské tábory). Postupne sa na tento druh činností dokupu-

je potrebný materiál a vybavenie ( športové pomôcky, spoločenské hry, materiál 

na tvorenie a pod. ) Záujmové útvary sú ďalej realizované aj na elokovaných pra-

coviskách: 

 

 Prázdninové aktivity zamerané na aktívne využívanie voľného času pre deti 

uskutočňovali svoju činnosť v priestoroch obce Budča, Lieskovskom teniso-

vom areáli. 



 Záujmové útvary zamerané na šport (Plávanie, Karate, Športová príprava a 

Pilates, Kraso – kondičná príprava, Plavecká akadémia Beruška, Tenisový, 

Škola korčuľovania, Kondičná príprava) uskutočňovali  svoju činnosť v 

Mestských kúpeľoch vo Zvolene, vo Fitnes Family Zvolen, na Zimnom šta-

dióne vo Zvolene, Hotel Tenis Zvolen, TA Zvolen, ZŠ Mládeže Zvolen, Pra-

chatickej Zvolen / ZŠ Cirkevná Zvolen. 

 

 Vzdelávacie záujmové útvary ako Montessori doučovanie , Fotografický, IT 

Vzdelávanie sa realizovali na 1.ZŠ Jilemnického vo Zvolene, Starej radnici 

Zvolen, Virtuálnom štúdiu Zvolen. 

 

 Záujmové útvary ako Hip hop a Latino prebiehali na 1. ZŠ Jilemnického 

Zvolen, v Tanečnom štúdiu Zvolen. 

 

 Záujmový útvar „Rodičia a deti“ realizoval svoju činnosť v Montessori cen-

tre na Prachatickej Zvolen. 

 



2.3. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej  

činnosti školského zariadenia 

Príloha č. 1: Správa o hospodárení za rok 2020 (vypracovala Mgr. Machavová L.) 

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 2020/2021 

 Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Správu o výsledkoch  a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ za 

školský rok 2019/2020 

 Správu o hospodárení 

 Vnútorné predpisy 

2.5. Pracovné porady 

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

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

pravovaných podujatí podľa organizačných zabezpečení, vyhodnocovali sa realizo-

vané podujatia.  

Riešili sa problémy, ktoré sa vyskytli v rámci jednotlivých podujatí a prijímali sa 

odporúčania pre budúce obdobie, aby sa rovnaké problémy a nedostatky nevy-

skytli.  

Pripravoval sa mesačný plán práce a taktiež zameranie   činnosti v našom zaria-

dení počas prázdnin, pripravovali sa podklady na vypracovanie 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.  

Operatívne sa riešilo zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti. 

Operatívne sa riešilo zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti po-

čas obdobia pandémie. 

3. Prehľad záujmových útvarov 

Oddelenie estetiky a kultúry Počet členov 

Hip Hop tanec  Wanted 5 

Hip Hop tanec Wanted nad 15 rokov 25 

Latino tanec 17 

Spoločenský tanec 8 

Oddelenie spoločenských vied  

Montessori doučovanie – 3 skupiny 61 

Kreatívna fotografia 1 

IT vzdelávanie 8 

Oddelenie prírodných vied  

Canisterapia – 5 skupín ŠZŠ, 5 skupín III. ZŠ, 5 skupín IX. ZŠ 190 

Prírodovedecký - 4 skupiny 28 

Oddelenie telovýchovy a športu  

Plavecký – 2 skupiny 13 

Karate - nad 15 rokov 10 

Karate – 3 skupiny 53 

Škola korčuľovania - 2 skupiny 50 

Športová príprava a Pilates – 6 skupín 115 

Športová príprava a Pilates - nad 15 r. 14 

Kraso kondičná príprava 6 

Kondičná príprava pre športovcov 11 

Plavecká akadémia Beruška  67 

Tenis 2 skupiny  18 



Názov podujatia  

„Indiánska štafeta „ – pohybovo športové aktivity pre zdravotne znevýh.deti /

projekt SPP/ 

1 

Indiánska štafeta „ – pohybovo športové aktivity pre zdravotne znevýh.deti /

projekt  

SPP/ 

2 

„Tučniaky s loptou“ - pohybovo športové aktivity pre zdravotne znevýh.deti /

projekt SPP/ 

3 

„Skok klokana“ -pohybovo športové aktivity pre zdravotne znevýh.deti /projekt 

SPP/  

4 

Školenia rovesníckeho tímu – digitálne vzdelávanie pre deti MRK /projekt 

Orange/ 

5 

Planéta informácií – digitálne vzdelávanie pre deti z MRK /projekt Orange/ 6 

Výzva pre športovcov – odujatie v online priestore v spolupráci s partnerom 

HKM  

7 

Športové korzo – účasť na podujatí Mesta Zvolen 8 

Vzdelávacie aktivity Unicef /témy o ochrane prírody a ochrane vody/ 9 

Tanečné workshopy – pre členov záujmového útvaru Hip hop 10 

Sústredenia športových krúžkov 11 

Montessori dielničky – aktivity v Montessori centre pre rodičov s deťmi 12 

Počet podujatí : 54 

Celkový počet účastníkov : 1.415 

Do 15 rokov : 903 

Nad 15 rokov : 512 

 

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

Počet detí vo výkaze 15-01 : 829  (740 do 15r. a 89 nad 15r.) 

