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  Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

  tel. 037 / 6524325 

  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školský rok 2020/2021 

 

Začiatok záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti: 02.10.2020 

Prerušenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti: 12.10.2020 

Obnovenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti: 03.05.2021 

Ukončenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti: 30.06.2021 

Začiatok letnej prázdninovej činnosti:   06.07.2021 

Ukončenie letnej prázdninovej činnosti:   23.08.2021 

 

Táto správa je vypracovaná podľa §14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického 

usmernenia č. 10/2006-R. 

 

1 a) Údaje o školskom zariadení 

 

1 Názov zariadenia: Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

2 Adresa:   Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra 

3 Tel. kontakt:  037/6524325  

4 web:   www.cvcdomino.com 

5 mail:   cvcdomino@zoznam.sk, 

6 Riaditeľ:  Mgr. Marián Hlavatý, PhD. 

Zástupca riaditeľa: bez štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

 

http://www.cvcdomino.com/
mailto:cvcdomino@zoznam.sk


 

7 Rada školského  zariadenia (ďalej RŠZ): 

PaedDr. Alena Mrázová  predseda, zo skupiny pedagogických pracovníkov CVČ,

     kontakt 037/6524325, 

Ing. Erika Mňahončáková, PhD. Podpredseda, zo skupiny rodičov, 

PaedDr. Katrarína Hudáková  zo skupiny pedagogických pracovníkov CVČ, 

     ukončenie členstva: 

Mgr. Andrea Pálfy   zo skupiny pedagogických pracovníkov CVČ, 

     vznik členstva dňa: 

Katarína Berkiová    zo skupiny nepedagogických pracovníkov CVČ, 

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. zo skupiny rodičov, 

PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková zo skupiny rodičov, 

Jaroslav Hrubý   zo skupiny rodičov, 

Mgr. Miloslav Špoták   delegovaný zriaďovateľom, 

Ing. Jarmila Králová, PhD.  delegovaná zriaďovateľom, 

Pavol Obertáš    delegovaný zriaďovateľom, 

PaedDr. Tatiana Vaňová  delegovaná zriaďovateľom. 

 

1 b) Údaje o zriaďovateľovi 

1 Názov zariadenia: Mestský úrad Nitra 

2 Adresa:   Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra 

3 Tel. kontakt:  037/6502111 

4 mail:   podatelna@msunitra.sk 

 

c)  Informácie o činnosti poradných orgánov 

1  Rada školského  zariadenia: 

 (zasadnutia sa v zmysle pandemických opatrení realizovali online) 

 Zasadnutia:  

02.10.2020 RŠZ zobrala na vedomie bez pripomienok nasledovné  dokumenty: 

Plán práce na školský rok 2020/2021  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 201/2020 

10.05.2021 RŠZ Zobrala na vedomie výsledky volieb člena RŠZ zo skupiny 

pedagogických pracovníkov CVČ, 

mailto:podatelna@msunitra.sk


01.06.2021 RŠZ odporúčala schváliť dokument Pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 2021/2022 

 

d) Počet členov záujmových útvarov 837 

 

e) Údaje o zamestnancoch 

1 počet pedagogických zamestnancov: 12 

2 počet nepedagogických zamestnancov 7 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

1 počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 10 

2 počet pedagogických zamestnancov plniacich si kvalifikačný predpoklad 2 

 

 

 
g) Informácie o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti 

 

V zmysle protipandemických opatrení sa aktivity CVČ , reprezentatívnych telies a športových 

klubov realizovali v obmedzenom režime.  

Vystúpenia : 

Mažoretky I NIMA  Nitra nezabudla tancovať! 

    Slovakman triatlon 

    Klokočinský jarmok 

TS EIJA   Klokočinský jarmok 

ZÚ Imperium  Klokočinský jarmok 

DFS Borinka   Nitra, milá Nitra 

FS Furmani   Bábsky jarmok Báb 

    

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je centrum voľného n času  zapojené 

 

Realizácia celomestského projektu prevencie drogových závislostí pod názvom „Vyber si 

správne“ 

 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 

Inšpekcia v hodnotiacom školskom roku 2019/2020 nebola uskutočnená. 



