CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - JUNIOR
Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica

Správa
za školský rok 2017/2018
v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o
výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení

Predkladá:
Centrum voľného času - JUNIOR, Banská Bystrica

Spracovala:
Mgr. Katarína Bursová
riaditeľka CVČ - JUNIOR

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času - JUNIOR v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno -vzdelávacej
činnosti škôl a ŠZ a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške č.
9/2006, za školský rok 2017/2018
§ 2 bod 1 písm. a) Základné identifikačné údaje
Tabuľka č.1
Názov zariadenia:
Adresa zariadenia:
Telefónne číslo:
faxové číslo:
Elektronická a internetová adresa:

Centrum voľného času - JUNIOR
Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica
048/415 31 11
048/415 26 62
juniorbb@juniorbb.sk
www.juniorbb.sk
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Riaditeľka:
Mgr. Katarína Bursová
Štatutárna zástupkyňa:
Mgr. Jarmila Lipková
Vedúca hospodársko
Janka Kmeťová
–správneho útvaru:
Ustanovená v súlade so
Rok: 2004
Zákonom č. 596/2003 Z. z.
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a
predpisov
Sídlo:
CVČ - JUNIOR
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica
za pedagogických
Zvolení zástupcovia:
zamestnancov
Mgr. Gabriela Selecká
Mgr. Žaneta Bursová
Za ostatných
zamestnancov
Táňa Senčeková
Delegovaní zástupcovia
Mgr. Imrich Kováč
zriaďovateľa BBSK:
Mgr. Ondrej Lunter
Ing. Beata Gažúrová
Andrea Maková

Zriaďovateľ:
Vedúci zamestnanci CVČ - JUNIOR:

Rada ŠZ pri CVČ – JUNIOR
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Iné poradné orgány:
 Operatívna porada riaditeľky CVČ
 Pedagogická rada CVČ
 Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia
 Škodová komisia

§ 2 bod 1 písm. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu
Tabuľka č. 2
Oddelenia CVČ

útvar riaditeľa
regionálne
centrum ml.
predmetových
olympiád
športu
HSÚ
spolu

Počet
zamestnancov
3
4

kvalifikovaní
zamestnanci
3
4

nekvalifikovaní
zamestnanci
0
0

0
0

3

3

0

0

3
1
14

3
1
14

0
0

0
0
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Plnenie kvalifikačného
predpokladu

Tabuľka č. 3
oddelenie

Útvar riaditeľa

Predmetových
olympiád
Regionálneho
centra mládeže

športu

Hospodársko
správny útvar

–

zamestnanci

dosiahnuté vzdelanie

pracovné zaradenie

Katarína Bursová, Mgr.
Jarmila Lipková, Mgr.

Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa

Janka Kmeťová

úplné stredné odborné

Jozef Gašparec, Mgr.
Zlata Trubanová, Mgr.
Ondrej Strnád, Ing.
Ľuba Danková, PhDr.
Gabriela Selecká, Mgr.
Žaneta Bursová, Mgr.
Jana Hrabovská, Mgr.
Eva Murková, Mgr.
Julián Krull, Mgr, PhD.
Eva Hlucháňová, Bc.
Táňa Senčeková

Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, II. stupňa
Vysokoškolské, I. stupňa
stredné

riaditeľka
štatutárna
zástupkyňa riaditeľky
vedúca hospodárskosprávneho útvaru
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
vychovávateľ
zamestnanec pre
personálnu prácu pokladník
upratovačka

DoVP

§ 2 bod 1 písm. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania
vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať
profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe. Potreba individuálneho aj
kolektívneho odborného rastu bola dominantnou úlohou CVČ, pričom boli rešpektované
individuálne potreby zamestnanca a možnosti zariadenia.
Tabuľka č. 4

meno

forma

názov

vzdelávacia
inštitúcia

doba
trvania

doklad
o ukončení

Mgr. Julián Krull, PhD.

školenie

COERVER
COACHING
SLOVENSKO

December
2017

certifikát

Mgr. Eva Murková

školenie

Coerver
coaching KURZ
2
COERVER
ASISTENT
Vybíjaná

CVČ –
JUNIOR BB

Október 2017

Potvrdenie o
vzdelávaní

Mgr. Julián Krull, PhD

školenie

Vybíjaná

CVČ –
JUNIOR BB

Október 2017

Potvrdenie o
vzdelávaní

Mgr. Jarmila Lipková

medzinárodné
školenie

International
club leaders

International
Youth Centrale
Villa Elba
Fínsko

Youthpass

Iné vzdelávanie
Tabuľka č. 5

meno

forma

názov

vzdelávacia
inštitúcia

doba trvania

Mgr. Jana Hrabovská

seminár

Budúcnosť BBSK

November 2017

Mgr. Gabriela Selecká

seminár

Komunita
priateľská k
deťom

Fakulta
medzinárodných
vzťahov UMB BB
NDS Bratislava
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Október 2017

Mgr. Gabriela Selecká
Mgr. Gabriela Selecká

konferencia
seminár

Mgr. Zlata Trubanová

Festival vedy SR

Mgr. Zlata Trubanová

seminár

Mgr. Zlata Trubanová

seminár

Mgr. Zlata Trubanová

seminár

Mgr. Žaneta Bursová

seminár

Moderné centrá
„Participačné
stretnutie
Európska noc
výskumníkov
Neformálne
k úspechu
mladých
Romantické
násilie
Akreditácie
programov
Neformálne
k úspechu
mladých
Vízia o BBSK

Mgr. Žaneta Bursová

seminár

Ing. Ondrej Strnád
Ing. Ondrej Strnád
Mgr. Eva Murková

vzdelávací projekt
vzdelávací
a metodický
projekt
konferencia

Mgr. Julián Krull, PhD

konferencia

ACVČ Bratislava
RmS BB

Marec 2018
Jún 2018

Slovenská org. pre
výskumné
a vývojové aktivity
Bratislava

September 2017

Október 2017
IUVENTA Bratislava
Človek v ohrození

Jún 2018

IUVENTA Bratislava

Január 2018
Október 2017

IUVENTA Bratislava

Europe goes local
Kam vedie
nacionalizmus a
extrémizmus
Celoštátna
konferencia
o športe
Celoštátna
konferencia
o športe

