
1 

 

Centrum voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov 020 01 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a   o   č i n n o s t i 
 

 

 

Centra voľného času Včielka v Púchove 

 
 

 

  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu vypracovala a predkladá:                PaedDr. Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včielka  

Dňa:    31. 1. 2014                                                         



2 

 

 

Výchovný program - Motto: 

„Myšlienka je ako kvet, reč je ako včela a skutok je ako plod.“ 
                                                                Ralph Waldo Emerson 

 
Spojme myšlienky a reč všetkých generácií, aby sme mohli 

zbierať plody svojej práce v činoch  šťastných detí. 
 

Základné identifikačné údaje: 
Názov školského zariadenia:    Centrum voľného času Včielka  

Adresa:                                     Športovcov 904, Púchov, 020 01 

IČO:        36128546     

Tel. kontakt:              042/4631 628 

Internetová a a elektronická adresa školy: www.cvcpuchov.edu.sk 

                                                             e-mail:             cvc.vcielka@gmail.com, 

cvc.vcielka@atlas.sk 

Zriaďovateľ:        Mesto Púchov 

Zamestnanci CVČ Včielka: 
Riaditeľka CVČ:   PaedDr. Alena Strýčková 

    Ekonomické oddelenie:        Mária Lepulicová 

    Vychovávatelia CVČ:  Bc. Marta Cíbiková, Ing. Gabriela Támová 

                                           Mária Vítková, Mgr. Denisa Bašková,  

     Bc. Monika Belianská 

Zamestnanci na MD:   Bc. Katarína Janušicová   

     Mgr. Ľudmila Bučková-Kvaššayová 

 Údržba zariadenia:   Eva Danihlíková 

Počet interných zamestancov: 8 Počet externých zamestnancov: 25        Dobrovoľníci: 3 

 

Členovia Rady školy pri CVČ Včielka, zvolenej 13. 3. 2012: 

Predseda:  Bc. Marta Cíbiková – zástupca pedagogických zamestnancov 

Členovia:  Jarmila Halušková – zástupca rodičov 

Lenka Bizoňová – tajomník, zástupca rodičov  

Eva Danihlíková – zástupca nepedagogických zamestnancov  

Irena Kováčiková – delegovaný zástupca zriaďovateľa  

 

SRRZ-RZ pri CVČ Včielka Púchov  

 Predseda:  Anna Belásová 

 Tajomník:  Mgr. Ľudmila Bučková, Kvaššayová 

 Pokladník:  Mária Vítková 

 Členovia:  Ing. Martina Škulcová 

    Jarmila Kolenová 

http://www.cvcpuchov.edu.sk/
mailto:cvc.vcielka@gmail.com
mailto:cvc.vcielka@atlas.sk
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1. Základná charakteristika školského zariadenia: 

Centrum voľného času Včielka (ďalej len CVČ Včielka) je školské  zariadenie Mesta 

Púchov s celoročnou prevádzkou, zabezpečujúce  výchovno-vzdelávaciu, záujmovú  

a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov v ich voľnom čase. Od 1. 4. 2002 je CVČ Včielka 

zariadenie s právnou subjektivitou, samostatná rozpočtová organizácia. Má dlhoročnú 

históriu, bolo založené 15. 10. 1961 ako Dom pionierov a mládeže v Púchove. V súčasnosti 

sídli v areáli MŠK Púchov, v objekte bývalej lodenice. CVČ Včielka má bezbariérový prístup 

pre telesne postihnuté /znevýhodnené/deti a mládež. K CVČ Včielka patrí Púchovské 

ekocentrum, Detské včelárske múzeum, vybudovaná Včelnica, súčasťou je Materské centrum 

Drobec pre mamy s deťmi do 3 rokov, Hniezdočko – pre telesne a mentálne postihnuté deti 

a mládež.  

Cieľ školského zariadenia:  Podporiť aktívne a zmysluplné využívanie voľného  

času, mimoškolských  aktivít a prehĺbenie spolupráce medzi školou a rodinou u detí, 

mládeže a dospelých. Pripraviť do života vzdelaného človeka, schopného celoživotne sa 

vzdelávať. 

