
Súkromné centrum voľného času Quo vadis 
I. Krasku 7, 960 01 Zvolen,  Tel.: 0911 867 844 , Mail: quovadis.zv@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozastavenie činnosti CVČ : od 29.11.2021 do 10.1.2022 

Spustenie krúžkovej činnosti už aj na školách : od 18.1.2022 

 

 

KRÍZOVÝ PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI SCVČ QUO VADIS ZVOLEN 

Krízový plán je zameraný na riešenie situácie a prijatých opatrení Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu v súvislosti s pandémiou, a ponúka alternatívu zabezpečenia pravidelnej 

záujmovej činnosti školského zariadenia SCVČ Quo vadis Zvolen. 

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

Pedagogickej rady dňa 14.9.2021. V tomto dokumente je stanovený  počet a rozsah hodín 

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

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

riaditeľ zariadenia zohľadnil  počet členov v jednotlivých záujmových útvaroch a rozvrh 

záujmovej činnosti zariadenia. 

/Krízový plán sa dotýka v časti I. zabezpečenia príležitostnej záujmovej činnosti - úlohy pre vedúcich 

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

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lenďáková, riaditeľka SCVČ Quovadis 
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I. ZABEZPEČENIE PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI – úlohy pre vedúcich záujmových útvarov 

a zamestnancov SCVČ 

 c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier 

voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou. 

 

ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH VIED : 

Montessori doučovanie ( 4 skupiny )  I.ZŠ Zvolen                                                            

Vedúci : Mgr. Pavlína Cicková 

ALTERNATÍVA : 

-od 29.11.2021 do odvolania vedúca záujmového útvaru pracuje na  princípe vzjadrenie ministra 

školstva :Krúžky výhradne pre žiakov triedy  – takéto sa nemusia rušiť, pokiaľ sa nemiešajú kolektívy, 

dá sa to považovať ako ďalšia vyučovacia hodina/školský klub, akonáhle by tam boli žiaci iného 

ročníka, školy, to nie je prípustné! 

-Záujmový útvar Montessori doučovanie vznikol za účelom podpory formálnej stránky učenia žiakov 

z rómskej komunity na základe neformálnych spôsobov vzdelávania s využitím špecifických 

didaktických pomôcok k zlepšovaniu ich študijných výsledkov. 

-Zapojenie žiakov do projektu Letná škola počas letných prázdnin 

ÚLOHY :  

- pokračovanie v realizácii činnosti záujmovho útvaru Z: Mgr. P. Cicková 

- vypracovanie projektu Letná škola II. v spolupráci s partnerom  Z: riaditeľ SCVČ 

- nákup a zabezpečenie pomôcok pre členov záujmového útvaru  Z: riaditeľ SCVČ 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Anglický jazyk  - Vzdelávacie centrum ul. Bottu 

Vedúci : Veronika Vanková 

ALTERNATÍVA : 

- od 29.11.2021 do odvolania realizuje vedúca záujmového útvaru vzdelávanie na základe 

rozhodnutia ministra školstva c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové 

podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného 

času dištančnou formou. 

- pri uvoľňovaní opatrení – možnosť individuálnej výuky 
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ÚLOHY :  

-obsahové a tematické spracovanie dištančného vzdelávania  Z: V. Vanková 

- informácia – link na vzdelávanie Z: Ing. D. Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Videá pre deti: 

 

IT Vzdelávanie J. Jiskru 3, Zvolen 

Vedúci : Róbert Kontoš 

ALTERNATÍVA : 

- od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru dištančné vzdelávanie pre 

členov záujmového útvaru podľa počtu hodín stanovených v rozvrhu SCVČ c) prevádzku 

centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného 

času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou. 

-  

ÚLOHY : 

-obsahové  spracovanie podľa tematického plánu na školský rok 2021/2022 pre daný záujmový útvar 

Z: R. Kontoš 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov  

Z: M. Verešíková 

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

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

ODDELENIE PRÍRODOVEDY :      

Prírodovedecký  ( 3 skupiny ) Prachatická 45, Zvolen 

Prírodovedecký (1 skupina) V.ZŠ, Zvolen 

Vedúci : PhD. Gabriela Jochimová 

ALTERNATÍVA :  

- - od 29.11.2021 do odvolania pripraví vedúca záujmového útvaru pracovné listy – zadania (1 

x týždenne)zameraných na tvorivé aktivity neformálneho charakteru, ktoré svojim obsahom 

podporia  formálnu stránku učenia (predmet Prírodoveda) 
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-  c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia 

centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou. 

