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1. Základné identifikačné údaje o školskomzariadení 

 

Názovškolskéhozariadenia: Centrum voľného času Brusno 622/24 ako súčasťZákladnej 

školy s materskou školou, Brusno 622 

Adresaškolskéhozariadenia: Základná škola s materskou školou Brusno, Školská622/24, 

976 62 Brusno 

Telefónnečíslo: 048/4194369 

Elektronickáadresa: alexander.sabo2@gmail.com 
 
 

Údajeozriaďovateľovi: Obec Brusno, 976 62Brusno 

 

Mená vedúcich zamestnancov centra a ich funkcie: 

Riaditeľ: Mgr. Alexander Šabo 

Zástupca riaditeľapreCVČ: PaedDr. Lukáš Šmída, PhD. 

EkonómkapreCVČ: JanaTomengová 

 

 

 
 

2. Údaje o počte členov školského zariadenia 

 

V školskom roku 2019/2020 podalo žiadosť na pravidelnú záujmovú činnosť v CVČ 

Brusno 202 členov, z toho 202 do 15 rokov, v 19 záujmových útvaroch . Z dôvodu novely 

Zákona 597/2003 Z.z. bol počet detí navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť od 

kalendárneho roku 2013 stabilizovaný a zameraný na región Brusna. 

 

 

 

 
3. Údaje o počte zamestnancov ku koncu školského roka2019/2020 

 

Zamestnanci Interní Externí 

Nepedagogickí 1 3 

Pedagogickí 1 15 

z toho:   

Kvalifikovaní pedagogickí 1 18 

mailto:alexander.sabo2@gmail.com


3. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogickýchzamestnancov 

V školskom roku 2019/2020  sa  zástupca  riaditeľa  pre  Centrum  voľného  času  

zúčastnil na vzdelávaní pedagogických pracovníkov zameraných na využitie motivačných 

faktorov pri výučbe a webináre o ponukách Rady Európy pre mládež a prácu s mládežou. 

 

4. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia naverejnosti 

Stanovené ciele boli realizované prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti, ktorú 

navštevovali stáli členovia záujmových útvarov v popoludňajších hodinách jedenkrát, 

prípadne dvakrát do týždňa. Z oblasti športu, jazykov, kultúry, informatiky a pod. si deti, 

mládež  v krúžkoch  aktívne  vypĺňali   svoj  voľný čas,  rozvíjali  svoje schopnosti,  záujmy   

a talent. CVČ dosiahlo stabilitu záujmových útvarov, čo je dobré a zároveň bol vytvorený 

priestor pre nové záujmové útvary, o ktoré verejnosť prejavila záujem. O počte členov hovorí 

táto tabuľka. 

 
 

Pravidelná záujmová činnosť v šk. roku 2019/2020 

 

Pravidelná 

záujmová činnosť 

v šk. roku 
2019/2020 

Záujmové oddelenia 

Spolu Kultúry 

a 

umenia 

Tel. a 

športu 

Rodičia 

a deti 

Informa 

tiky 

Jazyky Turis. 

a brann

ých 

športov 

Prírod

ných 

vied 

Počet záujmových 

útvarov 
19 3 9 0 2 4 1 0 

Počet členov 251 32 150 0 11 54 4 0 

 

 

 

Stanovené ciele boli realizované aj prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej 

záujmovej činnosti, kde boli využívané rôznorodé formy ponúk pre deti materských škôl, 

žiakov základných a stredných škôl, ako i pre širokú verejnosť. 

Osobitne bol kladený dôraz na športové súťaže, ktoré sú zaradené do výchovno - 

vzdelávacích činností jednotlivých záujmových útvarov a oddelenia CVČ. Hlavný podiel mali 

súťaže organizované vo volejbale, futbale, atletike, florbale aďalšie. 

CVČ pripravilo pre deti a mládež niektoré podujatia väčšieho charakteru, medzi ktoré 

patrili hlavne športové súťaže, ale i úspešné kultúrno – spoločenské udalosti, organizované v 

spolupráci s Obcou Brusno. 

Naše zariadenie sa úspešne podieľalo na tvorbe projektov vyhlásených EU 

zameraných na deti a mládež. 

Aj v tomto školskom roku sa zrealizovali rôzne podujatia a o počte účastníkov hovorí 

táto tabuľka a prílohy o konkrétnych aktivitách. 