Ekonomická fakulta
UMB BB
IUVENTA Bratislava
Centrum
pre
európsku politiku CZ

November 2017

SAŠŠ Bratislava

November 2017

SAŠŠ Bratislava

November 2017

Január, marec 2018
Jún 2018

§ 2 bod 1 písm. i) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
 Činnosť CVČ - JUNIOR v číslach:
Tabuľka č. 6

oblasti
Činnosť CVČ - JUNIOR
za školský rok 2017/2018

zariadenie predmetových školského vzdelávania
olympiád
športu
spolu

počet podujatí spolu

317

47

59

124

87

68

14

27

4

23

249

33

32

120

64

14 116

1 393

5 479

3 208

4 036

3 828

379

2 070

54

1 325

10 288

1 014

3 409

3 154

2 711

podujatí pre účastníkov
do 15 rokov
podujatí pre účastníkov
nad 15 rokov

počet účastníkov spolu
účastníkov do 15 rokov

účastníkov nad 15 rokov



ostatné
aktivity

Aktivity CVČ – JUNIOR

1. Predmetové olympiády

(príloha č.3)

Cieľ: Vzbudzovať a podporovať záujem žiakov o prírodné, technické a spoločenské
vedy, jazyky,
a šport, vyhľadávať talentovaných žiakov pre odbornú a vedeckú
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prácu, podporovať ich odborný rast, prispievať k uvedomelej voľbe povolania, rozvíjať ich
tvorivosť, viesť žiakov ku komplexnému pohľadu na prírodu a ľudskú spoločnosť, pestovať
v nich vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a tvorbe. Účelne využívať voľný čas,
aktivizovať žiakov ZŠ a SŠ k schopnosti prezentovať výsledky svojej práce, dokázať
diskutovať a obhajovať si svoj vlastný názor, mať schopnosť aplikovať získané poznatky do
praxe a motivovať ich k sebavzdelávaniu.
CVČ – JUNIOR je tiež sprostredkujúcim článkom medzi školami, okresnými CVČ
a IUVENTY. V rámci koordinácie olympiád počas celého školského roka poskytujeme
metodickú pomoc prostredníctvom konzultácií učiteľom na ZŠ, gymnáziách a 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
sme spravidla aj členmi slovenských komisií, zúčastňujeme sa na zasadnutiach SK,
podieľame sa svojimi pripomienkami na príprave metodických pokynov.
Koordinácia činnosti:
- Pracovné porady,
- zasadnutia krajských komisií vo všetkých odborných činnostiach,
- vzdelávanie koordinátorov výchovy k ĽP, SOČ, DO,
- vzdelávacie podujatie pre učiteľov, multiplikátorov ľudských práv,
- príprava a priebeh krajských kôl,
- distribúcia zadaní a riešení nižších kôl na okresné CVČ (resp. priamo na SŠ),
- zasielanie výsledkov krajských kôl spolu s hodnotením a pripomienkami do
IUVENTY, ktorá je organizátorom celoštátnych kôl,
- vypracovanie štatistiky o zapojenosti žiakov a škôl BBSK do olympiád na všetkých
úrovniach (od domáceho cez školské a okresné po krajské kolá),
- Informácie a konzultácie (telefonické, e-mailové, osobné) učiteľom na ZŠ,
gymnáziách a SŠ; riešiteľom jednotlivých predmetových olympiád a kategórií
pracovníkom okresných CVČ a tiež predsedom okresných komisií,
- spolupráca s pracovníkmi IUVENTY, ktorí majú na starosti jednotlivé olympiády a s
predsedami príslušných slovenských komisií,
- účasť na zasadnutiach celoštátnych komisií.
Aktivity:
 Organizácia a realizácia OK, KK:

Matematická olympiáda kat. A, B,C, Z9
Geografická olympiáda kat. A, B, CD, E, F, Z
Fyzikálna olympiáda kat. A, B, C, D, E,
Informatika kat. A, B
Technická olympiáda kat. A,B
Poznaj slovenskú reč
Szép magyar beszéd – pekná maďarská reč
Jazyky: NJ, AJ, RJ, ŠJ, FrJ
Dejepisná olympiáda
Olympiáda ľudských práv
Stredoškolská odborná činnosť

Napriek tomu, že tieto súťaže sú pre talentovaných žiakov a preverujú vedomosti nad
rámec učebných osnov, v niektorých boli úlohy veľmi náročné, čo sa podpísalo aj na počte
úspešných riešiteľov. Náročnosť a neúspešnosť demotivuje žiakov zapájať sa do súťaží,
zvyšovať si vedomosti a využívať voľný čas účelne a zmysluplne. Pripomienky porotcov
a organizátorov autori úloh často neberú do úvahy. Klesajúca úroveň vedomostí žiakov je
celospoločenský trend a stále súvisí s nezvládnutím školskej reformy. Rovnako súvisí
s preferovaním ekonomickej motivácie pri prijímaní žiakov na strednú školu, odbúraním
prijímacích pohovorov a znižovaním úrovne kritérií na prijímanie na Gymnáziá.
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 Korešpondenčné semináre
ktorých cieľom je vzbudiť záujem, motivovať a zapájať študentov do riešenia rôznych úloh a
príprava žiakov na postup do vyšších kôl olympiád:
Fyzkus:
Korešpondenčný seminár prebehol v časovom rozmedzí od októbra 2017 do júna
2018. Prebehli tri kolá súťaže. Celkovo sa do súťaže zapojilo 41 žiakov z 8-mich stredných
škôl BBSK. V úspešnosti boli výsledky žiakov v jednotlivých školách menej rozdielne ako
v predchádzajúcich rokoch. Experimentálne boli vyskúšané nové formy zadávania úloh –
odčítanie hodnoty z obrázka, odčítanie hodnôt z grafu. Populárne sú u žiakov hlavne
fyzikálne hlavolamy, bohužiaľ nie sú odpovede žiakov na jednoduché zadania vždy
správne.
Študenti zúčastnení v seminári FYZKUS sa v uplynulých dvoch rokoch aktívne a s dobrými
výsledkami začali zapájať aj do Fyzikálnej olympiády, čo je splnenie jedného z cieľov
seminára.
Slovenčinárik:
CVČ – JUNIOR každoročne pripravuje súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. Táto súťaž
je podpornou vzdelávacou aktivitou, ktorá by mala prehĺbiť vedomosti zo slovenského
jazyka a literatúry. Ide o korešpondenčnú súťaž s úlohami zo slovenského jazyka
zábavnými i menej zábavnými, hlavolamami, vedomostnými testami. Súťaž je dvojkolová a
je určená pre žiakov gymnázií a stredných škôl BBSK. (1. kolo – 94, 2. kolo – 71)
 Sústredenia
overenie praktických zručností:

sústredenie riešiteľov BiO kategórií A, B
sústredenie riešiteľov ChO kategórie A a B
sústredenie riešiteľov FO kat. A, B, C, D,
sústredenie riešiteľov GO kat. A, B, C, D,
sústredenie riešiteľov MO kat. A
Seminár pre učiteľov matematiky zo stredných škôl

