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      Ak sa majú proti skazenosti ľudského pokolenia použiť nejaké lieky, má sa tak stať 

opatrnou a prezieravou výchovou mládeže. 
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I. ÚVOD 

 

     Záujmová činnosť je popri profesionálnej činnosti najvýznamnejšou činnosťou, pri ktorej 

sa uskutočňuje individuálny a spoločenský rozvoj jedinca. 

     Zo všetkých mimovyučovacích výchovno-vzdelávacích činností utvára hlavne záujmová 

činnosť žiakov najlepšie predpoklady pre to, aby sa pri jej uskutočňovaní rozvíjali svojské 

osobitosti žiakov. V súčasnej dobe je práca v oblasti záujmovej činnosti detí veľmi náročná 

a vyžaduje si od pracovníkov v tejto sfére veľmi dobré odborné schopnosti, lásku k práci 

s deťmi a schopnosť pružne reagovať na meniace sa záujmy detí.   

     Centrum voľného času poskytuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre 

deti a mladých ľudí v ich voľnom čase počas celého kalendárneho roka. Je školským 

zariadením s celoročnou činnosťou. Úlohou centra voľného času je ponúknuť možnosť 

aktívneho trávenia voľného času širokej skupine obyvateľstva, usmerňovať rozvoj záujmov 

detí, utvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľať sa 

na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb 

súťaže detí. 

     V školskom roku 2018/2019 sme pripravili pre deti  pestrú škálu záujmových krúžkov, 

príležitostných podujatí, využívali sme formy voľnej záujmovej činnosti a vytvárali sme 

podmienky pre servis záujmovej činnosti. Naše zariadenie navštevovali deti talentované 

i netalentované, deti nezamestnaných rodičov i rodičia so svojimi deťmi. Veď v dnešnej 

uponáhľanej dobe je voľný čas priestor, ktorý predstavuje nesmierne bohatstvo. Človek 

v ňom môže nájsť odpočinok, zábavu i poučenie. 

 

II. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

1. Názov zariadenia: Centrum voľného času 

2. Adresa: J. C. Hronského 356/2, 972 71 Nováky 

3. Internetová adresa: www.cvcnovaky.sk 

http://www.cvcnovaky.sk/


4. Elektronická adresa: cvcnovaky@post.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Nováky 

 

 

 

                                                                  

III. KÁDROVÉ OBSADENIE 

 

     V školskom roku 2018/2019 bolo kádrové obsadenie CVČ nasledovné: 

Interní zamestnanci – pedagogickí 

Vedúci pedagogický zamestnanec: Ing. Viera Hagarová 

Samostatní pedagogickí zamestnanci: 3                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

  Ekonómka pre PaM  a rozpočet –  samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce a miezd , 

zabezpečovanie rozpočtovania /60 % úväzok/ 

 Upratovačka /60% úväzok/ 

 

Externí vedúci záujmových krúžkov: 12 

 

 

                                                                    

 

 

 

           IV.VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA  ČINNOSŤ 
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     Výchovno-vzdelávaciu činnosť CVČ uskutočňujeme v zmysle Vyhlášky  Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

 

     Bola orientovaná na rozvoj tvorivej  a pohybovej aktivity detí a mládeže, na prehlbovanie 

morálno-vôľových vlastností, na rozvoj a osvojovanie vedomostí, zručností a návykov, ktoré 

môžu kladne vplývať i na voľbu povolania. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola v tomto školskom roku uskutočňovaná formou: 

-pravidelnej záujmovej činnosti 

-príležitostnej záujmovej činnosti 

-voľnej – spontánnej záujmovej činnosti 

-prázdninovej činnosti  

 

Pravidelná záujmová činnosť 

     Pravidelnú záujmovú činnosť sme uskutočňovali formou práce detí v záujmových 
krúžkoch, ktoré sme propagovali v mesiaci september. 

V školskom roku 2018/2019 pravidelne pracovali nasledovné záujmové krúžky: 

-rybársky krúžok  

-tenisový krúžok 

-futbalový krúžok pre žiakov ZŠ  - prípravka /mladšia a staršia prípravka/ 

-vodné pólo –  mladší žiaci, starší žiaci a kadeti 

-joga  

-pilates 

-moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ 

-moderný tanec pre chlapcov a dievčatá 

-ľudový tanec pre chlapcov a dievčatá 

-relaxačné cvičenia pre ženy  

-elektrotechnický krúžok 



-šikovníček  /tvorivé dielničky pre deti MŠ/ 

-umelecko-výtvarný krúžok 

-anglický jazyk pre deti MŠ  a ZŠ 

-anglický jazyk - doučovanie a konzultácie pre žiakov ZŠ a SŠ   

-lukostreľba 

-kurz anglického jazyka pre začiatočníkov 

-kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých 

     Počet členov záujmových krúžkov bol 403. Všetky krúžky pracovali podľa stanoveného 
rozvrhu hodín a podľa vypracovaných plánov práce. 