Počet uznaných detí na základe prepočtu mesta Zvolen : 529,13 

 

Počet záujmových krúžkov : 53 

Do 15 rokov : 50 

Nad 15 rokov : 3  

Počet detí Zvolen: 661 

Počet detí mimo Zvolen: 93 

Podpora záujmového vzdelávania z okolitých obcí : 

 

Na základe zmlúv nám na túto činnosť prispievali obce: Pliešovce, Stožok, Lies-

kovec, Veľká Lúka, Kováčová. 

Prijaté vzdelávacie poukazy : 328 

4. Príležitostná činnosť 

4. 1. Príležitostné podujatia 



5. Kvalifikovanosť pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

5.1. Pedagogickí zamestnanci       

Fyzický stav:  2   Priemerný evidenčný počet: 2 

zamestnanec vzdelanie pracovné zaradenie 

Mgr. Miroslava Lenďáková Magisterské štúdium        riaditeľka 

Mária Verešíková – cez národný pro-

jekt „Zosúladenie rodinného 

a pracovného života“ 

(od 1.2.2020 - do 31.1.2021)  

Stredoškolské 

s pedagogickým  

zameraním  

koordinátorka  

 oddelení  

POČAS OBDOBIA PANDEMICKÝCH OPATRENÍ, KTORÉ SÚVISELI 

S UZATVORENÍM PREVÁDZKY NÁŠHO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, 

CELKOVÁ ČINNOSŤ PREBIEHALA PODĽA VYPRACOVANÉHO  KRÍZO-

VÉHO PLÁNU, SÚČASŤOU PLÁNU JE AJ VYHODNOTENIE. 

Odkazy na web: 

Krízový plán SCVČ: https://5505be04-9080-48ae-8746-

437f71903502.filesusr.com/ugd/5f2ca1_0eba008811bd490f883259348f5848a9.pdf 

Facebook: https://www.facebook.com/skolyquovadis.sk/ 

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?

list=PLPYLLwIpguZfPNMcM8_d4sp0k9BXhfR4b 



5.2. Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický stav: 5  Priemerný evidenčný počet: 5 

 
Hospodárka vykonáva pracovnú činnosť zo zdrojov financovania SCVČ Quo vadis, 

ostatní nepedagogickí zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na základe 

Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. . 

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 

5.3. Externí zamestnanci 

Fyzický stav: 15 

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 (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti + Zmluva o spoluprá-

ci)  

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 Operačný program 

Ľudské zdroje o.z. Quo vadis ) 

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) 

Kondičná príprava – Mgr. Jana Sýkorová (Zmluva o dobrovoľnícke činnosti + Zmlu-

va o spolupráci)  

Kondičná príprava pre športovcov – Adama Kelemen (Zmluva o dobrovoľníckej čin-

nosti)  

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



6. Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti 

 

SCVČ Quo vadis sa zapája do mnohých projektov, ktoré sú zamerané na špecific-

ké cieľové skupiny a v rámci nich tvorí množstvo zaujímavých aktivít, podujatí 

prostredníctvom ktorých buduje svoje meno.  

 

V tomto školskom roku sme pokračovali 

v spolupráci so zriaďovateľom o.z. Quo vadis 

v implementácii projektu „Zlepšovanie študij-

ných výsledkov žiakov v Špeciálnej základnej 

škole Zvolen“.  

Celkovým cieľom nášho projektu je znížiť a zabrániť predčasnému skončeniu 

školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí 

navštevujú Špeciálnu základnú školu v meste Zvolen. Našim zámerom je vytvoriť 

počas realizácie projektu mimoškolský vzdelávací program - Človek a príroda, 

v rámci ktorého podporíme prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre 

túto špecifickú cieľovú skupinu, prostredníctvom neformálnych spôsobov vzdelá-

vania, za účelom ich začlenenia do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej 

prípravy.  

Počas letných prázdnin 2021 sme začali 

s implementáciou projektu „ Digitálne vzdelávanie 

pre každého“ . Cieľovou skupinou sú  deti MRK , ktoré 

sú zapojené  do mimoškolského vzdelávacieho programu 

na 1.ZŠ Jilemnického Zvolen formou záujmovho útvaru. Cieľom projektu je zlep-

šovanie študijných výsledkov detí zo segregovanej rómskej komunity rozvíjaním 

digitálnej gramotnosti v mimoškolskom vzdelávacom programe a implementácia 

rovesníckeho vzdelávania do mimoškolského programu na základe ktorého rozví-

jame digitálnu gramotnosť a podporujeme obmedzený prístup detí MRK k techno-

lógiám.  

 

Počas letných prázdnin 2021 sme začali 

s implementáciou projektu „Festival športu 

s Caniskou“ pre deti zdravotne znevýhodnené , ktoré navštevujú Špeciálnu zá-

kladnú školu Zvolen. 

 



Jeho zámerom je prostredníctvom zážitkových športových aktivít zlepšovať fyzic-

ký a psychický stav detí so zdravotným znevýhodnením. Handicapované detičky, 

ktoré navštevujú náš terapeutický program "Canisterapia", dokážu za účasti psí-

kov reflektovať na ich pohybové aktivity a nasledujú ich. Tento neformálny prí-

stup svojim cieleným a systematickým pôsobením výrazne prispieva nielen k ra-

dosti z pohybu ale aj k zlepšeniu študijných výsledkov a k zvýšeniu sebadôvery 

vo vlastné schopnosti. Rozšírením programu o špecifické športové aktivity záro-

veň podporujeme u takto zdravotne znevýhodnených detí integráciu do sociálne-

ho prostredia a sociálnu spôsobilosť a tiež motiváciu pre rekreačný šport.  

