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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. VYHLÁŠKA 435/2020Z.z. 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
z 18. decembra 2020 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení  

2. Výchovný program 

3. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri SCVČ Laura Jánoškova 28, 026 01 

Dolný Kubín  

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

k 15.9.2020 / 15-01/. 
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1) Základné identifikačné údaje školského zariadenia SCVČ Laura: 

 

 

Názov:  Súkromné centrum voľného času Laura 

 

Adresa zariadenia:  Jánoškova 28, 026 01 Dolný Kubín 

 

Telefónne číslo 0904 089 467 

 

Internetová a mailová adresa www.sclaura.sk, cvclaura.dk@gmail.com 
 

Zriaďovateľ Laura Združenie mladých- stredisko Dolný Kubín 

 

Vedúci zamestnanec 

 

Mg. Dagmara Čepelová, riaditeľka SCVČ Laura 

 

 

 

2) Základné identifikačné údaje zriaďovateľa  

 

Názov zriaďovateľa:  Laura, združenie mladých- stredisko Dolný Kubín 

 

Adresa zariadenia:  Jánoškova 30, 026 01 Dolný Kubín 

 

Telefónne číslo 0904 089 467 

 

Internetová a mailová adresa www.sclaura.sk, laura.dkubín@gmail.com 
 

Štatutárny zástupca 

 

Mg. Ivan Dauda 

 

 

 

3) Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch SCVČ Laura 

 

3.1.  Údaje o rade školského zariadenia SCVČ Laura:  

 

Rada školského zariadenia pri SCVČ Laura Jánoškova 28, 026 01 Dolný Kubín bola 

ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné 

obdobie Rady SCVČ Laura je 4 roky. 

 

 

3.2. Členovia rady školského zariadenia SCVČ Laura 

 

Meno a priezvisko Zvolený- delegovaný 

Mgr. Anna Jaňáková za zriaďovateľa 

Silvia Rozinová * za dobrovoľníkov 

Alžbeta Pešková za rodičov  

Veronika Kramárová za rodičov 

Bc. Alica Kyselová za rodičov 

http://www.sclaura.sk/
mailto:cvclaura.dk@gmail.com
http://www.sclaura.sk/
mailto:laura.dkubín@gmail.com


*členka rady školského zariadenia Silvia Rovná, po svadbe dňa 10.9.2022 nadobudla priezvisko Rozinová, preto 

už budem uvádzať toto priezvisko 

 

 

3.3 Informácia o činnosti Rady školského zariadenia SCVČ za školský rok 2021/2022 

 

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili zasadnutia Rady školského zariadenia SCVČ 

Laura podľa zápisníc, ktoré sú evidované v sídle SCVČ Laura. Rada školského zariadenia 

SCVČ sa oboznámila pedagogicko- organizačným a materiálno- technickým zabezpečením 

SCVČ Laura, s problematikou týkajúcou sa chodu SCVČ Laura. Prerokovala správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ Laura, jej výsledkoch a podmienkach.  

 

 

3.4  Údaje o poradných orgánoch SCVČ Laura 

 

Stále poradné orgány SCVČ Laura v školskom roku 2021/2022 boli: Rada školského 

zariadenia SCVČ Laura, Pedagogická rada SCVČ Laura. 

Poradné organy sa stretávali podľa plánu a potrieb vyplývajúcich z činnosti SCVČ Laura.  

 

 

4)  Údaje o  počte zamestnancov  

Zamestnan. 

spolu 

Pedag. 

zamestn 

Dobrovoľníci 

1 1 10 

 

 

A. Pedagogickí zamestnanci 

           Počet PZ podľa kariéroveho stupňa PZ uplatňujúci si 
kreditový 
príplatok 

Začínajúci PZ Samostatní PZ PZ s I AT PZ s II.AT 

       0 1        1     0 
Poznámka: Údaje vrátane riaditeľky 

 
Vedúci PZ 

Počet PZ podľa kariérovej pozície 

Uvádzajúci PZ Vedúci výchovnej 
oblasti 

Samostatní PZ 

         1       0        2         1 

 

 

B. Dobrovoľníci 



Dobrovoľníci vedúci 

výchovnej oblasti  

Dobrovoľníci 

vedúci 

záujmové 

útvary  

Mládežnícky 

dobrovoľníci 

0 2 8 

 

 

5)  Údaje o počte účastníkov v záujmových útvaroch  SCVČ Laura 

 

 

Počet detí a mládeže  v  záujmových útvarov ( podľa štatistického výkazu Škôl 15-01 

k 15.9.2021 - 97 

• Deti do 15 rokov: 71 prihlásených  

• deti nad 15 rokov stav k 15.9.2020 – 26 prihlásených  

• deti neprihlásené, ktoré sa zúčastňujú voľnočasových aktivít mimo záujmových útvarov 

