


 

 
 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času - JUNIOR v zmysle 

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

činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021. 

 

 
§ 2 bod 1 písm. a)  Údaje o školskom zariadení                                                
 

Názov: Centrum voľného času - JUNIOR 

Adresa: Tajovského 30, 974 09  Banská Bystrica 

Telefónne číslo: 048/415 31 11 

Webové sídlo:  www.cvcjunior.sk 

Adresa elektronickej pošty:  juniorbb@juniorbb.sk 

Vedúci zamestnanci a ich 
funkcie: 

Mgr. Jarmila Lipková riaditeľka CVČ – JUNIOR 

Mgr. Gabriela Selecká zástupkyňa riaditeľky 

Janka Kmeťová 
vedúca hospodársko – 
správneho útvaru 

Rada ŠZ pri CVČ – JUNIOR: Meno a priezvisko: Funkcia: 

Zvolení zástupcovia za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov: 

Mgr. Žaneta Bursová členka 

Ing. Ondrej Strnád predseda 

Táňa Senčeková členka 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

Mgr. Imrich Kováč člen 

Mgr. Ondrej Lunter člen 

Ing. Beáta Gažúrová členka 

Mgr. Andrea Dolinská členka 

 

 

§ 2 bod 1 písm. b)  Údaje o zriaďovateľovi                                                
 

Názov  Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

Telefónne číslo: 048/432 51 11 

Adresa elektronickej pošty: skolstvo@bbsk.sk 

 
 

§ 2 bod 1 písm. c)  Informácie o činnosti poradných orgánov                              
 
 
 Zasadnutie Rady školského zariadenia pri CVČ – JUNIOR sa konalo 14. 10. 2020. 

Rada vzala na vedomie a schválila správu o činnosti za školský rok 2019/2020. Členovia 

odhlasovali  Dodatok č. 1 k Štatútu Rady CVČ – JUNIOR na základe, ktorého sa 

zasadnutie v prípade mimoriadnej situácie môže konať online. Pedagogická rada sa konala 
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24. 6. 2021, vzala na vedomie hodnotenie činnosti CVČ v uplynulom školskom roku 

a správu o hospodárení. 

 

 

§ 2 bod 1 písm. e) Údaje o počte zamestnancov                                                        
 
 

Pedagogickí zamestnanci (11):  

riaditeľka,  

zástupkyňa riaditeľky,  

interní pedagogickí zamestnanci - vychovávatelia. 

Všetci pedagogickí zamestnanci CVČ – JUNIOR sú zamestnaní na plný pracovný úväzok.  
 

Nepedagogickí zamestnanci (2): 

vedúca Hospodársko – správneho útvaru, 

pokladníčka. 

Upratovačka je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti. 

 
 

§ 2 bod 1 písm. f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických       
zamestnancov                                                                                                                

 
 
 

Oddelenie    
                                                       

Zamestnanci     
                                                         

Dosiahnuté                      
vzdelanie                      

pracovné zaradenie 
                                        

 Útvar 
riaditeľky 

Jarmila Lipková, Mgr. vysokoškolské, II. st.  riaditeľka 

Gabriela Selecká, Mgr. vysokoškolské, II. st. zástupkyňa riaditeľky 

Predmetových 
olympiád 

Jozef Gašparec, Mgr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľ 

Zlata Trubanová, Mgr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľka 

Ondrej Strnád, Ing. vysokoškolské, II. st. vychovávateľ 

Regionálneho 
centra mládeže 

Ľuba Danková, PhDr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľka 

Žaneta Bursová, Mgr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľka 

Jana Hrabovská, Mgr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľka 

Športu Eva Murková, Mgr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľka 

Julián Krull, Mgr, PhD. vysokoškolské, III. st. vychovávateľ 

Ján Tomko, Mgr. vysokoškolské, II. st. vychovávateľ 

 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ podľa § 1, bod 1, 

písmeno c) Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. 
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§ 2 bod 1 písm. g)  Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti        
 

