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1 Identifikácia organizácie 
 

 
Názov: Centrum voľného času /ďalej CVČ/ 
 
Sídlo: Malacky, Ul. M. Rázusa 2383/30 
 
Zriaďovateľ: Mesto Malacky, 
 
Adresa:  Mestský úrad, Radlinského 1, 901 01 Malacky 
 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
 
Adresa: Ul. Martina Rázusa 30 , 901 01 Malacky 
 
Telefón, fax:  034/7722228 
 
Elektronická adresa:  cvcmalacky@post.sk 
 
Riaditeľ: Mgr. Alžbeta Šurinová 
 
Zástupca riaditeľa: Tatiana Salajová 
 
 Rada školského zariadenia pri CVČ: ustanovená 25.6.2007 
 Mária Brázdovičová                     predseda 
 Aurélia Nízka                               podpredseda 
 Ing. Jozef Bulla                            člen,/za poslancov/ 
 Mgr. Alžbeta Dubajová                člen /poslancov/ 
 Mgr. Vladimír Pullmann               člen / za poslancov/ 
 Mgr. Anton Pašteka                     člen /delegovaný zriaďovateľom/ 
 Ing. Iveta Medrická                      člen/ za rodičov/ 
 Ing. Ľudmila Antálková                člen /za rodičov/ 
 Ing. Zuzana Lednárová                člen /za pedagógov/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Hlavné činnosti: 

 

 
           Centrum voľného času sa snaží vytvárať nielen  podmienky, ale najmä 
organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, rekreačnú a športovú činnosť 
pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin. Je jedným 
z najdôležitejších organizácií, ktorých hlavnou úlohou je predchádzanie negatívnym 
vplyvom dnešnej doby. Zároveň zabezpečuje rozvoj schopností, nadania, vzdeláva v 
rôznych zložkách umenia. športu, remesiel a poskytuje rozvoj jazykových 
kompetencií. Toto všetko dáva možnosť osobnému rastu a vytvára predpoklady pre 
uplatnenie sa mladých ľudí v živote a na trhu práce.  
          CVČ organizuje činnosť v zmysle svojej zriaďovacej listiny a štatútu, podľa 
požiadaviek a potrieb členov a zriaďovateľa. 
         Naše centrum  realizuje  voľnočasové aktivity detí a mládeže, často v 
spolupráci  s ich rodičmi.  Vytváraním  trvalých návykov máme ambície prispievať ku 
schopnosti aktívne a zmysluplne využívať  nielen voľný čas, ale aj získať schopnosti 
a vedomosti v rôznych oblastiach vzdelania, umenia a športu. Našu činnosť 
zameriavame aj na uchovanie tradičných hodnôt. 
         Pri svojej práci sa opierame o zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a 
Vyhlášku MŠaV SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku 
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku 
odbornej praxe. Dôležitým dokumentom pre nás je Programové vyhlásenie vlády na 
roky 2006 - 2010, ktorý je súčasťou materiálu  schváleného Vládou Slovenskej 
republiky a vyplýva z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR. 
Keďže vzdelávanie  je v centre úsilia konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti 
Európskej únie, usilujeme sa naštartovať mladých ľudí, aby sa vzdelávanie stalo ich 
celoživotnou aktivitou. Tým sa reálne dostane do popredia vzdelanostná ekonomika, 
a tak čiastočne chceme prispieť aj k ich ekonomickému rastu.  
        CVČ bolo aj v tomto školskom roku poverené Krajským školským úradom 
v Bratislave  organizovaním obvodných a okresných vedomostných olympiád, 
umeleckých súťaží a športových súťaží pre žiakov základných a stredných škôl v 
okrese Malacky. 
 