 

V rámci organizovania mestských letných 

táborov, bol zrealizovaný koncept tábora 

„Športovačka na vojačka“ na základe podpo-

reného  projektu Ministerstva obrany SR. 

Touto formou spolupráce sme prispeli k spoluvytváraniu podmienok pre mimo-

školské branno-občianske vzdelávanie detí a mládeže a k zlepšenej informova-

nosti o práci profesionálnych zložiek slovenskej armády. 

 

Súťaže 

Tanečná škola Wanted 

 12.12.2020 sa škola prezentovala na súťaži The-Next-Step 2020-Online, kde 

sa tanečníci umiestnili v sekcii Hip hop sólo nasledovne: 3.miesto - DAVID 

KOVÁČ (HVK), 4.miesto - NATÁLIA PONICKÁ (DVKB), 5.miesto - MICHA-

ELA ZELENÁKOVÁ (HVK). 

 Od februára do marca 2021 prebiehali online street dance workshopy a sú-

ťaž, ktorú pripravil pre svoje členské kluby SZTŠ. Tanečná škola Wanted si 

svojou online prezentáciou vybojovala skvelé 2. miesto., konkrétne tanečníč-

ky Vanessa Bergerová, Alexa Koristeková a Michaela Zelenáková.  

 Online celoslovenská tanečná súťaž Grimmy Dance Cup (8.-25.4.2021, 18. 

ročník), kde sa až 11 Wanted tanečníkov pretancovalo do finále a 3.miesto v 

kategórii DVK sa podarilo získať Filipovi Podolinskému.  

 V roku 2021 oslavovala Tanečná škola Wanted svoje 15. výročie, pri príleži-

tosti ktorého zorganizovala v júni 2021 Galaprogram. Predstavili sa na ňom 

všetky výkonnostné skupiny vo veku od 6-20 rokov.  



Faber Dance School  

 12.9.2020, Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch 

(organizátor) 

Freestyle – škola korčuľovania 

 Veľká online In-line výzva (november 2020, 2 varianty výzvy – pre začiatoč-

níkov aj pokročilých korčuliarov) 

Canisterapia 

 Veľká zvieratkovská fotosúťaž (27.2. - 10.3.2021, súťaž o najzaujímavejšiu 

rodinnú fotografiu so svojim zvieracím miláčikom) 

Všetky krúžky 

 Veľká výzva pre športovcov (22.1. - 28.2.2021, v spolupráci s HKM) 

 "Moje ľudské práva" (február 2021, online výtvarná súťaž Slovenského ná-

rodného strediska pre ľudské práva, 9. ročník) 

 

Zrealizované podujatia 

 December 2020 - vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu si Wanted 

lektori pripravili prekvapenie pre verných členov a namiesto obľúbených 

Otvorených vianočných lekcií, ktoré sa nemohli konať v telocvični, preniesli 

tanečnú atmosféru priamo do obývačiek žiakov školy vo forme E – vianočné-

ho špeciálu 2020. 

 Január 2021 – spoločná „Venčovačka“ pre rodičov a deti z krúžku Canistera-

pie 

 Marec 2021 – 3. rok spolupráce s organizáciou UNICEF Slovensko a zapoje-

nie sa do ich fundraisingovej výzvy s tenistkou Annou Karolínou Schmiedlo-

vou, ktorá nahradila pôvodnú fundraisingovú zbierku Modrý gombík 

 Máj 2021 – získanie titulu Junior Ambassador UNICEF pre člena CVČ Quo 

vadis Samuela Sciranku, Vzdelávacie aktivity Unicef /témy o ochrane prírody 

a ochrane vody/ 18.5. a 24.5.2021 

 13. 6.2021  - Zvolenské športové korzo, CVČ a svoje kluby prezentovali kara-

tisti z Karate klubu Uraken, spolu s tenistami z Lieskovského tenisového 

klubu, hokejistami z HKM Zvolen a korčuliarmi zo Školy korčuľovania Frees-

tyle. 

 Jún 2021 – Lieskovský tenisový klub zorganizoval v tenisovom areáli Hájik 

Deň detí, Vzdelávacie aktivity Unicef /témy o ochrane prírody a ochrane 

vody/  14.6. a 21.6.2021, „Indiánska štafeta „ – pohybovo športové aktivity  



 pre zdravotne znevýh.deti /projekt SPP/,  "Indiánska štafeta „ – pohybovo 

športové aktivity pre zdravotne znevýh.deti /projekt SPP/,  „Tučniaky s lop-

tou“ - pohybovo športové aktivity pre zdravotne znevýh.deti /projekt SPP/  

 Júl 2021 – získanie titulu „Škola priateľská k deťom“ od organizácie UNICEF 

Slovensko, „Skok klokana“ - pohybovo športové aktivity pre zdravotne zne-

výh.deti /projekt SPP/ 

 Júl/August 2021 – Tanečná škola Wanted zorganizoval 14. ročník Letného 

tanečného tábora  (3 turnusy) 

 Júl/August 2021 – Lieskovský tenisový klub pripravil  pre deti 5 denných 

športových campov 

 August 2021 - Školenia rovesníckeho tímu – digitálne vzdelávanie pre deti 

MRK /projekt Orange/, Planéta informácií – digitálne vzdelávanie pre deti z 

MRK /projekt Orange/, Hod medveďou labou " - pohybovo športové aktivity 

pre zdravotne znevýhodnené deti /projekt SPP/ 



Žiaľ väčšinu podujatí sa nám nepodarilo zrealizovať, 

nakoľko od 12.10.2020 nastala pandemická situácia a 

v súvislosti s opatreniami, naše školské zariadenie po-

stupovalo v zmysle vypracovaného Krízového plánu 

(link vyššie). Podujatia do 12.10.2020 sa nám podarilo 

zrealizovať, počas pandémie sme sa snažili tvoriť akti-

vity v online priestore. S priaznivou odozvou sa stretla 

Výzva pre športovcov, ktorú sme pripravili v spolupráci 

s našim partnerom HKM Zvolen. Po skočení pandemic-

kých opatrení sme pokračovali v realizácii Časovo-

tematického plánu zariadenia. 

