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1. Identifikačné údaje školského zariadenia a personálny stav 

Názov školy: Súkromné centrum voľného času  

Adresa školy: Štúrova 34, 900 01 Modra 

Telefónne  číslo: 033/ 6400 702, 0948 411 202 

Internetová a elektronická adresu školy: www.scvcmodra.sk, cvcmodra@gmail.com 

                                                                       

Zriaďovateľ školy: Občianske združenie SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých žiakov 

a žiačok uršulínskych škôl 

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:  

Mgr. Erika Strelingerová, riaditeľka 

Vedúci záujmových oblastí: 

Mgr. Erika Strelingerová  -  spoločensko-vedná, kultúrna, vzdelávacia oblasť, technická 

oblasť, športová, prírodovedná oblasť     

Mgr. Lenka Eštočinová, sr. Mária Angela OSU - spoločensko-pastoračná oblasť 

Mgr. Lucia Seligová, sr. Caritas OSU -  herňa a klubová činnosť 

 

1.1.  Údaje o počte zamestnancov v SCVČ 

V školskom roku 2014/2015 v pracovali v školskom zariadení SCVČ: 

      riaditeľka SCVČ   

   2 interné vychovávateľky s pedagogickým vzdelaním 

 26 externých zamestnancov - pedagogických pracovníkov 

      z toho: 

      -  2 s ukončeným pedagogickým vzdelaním 

      -  5 s ukončeným vysokoškolským vzdelaním nepedagogickým 

      -  6 študentov školy s pedagogickým zameraním  

      -  3 študenti  iných vysokých škôl 

  1 administratívna pracovníčka 

 

 

1.2.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov SCVČ 

      Počas školského roku 2014/ 2015 neabsolvoval žiaden zo zamestnancov SCVČ ďalšie     

      vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 

 

1.3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

 zariadenia počas školského roku 2014/ 2015 

http://www.scvcmodra.sk/
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    Systém kontroly prebiehal interne prostredníctvom riaditeľky SCVČ a to: 

• priebežne: hlavne pedagogická dokumentácia, triedne knihy, dochádzka a pod. 

• systematicky: cez hospitácie 

• v rámci jednotlivých krúžkov a ich výsledkov: sledujú sa výstupné aktivity 

jednotlivých krúžkov a vedúci krúžkov sú motivovaní k tomu, aby ich realizovali. 

V rôznych krúžkoch je táto realizácia rôzna.  

• odborná a organizačná činnosť bola zabezpečovaná zasadaním pedagogickej rady raz 

polročne (október 2014, máj 2015). Aktuálne otázky boli riešené v užšom kruhu 

vedúcich tých krúžkov, ktorých sa daná záležitosť týkala. 

 

 

2. Prehľad jednotlivých záujmových oblastí pravidelnej činnosti  
 

Priama výchovná práca v Centre voľného času v Modre v šk. roku 2014/2015 prebiehala 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 291 Z.z./1994. 

 

2.1. Prehľad krúžkov a pedagogických pracovníkov v tabuľke. 

Interní pedagogickí 

zamestnanci 

Záujmový krúžok Počet detí – 

september 2014 

Počet detí – 

jún 2015 

Mgr. Erika 

Strelingerová 

Doučovanie zo slovenčiny 7 10 

Doučovanie z matematiky 4 10 

Tradičné ručné práce 5 6 

Detský spevokol 8 3 

Mgr. Lenka 

Eštočinová, sr. Mária 

Angela OSU 

Animátor  7 4 

Tretiacke stretká I. – IV.  38 38 

Stretko pre deti 6 5 

Stretko mladých 20 20 

Angličtina pre ZŠ 4 7 

Mgr. Lucia Seligová, 

sr. Caritas OSU 

Angličtina pre deti 5 7 

DTV 4 10 

Chovateľský krúžok 6 6 

herňa 2111 detí za rok 

 