Na príprave a realizácii sa podieľajú členovia komisií, ktorí sú odborníkmi v oblastiach
preberaných na sústredeniach, čo je zárukou ich kvality a odbornosti. Určite je potrebné
organizovať sústredenia aj naďalej, pretože z ohlasov účastníkov a pripravujúcich
pedagógov vieme, že výrazne pomáhajú pri príprave na súťaž, vytvárajú pozitívny vzťah
k matematike, fyzike... a motivujú žiakov/čky k práci na sebe. Súčasťou sústredení sú aj
prednášky, ktoré napomáhajú k riešeniu zadaných úloh. Prednášky a návodové úlohy riešia
vysokoškolskí učitelia z rôznych katedier UMB BB. Svojim prístupom vždy napomáhajú
zvládnuť a podporovať nadaných žiakov vo všetkých odboroch predmetových olympiád.
V štádiu diskusie ostáva možnosť organizovať semináre pre pripravujúcich učiteľov,
ktorí začínajú pôsobiť na školách a nemajú s predmetovými olympiádami žiadne alebo len
malé skúsenosti.


Exkurzie
Archeoskanzen Havránok – keltské obydlia, múzeum
Pribylina - múzeu liptovskej dediny
Cieľom dejepisnej exkurzie bolo prehĺbiť záujem o Dejepis a rozšíriť si vedomosti z histórie
na základe lektorovaných výkladov na jednotlivých navštívených miestach.
Exkurzie sa zúčastnilo 21 žiakov zo ZŠ a SŠ z Banskej Bystrice, ktorí boli vybratí
z účastníkov DO.
Unikátne Dubnícke opálové bane
Náučno – poznávací výlet, výklad o historicky najstarších baniach na drahý opál na svete,
ťažbe a spracovaní soli v Solivare pri Prešove a o jedinečnom gejzíre v Herľanoch.
Cieľom bolo motivovať talentovaných žiakov k záujmu o geografiu. Umožniť účastníkom
získať cenné vedomosti prostredníctvom skutočného spoznávania krajiny a
profesionálneho výkladu. Odborným garantom bol doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., člen
Katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie FPV UMB Banská Bystrica a pracovník
Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied – pobočky Banská Bystrica.
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2. Postupové školské športové súťaže (príloha č.4)
Pri napĺňaní „Programu“ Školských športových súťaží ZŠ a SŠ v Banskobystrickom
kraji pre školský rok 2017/2018 sme realizovali široký výber športov a športových disciplín,
okrem hádzanej žiakov a žiačok SŠ. Snažili sme sa zachovať svoju stratégiu riadenia, ktorá
pozostáva z troch základných pilierov:
 Neustále skvalitňovať systém školského športu a ŠŠS v našom kraji, ktorý je
najkomplexnejšie prepracovaný a rešpektovaný športovými subjektmi v SR.
 Aktívne pracovať na vzdelávaní učiteľov, ponúkať široký výber formálnych
a neformálnych vzdelávacích aktivít v oblasti športu, motivovať pedagógov
k aktívnejšiemu prístupu ku školskému športu.
 Efektívnejšie využívať potenciál škôl pre školský šport.
Systém riadenia školských športových súťaži a školského športu je vďaka CVČ -oddeleniu
športu hodnotené ako najkvalitnejší a najefektívnejší systém v rámci celého Slovenska. Na
základe týchto výsledkov v riadení sú naše poznatky a postrehy implementované do
koncepcie rozvoja školského športu a zároveň sú akceptované aj MŠVVaŠ SR, SAŠŠ,
SOV a športovými zväzmi.
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.
Aktivity:
 okresné kolá:
cezpoľný beh, futsal, stolný tenis, bedminton, volejbal, basketbal, florbal, minifutbal,
futbal, atletika, cezpoľný beh
 krajské kolá:
malý futbal, futbal, atletika, vybíjaná, hádzaná, gymnastický štvorboj, volejbal,
florbal, basketbal, futsal, stolný tenis, bedminton, orientačný beh, cezpoľný beh
 celoslovenské finále:
Školské majstrovstvá SR volejbal žiakov a žiačok ZŠ
Školské majstrovstvá SR hádzaná žiačok ZŠ
Semifinále krajov ZA, PO, KE, BB – Futbal cup žiakov a žiačok ZŠ
Školské majstrovstvá SR v halovom veslovaní žiakov a žiačok SŠ
Kvalitnou organizáciou M – SR a semifinálových kôl sme sa snažili zvýšiť
propagáciu CVČ – JUNIOR na celoslovenskom poli pôsobnosti, o čom hovorí aj veľmi
pozitívna spätná väzba zo strany učiteľov, trénerov ale aj súťažiacich zúčastnených škôl.
Úroveň ŠŠS ZŠ a SŠ v BBSK hodnotíme ako pozitívne sa zvyšujúcu po stránke
výkonnostnej a rovnako aj po stránke kvantitatívnej.
Medzinárodné školské majstrovstvá ISF s podporou MŠVVaŠ SR – sú športové
podujatia organizované Medzinárodnou federáciou školského športu, vyplývajúce z plnenia
medzinárodných zmlúv, dohôd o spolupráci, spoločenských medzinárodných programov
a sú súčasťou ŠŠS pre stredné školy. Realizujú sa kvalifikačnými súťažami SŠ, kde si
víťazné družstvá vybojujú postup na svetové šampionáty.
V tomto roku CVČ – JUNIOR, oddelenie športu organizovalo kvalifikáciu na Školské
majstrovstvá sveta v basketbale 3x3 žiakov a žiačok SŠ.
Popri realizácií ŠŠS sme ponúkli vzdelávacie aktivity pre učiteľov nielen TŠV, ale aj pre
učiteľov primárneho vzdelávania na rozširovanie svojich kompetencií pri výučbe telesnej
a športovej výchovy.
 Koordinácia činnosti a metodická činnosť
pre oddelenie športu je nevyhnutná na zvládnutie vlastnej obsahovej činnosti. Cieľom
metodickej činnosti v oblasti športu bolo zapojiť pedagogických zamestnancov do celého
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spektra činností na základe motivujúcich projektov a aktivít. Pracovné porady a stretnutia
učiteľov TV v BBSK má pozitívny vplyv na úroveň školského športu, výmenou skúseností
eliminujú negatíva a dobré príklady iných motivujú k zlepšeniu vlastných športových aktivít
na školách.
 Participácia na koncepčnej príprave „ Programu“ školských športových súťaží ZŠ a
SŠ v SR a školského športu v SR pre školský rok 2017/2018.
 Metodická príprava a spracovanie „Programu“ školských športových postupových
súťaží ZŠ a SŠ Banskobystrického samosprávneho kraja.
 Spolupráca s UMB k metodickej príprave atlétov.
 Metodické zasadnutie okresov BBSK k príprave a spracovaniu
„Programu“
Kalendára ŠŠS ZŠ a SŠ pre školský rok 2017/2018.
 Metodické zasadnutie učiteľov TVŠ ZŠ Banská Bystrica k „Programu“ školského
športu.
 Administrácia informačného portálu školského športu ZŠ a SŠ Banskobystrického
samosprávneho kraja a riešenie problémov vychádzajúcich z praxe a skvalitňovanie
práce učiteľov TŠV na portáli školského športu.
Odporúčania: Aktívne sa zapojiť do Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020 v sekciách
Zdravie a zdravý životný štýl, Práca s mládežou. Pokračovať v úzkej spolupráci s učiteľmi
v rámci krajskej pôsobnosti so snahou skvalitňovať a zvyšovať povedomie o športe
a športovaní so zreteľom na zdravie a zdravý životný štýl.
Zo strany CVČ - Junior byť nápomocný učiteľom a promptne reagovať na vzniknuté
problémy a napomáhať im pri aktivitách, ktoré nesúvisia s priamou výchovno-vzdelávacou
činnosťou z hľadiska právnych predpisov. Napredovať v aktívnom sa zapájaní do riešenia
otázok ohľadom školského športu ako celého systému. Implementovať koncepciu
školského športu a s ním súvisiace úlohy do siete škôl v BBSK. Neustále si držať vysoký
kredit CVČ - oddelenia športu v rámci organizácie a angažovanosti v školskom športe na
Slovensku.