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 

 v kurzoch 

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.  

Pozvánky na pripravované podujatia a aktivity, rovnako ako výstupy a fotografie 

z nich sú uverejňované na lokálnych informačných webových portáloch a sociál-

nych sieťach. Svoju činnosť SCVČ Quo vadis prezentuje aj formou vlastnej webo-

vej a FB stránky. Všetky činnosti spojené s prezentáciou zariadenia zabezpečuje 

marketingový koordinátor zariadenia.  



7.3. Prázdninová činnosť 

V rámci ponuky mestských táborov uplatňuje-

me marketingovú stratégiu Fantasyland – so 

svojím samostatným logom, ktoré sa stalo sú-

časťou všetkých táborových aktivít, suvenírov 

a zľavovou kartou.  

V tomto školskom roku sme vypracovali ponu-

ku mestských táborov so zameraním na regio-

nálnu, enviromentálnu a branno-občiansku vý-

chovu.  

Pre zabezpečenie programu letného mestského 

tábora „Športovačka na vojačka“ sa nám podarilo získať na základe  predloženého 

projektu podporu z Ministerva obrany SR.  



Názov podujatia : Mestský tábor – „Cestománia“ 

Miesto podujatia : podľa programu 

Termín : 12.7. – 16.7.2021 

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 : 34 

Deti : 27  Z toho dievčatá : 18 Chlapci : 9 

Mládež : 0  Z toho dievčatá : 0 Chlapci : 0 

Dospelí : 7 

ROZBOR PODUJATIA :  

Letný mestský tábor „Cestománia“ je zameraný na spoznávanie  regiónov Sloven-

ska. Deti získavajú nové zážitky spoznávaním rôznych miest, na ktorých sú pre ne 

pripravené konkrétne aktivity, program. Počas cestovania deti plnia určité zada-

nia, ktoré súvisia so spoznávaním okolia prípadne s prežitými aktivitami. V tomto 

roku sme pripravili program nasledovne : 

Pondelok :  Nová Baňa - Pohronské múzeum (interaktívna hra „Zasadnutie 

baníckych cechov“) 

Utorok : Hronský Beňadik – Bazilika opátstva mníchov (obhliadka 

s výkladom), Beseda s drevorezbárom Havranom o jeho dielach na Obecnom 

úrade 

Streda :  Krupina– Po stopách Andreja Sládkoviča (potulky po meste, ob-

hliadka Múzea A. Sládkoviča + podzemia), Turistický náučný chodník Vartov-

ka 

Štvrtok : Detva – Podpolianske múzeum (interaktívna výstava o ľudových ná-

strojoch spojená s kvízom), Piknik na amfiteátri (spoznávanie histórie spojené s 

relaxom) 

Piatok : Kokava nad Rimavicou – Včelí kraj (rola včelára v celotelových kom-

binézach, ochutnávka medu, medového koláča, prednáška o včelách, tvorenie svie-

čok z vosku, opekačka)  

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

ný program, ktorý je zameraný na regionálnu výchovu. V budúcnosti plánujeme 

uvedený koncept regionálneho charakteru zabezpečiť prostredníctvom finančného 

grantu, a podporiť týmto spôsobom aj lokálnych farmárov. 





Názov podujatia : Denný tábor – „Festival zvieratiek“ 

Miesto podujatia : podľa programu 

Termín: 2.8. – 6.8.2021 

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 prírodovedných 

krúžkov 

Počet účastníkov : 36 

Deti : 29  Z toho dievčatá : 20 Chlapci :9 

Mládež : 0  Z toho dievčatá : 0 Chlapci : 0 

Dospelí : 7 

 

ROZBOR PODUJATIA :   

Letný mestský tábor „Festival zvieratiek sa uskutočnil ako prvý ročník a bol za-

meraný na spoznávanie zvieratiek, prírody. Deti získavajú nové zážitky pro-

stredníctvom canisterapie a špecifických aktivít. Počas tábora sú deti rozdelené 

do tímov a plnia určité zadania, ktoré súvisia s prírodou. Obedy sme mali zabez-

pečené v miestnej pizzérii. Každý deň bol špecificky zameraný a program bol na-

ozaj bohatý: 