Činnosť CVČ - JUNIOR v číslach: 
    

  oblasti 

Činnosť CVČ - JUNIOR  
za školský rok 2020/2021 

zariadenie 
spolu 

Predmeto-
vých 

olympiád 

školského 
športu 

Vzdeláva-
nia 

ostatné 
aktivity  

      

počet podujatí spolu 
142 36 58 28 20 

podujatí  pre účastníkov 
do 15 rokov 

35 12 22 0 1 

podujatí  pre účastníkov             
nad 15 rokov 

107 24 36 28 19 

počet účastníkov spolu 
5855 1025 3746 486 598 

účastníkov do 15 rokov          
             

1316 308 946 10 52 

 

účastníkov nad 15 rokov 
4539 717 2800 476 546 

 
 
 

Aktivity CVČ – JUNIOR  
 
 

1. Predmetové olympiády                                                                                
 

CVČ – JUNIOR v rámci koordinácie olympiád počas celého školského roka poskytuje 

metodickú pomoc prostredníctvom konzultácií učiteľom na základných školách (ďalej ZŠ), 

gymnáziách a stredných školách (ďalej SŠ); riešiteľom jednotlivých kategórií olympiád; 

pracovníkom okresných CVČ a tiež predsedom okresných komisií. Dôležitá je spolupráca s 

pracovníkmi IUVENTY, ktorí zabezpečujú jednotlivé olympiády a v neposlednom rade s 

predsedami príslušných slovenských komisií. Keďže zamestnanci CVČ sú spravidla aj 

členmi slovenských komisií, zúčastňujú sa na zasadnutiach Slovenských komisií, podieľajú 

sa svojimi pripomienkami na príprave metodických pokynov. 

 

V tomto školskom roku ovplyvnila priebeh krajských kôl predmetových olympiád 

pandémia spôsobená koronavírusom – všetky olympiády prebehli online. 

 

Aktivity: 

Matematická olympiáda kategórie A, B,C, Z9 

Geografická olympiáda kategórie A, B, C, D, E, F, Z 

Fyzikálna olympiáda kategórie A, B, C, D, E 

Informatika kategórie A, B 

Technická olympiáda kategórie A, B 

Jazyky: nemecký, anglický, ruský, španielsky, francúzsky, slovenský      

Dejepisná olympiáda 
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Olympiáda ľudských práv 

Stredoškolská odborná činnosť 

 

Špeciálnu kategóriu patria súťaže pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským 

Poznaj slovenskú reč a Szép magyar beszéd – pekná maďarská reč. 

Ich cieľom je prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, vyvolať záujem o maďarský 

a slovenský jazyk a vytvárať k týmto jazykom vzťah. Súťaže sú pod gesciou ŠPÚ a konajú 

sa v okresoch, kde sa nachádzajú školy s vyučovacím jazykom maďarským. Na podnet 

slovenskej komisie boli v školskom roku 2020/2021 obe súťaže zrušené. 

 

Sústredenie riešiteľov domáceho kola FO v kategórii D bolo realizované online 

prostredníctvom platformy MS-Teams. Ostatné plánované sústredenia v kategórii A, B, C 

sa neuskutočnili. 

 

„Zasadnutia“ krajských komisií predmetových olympiád, prípadne ich sekcií 

zodpovedných za jednotlivé kategórie a pracovné porady nevyhnutné k nerušenému 

priebehu jazykových olympiád, hlavne z dôvodu online formy súťaží, prebiehali tiež formou 

online stretnutí prostredníctvom cez aplikáciu ZOOM a TEAMS, Messenger, veľa 

problémov sa riešilo aj emailom a telefonicky. 

 

Napriek tomu, že v tomto školskom roku sa úspešne podarilo zrealizovať online  

všetky plánované krajské kolá MO a GO, s touto realizáciou sa spája niekoľko skutočností: 

 

- Zníženie objektivity súťaže z dôvodu nemožnosti dostatočne dozerať na dodržiavanie 

pravidiel súťažiacimi, resp. ich vyučujúcimi pri dištančnej realizácii. 