 

- od 29.11.2021 tvorí vedúca záujmového útvaru podrobné letné mesačné vzdelávacie plány, 

s náväznosťou na konkrétne výstupy, za účelom realizácie  mimoškolského  vzdelávacieho programu 

„Človek a príroda“ pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami ŠZŠ Zvolen v rámci 

implementácie schváleného projektu (EŠIF) 

-v mesiaci júl 2022, august 2022 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa enviro vychádzok do 

prírody s vedúcou záujmového útvaru na základe vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august 2022 zapojenie do enviro tábora „ Festival zvieratiek“ 

ÚLOHY :  

-zabezpečenie prepojenia neformálnej a formálnej stránky učenia v predmete Prírodoveda pre 

vytvorenie obsahu videí (zohľadňuje učebné osnovy daných ročníkov) Z: PhD. G. Jochimová 

-príprava podkladov a vypracovanie podrobných mesačných  vzdelávacích  letných plánov „Človek 

a príroda“  pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ŠZŠ Zvolen : PhD. G .Jochimová 

- rozposlanie  enviro videí zákonným zástupcom detí záujmového krúžku + ponuka letných vychádzok 

do prírody(podľa dĺžky trvania nariadenia)Z: Ing. D .Sciranková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov  

Z: M.Verešíková 

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

Z: Ing. D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Zoznam pracovných zadaní v prílohe mailu. 

Canisterapia ( 15 skupín ) 

Vedúci : Miroslav Suja 

ALTERNATÍVA :  

- - od 29.11.2021 do odvolania pripraví vedúci záujmového útvaru vzdelávacie videá (1 x 

týždenne)s využitím prvkov Canisterapie neformálneho charakteru c) prevádzku centier 

voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času 

zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou. 
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-v prípade uvoľňovania opatrení možnosť pre členov záujmového útvaru zúčastniť sa popoludňajších  

aktivít Canisterapie v otvorenej prírodnej záhrade (domáce prostredie vedúceho záujmového útvaru) 

(podľa dĺžky trvania nariadenia) 

-v mesiaci júl 2022, august2022(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter)možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa enviro vychádzok do 

prírody s vedúcim záujmového útvaru na základe vopred dohodnutého termínu 

-  Zapojenie členov záujmového útvaru do  letného tábora „Festival zvieratiek“ s Canisterapiou 

počas letných prázdnin 

ÚLOHY :  

-obsahová príprava  neformálnej stránky  vzdelávacích videí  s využitím prvkov Caniterapie 

Z: M.Suja 

-príprava a zabezpečenie popoludňajších aktivít Canisterapie v otvorenej prírodnej záhrade pre 

členov záujmového útvaru (podľa dĺžky trvania nariadenia)  

Z: M.Suja 

- rozposlanie videí s využitím prvkov Canisterapiezákonným zástupcom detí záujmového krúžku + 

ponuky enviro vychádzok a celodenných Caniska aktivít (podľa dĺžky trvania nariadenia)  

Z: Ing.D.Sciranková 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov  

Z: M.Verešíková 

- umiestnenie videí s využitím prvkov Canisterapiena web a FB profil zariadenia + výstupy z letných 

aktivít členov záujmového útvaru 

 Z: Ing. D.Sciranková 

-vypracovanie projektu konceptu letného tábora „Festival zvieratiek“  s Canisterapiou    Z: riaditeľ 

SCVČ 

-vypracovanie projektu na zlepšovanie pohybových zručností detí zdravotne znevýhodnených za 

pomoci Canisky  

Z : riaditeľ, M. Suja 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Všetky videá pre deti sú zdieľané prostredníctvom Facebookovej stránky školy  
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ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU : 

Športová príprava a Pilates ( 7 skupín ) Zimný štadión Zvolen 

Vedúci : Mgr. Miroslava Lenďáková 

ALTERNATÍVA : 

-od 12.12.2021 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú činnosť záujmového 

útvaru Pilates v spolupráci s partnerom HKM Zvolen formou skupinového  cvičenia do 6 osôb Krúžky 

výhradne pre žiakov triedy  – takéto sa nemusia rušiť, pokiaľ sa nemiešajú kolektívy, dá sa to 

považovať ako ďalšia vyučovacia hodina/školský klub, akonáhle by tam boli žiaci iného ročníka, školy, 

to nie je prípustné! 

podľa dĺžky trvania nariadenia- pripraví vedúca záujmového útvaru cvičebnú zostavu v online 

priestore 

ÚLOHY : 

-zabezpečenie začlenenia činnosti záujmového útvaru Pilates  do rozvrhu tréningového procesu 

športovej prípravy HKM Zvolen pre členov záujmového útvaru Pilates 

Z: Mgr.M.Lenďáková 

- podľa dĺžky trvania nariadenia) zabezpečenie tvorby cvičebnej zostavy v online priestore pre členov 

záujmového útvaru a rodičov  

Z: Mgr.M.Lenďáková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Kraso – kondičná príprava  Zimný štadión, Detva 

Vedúci : Mgr. Jana Sýkorová 

ALTERNATÍVA : 

- vedúca záujmového útvaru zabezpečí  činnosť záujmového útvaru Kraso – tanečná príprava  

formou tanečných sústredení -  workshopov v letných mesiacoch 

ÚLOHY :  

-zabezpečenie obsahovej stránky  sústredení – workshopov Z: N.Lenďáková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Kraso – kondičná príprava  Zimný štadión, Zvolen 

Vedúci : M. Jablonská  

ALTERNATÍVA : 
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- od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru  činnosť záujmového 

útvaru Kraso – kondičná príprava  formou online tréningov c) prevádzku centier voľného 

času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia 

činnosti centier voľného času dištančnou formou. 