Pravidelná záujmová činnosť Zariadenia 

spolu 

jazyky Spoločn- 

ských 

vied 

kultúra  

a umenie 

telový- 

chova  

a šport 

Počet záujmových útvarov 12 1 7 3 1 
Z toho tie, ktoré vedú interní zamestnanci 4 0 6 3 1 
Počet členov záujmových útvarov 107 4 55 45 3 
Poznámka: Druhý zamestnanec od 1.10.2020, preto nie je ešte rátaný v štatistických tabuľkách ako interný zamestnanec 

 

 

Kvôli pandemickej situácií činnosť niektorých záujmových útvarov bola pozastavená. 

Väčšina záujmových útvarov využívala dištančné formy výchovy a vzdelávania 

prostredníctvom rôznych mediálnych aplikácií.  

 

6) Záujmové útvary SCVČ Laura v šk. roku 2021/2022 

 

V zmysle pedagogicko – organizačných pokynov MŠVVaŠ SR, SCVČ Laura organizovala 

svoju činnosť od  1. septembra 2021 do 31. augusta 2022. 

 

Pravidelná záujmová činnosť – krúžková  začínala: 1.9.2021 a končila 30.6.2022. 

 

Hlavné činnosti sú:  Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť. 

 

SCVČ Laura  je otvorené v dňoch utorok v čase 13,30 – 18,15 hod, v stredu v čase 13,15 – 

18,15 hod, vo štvrtok je činnosť presunutá do pastoračného centra na Brezovci a v piatok je 

otvorené v čase 13,00 - 16,00.   Vo štvrtok v čase 9,30 – 11,30 hod je otvorené pre rodičov s 

deťmi na materskej dovolenke.  

 

Činnosť záujmových útvarov SCVČ Laura prebiehala podľa rozvrhu.  



Záujmové útvary viedli zodpovední vedúci a tiež dobrovoľníci. Boli radené do jednotlivých 

oddelení, podľa zameraní. SCVČ Laura v nich  zabezpečovalo výchovu so zodpovedným 

vedúcim za oddelenie. Zodpovedným vedúcim pomáhali dobrovoľníci alebo mládežnícky 

dobrovoľníci. 

 

 

Oddelenie Záujmový útvar 

Počet 

hodín ZČ 

 

Tematická oblasť 

výchovy 

Počet 

VVČ 

Spoločenských vied Stretko 3-4 64,5 Spoločensko- vedná 43 

 Pandičky 64,5 Spoločensko- vedná 43 

 Hurikánové tanečnice 64,5 Spoločensko- vedná 43 

 Hunkongovia 63 Spoločensko- vedná 42 

 Šialené Surikaty 64,5 Spoločensko- vedná 43 

 SČK 63 Spoločensko- vedná 42 

 Biele tigre 63 Spoločensko- vedná 42 

Rodičia a deti Mravenisko 86 Spoločensko- vedná 43 

Kultúry a umenia Gitarový 64,5 Esteticko- kultúrna 43 

 Detský spevácky zbor 64,5 Esteticko- kultúrna 43 

 Kapela 64,5 Esteticko- kultúrna 43 

Jazykov Taliančina 64,5 Jazyková 43 

 

 

7) Metodická činnosť  SCVČ Laura 

 

 Metodická činnosť SCVČ Laura sa zameriavala na :  

- Tematické výchovno-vzdelávacie plány činnosti všetkých záujmových útvarov. 

- Príprava pracovných materiálov na činnosť záujmových útvarov 

 

 

 



 

8)  Údaje o príležitostnej činnosti SCVČ Laura 

 

Príležitostná činnosť je prevažne doplnkovou formou pravidelnej činnosti, organizujeme ju 

formou jednorazových alebo cyklických podujatí. Jedná sa predovšetkým o nocovačky 

záujmových útvarov, ktoré realizoval zriaďovateľ Laura, združenie mladých- stredisko Dolný 

Kubín. Zúčastnili sme sa aj ostatných podujatí zriaďovateľa Laura, združenie mladých- 

stredisko Dolný Kubín, ako napríklad Možno, Putovný tábor, Tri bodky za prázdninami. 