CVČ Včielka je v prevádzke denne spravidla od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

CVČ Včielka navštevujú deti materských škôl, žiaci základných škôl, študenti 

stredných škôl, poslucháči vysokých škôl, zamestnaná a nezamestnaná mládež a dospelí 

z mesta a okolia. V súčasnosti evidujeme členov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj 

z rómskych rodín. Členmi záujmových útvarov sú aj telesne a mentálne postihnutí. 

 

2. Záujmová činnosť:  

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase realizuje zariadenie v týchto výchovných 

oblastiach: spoločensko-vedná, vzdelávacia, pracovno-technická, prírodovedno-

environmentálna, esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telesná 

a športová 

Pravidelná záujmová činnosť: 
Počet záujmových útvarov (podľa štatistického výkazu Škol 15-01 k 15.9.2013):  

 

Počet záujmových útvarov k 31. 1. 2014 
 

Pravidelná 

záujmová 

činnosť 

Jazyky SPV Prírod. 

vied 

Vedy, 

 techn. 

Kultúry 

a 

umenia 

Telových. 

a šport 

 

Ekol. 

výchovy 

Rodičia 

a deti 

Spolu 

Počet ZÚ 9 1 3 3 45 8 1 2 64 

Počet 

členov 

v ZÚ 

85 8 20 18 415 139 8 45 738 

Pravidelná 

záujmová 

činnosť 

Jazyky SPV Prírod. 

vied 

Vedy, 

techn. 

Kultúry 

a 

umenia 

Telových. 

a šport 

 

Ekol. 

výchovy 

Rodičia 

a deti 

Spolu 

Počet ZÚ 15 1 2 1 47 8 1 2 79 

Počet 

členov 

v ZÚ 

150 8 14 12 480 99 7 39 809 
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Zoznam ZÚ za I. polrok 2013/2014: 

Oblasť výchovy: Záujmový útvar: Počet skupín ZÚ: 

Spoločensko –

vedná oblasť, 

vzdelávacia 

/jazyky, 

spoločenské vedy, 

rodičia a deti/ 

Baby English – pre rodičov  s deťmi od 3- 4 rokov /jazyky/ 1 

Pupil´s English – v CVČ Včielka /jazyky/ 2 

Preschool English – MŠ Mládežnícka, MŠ Nosice,  

MŠ Požiarna 1292, MŠ 1. mája, MŠ Chmelinec /jazyky/ 

10 

Angličtina pre ZŠ I., II. v CVČ Včielka /jazyky/ 2 

Mini spisovateľ/žurnalista /SPV/ 1 

 MC Drobec – pre rodičov s deťmi do 3 rokov /rodičia a deti/ 1 

 Hniezdočko – pre deti a mládež so znevýhodnením / rod. a deti/ 1 

Prac. –techn. obl.  Leteckí modelári 1 

Prírodovedno -

environmentálna 

oblasť  

S lupou do prírody /ekol. výchova/ 1 

Včelársky /prír. vedy/ 1 

Rybársky /prír. vedy/ 1 

Esteticko –

kultúrna 

oblasť  

Mažoretky /prípravka, juniorky, seniorky/  4 

Disco Show Dance – moderný tanec 1 

Tanečné ZÚ  Nelly/pom-pom /kateg. podľa veku a počtu/ 17 

Hip – hop  2 

Folklórna skupina Šúpolienka I., II. 2 

Balet 2 

Country tanec 1 

Vitráž – maľovanie na sklo 1 

 Leonardo – pre 2. stupeň ZŠ a SŠ výtvarný ZÚ, FOTO/grafika 2 

 Pastelkáči – výtvarný ZÚ 3 

 Aranžovanie kvetín 1 

 Zvonček, Hrnček – hrnčiarstvo, keramika 2 

 Dekorko – rôzne materiály a dekor. techniky 1 

 Výroba šperkov a drobných darčekov 1 

 Hra na flautu 1 

 Hra na gitare – začiatočníci, pokročilí 4 

 Spevácka skupina Apoidea 1 

 Divadelný  1 

Telesná a  Futbalová prípravka 1 

športová oblasť Tenisová prípravka 1 

 Gymnastika 4 

 Kondičné cvičenia pre deti 1 

 Krasokorčuľovanie 1 

 Hádzaná pre dievčatá /od 9-12 r./ 1 

 Šach 1 



5 

 

 

Príležitostná činnosť – uskutočnené podujatia v I. polroku:  
 