 

- V prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru  činnosť záujmového 

útvaru Kraso – kondičná príprava  formou individuálnych tréningov v prostredí Zimného 

štadióna 

 

ÚLOHY :  

-zabezpečenie obsahovej stránky  individuálnych tréningov 

 Z: M. Jablonská 

-rozvrh individuálnych tréningov 

 Z: M.Jablonská 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku   

Z: M.Jablonská 

- kontrola plnenia 

 Z: riaditeľ SCVČ 

Karate ( 3 skupiny ) Fitnes Family Zvolen 

Vedúci : MUDr. Bibiana Jelenová 

ALTERNATÍVA :  

- od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru dištančné zadania 1x 

týždenne na precvičovanie zostáv a pozícií pre členov záujmového krúžku c) prevádzku 

centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného 

času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou. 

 

- v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb v prostredí Fitnes Family 

-v mesiaci júl 2022, august 2022 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

-v mesiaci júl 2022zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre členov 

záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záujmového útvaru 
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-v mesiaci august 2022zabezpečí vedúca záujmového útvaru letné sústredenie pre členov 

záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august 2022 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Karate zúčastniť sa mestského 

letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

- v mesiaci august 2022možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Karate zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odborným vedením trénera P.Lattu 

ÚLOHY : 

- obsahová príprava jednotlivých tréningových zadaní 

Z: MUDr. B. Jelenová 

- rozvrh skupinových tréningov 

 Z: MUDr. B .Jelenová 

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

Z: MUDr. B. Jelenová 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku 

 Z: M.Verešíková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Videá na cvičenie na doma sú zdieľané prostredníctvom FB skupiny Karate klubu URAKEN 

 

Plavecký Mestské kúpele Zvolen 

Vedúci : Miroslava Oklepková 

ALTERNATÍVA : 

-v mesiaci júl 2022, august 2022 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových tréningov v Mestských kúpeľoch Zvolen 

-v mesiaci august 2022 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Plavecký zúčastniť sa 

mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 
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ÚLOHY : 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

M.Oklepková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia 

 Z: riaditeľ SCVČ 

 

Plavecká Akadémia Beruška  Hotel Tenis Zvolen 

Vedúci : Eva Kováčová 

ALTERNATÍVA :  

- - od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningové video  

zamerané na technickú prípravu športovej činnosti c) prevádzku centier voľného času; ak to 

prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti 

centier voľného času dištančnou formou. 

 

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb (suché tréningy) 

-v prípade uvoľňovania opatrení, zabezpečí vedúca záujmového útvaru náhradné tréningy (nedeľa) 

-v mesiaci júl 2022, august 2022 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových plaveckých tréningov v prostredí Hotela Tenis 

-v mesiaci august 2022 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Beruška zúčastniť sa mestského 

letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

 

ÚLOHY : 

- obsahová príprava tréningového zadania formou videa   

Z: E.Kováčová 

- rozvrh skupinových tréningov  Z: E.Kováčová 

-rozvrh náhradných tréningov (nedeľa) Z: E.Kováčová 
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-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

E.Kováčová 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku  Z: M.Verešíková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Tenis ( 2 skupiny ) Športová hala Technickej univerzity Zvolen 

Vedúci : Jana Tužinská 

ALTERNATÍVA :  

- od 29.10.2021 zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre členov 

záujmového útvaru formou individuálnych tréningov v prostredí Tenisového areálu 

-v mesiaci júl 2022, august 2022(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových táborov v prostredí Športového areálu - Lieskovec 

-participácia na letnom mestskom tábore „Športovačka na vojačka“ 

-v mesiaci august 2022možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Tenis zúčastniť sa mestského 

letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

 

ÚLOHY : 

- obsahová príprava jednotlivých individuálnych tréningov  Z: J.Tužinská 

- rozvrh individuálnych tréningov  Z: J.Tužinská 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

J.Tužinská 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku  Z: M.Verešíková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 
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Škola korčuľovania ( 2 skupiny ) Telocvičňa IX.ZŠ Zvolen 

Vedúci : Ing. Pavol Latta PhD. 

ALTERNATÍVA :  

- - od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningové video 

zamerané na kondičnú prípravu športovej činnosti c) prevádzku centier voľného času; ak to 

prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti 

centier voľného času dištančnou formou. 