 

 

9) Údaje o priestorových  a materiálno- technických  podmienkach SCVČ Laura 

 

Budova je vybavená nábytkom a technickým zariadením, pomôckami, ktoré patria majiteľovi 

alebo zriaďovateľovi alebo priamo SCVČ Laura, SCVČ Laura môže celé toto zariadenie 

bezplatne používať. K takto používaným priestorom patrí aj dvor a ihriská. Používanie 

priestorov je bezplatné, aktivity zriaďovateľa a SCVČ Laura sú ponúkané zvlášť tým deťom, 

ktoré sú zo sociálne slabších podmienok, tomu je prispôsobená aj suma príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou a hmotným zabezpečením školského 

zariadenia 

 

Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v zodpovedajúcich podmienkach v súlade so všeobecne 

platnými predpismi a normami, vzdelávacími potrebami členov, pedagógov a dobrovoľníkov. 

Pri vytváraní týchto  podmienok dbáme na :  

- potreby detí, pedagógov a dobrovoľníkov, 

- kvalitu, funkčnosť a estetiku prostredia, 

- optimalizáciu sociálnych vzťahov, 

- efektívnosť záujmového vzdelávania, 

- spoluprácu so všetkými účastníkmi a partnermi výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia SCVČ Laura je materiálne zabezpečenie 

priestorov na relaxačné účely, účelne vybavenie oddelení a útvarov na individuálnu 

a skupinovú činnosť. Technické prostriedky potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu 

a rozmnožovanie písomných a obrazových materiálov. 

 

 

10) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove v SCVČ 

Laura 

 

Znalosť bezpečnostných predpisov je v práci s deťmi jedným z kľúčových ukazovateľov. 

Bezpečnosť nie je len fyzická, ale aj psychická a sociálna. Pri jej zabezpečovaní je nutné 

zvažovať všetky možné riziká a prijímať opatrenia k ich eliminácii a minimalizácii.  

Organizačné zabezpečenie: Zabezpečenie dozoru nad deťmi, vypracovanie bezpečnostných 

podmienok v učebniach, telocvičniach, zabezpečenie funkčnosti elektrospotrebičov. 

Výchovné zabezpečenie:Preukázateľné poučenia o voľno-časových aktivitách, priebežná 

výchova k bezpečnému správaniu, poučenie o odmietnutí nevhodných ponúk na trávenie 

voľného času, zoznámenie s platnými predpismi, informácie o poskytnutí prvej pomoci. 

 



Priestory v SCVČ Laura sú z hľadiska bezpečnosti kontrolované a monitorované 

bezpečnostným technikom. Všetci zamestnanci sú preškolení bezpečnostným technikom 

a oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia. Záznam o školení je súčasťou 

dokumentácie SCVČ Laura. S pravidlami BOZP sú účastníci záujmového vzdelávania 

oboznámení na prvom stretnutí záujmového útvaru a musí byť realizované a opakované pri 

každej činnosti v novom prostredí, teréne, pri práci s novým materiálom. Poučenia sa 

zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie. Vychovávateľ zodpovedá za zverených 

členov záujmovej činnosti, pri výletoch, tematických vychádzkach, od času a miesta zrazu až 

do ukončenia činnosti podľa rozvrhu / informovaný súhlas rodiča/. V záujme bezpečnosti detí 

vychovávateľ si vyžiada od zákonných zástupcov dieťaťa súhlas a spôsob odchodu zo 

záujmovej činnosti, písomnou formou. / prihláška na záujmový útvar/. Centrum je 

zabezpečené lekárničkami.  

 

Postup vychovávateľa pri školskom úraze. 

1. Každý úraz je vychovávateľ povinný zapísať do zošita úrazov a oboznámiť zákonného 

zástupcu dieťaťa a nahlásiť riaditeľke SCVČ Laura. 

2. V prípade potreby uskutočniť opatrenia k zaisteniu prvej pomoci poškodeného, podľa 

závažnosti úrazu zaistiť lekárske ošetrenie. Eliminovať možnosť ďalších úrazov. 

3. O úraze informovať riaditeľku SCVČ Laura. 

4. Riaditeľka zistí o aký úraz ide, informuje príslušný orgán. 

5. Opatrenia proti opakovanému úrazu. 

 

 

11) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonávanej Štátnou školskou inšpekciou 

SCVČ Laura 

 

V  školskom roku 2021/2022 v školskom zariadení neprebehla inšpekčná činnosť. 
 