 
 2   Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
     Poslanie a strednodobý výhľad nášho zariadenia je totožný s minuloročným a je 
kontinuálnym pokračovaním z predchádzajúceho obdobia. 
  CVČ  je organizácia zaoberajúca sa vhodným využívaním voľného času detí , 
mládeže a ich rodičov.  Zahŕňa pod svoju činnosť nielen získavanie nových 
vedomostí , ale najmä nových zručností v oblasti umenia, remesiel, techniky a športu. 
     Náš strednodobý výhľad je zameraný na prácu s najmladšou skupinou detí, lebo 
u nich je možné najlepšie vytvárať potrebné návyky a tiež získavame pre podporu 
našej činnosti aj ich rodičov.  Hoci sme financovaní od počtu členov, náš cieľ nie je 
množstvo zapojených detí, ale kvalita práce pedagógov a z toho vyplýva aj kvalita 
vedomostí a zručností našich členov, ktorá im perspektívne umožní ich využitie 
v profesii alebo len pre osobnú radosť. 
      Keďže požiadavky na zabezpečenie všetkých aktivít sú veľké a najmä rôznorodé,  
snažíme sa  získavať rôzne finančné zdroje, ktoré nám pomôžu materiálne 
zabezpečiť všetky naše činnosti. Neustále inovujeme ponuku našej činnosti 
v závislosti od dopytu po jednotlivých aktivitách a tiež aj podľa potreby trhu. 
   Nezanedbateľnou časťou nášho poslania je aj organizácia  všetkých 
vedomostných, umeleckých a športových súťaží pre základné a prípadne aj stredné 



školy v našom okrese. Tým sa snažíme podchytiť talenty a dať im možnosť ďalej sa 
rozvíjať. 
  Pravidelne sa v našej činnosti zameriavame aj na spoločné aktivity rodičov a detí, 
čím sa snažíme vtiahnúť rodičov do aktívnej činnosti, ale najmä ponúknuť možnosť 
rodičom, čo najviac času prežiť spoločne so svojimi deťmi , a tým prispievať 
k obnovenie postupne stagnujúcej verbálnej komunikácii medzi rodičmi a ich deťmi. 
V tomto smere už dlhšie vidíme  pozitívne kroky, a preto v našom úsilí  chceme 
pokračovať. 
    Taktiež sa snažíme nielen uplatňovať, ale aj vštepovať našim partnerom rodovú 
rovnosť a naučiť stotožniť sa s morálnymi hodnotami. 
 
 
  
3.  Činnosť centra v školskom roku 2008/9 

 

 
1. Počet zamestnancov interných.   7 pedagogických  
                                                         3 nepedagogickí na celý úväzok 
                                                         2 nepedagogickí na polovičný úväzok /ekonóm,   
                                                         údržbár/ 
 
     Na základe projektu a zmluvy s Úradom práce v Malackách sme zamestnávali  3 
pracovníkov na aktivačných prácach , čo nám umožňovalo  šetriť mzdové 
prostriedky. Od 1.1.2009 sme zamestnali jednu pracovníčku z týchto aktivačných 
prác na trvalý pracovný pomer ako správcu ihriska. Aj v tomto prípade využívame 
projekty EU a získavame vrátenie odvodov pre túto pracovníčku. 
    Počas školského roku sme zamestnávali na základe zmluvy s Úradom práce 
absolventky, ktoré získavali u nás absolventskú prax a zároveň pomáhali pri našej 
výchovnej a ekonomickej činnosti. 
 