 

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb v exteriéry 

-v mesiaci júl 2022, august 2022(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

 

-v mesiaci júl 2022, august 2022zabezpečí vedúci záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre 

členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záujmového útvaru 

-v mesiaci august 2022 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Škola korčuľovania zúčastniť sa 

mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

- v mesiaci august 2022možnosť zapojenia členov záujmového útvaru  zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru na ľadovej ploche (icearena-Hotel Tenis) 

- v mesiaci august 2022 participácia vedúceho záujmového útvaru  na mestskom letnom tábore SCVČ 

„Športovačka na vojačka“ 

ÚLOHY : 

- obsahová príprava tréningového  zadania formou videa  Z: P.Latta 

- rozvrh skupinových tréningov  Z: P.Latta 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

JUDr.P.Latta 

-príprava športových aktivít pre účastníkov mestského letného tábora „ Športovačka na vojačka„ 

Z: JUDr.P.Latta 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiaci august (icearena-Hotel Tenis) pre zákonných 

zástupcov detí 

 Z: JUDr.P.Latta 
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- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku  Z: M.Verešíková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

-vypracovanie projektu na Ministerstvo obrany na podporu branno-športovej výchovy 

„Športovačka na vojačka“   Z: riaditeľ SCVČ, JUDr. Pavel Latta 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

Kondičná príprava , ZŠ Cirkevná 

Vedúca : Adam Kelemen 

ALTERNATÍVA : 

- od 29.10.2021 zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre členov 

záujmového útvaru formou individuálnych tréningov v prostredí Tenisového areálu 

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb v exteriéry 

 

-v mesiaci júl 2022 , august 2022(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových tréningov v exteriéry, prípadne v telocvični ZŠ 

ÚLOHY : 

- obsahová príprava jednotlivých individuálnych tréningov  Z: A. Kelemen 

- rozvrh skupinových tréningov  Z: A. Kelemen 

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

 Z: A. Kelemen 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku  Z: M.Verešíková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 
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ODDELENIE ESTETIKY A KULTÚRY :  

Spoločenský tanec Prachatická 45, Zvolen 

Vedúci : Ing. Zora Abrahámová 

ALTERNATÍVA :  

- - od 29.11.2020 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningové video 

zamerané na technickú prípravu tanečných štýlov c) prevádzku centier voľného času; ak to 

prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti 

centier voľného času dištančnou formou. 

 

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú tanečnú činnosť 

skupinou formou do 6 osôb 

 

ÚLOHY : 

-obsahová príprava tréningového  zadania  formou videa  Z: Ing. Z. Abrahámová 

- rozvrh skupinových tréningov  Z: Ing. Z. Abrahámová 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov pre danú 

ponuku  Z: M. Verešíková 

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

Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

Latino tance Technická akadémia Zvolen 

Vedúci : Juraj Fáber 

ALTERNATÍVA : 

- - od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru E-tréningový plán na 

doma (1 x týždenne) pre členov záujmového útvaru c) prevádzku centier voľného času; ak to 

prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti 

centier voľného času dištančnou formou. 

 

- v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú tanečnú činnosť 

skupinou formou do 6 osôb v prostredí novej tanečnej sály (Plecháč) 

- v mesiaci júl 2022, august 2022 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 
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- letných tanečných workshopov v prostredí novej tanečnej sály 

ÚLOHY : 

- obsahová príprava jednotlivých E-tréningových plánov na doma   Z: J. Faber 

- rozvrh skupinových tréningov  Z: J.Faber 

-zabezpečenie ponuky  tanečných workshopov  v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí 

Z: J. Faber 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov   

Z: M. Verešíková 

-informácie online vzdelávania zákonným zástupcom detí  + ponuka letných tanečných vorkshopov 

Z: J. Faber 

-zverejnenie informácie online vzdelávania a  ponuky na webe a FB profile Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

TS Wanted – Hip hop Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 

TS Wanted – Hip hop nad 15r. 

Vedúci : Mgr. Štefan Chlebo 

ALTERNATÍVA : 

- - od 29.11.2021 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru E-tréningový plán na 

doma  formou : online streamov, video návodov, online konzultácií  pre členov záujmového 

útvaru c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, 

riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou 

formou. 

 

- v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú tanečnú činnosť 

skupinou formou do 6 osôb v exteriéry 

- v mesiaci júl 2022, august 2022(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných tanečných workshopov  

ÚLOHY : 

- obsahová príprava jednotlivých E-tréningových plánov na doma   Z: Mgr. Š. Chlebo 

mailto:quovadis.zv@gmail.com


Súkromné centrum voľného času Quo vadis 
I. Krasku 7, 960 01 Zvolen,  Tel.: 0911 867 844 , Mail: quovadis.zv@gmail.com 

 

- rozvrh skupinových tréningov  Z: Mgr. Š. Chlebo 

-zabezpečenie ponuky  tanečných workshopov  v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí 

Z:  Mgr. Š. Chlebo 

- spracovanie agendy (prihlášok) na poskytnutie mailových kontaktov zákonných zástupcov 

 Z: M. Verešíková 

-informácie online vzdelávania zákonným zástupcom detí  + ponuka letných tanečných workshopov 

Z: Mgr. Š. Chlebo 

-zverejnenie informácie online vzdelávania a  ponuky na webe a FB profile Z:Ing.D.Sciranková 

- kontrola plnenia Z: riaditeľ SCVČ 

 

II.  NÁPLNE PRÁCE ZAMESTNANCOV SCVČ 

Mgr. Miroslava Lenďáková–riaditeľka 

DECEMBER  2021 : 

-riadi, koordinuje úlohy vyplývajúce z časti I. 