Regionálne, okresné súťaže a  olympiády: OK Technická olympiáda, OK Matematická 

olympiáda kat.  Z5, Z9, OK Olympiáda slovenského jazyka, OK Olympiáda anglického 

jazyka, OK Olympiáda nemeckého jazyka, OK Šaliansky Maťko, OK MY POP STAR 

 

0kresné, regionálne., krajské a celoslovenské športové súťaže a podujatia: OK cezpoľný 

beh ZŠ+ SŠ, OK veľký futbal SŠ, OK stolný tenis ZŠ+ SŠ, OK šach ZŠ, KK šach ZŠ, OK 

malý futbal ml.ž. ZŠ + predkolá, OK halový futbal SŠ, OK basketbal SŠ+ ZŠ, OK volejbal SŠ 

+ ZŠ, OK hádzaná D SŠ + ZŠ , OK vybíjaná ZŠ + predkolá, OK Aerobik SŠ, OK Florbal SŠ. 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných CVČ Údaje o aktivitách, do kt. sa CVČ zapojilo 

Memoriál Janky Jakubíkovej – súťaž 

mažoretkových skupín – súťaž poriadaná 

v spolupráci s Mestom Púchov 

Vystúpenie mažoretiek na otvorení šk. roka 

v ZŠ Mládežnícka 

Burza detských vecí a hračiek v MC Drobec Vítanie prvákov v ZŠ Komenského 

Dni otvorených dverí CVČ Včielka Oslavy 200. Výročie Š. Závodníka v Pružine 

Šmolkoburza Festival mažoretkových skupín Trenčín 

Baby Halloween Party – MC Drobec Vítanie cyklistov – vystúpenie mažoretiek 

Dohňany 

Tvorivé dielne Sova, sovička má veľké očičká 

v MC Drobec 

Púchovský jarmok – prezentačné tvorivé 

dielne v stánku CVČ Včielka 

Tvorivé dielne – vyrezávané tekvičky Púchovský jarmok- kult. program 

Tvorivé dielne – Jesenné aranžovanie/jesenné 

prázdniny/ 

Otvorenie divadla v Púchove – vystúpenie 

mažoretiek 

Tvorivé dielne – Veselá maľba na sklo 

/jesenné prázdniny/ 

Vystúpenie pre seniorov DSS Púchov 

/kolonka/ 

Tvorivé dielne Vianoce so ŠZŠ /klub/ BIO jarmok v Trenčíne – prezentačný stánok 

a vystúpenie 

FS Šúpolienka – sústredenie tanečných skupín Vystúpenie pre seniorov – nové divadlo 

Púchov 

Mikulášske prekvapenia v Preschool English Svetlušky – umelecká súťaž pre ZŤP 

poriadaná PB osvetovým strediskom 

Mikuláš v Nosiciach Chalupkovo Brezno – súťaž pedagogických 

zamestnancov 

Tvorivé dielne Hniezdočko a klienti v DSS 

Nosice 

Výstava stredoškolák – Trenčín – prezentácia 

činnosti CVČ a vystúpenie tanečníkov 

Tvorivé dielne hniezdočko s rodičmi – 

Vianočné ozdoby 

Sabinovská palička – súťaž v mažoretkovom 

športe v Sabinove 

Mikulášska streda v MC Drobec Literárna Senica L. Novomestského 

Vianočné tvorivé dielne Mikulášsky jarmok - vystúpenie 

Mikulášsky týždeň v CVČ Včielka Mikulášsky jarmok – prezentačný stánok 

Novoročná diskotéka Vystúpenie na jarmoku – Vianočné tradície v 

Mestečku 

Sústredenie tanečných súborov – mažoretky 

v CVČ Včielka 

Výstava Jahrada - Trenčín 

Ples CVČ IV. Tanec so včielkami – 

vystúpenie tanečníkov a speváčky 

Prvá veľká cena Púchova v krasokorčuľovaní 
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Sústredenie tanečných súborov – Hip – hop 

v CVČ Včielka 

Literárna súťaž – Tak píšem ja – Žiar nad 

Hronom 

Školenie mažoretkových súborov v CVČ pre 

iné súbory 

Zlínsky Vorvaň 2014 – vystúpenie  

Sústredenie mažoretkových súborov – 

Belušské slatiny 

Majstrovstvá mládeže Valašska v šachu 

Rozmiestnenie vtáčích búdok v materských 

školách v spolupráci so žiakmi ZŠ Mládež. 