 

Príležitostná záujmová činnosť 

 

     Príležitostnú záujmovú činnosť sme realizovali podľa záujmu detí a mládeže formou 
rôznych športových a spoločensko-kultúrnych podujatí v spolupráci so základnými školami 
v obvode Nováky i Nitrianske Rudno, školským klubom detí pri základnej škole, Domom 
kultúry v Novákoch, Miestnym odborom Matice slovenskej  v Novákoch,  Školským úradom 
v Novákoch ako i s Materským centrom Nováčik. 

V školskom roku 2018/2019 sme pripravili celkom 85 podujatí s počtom účastníkov 6 968. 

 

 

        Prehľad uskutočnených spoločensko-kultúrnych a športových príležitostných podujatí 
a turnajov v školskom roku 2018/2019 

 

Postupové súťaže žiakov základných škôl: 

2. 10. Obvodné kolo v malom futbale – ml. žiaci, Dolné Vestenice                                                                         
3. 10. Obvodné kolo v malom futbale – ml. žiaci, Oslany                                                                    
5. 10. Obvodné kolo vo futbale dievčat – Bystričany                                                                               
5. 10. Semifinále v malom futbale chlapcov – Bystričany                                                                  
17.10.Obvodné kolo v bedmintone chlapcov aj dievčat – Nitrianske Rudno                               
24.10.Obvodné kolo vo vybíjanej MIX – Oslany                                                                                    
26.10.Semifinále vo vybíjanej MIX – Nitrianske Rudno                                                                        
26.10.Obvodné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat – Lehota pod Vtáčnikom                    
23.11.Obvodné kolo vo volejbale dievčat – Lehota pod Vtáčnikom                                                 
5. 12. Obvodné kolo vo volejbale chlapcov – Lehota pod Vtáčnikom                                            
23. 1. Obvodné kolo v basketbale chlapcov 8.-9.roč. – Nitrianske Rudno                                        



24. 1. Obvodné kolo v basketbale dievčat 8.-9. roč. – Nitrianske Rudno                                     
31. 1. Obvodné kolo v basketbale chlapcov a dievčat 5.-7. roč. – Bystričany                               
13. 2. Obvodné kolo vo florbale chlapcov 8.-9.roč. – Bystričany                                                  
20. 2. Obvodné kolo vo florbale chlapcov 8.-9.roč. – Dolné Vestenice                                              
26. 2. Semifinále vo florbale chlapcov 8.-9.roč. – Bystričany                                                                    
27. 2. Obvodné kolo vo florbale dievčat 8.-9.roč. Lehota pod Vtáčnikom                                           
1. 3.   Obvodné kolo a semifinále vo florbale dievčat 8.-9.roč. – Bystričany                                     
15.3.  Obvodné kolo vo florbale chlapcov 5.-7.roč. – Dolné Vestenice                                            
19.3.  Obvodné kolo v hádzanej dievčat – Nitrianske Rudno                                                         
20. 3. Obvodné kolo vo florbale dievčat 5.-7. roč. – Nitrianske Rudno                                                 
22. 3. Obvodné kolo v hádzanej chlapcov  - Nitrianske Rudno                                                      
26. 3. Obvodné kolo v malom futbale žiakov 3.-4. roč. – Oslany                                                              
5. 4.   Obvodné kolo v malom futbale žiakov 3.-4. roč. – Nitrianske Rudno                                    
10.4.  Obvodné kolo v malom futbale žiakov 3.-4. roč. – Dolné Vestenice                                            
12. 4. Semifinále v malom futbale žiakov 3.-4. roč. – Oslany                                                                   
26.4.  Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat – Oslany                                                                                  
30.4.  Obvodné kolo vo vybíjanej a semifinále – Nitrianske Rudno                                                        
6. 5.   Obvodné kolo vo futbale chlapcov – Oslany                                                                                    
10. 5. Obvodné kolo vo futbale – Dolné Vestenice                                                                                
17. 5. Obvodné kolo a semifinále vo futbale – Nitrianske Rudno 