- projektová činnosť : vypracovanie a predloženie projektov: 

1. Ministerstvo obrany – „Športovačka na vojačka“ (podpora branno-športových aktivít) 

2. Projekt na zmierňovanie chudoby 

3. Projekt na podporu letného tábora „Cestománia“ 

4. Projekt na podporu letného tábora „Festival zvieratiek“ 

5. Projekt na podporu letného tábora „Športovačka na vojačka“ 

 

-štúdium metodických materiálov schváleného projektu (EŠIF) „Človek a príroda“ v prostredí 

Špeciálnej základnej školy 

- Vypracovanie PONUKY ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV CVČ 

-Vypracovanie  PONUKY VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ZŠ 

- hľadá pre zabezpečenie činnosti ďalšie zdroje krytia prostredníctvom adekvátnych aktuálnych výziev 

- príprava online podujatia v spolupráci s HKM Zvolen „Športová výzva“ 

Mária Verešíková – všeobecný administratívny pracovník  
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 DECEMBER 2021 : 

-plní úlohy vyplývajúce z časti č. I 

- spolupracuje s vedúcimi záujmových útvarov pri tvorbe videí (Beruška, Karate, Prírodovedecký, 

Canisterapia) 

-kontrola triednej dokumentácie 

-rieši úlohy vyplývajúce z operatívnych porád 

-kontrola pedagogickej dokumentácie 

-kontrola Zmlúv CVČ 

-vyhodnotenie podujatia „Športová výzva“ v spolupráci s HKM Zvolen 

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

 DECEMBER 2021 : 

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

-ucelenú ponuku umiestni na web a FB profil 

-plní úlohy vyplývajúce z časti č. I 

-formálna a grafická kontrola projektov 

- príprava online podujatia v spolupráci s HKM Zvolen „Športová výzva“ 

-vyhodnotenie podujatia „Športová výzva“ v spolupráci s HKM Zvolen 

-rieši úlohy vyplývajúce z operatívnych porád 

 

VYHODNOTENIE : KRÍZOVÝ PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI SCVČ QUO VADIS ZVOLEN 

Krízový bol  zameraný na riešenie situácie a prijatých opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu v súvislosti s pandémiou, a ponúkol alternatívu zabezpečenia pravidelnej záujmovej činnosti 

školského zariadenia SCVČ Quo vadis Zvolen. 

 Vychádzal z plánu Výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý bol schválený na zasadnutí Pedagogickej 

rady dňa 9.9.2019. V tomto dokumente je stanovený  počet a rozsah hodín výchovno-vzdelávacej 

činnosti (66hodín výchovno-vzdelávacej činnosti počas školského roka na 1 záujmový útvar). Pri 

zadávaní jednotlivých úloh pre vedúcich záujmových útvarov riaditeľ zariadenia zohľadnil  počet 

členov v jednotlivých záujmových útvaroch a rozvrh záujmovej činnosti zariadenia. /Krízový plán sa 

dotýka v časti I. zabezpečenia príležitostnej záujmovej činnosti - úlohy pre vedúcich záujmových útvarov a zamestnancov 

SCVČ, v časti II. náplne práce zamestnancov SCVČ /. 
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I. ZABEZPEČENIE PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI – úlohy pre vedúcich záujmových útvarov 

a zamestnancov SCVČ 

ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH VIED : 

Montessori doučovanie ( 3 skupiny )  I.ZŠ Zvolen                                                            

Vedúci : Mgr. Pavlína Cicková 

ALTERNATÍVA : 

-od 12.10.2020 do odvolania vedúca záujmového útvaru pracuje na princípe terénneho sociálneho 

pracovníka, ktorý sprostredkuje informácie súvisiace s vyučovaním, a jednotlivými zadaniami pre 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (segregovaná rómska komunita). Záujmový útvar 

Montessori doučovanie vznikol za účelom podpory formálnej stránky učenia žiakov z rómskej 

komunity na základe neformálnych spôsobov vzdelávania s využitím špecifických didaktických 

pomôcok k zlepšovaniu ich študijných výsledkov. 

-Zapojenie žiakov do projektu Letná škola počas letných prázdnin 

- vypracovanie projektu Letná škola II. v spolupráci s partnerom  Z: riaditeľ SCVČ 

 

Úlohy splnené, úlohy na leto pretrvávajú – predloženie projektu, jeho implementácia august 

2021,podľa Covid automatu sa realizuje záujmová činnosť 

 

Kreatívna fotografia  - Stará radnica Zvolen 

Vedúci : Pavol Albert 

ALTERNATÍVA : 

-od 12.10.2020 do odvolania pripraví a vytvorí vedúci záujmového útvaru vzdelávacie 

metodické videá (1 x týždenne), ako postupovať pri tvorbe umeleckej fotografie 

Úlohy – zo strany vedúceho boli splnené,podľa Covid automatu sa realizuje záujmová činnosť 

 

IT Vzdelávanie J.Jiskru 3, Zvolen 

Vedúci : Róbert Kontoš 

ALTERNATÍVA : 