2.  Počet členov záujmových útvarov 
    Činnosť centra sa členila 
 na pravidelnú  záujmovú činnosť,  
 príležitostnú činnosť formou podujatí, 
 prázdninovú činnosť formou miestnych táborov, odborných sústredení, 
 organizovanie súťaží, výchovných a vzdelávacích podujatí pre školy  
a ponúkala   metodickú činnosť. 
    Prihlásených bolo v tomto školskom roku 588 členov, z toho 128 členov sa 
v priebehu roka odhlásilo, alebo odišlo z dôvodu ukončenia 3 mesačného kurzu: 
     Činnosť centra tvoria aj príležitostné akcie. Týmito ponúkame deťom, mládeži 
a ich rodičom aktivity počas sobôt, nedieľ. Ročne naše príležitostné podujatia 
navštívi spolu okolo 8 500 ľudí.  
     Pre školy a širšiu verejnosť ponúkame   aj rôzne vzdelávacie  a výchovné aktivity. 
Možno spomenúť besedy ako napr. Minerály Zeme, kde ponúkame rôzne 
environmentálne programy. Prehľad akcii obsahuje tabuľka v ďalšom texte.   
     Veľký priestor našej činnosti zaberá organizovanie vedomostných, umeleckých 
a športových súťaží pre deti z okresu Malacky. Ročne zorganizujeme vyše 100 
súťaží. 
  
Členenie a následná činnosť za jednotlivé úseky je uvedená v nasledujúcich 
tabuľkách 
 
 
 



PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009 
 

Úsek jazykov: Tatiana Salajová 
Počet členov v záujmových útvaroch: 107 
 
                                               Krúžková činnosť – prehľad v školskom roku 
 

P.č. Záujmový útvar: Dievč. Chlapci Dosp. Odhl. Spolu Vedúci: 

1. Angl.jaz.MŠ Hviezdoslav. 6 6 - 2 10  Salajová 

2. Angl.jaz.MŠ MŠ V.Leváre 6 8 - 2 12  Salajová 

3. Angl.jaz.MŠ Kollárová I. 9 5 - 2 12  Salajová 

4. Angl.jaz.MŠ Kollárová II. 8 6 - - 14  Menšíková 

5. Angl.jaz.MŠ Bernoláková 3 11 - 2 12  Salajová 

6. Angl.jaz.MŠ Štúrová 7 4 - 1 10  Menšíková 

7. Nemec. jaz. MŠ V.Leváre 4 4 - - 8  Brázdovičová 

8. Nemec. jaz. zač 3 2 - - 5  Mgr.Šurinová 

9. Nemec. jaz. pokr. 2 1 2 - 5  Mgr.Šurinová 

10. Francúzky jazyk 6 - 2 2 6 Mgr. Drinková 

11. Anglický jazyk zač. 7 4 2 3 10  Mgr. Benko 

12. Anglický jazyk pokr. 6 - - 3 3 Mgr. Benko 

13. Nemec. jazyk konverzácia 4 - - 4 0 Mgr. Vychodilová 

Spolu: 71 51 6 21 107  

 
Úsek techniky : vedúca Mária Brázdovičová 
Počet členov v záujmových útvaroch: 22 
 

                                              Krúžková činnosť – prehľad v školskom roku 
 

P.č. Záujmový útvar: 
 
Dievčatá 

 
Chlapci 

 
Odhlásené 

 
Spolu 
 

Vedúci: 

1.  Kurz PC – I. 4 2 0 6 Mária Brázdovičová 

2.  Kurz PC – II. 4 3 0 7 Mária Brázdovičová 

3.  Kurz PC III. 5 4 0 9 Mária Brázdovičová 

SPOLU : 13 9 0 22  

 
Úsek tancov : vedúca Zuzana Ovečková 
Počet členov v záujmových útvaroch : 96 
 
                                                 Krúžková činnosť – prehľad v školskom roku 
 
P.č Záujmový útvar Diev. Chlap. Odhla. SPOLU Vedúci 
1. Tanečná rytmika I. 26 - 10 16 Ing. Lednárová 
2. Tanečná rytmika II. 20 - 4 16 Ing. Lednárová 
3. Tanečná rytmika III. 10 6 3 13 Ing. Lednárová 
4. Mažoretky I. 10 - 1 9 Mračnová 
5. Mažoretky II. 11 - - 11 Mračnová 
6. Spoločenské tance 7 6 6 7 Maderová 
7. Hip-Hop I. 12 - 5 7 Juhasová, Vrablecová 
8. Hip-Hop II. 14 - 7 7 Juhasová, Vrablecová 
9. Brejk - 14 4 10 Ovečková 
 SPOLU : 110 26 40 96  