Vystúpenie tanečníkov – Ples - Ladce 

Vystúpenie detí z angl. jazyka v MŠ  EVVO Workshop v rámci projektu česko-slovenskej 

spolupráce škôl v Environmetálnej výchove 

Programy a tvorivé dielne Púchovského 

ekocentra pre školy 

Konzultačné návštevy na školách zapojených 

v medzinárodnom  programe Zelená škola 

 
3.  Dosiahnuté výsledky v súťažiach v I. polroku 2013/2014 

 

Názov súťaže, olympiády celoslovenské 

kolá 
 

Sabinovská palička 1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

4. miesto 

8. miesto 

8. miesto 

Mininformácie pom – pom – juniorky 

Miniformácie pom-pom  - kadetky 

Kategória XL seniorky - Ladies 

Veľké formácie pom-pom - seniorky 

Kategória  Juniorky - sólo baton  -  Vanessa Ladecká 

Kategória Kadetky - sólo baton  -  Romanka Halušková 

Kategória Seniorky  - sólo baton -  Nikola Staňová 

Kategória Miniformácie baton -  seniorky 

1. veľká cena 

Púchova v 

krasokorčuľovaní 

1. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

5. miesto 

6.miesto 

6. miesto 

7. miesto 

7. miesto 

10. miesto 

12. miesto 

15. miesto 

Kategória interpretačné korčuľovanie „C“ –IKC Terézia Viselková 

Kategória Juniorky - Sabina Drábová  

Kategória – IKB - Nikoleta Drábová 
Kategória - Nádeje 10 - Janka Novacká 

Kategória - Nádeje 7 - Liliana Drábová 

Kategória staršie žiačky - Iva Novacká   
Kategória -  Nádeje 9 - Katarína Krekáčová   

 Kategória – IKB -  Paula  Krekáčová  

 Kategória - Nádeje 7 -  Alexandra Ridošková  
Kategória - Nádeje 8 – Lucia Kolmanová 

Kategória interpretačné korčuľovanie „C“ –IKC – Alexandra Rafajová 

Chalupkovo Brezno Zlaté pásmo 

Zlaté pásmo 

Kategória – tvorba pre deti – Dáša Illyová 

Kategória – umelecký prednes – Dáša Illyová 

 Medzinárodné 

kolá 

 

Mistrovství mládeže 

Valašska v šachu 

8. miesto 

11. miesto 

Lívia Bajzová 

Marián Stopka 

Apimondia Kyjev, 

Ukrajina – včelárska 

výstava 

1. miesto 

2. miesto 

Výtvarné práce - zlatá medaila – Zdenka Jurgová 

 Výtvarné práce -strieborná medaila – Andrea Pechová 

 
Vyznamenanie primátora Mesta Púchov za úspešnú reprezentáciu Mesta Púchov: 

Nikola Halasová – úsek kultúry 

Adriana Rosinová - úsek kultúry 

Dominika Ladecká- úsek kultúry 

Simona Mošková - úsek kultúry 

Tomáš Šulík - úsek prírodovedy 

Andrea Pechová - úsek kultúry 
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4.  Údaje o projektoch, do ktorých je CVČ Včielka zapojené 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

„Ekologicky 

v odpadovom 

hospodárstve.“ 

Projekt podporený 

Mestom  Púchov 

 

September 2013 Jún 2014 Projekt vnáša do 

púchovských škôl 

v spolupráci s Mestom 

Púchov prvky 

trvaloudržateľného 

rozvoja.  

„Šach na školách“ September 2013 Jún 2014 Rozvoj logického 

myslenia žiakov, účasť 

na medzin. turnajoch 

 

5. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach CVČ Včielka:              
CVČ Včielka v Púchove je v podnájme Mestského športového klubu v Púchove  

( MŠK Púchov s. r. o). Pravidelná a príležitostná činnosť sa organizuje nielen v priestoroch 

CVČ Včielka, ale aj na ZŠ a  SŠ okresu Púchov, spolupracujeme so Športcentrom, MŠK, 

Informačným centrom mladých, Krasoklubom. 