2.8. PONDELOK Deň s canisterapeutom 

- rozdelenie do tímov, tvorenie táborovej vlajky, zoznamovacie aktivity,  caniska  

so psíkmi, prijímanie tímov do cechu zvieratiek + táborový sľub, eko aktivity 

s Gabikou, prírodná lekáreň  

3.8. UTOROK Deň s kovbojom 

- ranné hry na rozprúdenie so psíkmi, celodenné aktivity u kovboja na ranči - 

Kráľová, kovboji a indiáni – ukážka výcviku psov  

4.8. STREDA Deň pamlskov 

- vyhlásenie Gulášmajstra Mirka, ranné hry na rozprúdenie, outdorové aktivity 

so zakončením na Obecnom úrade, aktivity „O VODE“ - Unicef, beseda s veteri-

nárom + zvieratká, zábavná aktivita „Guľášovica“, pečenie pamlskov 

5.8. ŠTVRTOK Deň pomoci 

- ranné hry na rozprúdenie, návšteva útulku - Detva, labka pomoci“ Canistera-

pia pomáha, I. konferencia festivalu zvieratiek 



6.8. PIATOK Čertovský deň  

- ranné hry na rozprúdenie, náučný chodník bez čertov, festival zvieratiek – veľ-

ká tímová hra so psíkmi + maľovanie na tvár, vyhodnotenie tábora (drobné ce-

ny, pochvalné listy) 

Koncept tábora bol veľmi pútavý a zaujímavý, žiaľ bol kapacitne obmedzený z 

hľadiska priestoru. V budúcnosti plánujeme rozšíriť jeho koncept prostredníc-

tvom finančného grantu. 



Názov projektu : Športovačka na vojačka  

Forma : denný letný zážitkový tábor 

Dátum : 16.8. – 20.8. 2021 

Organizátor:  o.z. Quo vadis, Zvolen 

Partner : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Finančné zabezpečenie :  podľa rozpočtu letného tábora 

 

Hlavný cieľ : Spoluvytvárať a podporovať podmienky pre mimoškolské branno-

občianske vzdelávanie detí a mládeže, prostredníctvom branno-športových akti-

vít. 

 

Čiastkové ciele :   

 1. Zlepšiť občianske a pracovné kompetencie detí a mládeže prostredníctvom 

branno-športových aktivít 

2. Neformálnym spôsobom branno-občianskeho vzdelávania vzbudiť záujem 

u detí a mládeže o povolanie profesionálneho vojaka/vojačky. 

Primárna cieľová skupina: 

1. Žiaci I. stupňa základných škôl (Banskobystrický región) 

2. Žiaci II. stupňa základných škôl (Banskobystrický región) 

Počet účastníkov : 67 

Deti : 28 Z toho dievčatá : 8 Chlapci : 20 

Dospelí : 39 

 

ROZBOR PODUJATIA :   

Letný zážitkový tábor „ Športovačka na vojačka“ bol koncipovaný v rámci predlo-

ženého projektu na Ministerstvo obrany , ktoré zabezpečilo na tábor jednotlivé 

aktivity profesionálnych zložiek. Prostredníctvom zabezpečených aktivít si deti 

ako účastníci denného tábory rozvíjali stanovené kompetencie. Každý deň bol 

špecificky zameraný a doplnený pohybovými, zábavnými aktivitami organizáto-

ra o.z. Quo vadis. Priestor v ktorom sa tábor realizoval bol maximálne vhodný 

pre uskutočnenie všetkých aktivít a poskytoval viacero možností. Forma denné-

ho tábora s branno-športovo tematikou sa stretla u detí aj ich rodičov s veľmi 

priaznivou, pozitívnou spätnou väzbou.   



16.8. PONDELOK  VÝPRAVA Pripraviť sa!  

Cieľ výpravy č. 1: Rozvoj občianskej kompetencie: Uvedomiť si potreby prijatia zodpo-

vednosti za svoje správanie v tíme  

Zameranie obsahových štandardov :   

Prioritné oblasti  Ministerstva obrany Slovenskej republiky  na rok 2021-  

Profesionálni vojaci očami verejnosti/v očiach verejnosti   

Obsahový štandard: 

-tvorba tímov, zaradenie sa do tímu, tímová spolupráca, oboznámenie so stratégiou 

táborovej operácie, základné pravidlá fungovania tímov, definícia poslania tímov, 

tvorba tímových vlajok,  

- statická (výzbroje a výstroj) a dynamická ukážka vojenskej polície, 

- Branná športovo – zábavná hra „Suchý rožok vo výslužbe“ . 

Výkonový štandard: 

-účastníci pochopili pravidlá fungovania tímu, dokázali si spoločne sformulovať pos-

lanie svojho tímu, naučili sa vytvoriť družstvá a vytvoriť bojovú zástavu, 

- oboznámili sa s výzbrojou a technikou vojenskej polície, oboznámili sa s prácou prí-

slušníkov vojenskej polície, získali vedomosti o činnosti vojenskej polície a práci pso-

vodov. 

Participujúci partneri:  

Príslušníci VOJENSKEJ POLÍCIE / ODB. KRÍZ. MAN., VÝCV. A KYNOL. VLKA-

NOVÁ – HRONSEK 



17.8. UTOROK VÝPRAVA Dravcov - bojovníkov  

Cieľ výpravy č.2: Rozvoj občianskej kompetencie: Otvoriť sa primeranému participo-

vaniu na živote v letnej táborovej akadémii 

Zameranie obsahových štandardov :   

Prioritné oblasti  Ministerstva obrany Slovenskej republiky  na rok 2021-  

Branno-výchovné a športové aktivity podporujúce prípravu obyvateľstva na obranu 

štátu   

Obsahový štandard:  

-oboznámenie sa s činnosťou VŠC Dukla B. Bystrica, so športovými disciplínami, 

-atletický tréning, 

-prvky poslania tímu, 

-ciele tímu, 

- Branná športovo – zábavná hra „Kohúti na smetisku, pardon na bojisku“. 