 
Úsek telovýchovy a športu :  vedúca  Zdenka Menšíková 
Počet členov v záujmových útvaroch : 178 
 
                                                   Krúžková činnosť – prehľad v školskom roku 
                                                 
 

Krúžková činnosť – prehľad v školskom roku 

 
Úsek estetiky a úsek pre rodičov s deťmi: vedúca Ing. Zuzana Lednárová 
Počet členov v záujmových útvaroch : 31 
 
 

P.č. Záujmový útvar Dievčatá Chlapci Odhlásení Spolu Vedúci 
  1. Lienka      12       3         7     8 Ovečková 
  2.  Tvorivé dielne I.      10       2         7     5 Brázdovičová 
  3. Tvorivé dielne II.        7       6         3    10 Brázdovičová 
  4. Výtvarné aranžmá        5       -         2     3 Ondreičková 
  5. Vizážistický kurz        5       -         -     5 Dinušová 
  6. Bytový dizajn        3       -         3     0 Mgr.Šurinová 
 

SPOLU : 

     42     11             22    31  

 
 
   Muzikálové štúdio : vedúca Mgr. Zuzana Vychodilová  
   Počet členov v záujmových útvaroch : 26 
 
 

P.č. Záujmový útvar Dievčatá Chlapci Odhlásení Spolu Vedúci 
  1. Muzikál 5 3 3 5 Mgr.Vychodilová 
  2.  Krúžok ZŤP 7 5 - 12 Mgr.Vychodilová 
  3. Gitara I. 7 2 3 6 Ing. Lednárová 
  4. Gitara II. 2 1 1 2 Ing. Lednárová 
  5. Syntetizátor 1 - - 1 Mgr.Vychodilová 
 

SPOLU : 

22 11 7 26  

 
 
 

 

P.č. Záujmový útvar   Diev.    Chlap. Dosp. Odhl. Spolu  Vedúci       
1. Joga I. - - 11 4 7 Jurkovičová 
2. Joga II. - - 12 8 4 Jurkovičová 
3. Plavecký 5 5 - 9 1 Ovečková 
4. Futbal I. - 21 - - 21 Mgr. Lorinczi 
5. Futbal II. - 21 - - 21 Mgr. Lorinczi 
6. Futbal III. - 21 - - 21 Mgr. Lorinczi 
7. Futbal IV. - 21 - - 21 Mgr. Lorinczi 
8. Kondičné cvičenie - - 12 2 10 Kanichová 
9. Lukostreľba 2 11 - - 13 Rozbora 

10. Hokejbal  - 15 4 4 15 Kojs 
11. Šach MŠ Bernolák. 4 10 - 4 10 Chabada 
12. Šach MŠ Štúrova 3 8 - 3 8 Chabada 
13. Šach MŠ Kollárová - 6 - - 6 Chabada 
14. Šach CVČ 2 7 - - 9 Chabada 
15. Cvečko futbal  - 10 - 4 6 Ovečková 
16. Kapela - - 5 - 5 Menšíková 

 SPOLU : 16 156 44 38 178  



Štatistika členov záujmových krúžkov  PODĽA VEKU A POHLAVIA 
 

 

 

 
Prihlásené v šk. roku:   588 

     Odhlásené:                     128 
  Činnosť ukončilo:          460                   
                                       
 
 
 
 
 

Štatistika  AKTÍVNYCH členov ZÚ PODĽA Bydliska 
 

Úsek Členovia z Malaciek Dochádzajúci Spolu: 
Jazyky 56 51 107 
Tance 48 48 96 
Technika 17 5 22 
TVŠ 106 72 178 
Muzikál 16 10 26 
Estetika 14 17 31 
Spolu: 257 203 460 

 
 