CVČ Včielka na svoju širokospektrálnu činnosť má nevyhovujúce priestory. 

 

Učebne CVČ Včielka pre záujmovú činnosť: 

 seminárna miestnosť – Malé Slovensko 

 hrnčiarska dielňa 

 tanečná miestnosť 

 športová miestnosť 

 dve miestnosti Ekocentra – „U krtka“ 

 ateliér 

 

6. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 

Včielka: 
CVČ Včielka je financované z podielových daní, výška dotácie v kalendárnom roku 

2013 bola 65,14 €. Mimo rozpočtu od mesta na počet detí s trvalým pobytom v meste Púchov, 

na ktorých bol vypočítaný rozpočet,  bolo CVČ Včielka dofinancované aj finančnými 

príspevkami od obcí, ktorých deti navštevujú v zariadení záujmovú činnosť. Náklady na 

dieťa, ktoré nedofinancovala obec uhradil na základe Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojenou s činnosťou CVČ zákonný zástupca 

dieťaťa. Taktiež bolo CVČ Včielka podporované  dotáciou pre SRRZ-RZ  pri CVČ Včielka 

od mesta Púchov, ktorú povinne zúčtovalo v zmysle platnej legislatívy.  

 

A/ Údaje pre rozpočet 2014 

Počet detí s trvalým pobytom na území mesta Púchov – 460. 

Počet detí z obcí – 137 

Počet detí spolu - 597            

 

B/  Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Výška príspevku od rodiča na dieťa do 18 rokov je 3 € na mesiac, od 18 rokov je 3,50 €.          

                    

Tieto príjmy boli použité na úhradu energií, úhradu poplatkov za komunálny odpad, 

výdavkov za údržbu výpočtovej techniky a software, nákup materiálu, vybavenie priestorov 

na krúžky potrebným  nábytkom, nákup látok a šitie kostýmov pre tanečné a mažoretkové 

súbory, vyplatenie dohôd o vykonaní práce. 
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7. Analýza súčasného stavu 

 
 

SILNÉ STRÁNKY 

- reprezentácia mažoretkového športu 

v európskom meradle 

- reprezentácia mladých včelárov na 

európskych súťažiach 

- širokospektrálna environmentálna 

výchova pre MŠ, ZŠ, ŠZŠ 

- úspešné koordinovanie OK, KK 

v oblasti vedomostných súťaží 

a v oblasti športu 

- úspešná spolupráca s rodinou v MC 

Drobec 

- práca so znevýhodnenými deťmi a 

mládežou a ich integrácia 

- kvalitná letná činnosť  

- komunikácia s rodičmi 

- priestor pre tvorivé aktivity v rámci 

tvorivých dielní – aktívne využitie 

času počas prázdnin  

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- nedostatok priestorov pre činnosť 

- preťaženosť a vyčerpanosť 

zamestnancov 

 

 

 

 

 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 

- poradenstvo v oblasti práce so 

znevýhodnenými 

- rozvoj včelárstva prostredníctvom 

Včelárskeho múzea a Včelnice 

- rozvoj regionálnej výchovy 

prostredníctvom stálej expozície 

Malé Slovensko 

- poradenstvo v rámci 

medzinárodného projektu Zelené 

školy 

- zviditeľnenie CVČ Včielka 

prostredníctvom podujatí a aktivít 

pre širokú verejnosť 

 

RIZIKÁ 

- konkurencia iných organizácii  

v  oblasti voľného času  

- konkurencia novovzniknutých 

tanečných súborov 

- slabé ponuky na vzdelávanie 

vychovávateľov CVČ ku 

kreditovému systému  

- novela zákona diskriminuje CVČ 

zriaďovateľov CVČ oproti obciam 

- financovanie od obcí je 

nedostatočné, nie každá obec je 

ochotná sa spolupodieľať na 

financovaní CVČ 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

1. Plán práce  CVČ Včielka v Púchove na školský rok 2013/2014. 

2. Ďalšie podklady:  

 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže podľa 

stavu k 15.9.2013 /15-01/. 

 Priebežná správa za I. polrok – Projekt Ekologicky v odpadovom hospodárstve 

v šk. r. 2013/2014 CVČ Včielka Púchov. 

 Výsledkové listiny súťaží a podujatí. 

 

 
 