Externí pedagogickí 

zamestnanci SCVČ 

Záujmový krúžok Počet detí – 

september 

2014 

Počet detí – 

jún 2015 

Brezinová Jarmila Klavír 12 12 

Číková Monika Stolný tenis 5 4 

Mgr. Zuzana Čamajová/ 

Ing. Jana Hotová 

Materské centrum  

39 39 

Mgr. Federič Jozef Šach 7 11 

Satková Zuzka Tvorivé dielne 16 15 

Tvorivý ateliér 10 2 

Hajdušková Alena Práca s hlinou 13 9 

Hanúsková Katarína Narodeninové oslavy 17 osláv za rok 
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Kollárová Barbora Gitarový krúžok 5 3 

Kokoška Jozef Rodinné stretnutia 16 19 

Koreňová Ivana Florbal – ml. chlapci 24 24 

Kulifajová Jelová 

Veronika 

Mažoretky Laskonky 
12 12 

Kubisová Barbora Športové hry  16 10 

Liener Michal Zábavné pokusy 3 3 

Múčková Miroslava Nemčina pre deti 5 4 

Ochabová Barbora Tanečno-pohybový krúžok 14 4 

Pacalajová Marcela Mažoretky MiniLaskonky 15 13 

Pinček Ondrej Miništrantské stretká 13 13 

Pokojná Gabriela Mládežnícky zbor Bárka 12 12 

Sokolík Tomáš Orientačný beh 12 14 

Strelinger Jakub Športový krúžok 7 5 

Walter Peter Modelársky krúžok 10 8 

Žitňanská Erika Pestovateľský 6 7 

Spolu  370 350 

 

 

Dobrovoľníci v SCVČ Záujmový krúžok 

Sekáčová Veronika tretiacke stretká 

Pinček Ondrej tretiacke stretká 

Pappová Patrícia tretiacke stretká 

Ďuricová Dominika tretiacke stretká 

Šefferová Michaela športové hry 

Pokojná Gabriela Mládežnícky zbor Bárka 

 

 

Externí nepedagogickí zamestnanci SCVČ Pracovné zaradenie 

Červenková Silvia Administratívna pracovníčka 

Ing. Žitňanská Erika Upratovacie práce 

Mgr. Federič Jozef Správa počítačov 

 

         

2.2.  Pravidelná záujmová činnosť:  

V školskom rokoku 2014/2015  sa pravidelná záujmová činnosť vykonávala v 

7 oblastiach: 

       Spoločensko-vedná oblasť    

       vedúca oblasti: Mgr. Erika Strelingerová   

       1 záujmový  útvar:  DTV Modra,  

       Spoločensko-pastoračná oblasť 

       vedúca oblasti: Mgr. Lenka Eštočinová, sr. Mária Angela OSU      
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       8 záujmových  útvarov: animátor, tretiacke stretká, stretko pre deti, miništrantské stretká, 

detský spevokol Strom, mládežnícky zbor Bárka, stretko mladých, rodinné stretko 

       Vzdelávacia oblasť  

       vedúca oblasti: Mgr. Erika Strelingerová 

       5 záujmových útvarov:  angličtina pre deti, angličtina pre ZŠ, nemčina pre deti, 

doučovanie zo slovenčiny, doučovanie z matematiky 

       Kultúrna oblasť 

       vedúca oblasti:  Mgr. Erika Strelingerová 

       9 záujmových útvarov:    hra na klavír, gitarový krúžok, mažoretky Laskonky, mažoretky 

MiniLaskonky, tvorivé dielne, tvorivý ateliér, tradičné ručné práce, tanečno-pohybový 

krúžok, práca s hlinou, detský zbor Strom 

       Športová oblasť   

       vedúca oblasti:  Mgr. Lucia Seligová, sr. Caritas OSU   

       6 záujmových útvarov: florbal, šachový krúžok, športové hry, športový krúžok, stolný 

tenis, orientačný beh 

       Prírodovedná oblasť 

       vedúca oddelenia:   Mgr. Erika Strelingerová  

       3 záujmové útvary:   zábavné pokusy, chovateľský krúžok, pestovateľský krúžok 

       Technická oblasť  

       vedúca oddelenia:  Mgr. Erika Strelingerová 

       1 záujmový útvar:   technicko – modelársky  krúžok 

       Kluby 

       vedúca oddelenia:  Mgr. Erika Strelingerová 

       3 záujmové útvary:  materské centrum Modráčik, narodeninové oslavy, herňa 

 

Spolu bolo v školskom roku 2014/2015 otvorených 36 záujmových útvarov. 