 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach  

 

Budova v centre mesta – CVČ Štefánikova trieda 63 

Generálna oprava budovy a kompletná rekonštrukcia sa uskutočnila v školskom roku 

2008/2009. Kolaudácia bola 4. júna 2009. Stav budovy spĺňa požiadavky súčasného 

štandardu. Je vybudovaný bezbariérový vstup pre imobilných účastníkov. 

Nedostatky: 

Za budovou sa nachádza asfaltové ihrisko, ktoré je nefunkčné, nespĺňa požiadavky 

bezpečnosti. Má nevyhovujúci povrch a mantinely. Tribúna a priestory pod tribúnou sú 

zvlhnuté a opadáva omietka. Je porušená statika tribúny. Prevádzkovaním zrekonštruovaného 

ihriska by sa zvýšila členská základňa záujmových útvarov a taktiež početnosť športových 

podujatí, o ktoré majú deti a mládež záujem – v štádiu riešenia zriaďovateľom. 

Budova CVČ Chrenová, Topoľová č. 1 – elokované pracovisko 

Budova bola v septembri 2006 odovzdaná po komplexnej rekonštrukcii do užívania, spolu 

s vybavením mobiliáru. Je vhodná na využívanie na pravidelnú záujmovú a príležitostnú 

činnosť. V roku 2021 v mesiaci  august prebiehala oprava zatekajúcej strechy. Závada 

odstránená. 

Budova CVČ Na Hôrke 30, elokované pracovisko 

Od septembra 2017 boli priestory k výchovnej činnosti premiestnené v rámci areálu. 

Budova je v správe Službytu s.r.o. Naše zariadenie je prevádzkované formou zmluvy 

o výpožičke so spomenutým subjektom. 

Nedostatky:  

Zatekajúca strecha.  

Pre rozsah činnosti, ktorá je v danom objekte plánovaná, je veľkosť nami využívaných 

priestorov nedostačujúca. 

 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky 

 

CVČ dosahuje dobré výsledky v zabezpečovaní  krúžkovej činnosti  podľa dopytu verejnosti, 

v udržiavaní a zvyšovaní počtov členov záujmových útvarov, v zabezpečovaní kvalitnej 

výchovnej činnosti prostredníctvom odborných pedagogických pracovníkov a dobrovoľníkov. 

Vynikajúce výsledky dosahujú reprezentatívne telesá i jednotlivci na celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach a festivaloch.    



Neustály záujem o aktivity CVČ počas školského roka a aj počas letnej  prázdninovej činnosti 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých má CVČ nedostatky. 

Za nedostatky považujeme slabú možnosť realizácie športových voľnočasových aktivít, 

nakoľko CVČ nedisponuje vlastnými športoviskami. 

 

2 Výsledky v súťažiach a medzinárodná  reprezentácia 

 

ZÚ Imperium 

Natália Vargová  - Majstrovstvá Európy seniorov v karate v Chorvátsku, v meste Poreč 

v termíne 19.-23.5.2021 ako členka teamu v kumite žien. 

Zita Bakayová - Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov v karate vo Fínsku, v meste 

Tampere v termíne 18.-22.8.2021 štartujúca v kategórii kumite juniorky U21 + 68 kg. 

 

TS EIJA 

Showtime dance Levice – juniorská veková kategória s medzinárodnou účasťou 

Formácia – SYMPHONY –  1. miesto 

Duo HALF LIGHT -   2.miesto 

Sólo Sen huslistky –    3.miesto 

Sólo – Loyal, Brave and True - 5. miesto 

Sólo – Speechless -   7.miesto 

 

FS Furmami 

Podzoborské Vinobranie 

Tanečný  workshop – Tancovačka v J. Kostoľanoch 

Polsko-Slowackie tradicije -  Zielona Gora, Poľsko 

 

 

 

 

 

 

 

 