- Oklieštenie obsahu súťaže v niektorých kategóriách – kvôli príliš komplikovanej realizácii 

niektorých prvkov súťaže v online prostredí. 

- Výrazné zvýšenie organizačnej a administratívnej náročnosti všetkých dištančne 

realizovaných krajských kôl MO a GO – najmä kvôli veľkému množstvu nutnej telefonickej 

a e-mailovej komunikácie so súťažiacimi a školami, čo sa spája s veľkou časovou 

náročnosťou, veľkým množstvom nezodpovedaných/nepochopených e-mailov, ťažkou 

dostupnosťou/veľkou vyťaženosťou učiteľov, nespoľahlivosťou e-mailového spojenia 

a podobne. Taktiež ide o veľké množstvo práce s e-mailom posielanými, doma vytvorenými 

skenmi s rôznou kvalitou a čitateľnosťou. Toto všetko v situácii, kedy napríklad v MO sme 

mali v čase realizácie krajských kôl vo viacerých sekciách krajskej komisie porotcov 

chorých na COVID-19. 

- Zásadným problémom bolo odstúpenie predsedu KK OFJ zo súťaže z dôvodu online 

formy. 

- Ďalší problém bol s technickým zabezpečením, v zlyhaní odosielania zadaní. 

 

V niektorých prípadoch prebehlo krajské kolo bez problémov, pred samotným online 

kolom sme komunikovali s porotcami, mali sme online technickú poradu a skúšku, na ktorej 

sme riešili otázky skúšania žiakov, presuny do jednotlivých roomov, spôsob odovzdávania 

výsledkov organizátorovi a pod. 

Technickú skúšku mali aj prihlásení žiaci, overili sme ich prihlásenie do písomnej 

časti, ktorú organizovala IUVENTA, overili sme si e-mailové adresy na ústnu časť, žiaci sa 

mali možnosť pýtať na priebeh krajského kola a pod. 

Odporúčame aj do budúcnosti v prípade online priebehu KK pripraviť podobné 

podporné stretnutia s porotcami aj žiakmi.  
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2. Školské športové súťaže                                                         
 

Cieľom školských športových súťaží pre žiakov a žiačky ZŠ a SŠ je podpora 

športovania všetkých vekových kategórií  v rôznych druhoch športu, vytvárať priaznivé 

konkurenčné prostredie pre školy, žiakov a žiačky pre vzájomné porovnávanie si športovej 

výkonnosti, schopností a zručností v rôznych športových činnostiach. 

 

Postupové školské súťaže boli v školskom roku 2020/2021 v dôsledku 

protipandemických opatrení zrušené. 

Tak isto boli zrušené krátkodobé a dlhodobé projekty s finančnou podporou BBSK, 

ako okresné a krajské kolo minifutbalu pre základné školy McDonald’s Cup. 

 

V tomto školskom roku sa podarilo zrealizovať nasledovné vlastné podujatia: 

 

Olympijský deň, Športiáda seniorov - olympiáda dôchodcov, Stop sedeniu, ideme sa  

hýbať! – v 11-tich základných školách, Identifikácia a eliminácia problémov pri pohybovej 

príprave vo výučbe TŠV na SŠ  – 39  skupín na stredných školách 

Reedukácia pohybových vzoroch a ich možnosti kompenzácie pri bežných denných  

činnostiach – 39 skupín na stredných školách. 