 

Údaje o počte detí v šk. roku 2014/2015 v tabuľke: 

 

Záujmová oblasť Počet krúžkov Počet členov 

Spoločensko-vedná 1 10 

Spoločensko-pastoračná 8 118 

Vzdelávacia 5 34 

Kultúrna 9 102 

Športová 6 76 

Prírodovedná 3 16 

Technická 1 10 

Kluby 3 39 

                           Spolu: 36 405 
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3. Prehľad príležitostných aktivít a prezentácie SCVČ na 
verejnosti 

         Príležitostná záujmová činnosť sa v SCVČ deje formou jednorazových alebo 

nepravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží: 

 

3.1. Jednorazové podujatia v šk. roku 2014/2015:  

 Deň otvorených dverí  2.9.2014 

 Cyklistické preteky  27.9.2014 

 Prednáška Ako hovoriť s deťmi o láske  12.10.2014 

 Kultúrny Galavečer modranských škôl  22.10.2014 

 Jesenno-zimná Burza detského ošatenia  25.10.2014 

 Príchod sv. Mikuláša do MC Modráčik  5.12.2014 

 Predvianočné vystúpenie  3.12.2014 

 Príprava koledovania Dobrej noviny – nácviky, chata pre koledníkov 

 Vianočné trhy v Modre  20.12.2014 

 Koledovanie Dobrej noviny  26.12.2014 

 Diskusné stretnutie k otázkam referenda o rodine  1.2.2015 

 Biblický karneval  15.2.2015 

 Kampaň Národný týždeň manželstva 

 Prázdninová púť na Hostýn  

 Strelecké preteky  5.3.2015 

 Dekanátne kolo Biblickej olympiády  12.3.2015 

 Pôstna akadémia speváckeho zboru Bárka  27.3.2015 

 Jarná burza detského ošatenia  28.3.2015 

 Púť prvoprijímajúcich detí do Marianky pri Bratislave  23.5.2015 

 Kurz hlaholiky a život vierozvestov   máj 2015 

 Kampaň – Vypni telku, zapni seba  25.5. – 29.5.2015 

 Vystúpenie na koniec školského roka  3.6.2015 

 Deň rodiny  14.6.2015 

 Turnaj v stolnom tenise  15.6.2015 

 Posledný deň  školského roka v Centre  30.6.2015 

 

3.2. Opakujúce sa podujatia šk. r. 2014/2015  

 súťaže v rámci herne (2 súťaže) 

 tvorivé piatky pre maminy z MC Modráčik (10 podujatí) 

 mesačné ligové zápasy v rámci krúžku Florbal (16 akcií) 

 narodeninové oslavy v MC Modráčik (18 osláv) 

 tanečné vystúpenia mažoretiek LASKONIEK a Mini Laskoniek (8 vystúpení) 

 vystúpenia detského spevokolu vždy v utorok na detskej sv. omši   

 vystúpenia speváckeho zboru vždy v piatok na mládežníckej sv. omši 
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3.3. Jednorazové súťaže šk. r. 2014/2015: 

 Cyklistické preteky – 54 účastníkov 

 Strelecké preteky – 10 účastníkov 

 Biblická olympiáda – 16 účastníkov 

 Florbalové zápasy 

 

3.4. Organizovanie voľnočasových aktivít a klubovej činnosti šk. roku 

2014/2015 

• Účasť na gospelových koncertoch Godzone,  (14 účastníkov) 

• Účasť na futbalovom turnaji MARTINCOUPE (14 účastníkov) 