                                              

  Iné spoločensko-kultúrne a športové podujatia CVČ 

 

-Otvorenie krúžkovej činnosti 

-Šarkaniáda 

-Halloween, strašidielka v meste 

-Výroba adventných vencov – tvorivé dielne 

-Pečenie a zdobenie medovníkov na Mikuláša 

-Vianočné tvorivé dielne 

-Vianočná akadémia v CVČ 

-Stolnotenisový turnaj o vianočného kapra 

-Detský mestský karneval 

-Tvorivé veľkonočné dielne pre verejnosť, maľovanie vajíčok a výroba dekorácií 

-Stolnotenisový turnaj o čokoládového zajaca 

-Cyklistické preteky na pumptrackovej dráhe 

-Program ku Dňu matiek v Dome kultúry v Novákoch 



-Challenge day 

-Zábavné súťaže pre deti  - Jarmok zábavy pri príležitosti MDD ako súčasť podujatia Cesta 
rozprávkovým parkom 

-Evička nám ochorela, súťaž zdravotníckych hliadok pre deti MŠ 

-Koncoročné vystúpenie moderných gymnastiek pre rodičov a prehliadka činnosti v CVČ 

-Maľovanie na sklo – tvorivá dielňa 

-Včelie produkty, pečenie a zdobenie medovníkov – tvorivá dielňa 

-Výroba stromčekov šťastia – tvorivá dielňa 

-Výroba litografélií – tvorivá dielňa pre deti a verejnosť 

-Hľadanie pokladu a zhotovovanie odtlačkov skamenelín 

-Pirátsky deň pre deti v areáli CVČ 

-Deň s hvezdárom, zhotovovanie vesmírnej rakety – papierové modely 

-Malý archeológ, hľadanie pokladu a opis nálezov 

-Novácky letný deň, zábavné súťaže pre deti 

-Vatra zvrchovanosti – aktivity pre deti 

 

 

       Prehľad uskutočnených metodických seminárov a školení v CVČ v školskom roku 
2018/2019: 
 
 
-Porady riaditeľov ZŠ obvodu Nováky a Nitrianske Rudno – 1 stretnutie 
-Porady riaditeliek MŠ obvodu Nováky a Nitrianske Rudno  - 1 stretnutie 
-Porada vedúcich školských jedální – 1 stretnutie 
 
 
 
 
Voľná – spontánna záujmová činnosť 
 
     Okrem príležitostných podujatí a krúžkov sme umožnili deťom a mládeži využívať 
priestory CVČ podľa individuálneho záujmu. Deťom boli k dispozícii : stolný tenis,  
spoločenské hry, počítačové hry, lego a stolový futbal . Tieto aktivity využilo 2 510 
účastníkov. 
 
 



 
Prázdninová činnosť 
 
     Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou a zabezpečuje program pre 
deti i počas školských prázdnin. V školskom roku 2018/2019 sme pripravili pre deti 2 turnusy   
 mestských táborov, so zameraním na poznávanie prírody, poznávanie vesmíru a tvorivé 
dielne, maľovanie na sklo, maľovanie odliatkov, výroba stromčekov šťastia, maľovanie na 
textil, servítková technika zdobenia predmetov, futbal, plávanie a iné. Týchto aktivít sa 
zúčastnilo 176 detí.Okrem tvorivých dielní sme ponúkli deťom prácu na počítači a  
konverzáciu v anglickom jazyku . 
Členky krúžku modernej gymnastiky sa zúčastnili denného tábora a sústredenia v termíne 
1.7. – 12.7.2019  v telocvični ZŠ v Novákoch so zameraním na intenzívne trénovanie 
modernej gymnastiky a športové hry. 
 
 
 
V. ÚČASŤ NA SÚŤAŽIACH 
 
      
     Vodné pólo – kadeti 
 
 
     Tréningový proces sa uskutočňoval formou suchého tréningu.Až po polovici októbra sa 
rozbehli tréningy v Národnom centre vodného póla v Novákoch a kontinuálne pokračujú 
ďalej. 
 
 
 Konečná tabuľka 
 

1. KVP  Nováky                    56 
2. ŠK Hornets Košice          49 
3. ŠKP Modrí Draci Košice 32 
4. KVP Kúpele Piešťany      20 
5. PVK Vrútky                       15 
6. Slávia PU Prešov               8 

 
 

KVP Nováky obsadili v konečnej tabuľke prvé miesto a stali sa Majstrami SR. 
 