  

Úlohou pracovníkov oddelenia športu bolo aj počas obdobia na homeoffice prinášať 

inovatívne projekty a pripravovať vlastné aktivity, aby aktivizovali mladých ľudí 

a vzbudzovali v nich záujem o šport prostredníctvom zážitkovej a poznávacej sféry života 

prostredníctvom videí a kvízov: 

CViČenie s JUNIORom #9  inštruktážne video  

Dokážeš to?    inštruktážne video 

CViČenie s JUNIORom #11  inštruktážne video 

Instagramový účet CVČ – JUNIOR 

Projekt: Vedeli ste, že? - Instagramová aktivita 

Online kvíz  - CVČ_ Olympijský kvíz 1 

Online kvíz – CVČ_ Olympijský kvíz 2  

Online kvíz – CVČ_ Atletika 

Online kvíz – CVČ_ Kin-Ball 

Online kvíz – Športom k novým poznatkom 

Online kvíz – Kvíz o výživových doplnkoch a energetických nápojoch 

Online kvíz – Kvíz Antidoping 

 

 V rámci prípravy Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) pokračujeme 

v olympijskej výchove realizáciou 6 webinárov o olympijských hodnotách.  

 

K úspešnej realizácií všetkých športových projektov, programov, aktivít a podujatí je 

potrebné aktívne sa zúčastňovať zasadnutí a stretnutí, ktoré sú prostriedkom na riešenie 

problémov a otázok zameraných na oblasť športu, školského športu a olympizmu. 

V školskom roku 2020/2021 sme opäť boli významným partnerom pri smerovaní nielen 

školského športu na krajskej a celoslovenskej úrovni. Stretnutia sa konali prezenčne aj 

online. 
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3. Ostatné aktivity                                                                                                
 

Jedným z cieľov práce s mládežou v CVČ – JUNIOR je prepájanie formálneho 

a neformálneho vzdelávania. V rámci nových prístupov v neformálnom vzdelávaní majú 

žiaci stredných škôl Banskobystrického kraja príležitosť získať dôležité informácie 

a praktické skúsenosti, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní o budúcnosti. Zamestnanci CVČ 

pripravili širokú ponuku prednášok, interaktívnych workshopov a školení na rôzne témy. 

Získané zručnosti môžu ich účastníci využiť pri voľbe budúceho povolania, aktívnom 

zapojení sa do spoločenského života, štúdiu na vysokej škole a podobne.  

Aktivity tvoria dôležitú časť činnosti CVČ, nakoľko práca s mládežou vyžaduje tvorivý 

prístup, empatiu, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať so skupinou. Vzdelávacími 

aktivitami zároveň sledujeme osobnostný a sociálny rozvoj. Cieľom je nasmerovať 

účastníkov k získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým, formovanie dobrých 

medziľudských vzťahov, získanie základných sociálnych zručností, uplatňovanie  princípov 

zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom  živote.  

  
V školskom roku sa nám podarilo zrealizovať nasledovné aktivity ako prezenčne, tak aj 

online: 

- Adaptačno-zoznamovacie stretnutie „Spoznajme sa“   -                             

- Päť workshopov sa podarilo uskutočniť prezenčne na začiatku školského roka pred 

sprísnením protipandemických opatrení na SŠ. Štyri workshopy sme organizovali 

prezenčne v máji po príchode žiakov do škôl po ukončení online výučby. 

 

- Workshop „Ako komunikujeme“   

- Kvôli protipandemickým opatreniam a následnej dištančnej výučbe sa workshop 

uskutočnil len raz – v mesiaci september prezenčne. 

 

- Kvíz majster 

Kvíz bol určený pre žiakov z gymnázia A. Sládkoviča na konci školského roka, keď  

žiaci nastúpili do školy po uvoľnení opatrení v súvislosti COVID – 19. 

Cieľom workshopu bolo prostredníctvom kvízových otázok rozšíriť všeobecný 

prehlaď žiakov z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.  

Žiaci si  v zábavnom kvíze určenom pre celú triedu, v družstvách hľadali správne 

odpovede v niekoľkých súťažných kolách, napr. obrázkové, hudobné, doplňovacie. 

Aktivita mala zábavno - náučný charakter. 

 

- Škola reflektujúca ciele udržateľného rozvoja  

Na základe hodnotiacich kritérií som hodnotenie dotazníkov, ktoré vyplnili jednotlivé 

stredné školy. Tri školy s najvyšším počtom bodov získali špeciálne ocenenie. 