Výkonový štandard:  

-absolvovaním atletického tréningu sa účastníkom zvyšuje fyzická kondícia, 

-účastníci získali vedomosti v oblasti biatlonu, 

-účastníci zvládli kombináciu telesnej aktivity so streľbou s laserových zbraní, 

- účastníci zvládli jednotlivé prvky poslania tímu (čo je jeho náplňou, ako tím pracu-

je), 

-účastníci si zvládli v rámci tímovej spolupráce nastaviť jeho ciele, ktoré súvisia 

s víziou organizácie. 

Participujúci partneri:  

Príslušníci VOJENSKÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA DUKLA BANSKÁ BYSTRI-

CA / SKUPINA PROPAGÁCIE A KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU (VŠC DUK-

LA Banská Bystrica) 



18.8. Streda VÝPRAVA Za pokladom  

Cieľ výpravy č.3: Rozvoj pracovnej kompetencie: Kultivovať svoju vytrvalosť 

Zameranie obsahových štandardov :   

Prioritné oblasti  ministerstva obrany slovenskej republiky  na rok 2021-  

Branno-výchovné a športové aktivity podporujúce prípravu obyvateľstva na obranu  

štátu   

Obsahový štandard:  

- oboznámenie s topografiou, čítanie mapy, orientácia v teréne za pomoci mapy 

a buzoly, 

- kooperatívna zábavná hra po nájdení poklad „Hovoriť striebro a mlčať zlato v po-

klade“, 

-motivácia členov tímu pri dosahovaní cieľa. 

Výkonový štandard:  

- účastníci získali schopnosť čítať z mapy, pracovať s buzolou a vysielačkou a na 

tomto základe sa orientovať v teréne, 

-účastníci zvládli hľadanie indícií a výstup za pokladom, 

-účastníci zvládli fyzickú záťaž na základe motivácie kapitánom tímu, 

-účastníci sa naučili pomáhať mladším kamarátom pri zdolávaní prekážok.  

Príslušníci BRIGÁDY RIADENIA VZDUŠNÝCH OPERÁCIÍ ZVOLEN (brvo Zvo-

len) 



19.8. Štvrtok VÝPRAVA Veteránov  

Cieľ výpravy č. 4: Rozvoj pracovnej kompetencie: Prijať nové informácie a poznatky 

o práci v OS SR, rôznorodosti pozícií v OS SR a o rovnocennom postavení mužov 

a žien v OS SR 

Zameranie obsahových štandardov :   

Prioritné oblasti  ministerstva obrany slovenskej republiky  na rok 2021- 

- Ženy v OS SR – zvyšovanie záujmu o povolanie profesionálnej vojačky   

-Zlepšovanie spoločenskej prestíže vojnových veteránov    

Obsahový štandard:  

- beseda s novodobými veteránmi o zahraničných operáciách, 

- ukážka poskytnutia prvej pomoci, 

- ukážka hasenia požiaru, 



- branná hra „Zdravotníci –požiarnici“ 

-diskusia o zastúpení žien v ozbrojených silách, a perspektívach vojenskej kariéry 

v OS,  

- zábavná hra na posilňovanie táborových a tímových vzťahov- „ Módna prehliadka 

veteránov“ na inline korčuliach. 

Výkonový štandard: 

-účastníci získali vedomosti o zahraničných operáciách a účasti novodobých veterá-

nov  

na zahraničných vojenských operáciách, 

-získali informácie o možnosti profesionálnej kariéry v OS SR (rovnaké možnosti pre 

mužov a ženy), 

-účastníci sa naučili od vojenských zdravotníkov a vojenských hasičov ako postupo-

vať pri záchrane ľudského života a hasení požiaru. 

Participujúci partneri:  

Príslušníci BRIGÁDY RIADENIA VZDUŠNÝCH OPERÁCIÍ ZVOLEN (brvo Zvo-

len), Príslušníci HASIČSKEJ JEDNOTKY brvo Zvolen a príslušníci OBVÄZISKA 

brvo Zvolen  





19.8. Piatok VÝPRAVA Prežiť v prírode  

Cieľ výpravy č.5: Rozvoj pracovnej kompetencie: Dokončiť svoju prácu na základe 

plánovania 

Zameranie obsahových štandardov :   

Prioritné oblasti  ministerstva obrany slovenskej republiky  na rok 2021- OS SR v 

srdci výchovno-vzdelávacieho procesu   

Obsahový štandard:  

-vojenská operácia na základe zadania, 

-vytvorenie úkrytu, starostlivosť o zraneného kamaráta, 

-vzájomná motivácia členov tímu pri dosahovaní cieľa, 

-zábavná hra ako súčasť ukončovacej fázy, ktorou je rozchod táborových tímov, ús-

pešné splnenie cieľov s naplnením poslania, celkové vyhodnotenie - "Zavri si oči, 

zakry uši , nájdeš si to, čo nehľadáš" . 

Výkonový štandard :  

-účastníci si zlepšujú dosiahnuté kompetencie,  

-zvyšujú stupeň obtiažnosti, 

-účastníci sa naučili pracovať na princípe kooperatívnej spolupráci 

a spolupatričnosti. 

Participujúci partneri : príslušníci BRIGÁDY RIADENIA VZDUŠNÝCH OPERÁCIÍ 

ZVOLEN (brvo 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 rodi-

čov, tá najpozitívnejšia spätná väzba. 