Tréner  bol s výkonmi mužstva veľmi spokojný. I napriek veľkým problémom s tréningovými 
jednotkami obsadili kadeti 1. miesto a zaslúžene sa radovali z trofeje Majstra Slovenska. 
 
 
 
 
 
Starší žiaci 



 
Tréningový proces prebiehal do polovice októbra 5 krát do týždňa väčšinou formou suchého 
tréningu, keďže NCVP bolo stále zatvorené. Od polovice októbra už prebiehali tréningy 
kontinuálne v NCVP v Novákoch. 
Národná liga Majstrovstiev Slovenska sa hrala nasledovným spôsobom. 
Mužstvá najskôr v októbri odohrali zimné majstrovstvá Slovenska, ktorých sa zúčastnilo 11 
mužstiev, systémom každý s každým a po skončení prvých šesť mužstiev hralo 1. Národnú 
ligu a ostatných päť mužstiev hralo 2. Národnú ligu. 
 
V 1. Národnej lige, ktorej sa zúčastnilo 6 mužstiev sa hralo nasledovným spôsobom. 
Odohralo sa 6 turnajov u každého mužstva, ale s tým, že jedno mužstvo na turnaji pauzovalo. 
KVP Nováky postúpilo do 1. Národnej ligy z druhého miesta po zimných majstrovstvách 
Slovenska. 
 
 
 
Konečná tabuľka Národná liga SR starší žiaci 
 
1. ŠK Hornets Košice                     58 
2. KVP Nováky                                40 
3. KPŠ NEREUS Žilina                     35 
4. Slávia UK Bratislava                   27 
5. ŠKP Modrí Draci Košice             12 
6. Slávia PU Prešov                          8 
 
 
Víťazom Národnej ligy a zároveň Majstrom Slovenskej republiky sa stalo mužstvo ŠK 
Hornets Košice. KVP Nováky obsadili konečné druhé miesto. 
 
S celkovým umiestnením bol tréner spokojný vzhľadom k tomu, za akých podmienok sa 
začali pripravovať do novej sezóny. 
 
  
 
 
Mladší žiaci 
 
Príprava na novú sezónu sa začala v septembri 2018. Novácky bazén stále nebol k dispozícii  
a preto boli suché tréningy. Tréningy boli zamerané na pohybovú aktivitu a priestorovú 
orientáciu. 
Od 24.10. 2018 sa začalo trénovať v NCVP v Novákoch. 
V sezóne 2018/2019 sa súťaž mladších žiakov hrala nasledovným spôsobom: družstvá boli 
rozdelené do dvoch skupín – skupina východ a skupina západ. 
Naše družstvo bolo zaradené do západnej skupiny. Tú tvorili družstvá: Slávia UK Bratislava, 
Piraňa Topoľčany, Kúpele Piešťany, KVP Komárno, Šamorín a KVP Nováky. 



Prvé kolo Národnej ligy sa uskutočnilo v Bratislave. Do finálovej skupiny postúpili tri družstvá 
z východnej skupiny ŠKP Modrí Draci Košice, Slávia PU Prešov, ŠK Hornets Košice a západnej 
skupiny – Slávia UK Bratislava, XBD Šamorín a KVP Nováky. 
Druhé kolo sa uskutočnilo v Košiciach, v ktorom naši žiaci skončili na poslednom mieste, 
nakoľko mali problém so streľbou. 
Tretie kolo sa konalo v Šamoríne.Tento turnaj bol lepší, žiaci získali 12 bodov a zachovali si 
nádej na zisk titulu Majster Slovenska. 
Švrté kolo sa konalo v Košiciach. V tomto kole získali žiaci len 3 body a obsadili piate miesto. 
Piate kolo sa konalo v Prešove a šieste kolo sa konalo v Novákoch. Družstvu chýbali dvaja 
hráči, žiaci nedostatočne premieňali gólové šance a prejavil sa celkový dlhý deficit trénovania 
v bazéne.  Naše družstvo nemohlo skončiť lepšie ako na piatom mieste. 
Úprimné poďakovanie však patrí trénerom, rodičom a vedeniu KVP Nováky za vzornú 
spoluprácu a vytvorenie podmienok na trénovanie v bazéne. 
 