Súťaž spočívala v identifikácii spôsobu vzdelávania o OSN a jej cieľoch 

udržateľného rozvoja 

 

- Workshop Abeceda generácií 

Zrealizované 3 x online počas školského roka pre tri rôzne skupiny dospelých 

(učitelia, pracovníci s mládežou, verejnosť). Ide o dôležitú, hoci ťažko uchopiteľnú 

a nedostatočne publikovanú tému, ktorá fakticky existuje najmä na úrovni trendov. 

Úlohou týchto workshopov bolo interaktívnou formou priniesť účastníkom zaujímavé 
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informácie k odlišnostiam medzi ich generáciou a mladšími /staršími generáciami, 

s ktorými nutne prichádzajú do kontaktu. 

 

- Kováčova Bystrica 

Amatérska umelecká súťaž je súťaž mladých nádejných literárnych tvorcov 

a interpretov poézie a prózy.  

Súťaž sa konala online formou a to v obidvoch oblastiach umenia - interpretácie 

i vlastnej literárnej tvorbe.  

Oblasť interpretácie sa realizovala prostredníctvom GOOGLE DISKU, kde súťažiaci 

nahrávali svoje príspevky a odborná porota tieto vyhodnocovala individuálne, 

poradie tých najlepších prebehlo prostredníctvom online porady členov 

interpretačnej komisie prostredníctvom aplikácie ZOOM. V tejto časti súťaže chcem 

vyzdvihnúť fakt, že aj napriek značným problémom s nahrávkami, neklesol záujem 

o interpretačnú časť súťaže, a to jednak zo strany súťažiacich, ako aj zo strany 

pedagógov a členov poroty.  

Oblasť vlastnej literárnej tvorby prebehla tradične zasielaním literárnych príspevkov 

súťažiacich.  92 účastníkov 

 

- Kade-tade po Bystrici  

jedna aktivita pre SOŠ IT, B. Bystrica, prezenčne, putovanie po centre mesta 

 

- Show your talent (SYT) – workshopy  pre SPŠ dopravnú Zvolen, SOŠ Tisovec 

a SŠ Modrý Kameň. 

Workshopy Analýza problému, Projektový manažment, Schvaľovanie projektov, 

Vyhodnotenie a Vyúčtovanie projektov sa konali online prostredníctvom platformy 

ZOOM. Vzhľadom na to, že sme nechceli prerušiť celý program SYT, bolo potrebné 

workshopy realizovať aj touto formou. Komunikácia s účastníkmi bola náročná, aj 

vzhľadom na technické nedostatky niektorých účastníkov.  

Náročné pre tímy bolo aj to, že sa nestretávali, komunikovali len cez sociálne siete 

alebo online a do pripravovaných projektov a aktivít nemohli zapojiť spolužiakov 

a verejnosť. Úspechom tohto ročníka SYT je, že všetky tímy projekty pripravili 

a realizovali v podmienkach, ktoré v danej chvíli mali. 

Poďakovanie patrí pedagógom jednotlivých tímov, kontaktným osobám na školách, 

ktoré zabezpečovali prenos informácií od lektora k účastníkom, ako aj 

dobrovoľníkom za aktivity a podporu účastníkov na workshopoch. 

V závere školského roka 2020/2021 sa uskutočnili dve záverečné konferencie 

programu SYT pre SPŠ dopravnú Zvolen a SOŠ Tisovec, na ktorých sa stretli 

všetky tímy a organizátori prezenčne. Na konferenciách prezentovali svoje projekty, 

boli im odovzdané certifikáty za účasť vo vzdelávacom programe Show your talent. 

Slávnostná konferencia pre SŠ Modrý Kameň sa uskutoční v septembri 2021. 