7.4. Spolupráca 

Škola a rodič  

SCVČ Quo vadis úzko spolupracuje s rodičmi, neustále rozširuje spoluprácu 

(participácia pri organizovaní podujatí zo strany rodičov). Poskytuje výchovu a 

vzdelávanie pre deti vo voľnom čase, mimoškolské aktivity a zmysluplné využíva-

nie voľného času. SCVČ využíva finančné zdroje z normatívneho financovania na 

financovanie takých činností, ktoré považujú rodičia za dôležité a potrebné. 

 

Škola a organizácie spolupodieľajúce sa na výchove a vzdelávaní  

SCVČ Quo vadis spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a inými vzdelá-

vacími organizáciami. SCVČ nadviazalo aj v tomto školskom roku na doterajšiu 

spoluprácu so:  

 ŠZŠ – Canisterapia, preventívne aktivity, Mimoškolský vzdelávací program,  



Letná škola – Planéta zážitkov, projekt „Festival športu s Caniskou“ pre zdravot-

ne znevýhodnené deti 

 ZŠ Mládeže - Canisterapia 

 III.ZŠ Jilemnického – Canisterapia,  

 I.ZŠ Jilemnického – Montessori doučovanie – projekt „Digitálne vzdelávanie 

pre každého“ , participácia na Letnej škole – Planéta informácií 

 V.ZŠ – Canisterapia, Prírodovedecký 

 MŠ mesta Zvolen – Environmentálne aktivity 

SCVČ Quo vadis realizuje spoluprácu so športovými klubmi, sú vypracované 

zmluvy o spolupráci.  Najvýraznejšia a najplodnejšia je spolupráca s hokejovým 

klubom HKM Zvolen, ktorý participuje ako náš partner na väčšine našich poduja-

tí (Karneval na ľade, Halloween na ľade a pod.). Tenisový klub pri organizovaní 

letnej športovej činnosti. 

 

Škola a školská samospráva 

SCVČ bude celkovo silnejšie participovať na podujatiach organizovaných a gesto-

rovaných Mestom Zvolen – Zvolenské korzá, Deň detí. Plánované podujatie 

„Rómovia v našom regióne“ – výstup projektu „Digitálne vzdelávanie pre každé-

ho“ Nadácie Orange  na pôde Mestskej rady Zvolen.  



Ďalšia spolupráca : 

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

dis (organizovanie podujatí, tvorba projektov, implementácia projektov) 

Podpolianske osvetové stredisko – aktívnym zapájaním našich pedagogických za-

mestnancov pri organizácii podujatí, vystúpení našich záujmových útvarov . 

Organizácia Unicef – zapájanie sa do aktivít Škola priateľská k deťom, ktoré boli 

zrealizované vedúcou záujmového útvaru Prírodovedecký ( témy o ochrane príro-

dy , o ochrane vody).  

V tomto školskom roku sme sa zapojili  do vzdelávania junior-ambasádorov – Sa-

muel Sciranka. 

Iuventa – zapájaním do vzdelávacích aktivít 

7.5. Prioritné oblasti SCVČ v predkladanej Koncepcii na roky 2021 - 2026  

 

OBLASŤ č. 1   

Kooperatívna spolupráca športových klubov SCVČ Quo vadis   

OBLASŤ č. 2  

Kvalitná práca s deťmi z menej podnetného prostredia 

OBLASŤ č.  

Neformálne vzdelávanie SCVČ Quo vadis  v prostredí základných a stredných škôl 

mesta Zvolen 

OBLASŤ č. 4  

Financovanie práce s deťmi a  mládežou 

OBLASŤ č. 5  

Zviditeľňovanie a uznávanie práce 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.  

 



7.6. SWOT Analýza zariadenia 

                    Silné stránky                   Slabé stránky 

Pozitívna klíma : 
 dobrý ľudský potenciál  - kvalitný pracov-

ný tím 
  dobré organizačné schopnosti pracovní-

kov,  
 flexibilita pedagogických pracovníkov a 

ochota ďalej sa vzdelávať, 
  zodpovednosť, ochota nepedagogických 

pracovníkov,  
 odbornosť externých pracovníkov a ich 

ochota  participovať na dianí SCVČ 
 priateľská komunikácia s rodičmi  
 
Vynikajúca spolupráca s HKM, 
 
Dostatočné materiálno – technické vybavenie 
a zabezpečenie školského zariadenia,  
 
Pozvoľné vnímanie/uznávanie práce SCVČ 
Quo vadis, trend zviditeľňovania (vie sa o nás 
čoraz viac) 
 
Dobrá spolupráca so ŠZŠ na rôznych projek-
toch  
 
Existujúci systém finančnej podpory 
 
Existujúce príklady dobrej praxe realizované  
s deťmi (letné tábory, podujatia) 
 
Napredovanie a postupný rozvoj záujmového 
vzdelávania (nestojíme na mieste) 

Postavenie SCVČ v školskom priestore 

(lokálne spolupráce): 

 nedostatočná spolupráca s MŠ a ZŠ 

nášho mesta  

 nevnímajú nás ako partnerov skôr 

ako konkurenciu,  

 nízka miera spolupráce subjektov 

venujúcich sa práci s deťmi a mláde-

žou 

 

Slabá zapojenosť externých pracovníkov 

do ďalšieho vzdelávania 

 

Nedostatočné dáta (prieskumy ) zame-

rané na členov záujmových útvarov 

 