• Účasť na florbalových súťažiach – Ligové zápasy Bamp, Summer Cup, Slovenský pohár 

Topoľčany   

• Víkendové pobyty – koledníci Dobrej noviny, sústredenie mládežníckeho zboru Bárka  

• Duchovné obnovy pre tretiakov, duchovná obnova mladých zo zboru 

 

Údaje o príležitostnej činnosti v šk. roku 2014/2015 v tabuľke: 

Zameranie Počet podujatí Počet účastníkov 

Spoločenské vedy 22 454 

Rodičia a deti 25 543 

Prírodné vedy a ekológia 0 0 

Kultúra a umenie 25 698 

Telovýchova a šport 23 559 

Technika a informatika 2 27 

Jazyky 0 0 

                       Spolu 97 2281 

 

3.5.  Prázdninová činnosť šk. r. 2014/2015 

 

Letné prázdniny  -  SCVČ organizovalo 8 prímestských táborov: 

 

 

Názov tábora Vedúci tábora Počet detí 

Prázdninový mix zážitkov 

6.7. – 10.7.2015 

I. Koreňová, I. Patrovičová,  

M. Lindtnerová, D. Ďuricová 

36 

Indiánsky tábor 

13.7. – 18.7.2015 

M. Bukvayová, Z. Satková, F. 

Jelemenský 

28 

Technický tábor 

20.7. – 24.7.2015 

P. Walter 11 

Rozprávkovo 

27.7. – 31.7.2015 

M. Bukvayová, J. Hanúsková, 

T. Hanúsková  

30 
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Cesta okolo sveta 

3.8. – 7.8.2015 

J. Hanúsková, Z. Satková, F. 

Jelemenský 

29 

Glória 

17.8. – 21.8.2015 

M. Lindtnerová, Lucia seligová, 

sr. Caritas OSU 

25 

Modré dobrodružstvo 

10.8. – 14.8.2015 

I. Koreňová, D. Ďuricová, 

M. Lindtnerová, 

28 

Fit tábor 

24.8. – 28.8.2015 

M. Lindtnerová, I. Koreňová 28 

                     Spolu  215 

 

Spolu sa na organizovaní letnej prázdninovej činnosti podieľalo: 

 13 pedagogických pracovníkov 

  8 dobrovoľníkov 

 

Údaje o prázdninovej činnosti v šk. roku 2013/2014 v tabuľke: 

 Počet podujatí Počet členov 

Tábory 8 203 

Aktivity v herni 49 detí 

Aktivity materského centra 86  detí 

 

 

3.6.  Ďalšie oblasti činnosti SCVČ v šk. roku 2013/2014 

       Mladí z krúžku Animátorov adoptovali v roku 2008 Nitina Francisa – indického chlapca 

– prostredníctvom projektu Katolíckej charity Slovenska. Ročná finančná podpora vo výške 

180 euro je smerovaná na financovanie jeho vzdelania a zdravotníckej starostlivosti. 

V projekte sme pokračovali aj v tomto roku a budeme aj naďalej. 

3.6.1. Dobrovoľnícka činnosť v SCVČ 

 Je organizovaná hlavne pri rôznych podujatiach Centra  menovaných v predchádzajúcich 

kapitolách Deň otvorených dverí, Kultúrny Galavečer, Deň rodiny a iné. 

V priebehu celého školského roka sa na práci v Centre podieľali: 

- pravidelne – 12 dobrovoľníkov 

- nepravidelne – viac ako 20 dobrovoľníkov 

Zapojenie sa do celosvetových a celonárodných zbierok a kampaní: 

o Boj proti hladu – 600 € 

o Sviečka za nenarodené deti – organizuje o. z. Fórum života  

o Deň počatého dieťaťa – 25. marec – biela stužka 

o Dobrá novina – organizuje o. z. Erko  = 1356 € 84 centov 

o Pôstna krabička – dar núdznym – organizuje SKCH = 85 € 
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Spolu sme vyzbierali 2041 € 84 centov 