3. Vzdelávacie aktivity

(príloha č. 5 a č. 7)

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.
Vzdelávacie aktivity realizované ako semináre, cvičenia, workshopy, alebo niekoľko
dňové školenia sú určené pre žiakov SŠ BBSK. Účastníci sa počas nich naučia základy
projektového manažmentu, získajú interkultúrne zručnosti, naučia sa rešpektovať neustále
rastúcu kultúrnu rozmanitosť, potláčať vlastné predsudky a stereotypy, chápať odlišnosti
ako príležitosť k vlastnému obohateniu. Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, oboznámia sa
s princípmi efektívneho učenia sa, vyskúšajú si jeho rôzne techniky.
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.
Prednášky, workshopy pre S Š v BBSK



KOMUNIKAĆNÉ ZRUČNOSTI
ŠIKANOVANIE
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DROGY, ALKOHOL, FAJČENIE
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
NE/BEZPEČNÝ INTERNET - KYBERŠIKANOVANIE
ZDRAVIE A POČÍTAČ – PREVENCIA ZDRAVIA“
KULTY A SEKTY
INTERNET - DOBRÝ RADCA ČI ZLÝ PÁN?... sociálne siete versus ľudské práva a slobody
ŠKOLA KONČÍ, PRÁCA VOLÁ...“ alebo ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor
MEDIÁLNA VÝCHOVA
KIN-BALL
JE TO NA TEBE
NIKTO NIE JE NA PREDAJ
FAREBNÝ SVET
TOLERANCIA - FAKT, ALEBO FIKCIA?
KADE – TADE PO BYSTRICI...
SVET – otázky a odpovede SLOVENSKO – otázky a odpovede
DEŇ SO ŽIACKOU RADOU
TEAMWORK – 1+ 1 = 3
UČENIE NEMUSÍ BYŤ MUČENIE
UMENIE ARGUMENTÁCIE
DOBROVOĽNÍCTVO – skúsenosť na nezaplatenie
EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA
SPOZNAJME SA – adaptačno-zoznamovacie stretnutie
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
UMENIE PREJAVU - REČ TELA
AKO KOMUNIKUJEME? – komunikácia veselo i vážne
BEZ NENÁVISTI
NFV - SKRATKA ALEBO VÝZVA?
ADAPTAĆNO –ZOZNAMOVACIE STRETNUTIE – spoznajme sa

Pre rozšírenie našej ponuky interaktívnych workshopov, ako aj pre reflektovanie
aktuálnych potrieb mládeže, sme pre žiakov stredných škôl počas šk. roka pripravovali
niekoľko nových workshopov. Ide o workshopy na témy, mediálna gramotnosť,
dezinformácie a konšpiračné teórie, prevencia radikalizácie mladých ľudí, mýty a fakty,
patriotizmus versus nacionalizmus. Vo fáze prípravy je workshop „Projektový cyklus“,
v ktorom by sa žiaci dozvedeli o tom, čo je to projekt, aké sú fázy projektu, projektové
zdroje a logika projektu (naučili by sa identifikovať problémy a potreby vo svojej
komunite; hľadať príčiny problémov a ich riešenie, cieľ projektu).
V tomto školskom roku sa zvýšil záujem o nami ponúkané prednášky a workshopy čo nás
teší a motivuje k príprave nových zaujímavých tém pre SŠ v BBSK.