Kooperatívna spolupráca: 

 slabé prepojenie v plánovaní spoloč-

ných činností s ostatnými školskými 

zariadeniami zriaďovateľa 

 neznalosť pedagogických východísk 

Montessori pre tvorbu spoločných 

projektov 

 

Priestory: 

 málo atraktívne priestory na aktivi-

ty SCVČ (neexistujúce vonkajšie 

priestory) 

 neexistuje možnosť budovať kluby 

 oddelenie administratívneho sídla 

od priestorov na realizáciu činností 

(nebuduje sa komunita) 

 nedostatočne vytvorené a vybavené 

priestory na  rozvoj komerčných čin-

nosti  

 

Práca s mládežou: 

 nedostatočné zapájanie sa do kam-

paní a projektov pre mladých ľudí 

 nebudujeme klub dobrovoľníkov pre 

participáciu na aktivitách SCVČ 

 nevyužívanie dobrovoľníkov    

 nedostatok financií na prácu s mlá-

dežou (na podporu v rámci SCVČ)  



                   Príležitosti                     Ohrozenia 

Tradícia zriaďovateľa : 

 Ľudsko právne témy aplikovať do vzde-

lávacích neformálnych programov 

v prostredí ZŠ,SŠ, ktorými eliminujeme 

aktuálne problémy a zvyšujeme mieru 

uznania SCVČ, budujeme spolupráce 

(Unicef, Konekt, mesto Zvolen), mediál-

ne výstupy so zapojením známych osob-

ností 

 

Fungujúce školské zariadenia zriaďovate-

ľa : 

 výmena skúseností pedagógov :vnútorné 

cyklické vzdelávanie, tvorené ukážkové 

hodiny 

 participácia pedagógov ZUŠ na poduja-

tiach SCVČ (zbieranie kreditov?) 

 

Existujúce programy na podporu detí 

z menej podnetného prostredia : 

 zapájanie vedúcich záujmových útvarov 

do vzdelávania na zvyšovanie kompe-

tencií 

 existujúce príklady dobrej praxe realizo-

vané  s deťmi z menej podnetného pro-

stredia pre tvorbu projektov na zlepšo-

vanie podmienok  

 

Existujúci silný partner HKM : 

 spoločné podujatia / projekty 

s mediálnymi výstupmi 

 vytvorenie spoločnej metodiky pre kom-

penzačné techniky ( know-how ) 

 vzdelávanie trénerov cez akreditovaný 

program (komerčný príjem) 

 kampane sociálneho marketingu – jeho 

využitie so zreteľom na zdravý životný 

štýl,  

 

Využitie grantov pre medzinárodné výme-

ny/grantov na vytvorenie novej pracovnej 

pozície v SCVČ (koordinátor pre prácu 

s mládežou) :  

 potenciál mladých ľudí pre rozširovanie 

a kreovanie záujmových útvarov 

 zapájanie dobrovoľníkov do organizova-

nia voľnočasových aktivít 

 

Zmena financovania CVČ : 

 legislatívne zmeny 

 financovanie samospráv 

(zamedzenie financovania športo-

vých klubov)  

 

Neustále preferovanie záujmovej čin-

nosti na školách 

 

Konkurencia na trhu. 

 

Rozvoj/dominancia IKT technológie –

zahltenie informáciami (virtuálny 

smog) odcudzenie (život vo virtuálnom 

svete) 

 

Apatia mladých ľudí( nemajú o nič záu-

jem) až radikalizácia (aj vplyvom mé-

dií), čiernobiele podávanie informácií 

 

Nepochopenie váhy práce 

v mimoškolskej oblasti –neznalosť mož-

ného prínosu  

 

Nezverejňujú sa dostatočne príklady 

dobrej praxe aktivít CVČ (nedostávajú 

priestor napr. v médiách...) 



                   Príležitosti                     Ohrozenia 

 uznávanie práce SCVČ Quo vadis, trend 

zviditeľňovania  

 spolupráca s UMB (Centrum dobrovoľ-

níctva) priebežná pedagogická prax pre 

poslucháčov VŠ s pedagogickým zame-

raní 

 rozširovanie ponuky letných mestských 

táborov pre rôzne cieľové skupiny 

(komerčný príjem) 

 využívanie národných projektov na pod-

poru zamestnanosti 

 veľké množstvo neorganizovanej mláde-

že 

 

Vysoká členská základňa športových part-

nerov : 

 vytvorenie pracovnej pozície – kondičný 

tréner (grant na podporu zamestnanos-

ti) 

 spoločné zapájanie sa do kampaní 

 mediálne výstupy- známe osobnosti 

 

Realizácia terapeutických programov 

Canisterapia pre deti s poruchami správa-

nia, učenia, zdravotne znevýhodnené 

 

Vyššia  spoločenská angažovanosť riaditeľa 

  

Vzdelávanie na zvyšovanie kompetencií 

v oblasti neformálnych prístupov (externí 

pracovníci, pedagogickí zamestnanci) 

 

Existujúce strategické SR, medzinárodné 

dokumenty – východiská pre tvorbu projek-

tov, dokumentov SCVČ 

 

Aktuálny vzdelávací systém nefunguje, for-

málne vzdelávanie je v kríze a je tu potreba 

zásadnej zmeny. To umožňuje aj systémové 

zmeny – väčší dôraz na prepájanie formál-

nych a neformálnych postupov vo vzdeláva-

ní 

 



Vo Zvolene: 14.09.2021                                                   Mgr. Miroslava Lenďáková 

                                                                                      Riaditeľka SCVČ QUO VADIS  