 

12)  Ciele, ktoré si SCVČ Laura určilo v koncepčnom zámere rozvoja na školský rok 

2021/2022  

 

• sledovať rozvoj potrieb a záujmov detí a mládeže a reagovať na aktuálne potreby 

rozvojom aktivít a činností 

• zvyšovať počet adresátov  

• rozvíjať záujmové útvary 

• zabezpečovať  prezentáciu na verejnosti – priamo, cez Web 

• sledovať záujem a návrhy detí a rodičov pre otvorenie ďalších záujmových útvarov 

• realizovať potrebné priestorové úpravy a materiálové vybavenie v náväznosti na 

rozvoj činnosti  

• rozvíjať  efektívnu formu komunikácie s rodičmi, aby postupne rástol podiel rodičov 

na  realizácii zámerov SCVČ Laura 

• rozvíjať otvorenú komunikáciu a dobré vzťahy so subjektmi mesta pracujúcimi s 

deťmi a mládežou 

 

 



13)  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ Laura 

 

1.Dotácia z rozpočtu  mesta Dolný Kubín– originálne kompetencie z podielových daní (výška 

dotácie po rozhodnutí), dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja, dotácia z obcí trvalého 

pobytu detí prijatých do SCVČ Laura. 

2. Príspevky od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou a 

hmotným zabezpečením      školského        zariadenia. 

3. Finančné prostriedky získané od fyzických osôb na činnosť označujúce sa ako dar alebo 

dobrovoľný príspevok 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

 

14)  Spolupráca SCVČ Laura s inými subjektami 

 

Aj v tomto školskom roku sa rozvíjala spolupráca  

• so zriaďovateľom- Laura, združenie mladých, stredisko Dolný Kubín cez nepravidelné 

podujatia a finančnú podporu 

• s rodičmi SCVČ Laura spolupracovalo osobným záujmom o ich deti, hľadaním 

        riešení pre účinnejšiu pomoc, ponukou nepravidelných aktivít pre rodičov 

 s predchádzajúcim zisťovaním záujmu 

• so subjektami mesta  pracujúcimi s deťmi a mládežou. 

 

 

Záver: 

 

Naše SCVČ Laura poskytuje dlhoročne rozmanitú ponuku záujmových útvarov, ktorú 

každoročne obohacuje o nové tvorivé aktivity či už v pravidelnej záujmovej činnosti, alebo 

účasťou na organizovaní príležitostných podujatí zriaďovateľa.  

Bohatá činnosť SCVČ Laura je výsledkom spolupráce všetkých zamestnancov a 

dobrovoľníkov, vedenia SCVČ Laura ako aj organizácii a subjektov, s ktorými 

spolupracujeme. Dôležitou súčasťou je aj propagácia nášho SCVČ Laura pri prihlasovaní 

členov a počas roka prostredníctvom podujatí zriaďovateľa a iných foriem, ktoré propagujú 

SCVČ Laura na verejnosti / články v novinách, aktuálna webová stránka, .../ 

Aj napriek neľahkým konkurenčným podmienkam pri získavaní detí pre zmysluplnú 

záujmovú činnosť konštatujem, že máme stále dosť záujemcov v pravidelnej i príležitostnej 

činnosti. Vyžaduje si to však neustále prispôsobovať našu činnosť meniacim sa záujmom detí 

a mládeže. K tomu prispievajú aj zanietení dobrovoľníci v SCVČ Laura, ktorí sú kreatívni 

a schopní prispôsobovať sa meniacim trendom vo voľnom čase. 

Na záver by som vyzdvihla náročnú a záslužnú prácu vychovávateľov, ako aj všetkých 

dobrovoľníkov v našom SCVČ Laura, kde je prevádzka celoročná, teda aj cez prázdniny, ako 

aj každodennú prácu zameranú na zmysluplné využitie voľného času detí. Táto práca  si často 

vyžaduje aj obetovanie svojho osobného času na kvalitné zabezpečenie činnosti SCVČ Laura. 

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom aj dobrovoľníkom, tiež rodičom a tým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom spolupracujú na výchovno- vzdelávacej činnosti SCVČ Laura.  

 

 

 

 

 

 



Súkromné centrum voľného času Laura 

Jánoškova 28, 026 01 Dolný Kubín  

IČO: 42056802, e-mail: cvclaura.dk@gmail.com, www.sclaura.sk 

 

 

 

 

 

  

  
  
 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromného centra 

voľného času Laura Jánoškova 28, 026 01 Dolný Kubín za školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

I. Prerokované v pedagogickej rade 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.9.2022 

 

 

 

        --------------------------------- 

        Mgr. Dagmara Čepelová 

        riaditeľka SCVČ Laura 

 

 

 

II. Prerokované v rade školského zariadenia 

 

S Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školský rok 

2021/2022  bola prerokovaná v rade školského zariadenia dňa: 27.9.2022 

 

 

         

 

 

                                                                                     ---------------------------------------- 

         Veronika Kramárová                                                                             

predsedníčka rady školského 

zariadenia 

mailto:cvclaura.dk@gmail.com
http://www.sclaura.sk/