Príležitostná záujmová činnosť v šk. roku 2019/2020 
 

 

 
 

Príležitostná záujmová 

činnosť v šk. r.2019/2020 

 

Spolu 

Záujmové oddelenia 

Prírodných 
vied 

Rodičia a deti 
Telových. a 
športu 

 

Počet podujatí 18 0 1 17  

Pre 

účastníkov 

do 15 rokov 18 0 1 17  

nad 15 rokov 0 0 0 0  

Z toho podujatí cez víkend 16 0 0 16  

Počet účastníkov 723 0 35 688  

Počet 

účastníkov 

do 15 rokov 723 0 35 688  

      

nad 15 rokov 20 0 0 0  

Z toho účastn. cez víkend 723 0 35 688  

 

 

 

Medzi príležitostnú záujmovú činnosť CVČ nesporne patrili ponuky pre deti počas 

víkendov a prázdnin. Nosnosťou boli  jarné a letné prázdniny, kde naše zariadenie pripravilo  

v rámci prázdninových školských dvorov 3 denné tábory pre deti so zaujímavými témami, 

podľa ktorých sa odvíjal celý program. V rámci letných prázdnin bol zorganizovaný jeden 

denný športový tábor, zamerané na futbalovú prípravku a jeden na volejbal mladšie žiačky v 

spolupráci s partnerskými organizáciami Centra voľného času. Účasť bola pomerne vysoká, 

takmer 50detí. 

Počas školského roka 2019/2020 sme organizovali jednorazové aktivity: volejbalové a 

futbalový turnaje pre deti a mládež, atletickú súťaž, florbalový turnaj výlety počas denných 

táborov do blízkeho okolia. 

V novembri CVČ organizovalo pre širokú verejnosť stolnotenisový turnaj, ktorý sa 

stretol s pozitívnym ohlasom a s veľkým záujmom. V decembri sme organizovali prvý ročník 

futbalového turnaja 40+ pre širokú verejnosť a už tradičný koncoročný volejbalový turnaj. V 

januári sme zorganizovali druhý ročník vianočného turnaja futbalových prípraviek za účasti 

viacerých družstiev zo širokého okolia. V ďalších mesiacoch boli plánované aktivity 

pozastavené vzhľadom k pandemickým opatreniam. 

V júni CVČ s spolupráci so ZŠ Brusno zorganizovalo „ Olympijský športový deň“ za 

prítomnosti účastníčky zimnej olympiády v biatlone Paulíny Fialkovej, ktorá ochotne 

odpovedala na otázky detí a ďalších prítomných. Naučila nás niektoré základné pravidlá v 

biatlone a po krátkej besede so žiakmi nasledovala autogramiáda a spoločné fotografovanie. 

Športový deň pokračoval súťažami medzi triedami. Súťažilo sa v disciplínach – štafeta, beh 

na 50 metrov a skok do diaľky. Na záver bolo slávnostné vyhodnotenie výsledkov.  

V družstvách futbalovýchprípravieksazapájalodošportoveja 

tréningovejčinnostivsezóne2019/2020 59 detí vo veku 5 -  15  rokov.  Zúčastňujú  sa  

pravidelnej  tréningovej  činnosti  2x  týždenne, rôznych prípravných zápasov, turnajov a 

oficiálnych turnajov. Chlapcov a dievčatá pripravoval a organizoval Mgr. PatrikPalider, Patrik 

Pafko, predprípravu viedol Mgr. Matej Parobek a žiacke družstvá vedie Mgr. PatrikPalider. 

K nepravidelným   aktivitám    patrili    akcie    pod    názvom    „Mikulášske    

prekvapenie“  a „Vianočný volejbalový turnaj“, ktoré sa stretli pozitívnym ohlasom udetí. 



Centrum voľného času v spolupráci so základnou školou zorganizovali v školskom 

roku 2019/2020 dva denné tábory a jeden pobytový. V júli sa uskutočnili denný športový 

tábor a tábor futbalových prípraviek.  Pobytový  tábor  sa  uskutočnil  v auguste na 

Teplomvrchu. 

Na aktivitách pravidelných, ale i nepravidelných, ktoré organizujeme pre všetky deti, 

mládež, rodičov, členov i nečlenov centra spolupracujeme s Obcou Brusno a s partnerskými 

organizáciami Centra voľného času. 