4. Ostatné aktivity (príloha č. 6)
 Putovanie historickou Banskou Bystricou
Súťaž družstiev spojená s putovaním po histórii nášho mesta a okolia a vedomostný test
o histórii starej aj novodobej
 Na bicykli bezpečne 2018 – dopravná súťaž
Cieľom je prispieť k znalostiam detí v oblasti dopravnej výchovy, rozvíjať zručnosti detí pri
jazde na bicykli, ovládanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií na
križovatkách rôzneho druhu, znalosť základnej výbavy bicykla a tým prispieť k zníženiu
nehodovosti detí na cestách.
 Aranžovanie (veľkonočné, jesenné, vianočné)
Cieľom je rozvíjať tvorivé zručnosti, kreativitu a umelecké cítenie, vytvoriť vzťah k ľudovým
tradíciám.
 Mikulášska programátorská súťaž
Cieľom je rozvoj súťaživosti u detí, zúročenie vedomostí v programovaní a informatike,
vedenie k samoštúdiu, samostatnému riešeniu problémov a vyhľadávaniu informácií, naučiť
efektívne pracovať s informáciami v každej podobe a zdokonaliť sa v rôznych formách
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komunikácie. Na súťaži žiaci prezentovali doma vytvorený program a riešili programátorské
úlohy v časovom limite.
 Kováčova Bystrica
Amatérska umelecká súťaž Kováčova Bystrica je súťaž mladých nádejných literárnych
tvorcov a interpretov poézie a prózy. V roku 2017 sa konal XIII. ročník súťaže. Kováčova
Bystrica 2017 sa konala v rámci Literárnej Banskej Bystrice 2017 pod záštitou primátora
mesta Banská Bystrica v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného
múzea. Popri súťaži sa konal aj Informačno-metodický literárny seminár pre vlastných
tvorcov.
 Rada študentov CVČ JUNIOR – regionálneho centra mládeže
Jej cieľom je zvýšiť spoluprácu s mladými ľuďmi, školami, mládežníckymi združeniami
a skupinami. Získať navzájom nové poznatky a informácie, dozvedieť sa o mládežníckych
aktivitách a podujatiach. Prezentovať činnosť a aktivity CVČ – JUNIOR.
 ETMD – „Zoči - voči“
stretnutie žiakov SŠ s poslancom MsZ PhDr. Marcelom Pecníkom v priestoroch CVČ –
JUNIOR
 Deň detí – športovo – zábavné podujatie pre deti Ú BBSK
 Prečo sme iní– o rozdieloch generácií
Workshop je dizajnovaný pre stredoškolákov tak, aby bol vhodný aj pre neinformovaných
účastníkov. Jeho úlohou je interaktívnou formou priniesť účastníkom zaujímavé informácie
k odlišnostiam medzi ich generáciou a staršími generáciami, s ktorými nutne prichádzajú do
kontaktu. Zmyslom je väčšie pochopenie a úspešnosť v rôznych spoločenských vzťahoch
a interakciách.
 Africké perkusie a rytmy
Cieľom workshopu je priniesť účastníkom praktickú ukážku a uchopenie sveta rytmu
a muzikality afričanov. Africká hudba je v mnohom pôvodným zdrojom moderných
hudubných štýlov, počnúc džezom, rock and rollom, až po hip-hop. Ide o špecifickú aktivitu,
ktorá si vyžaduje vhodné prostredie (hlučnosť bubnov) a potrebné nástroje. Workshop je
spestrením našej ponuky, aj keď ho kvôli jeho špecifikám nemáme v bežnej ponuke pre
školy.
 Buď skvelý líder - školenie
Trojdňového školenia sa zúčastnilo 16 žiakov/žiačok stredných škôl v Banskobystrickom
kraji. Cieľom bolo pomenovať a vysvetliť účastníkom/účastníčkam základy tímovej
spolupráce, líderstva a interkultúrneho učenia. Prostredníctvom aktivít mali možnosť
spolupracovať, argumentovať, diskutovať a vyjadriť svoje názory. V závere boli
oboznámení/é s príležitosťami zapojiť sa do medzinárodných aktivít. Táto časť bola
zaradená do programu na základe očakávaní, zistených v úvode školenia.

5. Vlastné projekty

(príloha č. 6)

Podporujú zmyslupné využívanie voľného času. Vlastné projekty = dlhodobé aktivity
pomáhajú rozšíriť spektrum ponúkaných aktivít pre deti a mládež v oblasti kultúry, športu,
zdravého životného štýlu, participácie, voľného času.
Projekt podpory žiackych rád na SŠ v BBSK
Aktivity:
 Školenie „Moja žiacka rada“
Školenie pripravené s cieľom podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR),
predstavilo agendu, výhody ŽŠR, úlohu koordinátora a možnosti ďalšieho rozvoja
a vzdelávania nových členov rád. Účastníkom boli informácie o legislatíve a dokumentoch,
pozíciách v ŽSR, agende ŽŠR. Teoretické vstupy sa striedali s energizérmi, aktivitami,
diskusiou a skupinovou prácou.
Školenie s týmto zameraním sa koná každý rok na jeseň a dáva možnosť vyškoliť nových
členov. Školenia sa nezúčastňujú len predsedovia, ale aj ostatní členovia rady, príp.
dobrovoľníci. Účastníci vždy hodnotia školenie kladne, vzhľadom k tomu, že školenie
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prináša aj dobré príklady práce v ŽŠR, a účastníci sa navzájom motivujú a inšpirujú. Často
to je to pre účastníkov aj prvá skúsenosť s neformálnym vzdelávaním, ktorá motivuje
k aktívnej práci, príp. k vlastnému sebarozvoju účasťou na iných vzdelávaniach.
 Školenie „Osobnosť člena ŽŠR“
Školenie s cieľom podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR) a podpory
osobnostného rozvoja členov ŽŠR, bolo zamerané na rozvoj prezentačných zručností.
Nadväzuje na základné vzdelávanie členov ŽŠR. V tomto školskom roku sa podarilo naplniť
školenie až v apríli 2018. Vzhľadom k mnohým ďalším aktivitám na školách je ťažké určiť
termín vzdelávacích aktivít, tak aby vyhovoval školám.
Cieľom školenia bolo poskytnúť priestor na vlastné prezentačné vystúpenie, získať
spätnú väzbu od skupiny a uvedomiť si svoje klady a odstrániť chyby vo vystupovaní.
Účastníci školenia dostali rady ako vystupovať, ako využívať reč tela, ako sa pripraviť pred
vystúpením, ako komunikovať s publikom, a načo všetko je potrebné myslieť pri príprave
prezentácie.
Všetci účastníci si pripravili vlastné vystúpenia, ktoré sa zaznamenávali a následne
analyzovali a hodnotili. Účastníci si vyskúšali účastníci prácu v skupinkách, zažili niekoľko
tímových aktivít a prešli krátkymi komunikačnými a prezentačnými cvičeniami.
 Workshop „Deň so žiackou radou“
Workshop pripravujeme ako možnosť zistiť, čo všetko je agenda ŽŠR viacerým členom
ŽŠR, nie len predsedovi, ktorý sa zúčastní pravidelného školenia na začiatku školského
roka. Cieľom stretnutia je predstaviť agendu, možnosti ŽŠR, úlohu a roly koordinátora, zistiť
situáciu v rade na škole, príp. urobiť niekoľko tímových aktivít pre členov rady, ale niektoré
čiastkové ciele sú nastavené na očakávanie konkrétnych kolektívov. Spojenie týchto dvoch
tém je pre kolektív výhodnejšie z časového hľadiska (absolvujú len jedno stretnutie
a vymeškajú len jeden deň vyučovania). Pre lektorky aj účastníkov je dynamickejšie
a striedajú sa tu aktivity s inými metódami neformálneho vzdelávania. Workshopu sa
zúčastňuje kolektív žiackej školskej rady, a ak z diskusie s účastníkmi vyplynú bariéry
neefektívnej práce rady, skupine navrhneme opatrenia na zlepšenia práce ŽŠR. Každý
workshop je jedinečný, problémy a bariéry z pohľadu žiakov pri práci v ŽŠR sú rôzne, preto
aj naša metodická pomoc a rady účastníkom, príp. koordinátorom sa odlišujú. Na
stretnutiach so žiakmi sa nám každoročne potvrdzuje, že aj úroveň podpory a spolupráce
ŽŠR zo strany koordinátora a vedenia školy je rôzna. Niekde majú žiacke rady podporu,
majú možnosť samostatne sa rozhodovať, čo pripravia, môžu realizovať svoje nápady, na
iných školách sú im úlohy prideľované bez konzultácie a možnosti vyjadriť sa k nim.
 Seminár „Bez vás to nejde“
Seminár patrí medzi pravidelné aktivity v rámci dlhoročného projektu podpory práce
v ŽSR. Jeho účastníkmi boli koordinátori žiackych školských rád (ŽŠR) - učitelia na SŠ
v BBSK. Keďže sa na týchto postoch učitelia často menia, bol o účasť na seminári záujem.
Cieľom seminára bolo poskytnúť informácie novým koordinátorom z radov pedagógov
a umožniť im vzájomnú výmenu skúseností a dobrých príkladov z práce školských rád.
Témami seminára bola legislatíva, dokumenty súvisiace so ŽŠR a jej agenda. Dôležitou
témou boli roly a úlohy koordinátora, ktoré by mal koordinátor vo svojej práci s mladými
ľuďmi vykonávať. Sami koordinátori zadefinovali, že koordinátor by mal byť vzorom pre
žiakov, sprostredkovateľom informácií, koučom a dôverníkom. Súčasťou seminára bola
diskusia o bariérach a výhodách rady na škole.