 
 
Prípravka 
 
Príprava na novú sezónu začala v septembri 2018. Keďže novácky bazén nebol k dispozícii, 
uskutočňovali sa suché tréningy. Tréningy boli zamerané na pohybovú aktivitu a priestorovú 
orientáciu. Od 24. októbra 2018 sa začalo s trénovaním v NCVP v Novákoch. 
V dňoch 6.-8.12. 2018 sa konali v Prešove Zimné majstrovstvá SR. Majstrovstiev sa zúčastnili 
nasledovné družstvá: Slávia PU Prešov, Piraňa Topoľčany, ŠKP Modrí Draci Košice,PVK 
Vrútky, a KVP Nováky. 
Žiaci prešli turnajom bez zaváhania a obsadili prvé miesto. Získali titul Zimného majstra SR. 
Majstrovstvá Slovenska sa konali 14. – 16.6.2019. Turnaj bol jednokolový a prihlásilo sa 6 
družstiev: ŠKP Modrí Draci Košice, Slávia PU prešov, PVK Vrútky, Piraňa Topoľčany, Kúpele 
Piešťany a KVP Nováky. Dejiskom turnaja boli Topoľčany. 
Naše družstvo obsadilo prvé miesto a získalo titul Majstra Slovenskej republiky pre sezónu 
2018/2019. 
Veľké poďakovanie patrí vedeniu klubu NCVP a rodičom za príkladnú spoluprácu 
a vytvorenie nových kvalitných podmienok na trénovanie. 
 
Moderná gymnastika 
 
     Do krúžku modernej gymnastiky sa prihlásilo 60 detí, ktoré boli rozdelené na tri skupiny: 

- prípravka MŠ 4-6 ročné deti 
- mladšie žiačky, začiatočníčky 
- staršie žiačky - pokročilé 

 
Súťaže: 
 
13.10.2018 Hviezda Turca 
V hlavnom programe naše gymnastky obsadili: 1.miesto, 4.miesto a 9. miesto 
V Základnom programe obsadili 2 gymnastky 2.miesto,3 gymnastky 3. miesto, 2 gymnastky 9 
miesto a 1 gymnastka 10. miesto 
27.10.2018 Majstrovstvá Slovenska v Základnom programe 



Na majstrovstvá sa kvalifikovala jedna gymnastka a obsadila 8. miesto. 
17.11.2018 Pohár Liptova – medzinárodná súťaž 
Súťaže sa zúčastnili: 4 gymnastky 
24.11.2018 – súťaž v Základnom programe pre centrá voľného času v Liptovskom Mikuláši. 
Súťaže sa zúčastnilo 12 detí. Umiestnenie: rok narodenia 2012: 2. miesto, rok narodenia 
2011:4. miesto, 5. miesto,  7. miesto, r.n. 2010 :2. miesto,  3. miesto,  4. miesto, 1. miesto, 
r.n. 2009 : 1. miesto,  2. miesto, rok narodenia 2008: 7. miesto, rok narodenia 2006: 3.miesto  
9.12.2018 – Memoriál Hermy Jochovej, Bratislava 
Súťaže sa zúčastnili 3 gymnastky, ktoré obsadil 16. miesto, 8. miesto a 3. miesto 
15.12.2018 – medzinárodná súťaž – Vianočná Nitra 
Súťaže sa zúčastnili 4 deti, ktoré obsadili 8. miesto,13. miesto, 9. miesto a 6. miesto 
31.3.2019 – Rapid gym cup Bratislava 
Súťaže sa zúčastnili 4 gymnastky, ktoré obsadili 3. miesto, 17. miesto, 12. miesto a 3. miesto 
6.4. – 7. 4. 2019 Charm cup 2019 Prešov 
Základný program: 3. miesto, 4. miesto, 5. miesto 
rok narodenia 2011: 6. miesto 
rok narodenia 2010: 3. miesto 
rok narodenia 2008: 4. miesto, 6. miesto 
rok narodenia 2006-2005 :2. miesto 
rod narodenia 2004 : 3. miesto 
14.4.2019 – medzinárodná súťaž Princess cup Prievidza 
Základný program:  1. miesto,  2. miesto,  2. miesto,5. miesto,  8. miesto, 6. miesto 8. miesto,  
9. miesto,10. miesto, 3. miesto 
Hlavný program: 7. miesto. 
27.4. – 28.4.2019 Slovenský pohár 1. kolo, Bardejov: 13. miesto, 18. miesto, 18. miesto, 12. 
miesto 
11. 5. – 12. 5. 2019 Slovenský pohár 2. kolo, Bratislava 
 19. miesto, 15. miesto, 17. miesto, 18. miesto 
18. – 19.5.2019 medzinárodná súťaž Danubia cup, Bratislava 
16.6.2019 kvalifikácia západ v Základnom programe v Bratislave 
 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto, 2. miesto 
 