-od 12.10.2020 do odvolania pripraví a vytvorí vedúci záujmového útvaru vzdelávacie metodické 

videá (1 x týždenne), ako postupovať pri tvorbe umeleckej fotografie 
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Úloha  - zo strany vedúceho boli splnené čiastočne, išla 1 príprava, podľa Covid automatu sa 

realizuje záujmová činnosť 

 

ODDELENIE PRÍRODOVEDY : 

Prírodovedecký  ( 3 skupiny ) Prachatická 45, Zvolen 

Prírodovedecký (1 skupina) V.ZŠ, Zvolen 

Vedúci : PhD. Gabriela Jochimová  

ALTERNATÍVA :  

- od 12.10.2020 do odvolania pripraví vedúca záujmového útvaru pracovné listy – zadania (1 x 

týždenne)zameraných na tvorivé aktivity neformálneho charakteru, ktoré svojim obsahom podporia  

formálnu stránku učenia (predmet Prírodoveda) 

- od 12.10.2020 tvorí vedúca záujmového útvaru podrobné mesačné vzdelávacie plány, 

s náväznosťou na konkrétne výstupy, za účelom realizácie  mimoškolského  vzdelávacieho programu 

„Človek a príroda“ pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami ŠZŠ Zvolen v rámci 

implementácie schváleného projektu (EŠIF) 

-v mesiaci júl 2021, august 2021 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa enviro vychádzok do 

prírody s vedúcou záujmového útvaru na základe vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august 2021 zapojenie do enviro tábora „ Festival zvieratiek“ 

-príprava podkladov a vypracovanie podrobných mesačných  vzdelávacích  letných plánov „Človek 

a príroda“  pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ŠZŠ Zvolen : PhD.G.Jochimová 

-v mesiaci jún 2021-júl 2021možnosť pre členov záujmového útvaru zúčastniť sa celodenných aktivít 

Canisterapie v prírode 

Úlohy – zo strany vedúcej boli splnené, celodenné aktivity počas letných prázdnin zostávajú 

otvorené, podľa Covid automatu sa realizuje záujmová činnoosť 

Canisterapia ( 15 skupín ) 

Vedúci : Miroslav Suja 

ALTERNATÍVA :  

- od 12.10.2020 do odvolania pripraví vedúci záujmového útvaru vzdelávacie videá (1 x 

týždenne)s využitím prvkov Canisterapie neformálneho charakteru 

-v prípade uvoľňovania opatrení možnosť pre členov záujmového útvaru zúčastniť sa popoludňajších  

aktivít Canisterapie v otvorenej prírodnej záhrade (domáce prostredie vedúceho záujmového útvaru) 
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-v mesiaci júl 2021, august 2021(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter)možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa enviro vychádzok do 

prírody s vedúcim záujmového útvaru na základe vopred dohodnutého termínu 

-  Zapojenie členov záujmového útvaru do  letného tábora „Festival zvieratiek“ s Canisterapiou 

počas letných prázdnin 

-Implementácia projektu Nadácie SPP – Športuj aj ty ! (Festival športu s Caniskou v ŠZŠ) 

-príprava a zabezpečenie popoludňajších aktivít Canisterapie v otvorenej prírodnej záhrade pre 

členov záujmového útvaru Z: M.Suja 

ponuky enviro vychádzok a celodenných Caniska aktivít Z: Ing.D.Sciranková 

 

Úlohy – zo strany vedúceho boli splnené, celodenné aktivity + implementácia projektu počas 

letných prázdnin zostávajú otvorené, podľa Covid automatu sa realizuje záujmová činnosť 

 

ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU : 

Športová príprava a Pilates ( 7 skupín ) Zimný štadión Zvolen 

Vedúci : Mgr. Miroslava Lenďáková 

ALTERNATÍVA : 

 

-mesiaci júl 2021-august 2021participácia vedúcej záujmového útvaru na tréningovom procese počas 

letného športového Campu HKM Zvolen 

-od 1.1.2021 pripraví vedúca záujmového útvaru cvičebnú zostavu v online priestore 

Úlohy – boli splnené, podľa Covid automatu sa realizuje tréningová činnosť 

 

Kraso Pilates Zimný štadión, Zvolen 

Vedúci : Mgr. Miroslava Lenďáková 

ALTERNATÍVA : 

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru  činnosť záujmového 

útvaru Kraso – kondičná príprava  formou individuálnych tréningov v prostredí Zimného 

štadióna 

Úlohy – boli splnené, podľa Covid automatu sa realizuje tréningová činnosť 
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Karate ( 3 skupiny ) Fitnes Family Zvolen 

Vedúci : MUDr. BibianaJelenová 

ALTERNATÍVA :  

-od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru dištančné zadania 1x týždenne na 

precvičovanie zostáv a pozícií pre členov záujmového krúžku  

- v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb v prostredí Fitnes Family 

-v mesiaci júl 2021, august 2021 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

-v mesiaci júl 2021zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre členov 

záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záujmového útvaru 

-v mesiaci august 2021zabezpečí vedúca záujmového útvaru letné sústredenie pre členov 

záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého termínu 

-v mesiaci august 2021 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Karate zúčastniť sa mestského 

letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

- v mesiaci august 2021 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Karate zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odborným vedením trénera P.Lattu 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