Organizovanie charitatívnych zbierok  na podporu DePaul – jeseň 2013 a jar 2014 

 

 

4.  Spolupráca SCVČ s inými subjektmi. 
 

4.1.  Riadenie a vykonávanie projektov na získanie finančných prostriedkov 

• Projekt 4. ročníka Cyklistických pretekov - žiadosť o dotáciu z mesta Modra – 200 €  -   

schválená dotácia 150 € 

• Projekt 2. ročníka Preteku v streľbe zo vzduchovej pušky na 10 m - žiadosť 

o dotáciu z mesta Modra – 150 €  -  neschválená  

• Projekt Kultúrneho Galavečera modranských škôl – žiadosť o dotáciu z mesta Modra  

-  300 €  -  schválená dotácia 100 € 

• Projekt Dňa rodiny - žiadosť o dotáciu z mesta Modra – 150 € - schválená dotácia 150€ 

• Projekt Preteku v orientačnom behu -  žiadosť o dotáciu z mesta Modra – 250 € -  

schválená dotácia 150 € 

 

 

 

4.2.  Spolupráca so školami, školskými zariadeniami a mládežníckymi 

organizáciami 

• ZUŠ v Modre – pri organizovaní umeleckého GALAVEČERA pre modranské školy, 

poskytovanie priestorov SCVČ pre výučbu dramatického odboru ZUŠ  

• Gymnázium K. Štúra – pri organizovaní súťaží, poskytovanie priestoru telocvične 

Gymnázia na tréningy mažoretiek Laskoniek 

• AMAVET , klub v Modre – nezisková asociácia pre mládež, vedu a techniku  

• ERKO -  detská organizácia – podujatia pre deti z tretiackych stretiek  

 

 

4.3.  Spolupráca s inými subjektami 

• Mestské kultúrne stredisko v Modre – účasť na Vinobraní – realizácia tvorivých dielní, 

vianočné trhy, organizácia Kultúrneho Galavečera modranských škôl 

• Mestské kultúrne stredisko v Pezinku – účasť na sprievode Vinobrania v Pezinku 

• FK BlueBerries Modra – spolupráca na vedení florbalového krúžku mladších chlapcov 

• o.z Fórum života – Deň počatého dieťaťa – marec, sviečka za nenarodené deti - 

november 

• o.z SKCH – Slovenská katolícka charita – adopcia priateľa z Indie Nitina Francisa 

• Farský katolícky úrad v Modre – organizovanie: 
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- duchovných obnov pre tretiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie 

- organizovanie detskej sv. omše 

- organizácia podujatí pre krúžok animátor 

•  KMBA – komisia pre mládež v Bratislave – účasť na mládežníckych stretnutiach 

organizovaných KMBA pre mládež bratislavskej arcidiecézy, Vikvet fest, Ktosi ťa 

volá, a iné 

• Šachový klub v Modre – účasť detí zo šachového krúžku na šachovej súťaži  

• Hotel Sebastián –  spolupráca na podujatí Mikuláš vo farskom kostole a tiež pri 

prevádzkovaní letných prímestských táborov (stravovanie) 

 

5. Ciele a koncepcia SCVČ v šk. roku 2014/2015 

Základným cieľom SCVČ je poskytovať kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú 

na aktívne využívanie voľného času detí, mladých a tiež rodičov v zmysle platnej legislatívy. 

Zároveň sa snažíme v čo najväčšej miere tiež podieľať na vedení detí a mladých k tým 

základným ľudským a duchovným hodnotám, ktoré robia každého človeka šťastným. 

Centrum sa snaží vytvoriť atmosféru priateľstva a spolupráce, v ktorej sa spoznané ľudské a 

duchovné hodnoty majú uplatňovať a deti sa ich tu naučia zastať a chrániť. Dôležitá je preto 

spolupráca s farským úradom a všetkými organizáciami kresťanského života.  