 
 
 
 

PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ   
    /Príležitostné podujatia – pracovné dni a počas pracovného voľna/ 

 
- Otvorenie školského roka 
- Večerný beh zdravia 
- Cezpoľný beh 
- Nálady pani jesene 
- Tekvicové strašidlá 
- Striga Figa 
- Barometer nálad 
- Veselí snehuliaci 
- Veselí snehuliaci – II. 
- Šaliansky Maťko OK 
- Jarné prázdniny – Erózia sopiek 
- Cvičenie v rytme aerobiku 
- Hnúšťanský akord 
- Karnevalová maska 

Úsek Poč. 
krúžkov 

CH D Dosp. Odhlá. Spolu: 
činnosť 
ukončilo 

Do 
15 
r. 

Nad 
15 
r. 

Prihlásení 
v školskom 
roku  

Odhlásení 

Jazyky 13 51 71 6 -21 107 65 42 128 21 
Tance 9 26 110 - -40 96 56 40 136 40 
Technika 3 9 13 - - 22 15 7  22 - 
TVŠ 16 156 16 44 -38 178 134 44 216 38 
Muzikál 5 11 22 - -7 26 12 14 33 7 
Estetika 6 11 42 - -22 31 25 6 53 22 
Spolu: 52 264 274 50 -128 460 307 153 588 128 



- Európa v škole – umelecká časť 
- Európa v škole – slovenský jazyk 
- Európa v škole – nemecký jazyk 
- Európa v škole – anglický jazyk 
- Obaly z vosku 
- Zúbkove pramene – ob. -Závod 
- Zúbkove  pramene -  Stupava 
- Zúbkove  pramene – ob. Malacky 
- Zúbkove  pramene – OK Malacky 
- Kockohrad 
- Slávik Slovenska 
- Minerály Zeme 
- Príroda okolo nás – výtvarná. súťaž 
- Na bicykli bezpečne 
- Atletika mladší žiaci 
- Atletika starší žiaci 
- Vyhodnotenie okresných súťaží 
- Ukončenie šk.roka – výtvarné  aranžmá 
-  0. ročník šachového turnaja 
- Cvečko baví deti 
- 8. máj – Beh oslobodenia 
- Sobota na kolieskach 
- OK Cezpoľný beh 
- OK Veľký futbal- Liga majstrov 
- OK Malý futbal- najmladší žiaci 
- OK Malý futbal- mladší žiaci 
- OK Malý futbal- žiačky 
- OK Malý futbal- starší žiaci 
- OK Šach 
- OK Malacký kilometer 
- OK Stolný tenis 
- OK Plávanie 
- OK Basketbal- chlapci 
- OK Basketbal- dievča 
- OK Hádzaná- dievčatá 
- OK Hádzaná- chlapci 
- OK Vybíjaná dievčatá 3.-4. ročník 
- OK Vybíjaná dievčatá 5.-6. ročník 
- OK Volejbal chlapci 
- OK Volejbal dievčatá 
- OK Atletika- Starší žiaci  
- OK Atletika- Mladší žiaci  
- Deň otvorených dverí v CVČ 
- Vianočný pozdrav v AJ 
- Malacký kilometer 
- Vianoce s anjelikmi 
- Jarné prázdniny 
- Valentin´s hearts 
- Veľkonočné tvorivé dielne 
- Predveľkonočný šachový turnaj 
- Deň detskej radosti 
- Beh oslobodenia 
- Vystúpenie- Kamenný Mlyn 
- Generálka programu na vystúp. 
- Karneval 