MUDr.B.Jelenová 

Úlohy – boli splnené, podľa Covid automatu sa realizujú tréningová činnosť 

 

Plavecký ( 2 skupiny ) Mestské kúpele Zvolen 

Vedúci : Miroslava Oklepková 

ALTERNATÍVA : 

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre 

členov záujmového útvaru formou skupinového cvičenia do 6 osôb (suché tréningy)v exteriéri 

-v mesiaci júl 2021, august 2021 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových tréningov v Mestských kúpeľoch Zvolen 

-v mesiaci august 2021 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Plavecký zúčastniť sa 

mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 
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-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

M.Oklepková 

- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Plavecký zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odborným vedením trénera P.Lattu 

Úlohy – na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne  tréningová činnosť formou suchých 

tréningov. 

Plavecká Akadémia Beruška  Hotel Tenis Zvolen 

Vedúci : Eva Kováčová 

ALTERNATÍVA : - od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningové videá 

(1 x týždenne) zamerané na technickú prípravu športovej činnosti 

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb (suché tréningy) 

-v mesiaci júl 2021, august 2021 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových plaveckých tréningov v prostredí Hotela Tenis 

-v mesiaci august 2021 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Beruška zúčastniť sa mestského 

letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

E.Kováčová 

 

- v mesiaci august možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Beruška zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odborným vedením trénera P.Lattu 

Úlohy – boli splnené, úlohy na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne  tréningová činnosť 

formou suchých tréningov. 

 

Tenis ( 2 skupiny ) Športová hala Technickej univerzity Zvolen 

Vedúci : Jana Tužinská 

ALTERNATÍVA :  

- od 12.10.2020 zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre členov 

záujmového útvaru formou individuálnych tréningov v prostredí Tenisového areálu 
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-v mesiaci júl 2021, august 2021(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových táborov v prostredí Športového areálu - Lieskovec 

-v mesiaci august 2021možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Tenis zúčastniť sa mestského 

letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

J.Tužinská 

- v mesiaci august 2021možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Tenis zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru Škola korčuľovania pod odborným vedením trénera P.Lattu 

- v mesiaci august 2021 participácia vedúcej záujmového útvaru a ostatných trénerov na mestskom 

letnom tábore SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

Úlohy – boli splnené,úlohy na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne  tréningová činnosť 

formou suchých tréningov. 

 

Škola korčuľovania ( 2 skupiny ) Telocvičňa IX.ZŠ Zvolen 

Vedúci : Ing. Pavol Latta PhD. 

ALTERNATÍVA :  

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningové videá (1 x týždenne) 

zamerané na kondičnú prípravu športovej činnosti  

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú činnosť skupinou 

formou do 6 osôb v exteriéry 

-v mesiaci júl 2021, august 2021(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

 

-v mesiaci júl 2021, august 2021zabezpečí vedúci záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre 

členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého rozvrhu pre členov záujmového útvaru 

-v mesiaci august 2021 možnosť zapojenia členov záujmového útvaru Škola korčuľovania zúčastniť sa 

mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka na vojačka“ 

- v mesiaci august 2021možnosť zapojenia členov záujmového útvaru  zúčastniť sa letných 

športových tréningov záujmového útvaru na ľadovej ploche (icearena-Hotel Tenis) 

- v mesiaci august 2021 participácia vedúceho záujmového útvaru  na mestskom letnom tábore SCVČ 

„Športovačka na vojačka“ 
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-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

JUDr.P.Latta 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiaci august (icearena-Hotel Tenis) pre zákonných 

zástupcov detí Z: JUDr.P.Latta 

 

Úlohy – boli splnené, úlohy  na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne  tréningová činnosť 

formou  tréningov exteriéry 

 

Kondičná príprava , ZŠ Cirkevná 

Vedúci : Adam Kelemen 

ALTERNATÍVA : 

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru pravidelnú športovú činnosť pre 

členov záujmového útvaru formou skupinového cvičenia do 6 osôb v exteriéri, prípadne v telocvični 

ZŠ  

-v mesiaci júl 2021 , august 2021(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných športových tréningov v exteriéry, prípadne v telocvični ZŠ 

-zabezpečenie ponuky  športovej činnosti v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí Z: 

A.Kelemen 

 

Úlohy – boli splnené, úlohy  na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne  tréningová činnosť 

formou  tréningov v  exteriéry 

 

ODDELENIE ESTETIKY A KULTÚRY :  

Spoločenský tanec Prachatická 45, Zvolen 

Vedúci : Ing. Zora Abrahámová 

ALTERNATÍVA :  

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningové videá (1 x týždenne) 

zamerané na technickú prípravu tanečných štýlov 

-v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúca záujmového útvaru tréningovú tanečnú činnosť 

skupinou formou do 6 osôb 
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-v mesiaci júl 2021, august 2021 zabezpečí vedúca záujmového útvaru pravidelnú záujmovú činnosť 