Stretnutie „Dobrý príklad“
V rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR), ktorý
CVČ – JUNIOR realizuje od roku 2006, sme pripravili regionálne prezentačno – motivačné
stretnutie členov ŽŠR, s cieľom vzájomného zdieľania dobrých príkladov aktivít v žiackej
školskej rade na SŠ. Stretnutie ponúklo priestor na sieťovanie mladých ľudí v regióne
a získanie nových kontaktov v rámci aktivít ŽŠR.
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Projekt ,,Čo všetko vedia a dokážu študenti?“
V tomto školskom roku sme opäť zaradili do nášho programu úspešnú zábavno vedomostnú súťaž žiakov a žiačok stredoškolských internátov známu pod názvom ,,Čo
všetko vedia a dokážu študenti?“. Súťaž prebiehala v štyroch kolách cyklicky počas
školského roka 2017/2018.
Súťaž bola určená pre 4 - členné družstvá žiakov a žiačok školských internátov
stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo päť družstiev zo školských internátov v Banskej
Bystrici a jedno družstvo zo Zvolena. Jednotlivé kolá boli zamerané na spoznávanie
Banskej Bystrice, overovanie fyzickej zdatnosti rôznymi športovými úlohami a tiež sme
overovali vedomosti študentov formou vedomostných testov. Súťaž prebiehala bez
problémov, študenti sa dobre zabávali a prišla nám pozitívna odozva od vychovávateliek
z internátov, že by uvítali súťaž aj v ďalšom školskom roku.
Víťazným družstvom sa stali študenti zo školského internátu Internátna z Banskej Bystrice
a odniesli si hlavnú cenu t. j. prechod lanovým parkom + ZIPWIRE v Tanzánii Hrabovo.
Ostatné družstvá boli odmenené drobnými vecnými cenami.
Projekt „Chceme žiť bez závislostí „
Do projektu sa zapojilo šesť školských internátov, štyri banskobystrické a dva
zvolenské. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových
závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s OR PZ. Kpt. Mgr. Katarína Cimermanová
odprednášala a následne so žiakmi pobesedovala na tému drog, alkoholu a fajčenia.
Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z danej
problematiky. Druhé kolo projektu bolo zamerané na tému „Kulty a sekty“. Pravidlá boli
rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie
cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyrobiť plagát vo
formáte A3, príp. A4 na témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“ a ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na
záverečné tretie kolo projektu.
Tretie kolo sa uskutočnilo v máji 2018 na ihrisku ŠG, Tr. SNP 54, BB, kde si súťažné
družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Víťazné
družstvo bolo odmenené poukážkou na celodenný výlet do Aquaparku v Turčiankych
Tepliciach so slávnostným pohostením.
V oblasti športu našim cieľom bolo realizovať tradičné regionálne športové podujatia a
cieľavedome zvyšovať záujem škôl o rôznorodú športovú činnosť ako aj odborne pomáhať
učiteľom v tréningovej príprave športových disciplín .
 Mikulášsky Mix skok do diaľky žiakov a žiačok
 Metodika atletickej prípravy hokejových prípraviek
 Skokanské turné
 KK Župná Kalokagatia 2017 žiakov a žiačok
 Horehronské hry 2017 žiakov a žiačok
 KK v halovom veslovaní žiakov a žiačok
 Dlhodobá MIX volejbalová liga
 KK silový päťboj žiakov ažiačiek
Vlastnými projektmi nezvyčajných a nie veľmi známych športov chceme prispieť
k rozširovaniu poznatkov o nich. Priblížiť ich žiakom SŠ, vytvoriť koncepciu dlhodobého
rozvoja nezvyčajných športov a tak podporiť športovú gramotnosť a pohyb mládeže.
 Kin – Ball
 Bubble Football
 Beh do schodov ŠD1 UMB
CVČ organizuje aktivity a vedomostné súťaže s olympijskou tematikou. Prostredníctvom
aktivít spoznávajú žiaci históriu medzinárodného i slovenského olympijského hnutia, život
a prácu významných osobností svetového a slovenského olympizmu.
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Olympijský deň
Olympiáda školských pracovníkov
Vedomostná súťaž o olympizme ZŠ
Vedomostný olympijský kvíz pre SŠ v BBSK
Beseda s Majsterkou Európy – Evou Murkovou

§ 2 bod 1 písm. j) Projekty CVČ - JUNIOR za školský rok 2017/2018
S finančným príspevkom od iných spolupracujúcich organizácií.
Tabuľka č. 7
Názov

OK minifutbal
žiakov ZŠ
Mc Donald s CUP
KK v malom futbale
žiakov ZŠ
Mc Donald s CUP
Župná Kalokagatia
Olympijský deň
Detská športová
show
spolu