- Deň v galérii 
- Vystúpenie tanečnej rytmiky 
- Rozprávka 
- Zázraky z odpadu - súťaž tvorivosti 
- Zázraky z odpadu - výstava 
- Generálka tanečného programu 
- Vystúpenie pre dôchodcov 
- Gitarový program 
- Vystúpenie - gitara 
- Generálka programu 
- Burza hračiek a detských kníh 
- Šarkaniáda 
- Plastík a Plastuška 
- Vianoce s anjelikmi 
- Jarná burza hračiek 
- Lesné „Hu“ 
- Míľa pre mamu - program 
- Tower – kultúrny program 
- Ukončenie šk. r. –generálka 
- STV-GÓÓL 
- Jesenné melódie 
- Adventné Malacky 
- Vystúpenie Vianoce 
- Sobota na kolieskach 
- Vystúpenie Brejk 
- Míla pre Mamu 
- Vystúpenie Letisko 
- Okresné kolo slovenský jazyk 
- Okresné kolo nemecký jazyk 
- Okresné kolo anglický jazyk 
- Okresné kolo MO kat. Z / 5,9, roč /  
- Geografická olympiáda 
- Biologická olympiáda kat. C 
- Chemická olympiáda Dz 
- Fyzikálna olympiáda kat. F 
- Pytagoriáda 6,7,8, roč. 
- Pytagoriáda 3,4,5, roč.  
- Biologická olympiáda kat. E 
- Okresné kolo MO kat. Z / 6,7,8, roč/ 
- Biologická olympiáda kat. D 
- Otvorenie školského roka CVČ 
- Večerný beh zdravia 
- Papieroví hrdinovia MŠ 
- Mám rád svoju starkú, starkého MŠ 
- Príroda očami detí CVČ 
- Rozprávky z prírody MŠ 
- Vianočné koledy MŠ Hviezdosl.  
- Vianočné koledy MŠ Kollárova 
- Vianočné koledy MŠ Bernolákova 
- Pozdrav v anglickom jazyku MŠ 
- Karneval CVČ 
- Jarné prázdniny MA múzeum 
- Kraslice – tvorivé dielne CVČ 
- Deň matiek – pozdrav v angl. jazyku 
- Odovzdávanie cien okres. súťaží 



- Ukončenie školského roka 
 
 
 
 

 
 

 Príležitostné  podujatia  
/okresné, obvodné kolá, príležitostné podujatia/ 

 
 

Úsek Počet 
podujatí 

Deti Mládež Dospelí Spolu: 

Jazyky 17 591 0 196 787 
Tance 16 370 34 57 462 
Technika 36 1460 35 413 1907 
TVŠ 31 1605 376 311 2292 
Muzikál 7 74 0 9 83 
Estetika 23 1513 29 757 2299 
Spolu: 130 5613 474 1743 7830 

 

 

 
 
 
 

LETNÁ ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009  
 
 
Prímestské tábory : 
 
1. Prechádzka kráľovstvom šachu     01.7.09  –  03.7.09         20 detí 
2. Zvieratká a my                              06.7.09  –  10.7.09         20 detí   
3. Za poznaním a krásami Záhoria    13.7.09  –  17.7.09         20 detí 
4. Strom života                                   20.7.09  –  24.7.09         20 detí  
5. Leto s hudbou 27.7.09 –   31.7.09  16 detí 
 
 
 

Celková štatistika účastníkov v školskom roku 2008//09 
 

Pravidelná činnosť Príležitostná 
činnosť 

Letná činnosť- deti Spolu: 

460 7830 96 8386 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Pedagogickí zamestnanci 

 
     Činnosť centra zabezpečovalo  7 pedagogických zamestnancov, z čoho traja 
majú vysokoškolské vzdelanie a štyria stredoškolské odborné vzdelanie t.j. 100% 
kvalifikovanosť pedagogického zboru. Činnosť ostatných záujmových útvarov bola 
zabezpečovaná externými vedúcimi, ktorí sú odborníkmi na danú činnosť a 
pedagogickú garanciu im zabezpečujú interní zamestnanci. Týmto spôsobom sa 
snažíme dosiahnuť čo možno najväčší kvalitu daného krúžku. V tomto roku sme 
zamestnávali 14 externých zamestnancov.  
    Všetci pedagogickí zamestnanci  si rozšírili svoje vedomosti z oblasti legislatívy 
najmä v súvislosti s novým školským zákonom, jeden zamestnanec pokračoval 
v doplnkovom štúdiu na konzervatóriu. 
      