Veľmi podstatnou súčasťou koncepcie SCVČ je otázka podpory a ochrany rodiny, najmä 

prostredníctvom vytvárania priestoru a príležitostí pre aktivity a činnosti, ktoré rodinu 

upevňujú a prispievajú k budovaniu vzťahov. V tomto smere sme sa snažili vytvoriť také 

nové aktivity, na ktorých sa môžu spoločne podieľať rodičia s deťmi, prípadne aktivity, ktoré 

vedú rodičia a ponúkajú ich ako deťom svojim, tak ostatným. V tejto oblasti sme vykonali iba 

prvé prípravné kroky a máme zámer ju rozvíjať. 

SCVČ sa chce tiež profilovať ako inštitúcia, ktorej záleží na tradičných hodnotách, ktorá chce 

u detí rozvíjať záujem o tradície, aj tie spojené s naším mestom a regiónom. Preto je dôležitá 

spolupráca s miestnymi školami, mestským úradom a MsKS. Vo všetkých otázkach, ktoré 

sme v tomto roku riešili, bola táto spolupráca uspokojujúca. Zároveň si však kladieme za cieľ 

zintenzívniť ju a zefektívniť, najmä v oblasti komunikácie a spolupráce s mestskými 

inštitúciami.  

Zlepšenie materiálového vybavenia podmienok pre činnosť SCVČ bolo zabezpečené 

priebežnými nákupmi drobného hmotného majetku, najmä pre vybavenie jednotlivých 

krúžkov a ich prácu. Súpis majetku je zaznamenaný v inventúrnom súpise majetku. 

 

6. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení SCVČ. 
 

6.1. Financovanie školy v školskom roku 2014/2015  

 Financovanie školy bolo zabezpečené zriaďovateľom schváleným rozpočtom.  Rozpočet  

Súkromného centra voľného času v Modre  bol tvorený z viacerých zdrojov. Na naše školské 

zariadenie sa vzťahuje  normatívny spôsob financovania. Hlavný zdroj príjmu teda tvorili 

finančné prostriedky pridelené z rozpočtu mesta Modra a obcí, ktorých deti sú členmi Centra. 
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Ostatné príjmy tvorili: príspevok zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy  a plánované 

príjmy z prevádzky  záujmovej činnosti.   

 Podstatnú časť nákladov SCVČ  tvoria mzdové náklady a  k  tomu prislúchajúce odvody.  

Náklady na mzdy a odvody sa financujú z prostriedkov pridelených mestom Modra, obcí, 

ktorých deti sú členmi Centra a ktoré uzatvorili s Centrom zmluvu o spolupráci a 

Bratislavským samosprávnym krajom.  

 Prevádzkové náklady tzn. náklady na chod krúžkov (materiál, služby) SCVČ financuje z  

poplatkov za krúžky a zo vzdelávacích poukazov.  

 Materiálno-technické podmienky školského zariadenia v školskom roku 2014/2015 boli 

primerané.   

 Investičné náklady v tomto období vynaložené neboli.  

 Drobný hmotný majetok vedie SCVČ v operatívnej evidencii - inventarizácia sa vykonáva 

v dvojročnom intervale. V tomto školskom roku prebehla inventarizácia v mesiacoch 

december – január. 

6.2. Personalistika 
 

SCVČ zamestnáva na hlavný pracovný pomer 4 osoby - riaditeľ, 2 vychovávateľky a 1 

administratívna pracovníčka - ostatní zamestnanci sú zazmluvnení dohodami o pracovnej 

činnosti, alebo dohodami o brigádnickej práci študentov.   

Prílohou správy je „Správa o hospodárení  “, v ktorej sa uvádzajú podstatné položky z 

nákladov a výnosov  Súkromného centra voľného času v Modre.  
 

Správa za školský rok 2014/15 bude predložená zriaďovateľovi OZ SABUŽ najneskôr do 

11.11. 2015. 

Správa bude zverejnená v škole na obvyklom mieste oznamov a bude zverejnená na 

internetovej stránke školy. 

 

 

V Modre 7.11.2015                                                                     Mgr. Erika Strelingerová 

                                                                                                         riaditeľka SCVČ 