 

 

 
 

6. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školského zariadenia za kalendárny rok2019 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského 

zariadenia za kalendárny rok 2019 

 

A. Príjmy: r.2019 
Vlastné prostriedky – 1) rozpočet príjmy obec 13 287,- euro 

2) školné od žiakov 3 923,- euro 

3) iné príjmy 20 386,- euro 

(vzdelávacie poukazy, prenájom   

budov a iné nenormatívne prostriedky)   

 

spolu: 37 596,-euro 
 

B. Bežné výdavky: r.2019 

Čerpanierozpočtu: 37 596,- euro 

 

z toho: 

1) mzdyaodvody 14 658,-euro 
2) Bež.výdavkyostatné 22 938,-euro 

 
 

C. Príjmy: ´ 37 596,- euro 

bežnévýdavky: 37 596,-euro 

 

Rozdiel: 0,-euro 



7. Cieľ, ktorý si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja 

školského zariadenia na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho 

plnenia 

 
Organizovať výchovu a vzdelávanie, ale i zábavu, oddych a rekreačnú činnosť pre deti 

a mládež – najmä v ich voľnom čase. Túto činnosť organizovať tak, aby sa do popredia 

dostali tie záujmy detí a mladých, ktoré pozitívne vplývajú na formovanie ich osobností a tiež 

na ich hodnotový systém a životný štýl. Snažiť sa o čo najužšie prepojenie mimoškolskej 

výchovy s vyučovacím procesom, prispieť k potláčaniu nežiaducich spoločenských javov. 

Spolupracovať   pri   tom   s Obcou   Brusno,   Banskobystrickým   samosprávnym   krajom,   

s mládežníckymi organizáciami a ďalšími inštitúciami. 

 

 
Ciele a priority v bodoch: 

Zabezpečovať taký program, ktorý návštevníkom centra pomáha objavovať a rozvíjať 

vlastné   schopnosti,   zručnosti    a tvorivosť,    v zmysle    zásad    zdravia, psychohygieny    

a všestranného rozvojaosobnosti. 

Vytvárame podmienky pre neformálne vzdelávanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť, 

zabezpečujeme flexibilitu ponuky záujmových krúžkov a aktivít centra, ktoré by deti a mládež 

viedli k aktívnemu odpočinku, zábave, sebarealizácii, rozširovaniu vedomostí a zručností, 

rozvoju talentu a k prevencii detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi súčasnej 

spoločnosti. 

V školskom roku 2019/2020 bolo vytvorených 19 záujmových útvarov v nasledovných 

oblastiach: informatiky, jazykov, športu, kultúry a umenia a rodičov s deťmi. Ponuka krúžkov 

bola pestrá. Aktivity pre deti, mládež, rodičov i širšiu verejnosť sme dopĺňali o jednorazové 

podujatia a prázdninovéaktivity. 

Odstraňovať medziľudské bariéry, viesť k jednote v rôznorodosti, učiť vzájomnosti, 

vytvárať spoločenstvo a spoločne tvoriť. 

Vytvárali sme možnosti stretávania sa detí, mládeže i celých rodín  za účelom vytvárania  

a upevňovania medziľudských  vzťahov ako  aj ich osobného  ľudského i duchovného  rastu   

a pocitu spolupatričnosti. Účastníci podujatí tak mali možnosť lepšie sa spoznávať, budovať 

priateľstvá a hlbšie medziľudské vzťahy. Zároveň sa tým vytvoril priestor pre prirodzený 

záujem o dobrovoľnícku činnosť v rámci centra i mimoneho. 

 

 
 

8. Oblasti,  v ktorých  školské  zariadenie   dosahuje   dobré   výsledky 

a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť vrátane návrhovopatrení. 

 

Pozitíva: 

- Centrum voľného času je zriadené Obcou Brusno, organizuje voľnočasové aktivity  

pre deti, mládež i dospelých bez ohľadu na ich vek a sociálno-spoločenské  

postavenie, 



- finančne prístupná záujmová činnosť i nepravidelné aktivity aj pre viacčlennérodiny, 

- kvalitne organizovaná záujmová činnosť i jednorazové aktivity, na ktorých sa 

zúčastňujú deti, mládež, rodinní príslušníci ainí, 

- kvalifikovanosť a flexibilita pedagogickýchzamestnancov, 

- vytvorenie mnohopočetnej dobrovoľníckej základne,  nadviazanie   spolupráce 

s odbornými lektormi v oblasti kultúry, vedy, športu aekológie. 

 
Negatíva a návrhy na ich preklenutie: 

- stále viac obmedzujúca pôsobnosť centier a finančné krytie nákladov zo strany štátu. 

Riešenie: Spolupráca so štátnymi inštitúciami / IUVENTA, SAAIC/, projektové programy  

EU a vyhľadávanie sponzorov a iných možností financovania (vypracovávanie projektov, 

spolupráca pri tvorbe legislatívnych zámerov a pod.). 