 
 
5.  Priestory a materiálno-technické vybavenie zariadenia 
 
      Priestory CVČ na činnosť prevažnej väčšiny krúžkov  sú vyhovujúce a po 
vybudovaní viacúčelového ihriska  vyriešil aj problém športových krúžkov. Iba počas 
zimných mesiacov si prenajímame športovú halu Malina, kde  prenájom nás stojí 
nemalé finančné prostriedky. Veľmi sa nám osvedčili aj  vonkajšie priestory, keď sme 
po prestrešení 2 pavilónov získali ochranu pred slnkom a dažďom. Svojpomocne 
sme vyrobili nové lavičky a dokúpili množstvo materiálu na krúžkovú činnosť. 
Najväčšou investíciou bola výmena okien vo všetkých pavilónoch a taktiež aj 
vchodových dverí. Okrem predpokladanej úspore energií prišlo aj k viditeľnému 
estetickému efektu.  
    V tomto školskom roku sa  budeme snažiť získať peniaze na oplotenie ihriska , 
aby sa zabránilo poškodeniu okolitého majetku. Druhým cieľom je vybudovanie 
prístupu do centra, ktoré je v nevyhovujúcom stave, najmä počas dažďa. Po nájdení 
finančných zdrojov vytvoríme parkovú úpravu priestorov  pred hlavným vchodom. 
Z dôvodu finančnej krízy neplánujeme tento rok so žiadnymi investíciami do majetku 
okrem nevyhnutných opráv a údržby.  
 
 

6.  6.  6.  6.  Zapojenie sa do projektovZapojenie sa do projektovZapojenie sa do projektovZapojenie sa do projektov    

 
    V školskom roku 2008/9 sme podali 3 projekty. Z nich 2 boli úspešné. Projekt 
Cena Holcimu pre rozvoj regiónu  zameraný na podporu environmentálnej výchovy 
s názvom Zelená a modrá a projekt ocenený nadáciou Pro Malacky, ktorý podporuje 
rozvoj šachu v našom regióne. Z tohto projektu sme zakúpili  systém ONFINITY, 
projektor, sady šachovníc, tieto slúžia aj na výučbu šachu na ZŠ J. Dérera 
v Malackách.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  6.  6.  6.  Spolupráca sSpolupráca sSpolupráca sSpolupráca s    mimovládnymi organizáciami, nadáciami amimovládnymi organizáciami, nadáciami amimovládnymi organizáciami, nadáciami amimovládnymi organizáciami, nadáciami a    inými inými inými inými 

fyzickými afyzickými afyzickými afyzickými a    právnickými osobamiprávnickými osobamiprávnickými osobamiprávnickými osobami    

    
 
     Jednou zo základných cieľov našej organizácie je široká spolupráca 
s organizáciami a inštitúciami, ktoré majú cieľ vytvárať priestor pre aktivizáciu širokej 
verejnosti.  Už tradičné je spoluorganizovanie najmä športových činností ako je 
Večerný beh zdravia , Malacká desiatka, Malacký kilometer, Grand Prix Záhorie, 
cyklistické súťaže...  
     Centrum voľného času úzko spolupracuje  s Mestom Malacky, so základnými 
a materskými školami, Krajským školským úradom v Bratislave, AD HOK Malacky,  
MCK, Združením žien Slovenska, Zväzom telesne postihnutých, detským domovom, 
výborná je spolupráca s malackými dôchodcami,  združením Vstúpte a Svitanie, 
vojenským leteckým útvarom, športovými združeniami ako napr: AC Malacky, ŠK 
Malacky, Záhorák, Žolík, Klubom filatelistov, detským centrom Vánok, Mlokom,  
Albatrosom, s rôznymi firmami, obecnými úradmi a pod.  
     Firma Connected nám niekoľko rokov poskytuje  sponzorsky internet, firma 
Pozagas nám poskytla finančný dar pre našu činnosť, F. Lisý  nám zadarmo 
poskytuje atrakcie pre deti, firma Gladiátor zasa sponzoruje niektoré športové aktivity 
nášho zariadenia, f.I.B.- servis darovala počítač , f. Jasmínium, Tower, p. 
Halabrínová, MsP poskytli vecné darčeky. 
      Ako vynikajúcu môžeme hodnotiť našu spoluprácu s malackými médiami, aj 
vďaka nim je prezentovaná naša činnosť obyvateľom Malaciek a celého okolia.  
  