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

Úlohy – boli splnené, úlohy  na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne záujmová činnosť 

 

Latino tance Technická akadémia Zvolen 

Vedúci : Juraj Fáber 

ALTERNATÍVA : 

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru E-tréningový plán na doma (1 x 

týždenne) pre členov záujmového útvaru  

- v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú tanečnú činnosť 

skupinou formou do 6 osôb v prostredí novej tanečnej sály (Plecháč) 

- v mesiaci júl 2021, august 2021 (náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných tanečných workshopov v prostredí novej tanečnej sály 

-zabezpečenie ponuky  tanečných workshopov  v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí 

Z: J.Faber 

 

Úlohy – boli splnené, úlohy na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne záujmová činnosť 

 

TS Wanted – Hip hop Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 

TS Wanted – Hip hop nad 15r. 

Vedúci : Mgr. Štefan Chlebo 

ALTERNATÍVA : 

- od 12.10.2020 do odvolania zabezpečí vedúci záujmového útvaru E-tréningový plán na doma (1 x 

týždenne) pre členov záujmového útvaru  

- v prípade uvoľňovania opatrení zabezpečí vedúci záujmového útvaru tréningovú tanečnú činnosť 

skupinou formou do 6 osôb v exteriéry 

- v mesiaci júl 2021, august 2021(náhrada záujmovej činnosti, v prípade ak budú mať opatrenia 

dlhodobý charakter) možnosť pre členov záujmového krúžku zúčastňovať sa : 

- letných tanečných workshopov v priestoroch na Prachatickej 
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-zabezpečenie ponuky  tanečných workshopov  v mesiacoch júl, august pre zákonných zástupcov detí 

Z:  Mgr.Š.Chlebo 

Úlohy – boli splnené, úlohy na leto pretrvávajú, podľa Covid automatu začne záujmová činnosť 

 

II.  NÁPLNE PRÁCE ZAMESTNANCOV SCVČ 

Mgr. Miroslava Lenďáková – riaditeľka 

OKTÓBER 2020, NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC, APRÍL 2021: 

 

Úlohy – boli splnené. 

Mária Verešíková – všeobecný administratívny pracovník (Projekt Zosúladenia rodinného 

a pracovného života, pracovná zmluva) 

OKTÓBER 2020, NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC, APRÍL 2021 : 

 

Úlohy – boli splnené. 

 

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

OKTÓBER 2020, NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC, APRÍL 2021 : 

 

Úlohy – boli splnené. 

 

VYHODNOTENIE ŠPORTOVEJ VÝZVY : 

- Celkovo sa zapojilo 47 videí 

- Porota v zložení : Lukáš Jurík -  HKM Zvolen, Miroslav Brumerčík – HKM Zvolen, 

Miroslava Lenďáková – SCVČ Quo vadis, Zvolen - prihliadala na originalitu v rámci 

športovej prípravy počas nepriaznivej situácie pandémie-korona krízy 

- Ocenili sme 14 videí 

- Veríme, že sa čoskoro stretneme na tréningoch, športoviskách, záujmových 

krúžkoch  
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JEDNOTLIVÉ VÍŤAZNÉ VIDEÁ : 

Video č.1 : Veselí futbalisti 

Počet detí : 2 (1.miesto) 

Zvláštna cena poroty  za : „ Radosť zo športovania a správny športový feeling“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Video č.2 : WinterClassic ( hokejový zápas s rodičmi na rybníku) 

Počet detí : 15 (2.miesto) 

Zvláštna cena poroty za : „Inovatívny tréning so zapojením rodičov“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Video č.3 : Berušky v pohybe 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Pohybovú  garážovo-obývačkovú kreativitu“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Video č.4 : Športovať vedia Berušky na čomkoľvek a kedykoľvek 

Počet detí : 2 

Cena poroty za : „ Využitie snehu do poslednej snehovej vločky pre športovanie“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Video č.5 : Berušky vymenia plavky za korčule 

Počet detí : 2 

Cena poroty za : „ Nápadité využitie priestoru pre športovanie“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Video č.6 : Bike na snehu 

Počet detí : 1 

Cena poroty za :  „Odvážne zvládnutie adrenalínového športovania“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Video č.7 : Rybníkové korčuľovanie 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Štýlové korčuľovanie v prírode“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Video č.8 : Kolieskové korčule 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „Freestyle na in- line korčuliach“ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Video č.9 : Celková príprava  

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Všestranný športový rozvoj“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Video č.10 : Tréning hokejistu 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Originálnu hokejovú prípravu“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Video č.11 : Streľba na bránku 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Využitie pomôcok v športovej príprave“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Video č.12 : Kondička 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Správna kondičná rozcvička športovca“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Video č.13 : Celková príprava 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Všestranný športový rozvoj“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Video č.14 : Gymnastika 

Počet detí : 1 

Cena poroty za : „ Zvládnutie športových-gymnastických prvkov“ 

 

Linky na školský FB a YouTube : 

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPYLLwIpguZfPNMcM8_d4sp0k9BXhfR4b 
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