Organizácia

Výška
rozpočtu

CVČ – JUNIOR
CLASS AGENSY s.r.o.
Bratislava
CVČ – JUNIOR
CLASS AGENSY s.r.o.
Bratislava
CVČ – JUNIOR s dotáciou
BBSK
CVČ – JUNIOR s dotáciou
BBSK a Olympijského
klubu
CVČ – JUNIOR s dotáciou
BBSK

Počet
účastníkov

Miesto konania

100 €

140

Banská Bystrica

300 €

85

Banská Bystrica

500 €

150

Banská Bystrica

800 €

521

Banská Bystrica

400 €

165

Banská Bystrica

2 100 €

1

061

6. EURODESK
V CVČ - JUNIOR pracuje regionálna pobočka európskej informačnej siete Eurodesk.
V tomto školskom roku nenastalo obnovenie spolupráce medzi slovenským Eurodeskom
a multiplikátormi. Centrála nás ako pobočku nekontaktovala a nevyvíja žiadne snahy
o aktivity v regióne. Stránka EDK je zastaralá, preto ju klientom ani neodporúčame
navštevovať.
V prípade, že nastane zmena, slovenský EDK nás bude kontaktovať, nadviažeme na našu
spoluprácu, budeme činnosť RP ďalej rozvíjať, a organizovať aktivity v CVČ – JUNIOR
alebo na stredných školách v našom kraji aj pod hlavičkou regionálnej pobočky Eurodesk.

7. Koordinácia európskej dobrovoľníckej služby (EDS) v našej organizácii
CVČ – JUNIOR prestalo hosťovať dobrovoľníkov EDS z dôvodu vylúčenia CVČ zo
štruktúry grantových programov, ktorá bola pre takéto organizácie výhodná no naďalej sme
ostali ako vysielajúca organizácia. V tejto oblasti komunikujeme so zahraničnými partnermi,
uzatvárame hostiteľský projekt, prevádzkujeme webovú stránku venovanú EDS.
Počas školského roka sme pôsobili ako koordinátor EDS, v rámci čoho som pokrývali
všetky aktivity spojené s naším zapojením do Európskej dobrovoľníckej služby. Išlo najmä
o komunikáciu s Národnou agentúrou a poskytovanie informácií. V tomto roku sme vyslali
dobrovoľníčku do hostiteľského projektu v Štokholme vo Švédsku. Našou úlohou je aj
podpora dobrovoľníčky na projekte a komunikácia s dobrovoľníčkou aj jej prijímajúcou
organizáciou.
Súčasťou našich aktivít je aj sledovanie noviniek a vývoja v oblasti EDS, ako aj nového
programu nadväzujúceho na EDS – Európskeho zboru solidarity. Počas celého roka
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poskytujeme písomne aj osobne informácie a konzultácie záujemcom o Európsku
dobrovoľnícku službu.

8. Letné tábory
Sú zamerané na turistiku, poznávanie okolia, súčasnosti a histórie Banskej Bystrice,
a 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.
 Expedícia JUNIOR
 Túlavé topánky
 Z každého rožku trošku
 Táboroví smejkovia
 Permoníci

9. Medializácia aktivít CVČ - JUNIOR











Články o športovej činnosti do periodika TOKYO
Informácie o aktivitách sú zasielané na odd. školstva ktorý po uvážení zverejní
informácie na web - stránke Banskobystrického samosprávneho kraja.
Využívame propagáciu aktivít centra v miestnych a regionálnych médiách.
web CVČ - JUNIOR www.juniorbb.sk, Facebook
web stránka – Berte nás vážne
Poskytnuté rozhovory o športových aktivitách TV Hronka, TV LocAll, Krupinská
televízia KTV, TV Žiar, mozebyt.sk
www.sos-it.sk – články z realizácie projektu „Chceme žiť bez závislostí“
Moja škola – školský časopis SOŠ, Tajovského 30, BB
Rádio Regina, STV – Teleregina, Bojovník
Stredoškolský časopis Rady študentov EduBreak

10. Spolupráca s inými organizáciami
CVČ – JUNIOR spolupracuje s rôznymi kultúrnymi, vzdelávacími a športovými
organizáciami, s občianskymi združeniami pracujúcimi s deťmi a mládežou, so základnými
a strednými školami. Spolupracuje so zahraničnými partnermi v rámci programu
ERAZMUS+ a s členskými organizáciami Európskej siete centier mládeže ENYC.MŠVVŠ
SR odb. detí a mládeže, SAŠŠ SR, Mc DONALD s Slovakia s.r.o., RSOS SR, ŠIOV,
CARDO, UK Bratislava, IUVENTA, AMAVET, TASR, Šport C2 s.r.o. Bratislava, ZIPCEM
Prievidza, CVČ, OZ, VŠ, SŠ, ZŠ, Nadácie, ICM, OÚ, regionálne TV, PKO, UMB, SAV,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, OK a KR riaditeľstvo policajného zboru,
Hvezdáreň, Stredoškolská komora MMP v BB, Mesto Banská Bystrica. Olympijský klub
Banská Bystrica, Vojenské športové centrum – DUKLA B. Bystrica, Športový mestský klub
Brezno, Atletický klub Spartak – Dubnica nad Váhom, Slovenská asociácia halového
veslovania, Slovenský atletický zväz, Slovenský volejbalový zväz, Slovenská olympijská
akadémia, Slovenský olympijský výbor Bratislava.

§ 2 bod 1 písm. k ) Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v CVČ - JUNIOR
V CVČ - JUNIOR nebola v školskom roku 2017/2018 vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou
školskou inšpekciou.
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§ 2 bod 1 písm. l ) Údaje o priestorových a materiálno – technických
podmienkach zariadenia
Tabuľka č. 8

Priestor

m2

Sociálna vybavenosť

m2

Riaditeľňa č. 1
Kancelária č. 2
Kancelária č. 3
Kancelária č. 4
Kancelária č. 5
Kancelária č. 6
Kancelária č. 7

15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
14,60
105,80

Klubovňa malá
Klubovňa veľká
Klubovňa PC
garáž
kuchynka

31,10
39,92
31,10
15,00
14,60

Spolu:

131,72

237,52 m2

CVČ - JUNIOR sídli v prenajatých priestoroch SOŠ Tajovského 30, Banská Bystrica
v celkovej rozlohe 237,52 m2. Tieto priestory čiastočne vyhovujú potrebám centra.
Nedostatkom je, že sa nachádzajú na dvoch chodbách a netvoria súvislý celok.