 

- Letné tábory 

Sú zamerané na turistiku, poznávanie okolia, súčasnosti a histórie Banskej Bystrice,   
prírodných krás, sveta zvierat, športové aktivity, schopnosť aktívne relaxovať, 
manuálne zručnosti, prispôsobivosť kolektívu, dodržiavanie základných pravidiel, 
orientácia v okolí svojho mesta, výlety do okolitých miest a obcí.  
Športová expedícia 
Týždeň v pohybe 
Smejkovia 
Kade - tade 
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Smelí výletníci 
 

 

 

4. Medializácia aktivít CVČ – JUNIOR                                                                 

 
Na medializáciu aktivít využíva CVČ všetky dostupné formy a nástroje. Informuje 

o uskutočnení jednotlivých aktivít, výsledkoch športových súťaží a predmetových olympiád, 
o pripravených letných táboroch a pod.  
- Uverejňovanie príspevkov v časopise TOKYO 

- Radničné noviny 

- EYOF newsletter 

- Rádio Regina 

- Rádio Lumen 

- TV Hronka 

- www.olympic.sk 

- www.cvcjunior.sk 

- Webová stránka BBSK/Odbor školstva 

- Facebookový a instagramový účet CVČ 

- Webová stránka, facebook a instagram rozvojového programu Show your talent 

 
 

§ 2 bod 1 písm. h) Projekty CVČ - JUNIOR za školský rok 2018/2019                    
 
S finančným príspevkom od iných spolupracujúcich organizácií. 
 

Názov                   
                                   

Organizácia                       
                                              

Výška         
rozpočtu     

Počet            
účastníkov     

Miesto               
konania              

Beh olympijského 
dňa 

CVČ - JUNIOR 500 € 347 
Športové 
Gymnázium, 
B. Bystrica 

Spolu       500 €       347  

 
 

§ 2 bod 1 písm. i) Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v CVČ - JUNIOR 
 

V CVČ - JUNIOR nebola v školskom roku 2020/2021 vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou 

školskou  inšpekciou. 
 
 
 

§ 2 bod 1 písm. j )  Údaje o priestorových a materiálno – technických                  
podmienkach zariadenia                                                                                             
 
Tabuľka č. 8 

Priestor m2 Sociálna vybavenosť m2 

Riaditeľňa č. 1 15,20 Klubovňa malá 31,10 

Kancelária č. 2 15,20 Klubovňa veľká 39,92 

Kancelária č. 3 15,20 Sklad 20,46 

Kancelária č. 4 15,20 garáž 15,00 

Kancelária č. 5 15,20 kuchynka 14,60 

Kancelária č. 6 15,20 Archív 15,20 

Kancelária č. 7 14,60   

 105,80  156,74 

http://www.olympic.sk/
http://www.cvcjunior.sk/


9 

 

Spolu:  262,54 m2 

 

 

CVČ - JUNIOR sídli v prenajatých priestoroch SOŠ Tajovského 30, Banská Bystrica 

v celkovej rozlohe 262,54 m2. Tieto priestory čiastočne vyhovujú potrebám centra. 

Nedostatkom je, že sa nachádzajú na dvoch chodbách a netvoria súvislý celok. Priestor na 

aktivity je obmedzený na veľkú klubovňu. 

 
 
 

§ 2 bod 1 písm. k)  Informácie o oblastiach v ktorých CVČ – JUNIOR  dosahuje 
dobré výsledky a oblastiach, v ktorých má nedostatky 

 
Silné stránky:  

 
- Členstvo v ENYC (Medzinárodná sieť centier mládeže) a členstvo v Asociácii centier 

voľného času SR. 

- CVČ ako súčasť siete stredných škôl a školských zariadení v BBSK. 

- Široké portfólio ponúkaných aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania a vlastné 

vzdelávacie projekty pre mládež. 

- Skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania a organizovania aktivít v oblasti 

voľného času. 

- Profesionalita organizácie a vysoké kompetencie niektorých pedagogických 

zamestnancov pre prácu s mládežou. 

- Silná tradícia a „značka“ nielen v regióne. 

- Lojalita zamestnancov voči CVČ, akceptácia jeho misie a vízie, ochota udržiavať 

dobré  meno na verejnosti. 