Na Majstrovstvá Slovenska získali gymnastky: 3. miesto,  4. miesto,  2. miesto, 4. miesto,  4. 
miesto a 1. miesto 
 
Okrem súťaží sa gymnastky zúčastňovali na spoločensko-kultúrnych podujatiach v meste 
Nováky a na záver školského roka sa predviedli na koncoročnom vystúpení pre rodičov 
a verejnosť. 
 
 
 
 
Rybársky krúžok 
 
     Rybársky krúžok viedol dlhoročný externý vedúci Marián Ďurina. 
Deti sa zúčastnili trojkolovej súťaže v love rýb udicou – plávaná Zlatý blyskáč. Bola to súťaž na 
rybníkoch v Kanianke, v Prievidzi a v Novákoch. 



Dňa 1.5.2019 na VN Kanianka ulovil náš súťažiaci 15,7 kg rýb  a umiestnil sa na 2.mieste. 
Dňa 4.5.2019 pokračovala súťaž v Prievidzi. Naši súťažiaci tu získali 1. a 3.miesto 
Záverečné podujatie bolo na VN Nováky. Tu sa zúčastnilo 25 súťažiacich. V tento deň sme 
obsadili 2 druhé miesta 
Zároveň bolo vyhodnotenie všetkých 3 kôl: 
Kategória U10 –    2. miesto 
                  U18 –    2. miesto 
Súťaž prebiehala v dobrom športovom duchu. Na záver boli všetky deti odmenené 
rybárskymi potrebami od štedrých sponzorov. 
 
Členovia nášho krúžku boli v tomto roku úspešní a naše CVČ  má najviac aktívnych mladých 
rybárov v okrese Prievidza. 
 
   VI.  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
 
 
     Centrum voľného času v Novákoch sídli v budove Základnej školy na ulici J. C. Hronského 
356/2. Priestory na činnosť pozostávajú z herne, ktorá slúži  pre deti na príležitostnú činnosť, 
z miestnosti na porady, semináre, kurzy, z tanečnej miestnosti a počítačovej triedy, ktorá je 
vybavená 10 počítačmi s pripojením na internet. Tanečná miestnosť bola postupne vybavená 
zrkadlami, madlami a kobercom pre potreby modernej gymnastiky, postupne boli dokúpené 
koberce pre gymnastky aj do telocvične. V herni sú 2 stoly na stolný tenis, doplnený nábytok 
o zasadacie stoly a stoličky vo 2 učebniach, vymenený nábytok v počítačovej miestnosti a na 
chodbách pohovky pre deti a čakajúcich rodičov.  
Administratívne priestory pozostávajú z pracovne pre ekonómky a riaditeľne, iné priestory 
/prevádzkové/-predstavuje kuchynka a sklad. 
Športové aktivity však uskutočňujeme aj v telocvični základnej školy, na tenisových dvorcoch, 
futbalovom štadióne a v Národnom centre vodného póla v Novákoch. 
 
 
VII. ÚDAJE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ CVČ 
 
     Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v centre voľného času sú  
rozpísané vo vyhodnotení hospodárenia  za 1. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ZÁVER 
 
     Ponuka, ale i činnosť CVČ bola v školskom roku 2018/2019 bohatá a zaujímavá. 
Pripravované podujatia i záujmové krúžky sme propagovali v CVČ, v mestskom rozhlase, 
v meste formou ponukových listov, v mestskom videotexte. 



Na príprave športových i kultúrnych podujatí sme spolupracovali so základnými školami 
v našom obvode, školským úradom v Novákoch, Domom kultúry v Novákoch, MO MS 
v Novákoch, Klubom dôchodcov v Novákoch ako i dobrovoľnými pracovníkmi. 
Našim cieľom je obohatiť ponuku pre nasledujúci školský rok o nové aktivity v súlade so 
záujmami mesta – ako zriaďovateľa a to posilnením športových aktivít v meste Nováky, ako 
i zapojiť do záujmovej činnosti čo najviac doteraz nikde neorganizovaných detí a mládeže. 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