§ 2 bod 1 písm. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti
Tabuľka č. 9

Finančné prostriedky

za rok 2017
vo výške €

Pridelené dotácie z daňových príjmov BBSK
Kapitálové výdavky zo zdrojov BBSK
Príjmy organizácie za poskytnuté služby
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Finančné prostriedky pridelené z OÚ na
zabezpečenie postupových súťaží a olympiád

287 214
5 893
49 500

za šk. rok 2017/2018
vo výške €
287 448
5 270
50 735

( Správa o hospodárení za rok 2017 v prílohe )

§ 2 bod 1 písm. n) Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja CVČ - JUNIOR
Udržať a rozvíjať podmienky pre neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Podporovať
a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, mobilitu a aktívne
využívanie voľného času. Viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a vlasteneckému
cíteniu. Podporovať rozvoj talentu, rozvíjať olympijskú výchovu, pohybovú kultúru,
vychovávať k pozitívnemu sociálnemu správaniu sa a zdravému životnému štýlu.
Koncepčný cieľ CVČ - JUNIOR bol plnený prostredníctvom plánu činnosti CVČ JUNIOR na školský rok 2017/2018.

§ 2 bod 1 písm. o) SWOT ANALÝZA
Silné stránky



Slabé stránky

Členstvo v Európskej sieti centier mládeže
(ENYC), spolupráca s členmi siete
je profesionálna inštitúcia s kompetenciami pre
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nedostatočné jazykové zručnosti
zamestnancov
nedostatok akreditovaných vzdelávacích



















prácu s mládežou na regionálnej úrovni
spolupráca so všetkými CVČ na území BBSK
je hostiteľskou organizáciou Európskej
dobrovoľníckej služby
kvalitné projekty CVČ
kvalitne prepracovaný metodicko-organizačný
systém školských športových súťaží
a predmetových olympiád
dobré skúsenosti v oblasti vzdelávania a
organizovaní aktivít v oblasti voľného času
využívanie progresívnych foriem práce s deťmi
a mládežou vo výchovno-vzdelávacom procese
poskytovanie metodickej a odbornej pomoci
v oblasti práce s mládežou pre SŠ
kvalitné personálne zabezpečenie aktivít na
profesionálnej úrovni
kvalifikovanosť, zručnosť, flexibilita a ochota
pracovníkov ďalej sa vzdelávať
podpora vzniku a činnosti ŽŠR na SŠ v BBSK
regionálna pobočka programu Eurodesk
šírenie informácie prostredníctvom webstránok
CVČ - JUNIOR
aktívna spolupráca s ostatnými subjektmi
pracujúcimi s deťmi a mládežou
je vybavené informačnými technológiami
dobré materiálno-technické zabezpečenie
pozitívna klíma a „kultúra“ na pracovisku
získavanie mimorozpočtových finančných
prostriedkov

Príležitosti









programov pre vychovávateľov

Ohrozenia

schválený zákon o podpore mládeže
podpora aktívneho využívania voľného času
zákon o podpore športu
projekty na princípe partnerstva
stratégia celoživotného vzdelávania
prepojenie formálneho a neformálneho
vzdelávania
možnosť výmeny medzinárodných skúseností
na poli práci s mládežou - ENYC
rozšírenie ponuky akreditovaných vzdelávacích
programov




nedostačujúca legislatíva v oblasti práce
s deťmi a mládežou
na verejnosti málo propagované aktivity
organizácií pracujúcich s deťmi
a mládežou môžu negatívne vplývať na
postoj verejnosti k mládeži
a mládežníckym organizáciám

§ 2 bod 1 písm. p) Výsledky úspešnosti CVČ – JUNIOR






Všetky aktivity CVČ - JUNIOR podporujú výchovu a vzdelávanie, pomáhajú
obnovovať vedomosti a zručnosti v súlade s Akčným plánom a Koncepciou rozvoja
mládeže BBSK.
Pri stanovení priorít CVČ vychádza z potrieb mladých ľudí, ktoré získavame
spätnou väzbou na aktivitách organizovaných našim centrom.
Vytvárame vhodné podmienky pre
všeobecný, rovnaký a stály prístup detí
a mládeže k nadobúdaniu nových, obnovovaniu už získaných vedomostí
a zručností.
Rozvíjame talent, zdokonaľujeme praktické zručnosti a prehlbujeme schopnosti
komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti
a kompetencie v oblasti prírodných vied prostredníctvom PO.
V oblasti športu podporujeme rozvoj ďalších kondičných a koordinačných
schopností, výkonnosť, pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
rozvíjame olympijskú výchovu, podchytávame talenty v záujme zvyšovania ich
športového majstrovstva.

16










Máme kvalitne prepracovaný metodicko - organizačný systém školských športových
súťaží.
Posilňujeme úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, tradíciám, ľudským právam
a základným slobodám.
Podporujeme
získavanie
kompetencií
a zručností
v rôznych oblastiach
prostredníctvom vzdelávacej a metodickej činnosti.
Podporujeme občiansku a politickú participáciu mládeže v našom kraji.
Vzdelávame o starostlivosti a ochrane o svoje zdravie, životné prostredie,
upozorňujeme na nebezpečenstvo sociálnopatologických javov a závislostí.
Vytvárame možnosti a podmienky na mobilitu mládeže.
Poskytujeme študentom ÚMB, Banská Bystrica, odbor šport a trénerstvo, odbornú
prax v oblasti školský šport.
CVČ – JUNIOR každoročne pripraví 5 týždňov prímestských táborov pre žiakov ZŠ,
ktoré sa tešia veľkej popularite zo strany detí aj ich rodičov.

Centrum voľného času vďaka podpore zo strany zriaďovateľa – Ú BBSK ponúka široké
spektrum výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, ktoré každoročne dopĺňa
a snaží sa o ich atraktivitu medzi mladými ľuďmi. Chceme tak prispieť k aktívnemu
a zmysluplnému tráveniu voľného času. Za úspešné zvládnutie úloh v školskom roku
2017/2018 patrí poďakovanie aj všetkým zamestnancom CVČ – JUNIOR za ich kvalitne
odvedenú prácu s deťmi a mládežou nášho kraja.
Hlavným cieľom, ktorý si centrum vytyčuje do školského roku 2018/2019, je kvalitnou
činnosťou a zodpovedným prístupom udržiavať úroveň ponúkaných aktivít, rozšíriť ponuku
poskytovaných služieb a tým prispievať k zvyšovaniu prestíže nášho zariadenia.

Mgr. Katarína Bursová v. r.
riaditeľka CVČ – JUNIOR
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