- Vybudované partnerské a pracovné, i osobné vzťahy so zástupcami základných 

a stredných škôl, ostatných CVČ, občianskych združení, ďalších organizácií, ktoré 

pracujú s mládežou.  

- Dobré materiálno-technické zabezpečenie CVČ. 

- Kvalitná prezentácia na webovom sídle CVČ. 

- Podiel na príprave stratégie rozvoj práce s mládežou a implementáciu vlastných 

aktivít do akčného plánu stratégie BBSK. 

 

 

Slabé stránky: 

 

- Málo dlhodobých vzdelávacích programov zameraných na osobnostný rozvoj 

mladých ľudí.  

- Neefektívny marketing propagácie aktivít. 

- Málo akreditovaných vzdelávacích programov pre cieľové skupiny v CVČ – 

JUNIOR. 

- Nedostatočné jazykové a lektorské zručnosti pedagogických zamestnancov. 

- Nízka hladina flexibility niektorých pedagogických zamestnancov. 

- Slabé kritické myslenie niektorých zamestnancov, nezáujem o širšie vnímanie 

súvislostí.  

- Chýbajúci systém merania efektivity a najmä zvyšovania efektivity ponúkaných 

vzdelávacích modulov.  

- Chýbajúci systém rozvoja „značky a firemnej identity“ 
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§ 2 bod 5 písm. d)   Iné podstatné skutočnosti                                                                                                                 

 

V minulom školskom roku sa CVČ – JUNIOR podieľalo na mapovaní potrieb v práci 

s mládežou v okresoch nášho kraja. V tomto školskom roku sme v pracovnej skupine pre 

tvorbu Stratégie rozvoja práce s mládežou v BBSK významnou mierou prispeli k jej 

vytvoreniu na základe zistených dát. Podieľali sme sa na formulácii priorít, opatrení, 

stanovení cieľov a na tvorbe akčného plánu na jej plnenie pre rok 2021.  V rámci tohto 

akčného plánu budeme napĺňať opatrenie 1. 3. Zvýšiť povedomia o potrebe športovania, 

opatrenie 2. 3. Prinášanie tém sveta a mládeže a rodičovskej výchovy v oblasti 

medzigeneračných vzťahov, opatrenie 4. 2. Podpora zapojenia mladých ľudí do verejného 

života a opatrenie 4. 3. Zvýšiť povedomie o význame neformálneho vzdelávania.  

Uvedené opatrenia naplníme realizáciu workshopov v daných témach. 

 

 CVČ – JUNIOR uzatvorilo 20. 10. 2020 Memorandum o spolupráci so Slovenským 

olympijským a športovým výborom a Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorým 

zúčastnené strany deklarujú záujem na rozvoji slovenského olympijského a športového 

hnutia. 

  Okrem tradičných športových podujatí CVČ sme rozšírili činnosť v oblasti 

olympijskej výchovy zapojením sa do príprav Európskeho olympijského festivalu mládeže. 

V tomto školskom roku sme realizovali webináre Školského  programu OVEP (Olympic 

Values Education Programme),  ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-

etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. 

 Spolupráca bude pokračovať v budúcom školskom roku ďalšími vzdelávacími 

aktivitami a aktívnou účasťou zamestnancom na EYOF-e. 

 

 Organizačne sa CVČ – JUIOR podieľa na príprave Medzinárodných športových 

majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia v apríli 2022. 

 

 Napriek neľahkej situácii a rôznym obmedzeniam, ktoré súviseli s pandémiou 

COVID-19 sa zamestnanci CVČ - JUNIOR  prispôsobili situácii a svoje aktivity preniesli do 

online sveta. Pracovali s nasadením, vytvárali nové online aktivity, vzdelávali sa formou 

rôznych webinárov a venovali sa tak svojmu osobnostnému rozvoju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Jarmila Lipková, v. r.   
        riaditeľka CVČ – JUNIOR 
 
 