7.  7.  7.  7.  Plnenie úlohPlnenie úlohPlnenie úlohPlnenie úloh    
 
            Plnenie úloh za školský rok 2008/9  možno považovať sa splnené. Sú to 
čiastkové úlohy, ktoré  sú súčasťou dlhodobého plánu a konečným cieľom by mala 
byť výchova generácie samostatnej, s morálnymi hodnotami, aktívna , schopná 
zvládať problémy a vytvárať  kvalitné sociálne vzťahy . Prvoradým cieľom je získať 
u mladých ľudí návyky a potrebu celoživotného vzdelávania. Tento cieľ  a jeho 
úspešnosť je merateľná až o niekoľko rokov .Podporným cieľom je vytvorenie 
inštitúcie, ktorá má dobré meno –image. Tento dlhodobý  cieľ každoročne postupne 
spĺňame. Od úplnej spokojnosti je však ešte ďaleko, lebo zapojenosť detí a mládeže 
do činnosti nie je ešte v požadovanom množstve. K tomu prispieva viacero činiteľov. 
Postupné eliminovanie negatív pre dosiahnutie cieľa  by malo byť celospoločenskou 
záležitosťou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SWOT analýza 
 

 
 

Silné stránky 

 
� Odbornosť pedagogických 

zamestnancov a kvalita externých 
zamestnancov 

� Schopnosť prispôsobiť sa potrebám 
súčasnosti, flexibilita  a vysoké 
nasadenie zamestnancov 

� Kvalitná činnosť na ZÚ, ktorá je schopná 
konkurovať aj ZŠ, kde sa nevyberajú 
poplatky za takúto činnosť 

� Rozmanitosť a vysoká úroveň niektorých 
úsekov 

� Schopnosť niektorých krúžkov 
reprezentovať centrum, mesto a krajinu 

 

Slabé stránky 

 
� Chýbajúce priestory pre športovú 

činnosť 
� Chýbajúce priestory pre umeleckú 

činnosť / javisko/ 
� Nedostatočný záujem u detí a mládeže 

o aktívne a zmysluplné využívanie 
voľného času. 

Príležitosti 

 
� Dobré priestorové aj psychohygienické 

podmienky pre prácu 
� Aktivity zamerané na predchádzaniu 

negatívnych javov v spoločnosti 
� Aktivity zamerané na vytváranie 

prosociálnych vzťahov – tolerancia ku 
handicapovaním apod. 

� Aktivity posilňujúce rodiny – činnosti pre 
deti a ich rodičov 

 

Riziká 

 
� Nedostatok finančných prostriedkov 
� Existenciou vzdelávacích poukazov 

sťažené a nespravodlivé postavenie 
oproti školám 

� Nedostatočné zaradenie centier voľného 
času v školskom  systéme  

 
 
 
 
 
 
Vypracovala:     Mgr. Alžbeta Šurinová, riaditeľka CVČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Východiská a podklady: 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

• Vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

• Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25.5.2006 k vyhláške MŠ SR 
č. 9/2005 

• Plánu práce CVČ na školský rok 2007/8 a plánu jednotlivých úsekov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


