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A/ Základné identifikačné údaje: 

 

B/ Počet žiakov k 15.9.2019: K 15.9.2019 bolo do Súkromného centra voľného času, Štiavnická cesta 

80, Ružomberok (ďalej len „SCVČ“) prihlásených a riadne prijatých 282 detí.   

F/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých školské zariadenie 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam učebných plánov: 

SCVČ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prijatých detí podľa Výchovného programu SCVČ. Forma 

výchovy a vzdelávania  - denná. 

        

P
. č

.  

Pracovisko 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

P
o

če
t 

o
d

d
. 

Záujmový útvar 

P
o

če
t 

h
o

d
/ 

   
   

   
 

šk
. 

ro
k/

o
d

d
. 

Poznámka 
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SCVČ Ružomberok, 
Štiavnická cesta 80, 
Ružomberok,          
EP: Bystrická cesta 
192, Ružomberok, 
resp. exteriér; 
športová hala 
Koniareň  

 
 

84 5 Z každého rožku trošku 90  

 

 

od 15.10.2019, pravidelná činnosť 

podľa Výchovného programu 

 

 

22 1 ChillOut! 65 

25 1 Floorball 65 

17 1 Gymnastika 65 

19 1 Horobežči 65 

 
86 4 

Športovo-pohybový 
65 

 
20 1 Šikovné ruky 50 

  
 

    

 
 

    

 

     

Činnosť prebiehala jednak v priestoroch SCVČ na Štiavnickej ceste 80 a v priestoroch elokovaného 

pracoviska SCVČ na Bystrickej ceste 192, resp. v exteriéri, príp. v športovej hale Koniareň formou 

pravidelnej a príležitostnej činnosti prostredníctvom záujmových útvarov.  

 

Plán príležitostných akcií a podujatí SCVČ v šk. roku 2019/2020: stolnotenisový turnaj, florbalový, 

futbalový a kalčetový turnaj, exkurzie, prednášky, besedy a výlety, športové dni, olympiády, cezpoľné 

Názov školského zariadenia Súkromné centrum voľného času,  Štiavnická 
cesta 80, Ružomberok 

Adresa školského zariadenia Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 

Telefónne číslo / fax  školského zariadenia  0918 707 106 

Internetová adresa školského zariadenia www.dotyk.eu 

E – mailová adresa školského zariadenia duhova@dotyk.eu 

Údaje o zriaďovateľovi OZ Happy Moments, Bystrická cesta 192, 034 01 
Ružomberok 

Vedúci zamestnanci školského zariadenia Mgr. Martina Ondríková Dúhová, riaditeľ  
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behy, aktivity pri príležitosti rôznych svetových dní (Svetový deň prevencie týrania detí, výživy, vody, 

zvierat, Zeme,..), tvorivé dielne – jesenné, vianočné, jarné, deň matiek, spoluorganizácia akcií „spanie 

v škole“ so Súkromnou základnou školou, spoluorganizácia akcie „Mikuláš na ľade“ so   Súkromnou 

základnou školou, spoluorganizácia karnevalu v SZŠ, ... 

 

G/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školského zariadenia:  

 

H/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia:  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako aj vedúcich záujmových útvarov, resp. animátorov 

voľného času bolo realizované a zabezpečené: 

 samoštúdiom pedagogických zamestnancov a vedúcich záujmových útvarov, resp. 

animátorov voľného času 

I/ Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti:  

SCVČ svoju činnosť prezentuje najmä prostredníctvom zapájania sa do kultúrno-spoločenských 

aktivít, programov, vystúpení pre verejnosť. Činnosť prebieha najmä pravidelnou činnosťou podľa 

výchovného programu SCVČ, záujmovými, príležitostnými aktivitami podľa záujmu detí. Samotná 

činnosť SCVČ prebieha v úzkej spolupráci so Súkromnou základnou školou a Súkromným školským 

klubom detí, resp. s rodičmi žiakov SCVČ a dobrovoľníkmi. 

Prezentácia na verejnosti: december: Tvorivé dielne s rodičmi + vianočný jarmoček – predaj vlastných 

výrobkov detí, Anjeličkovia v meste - koledovanie v Ružomberku v spolupráci so Súkromnou 

základnou školou a Súkromným školským klubom detí, február: fašiangový karneval s účasťou 

rodičov, máj: floorballový turnaj žiakov, pedagógov a rodičov detí SCVČ. 

J/ Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené:  

V SCVČ realizujeme každoročne projekty v rámci mesta Ružomberok, ale aj samostatne. Zapojili sme 

sa do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení SZŠ pre rodičov aj širokú verejnosť pri rôznych 

spoločenských, kultúrnych príležitostiach a podujatiach. Ďalej sme aktívne spolupracovali pri 

organizácii koncertov a súťaží s inštitúciami, ktoré boli zapojené do spoločných projektov. 

 Projekt „KLUBÁRIK“ - návštevy a exkurzie, príprava tematicky rôznych besied a kult. 

programu  -  Vianočný jarmoček a večierok – príprava výrobkov na jarmoček, nácvik 

 Počet Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Pedagogickí zamestnanci 1 1 0 

Vedúci záujmových útvarov, 

animátori voľného času 
10 10 0 
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tanečných choreografií, Veľká noc – výroba ozdôb na jarmoček  - celoročný projekt, 

spolupráca so SZUŠ, SZŠ  Ružomberok. 

Ostatné plánované akcie a podujatia, ktoré štandardne zastrešuje SCVČ, ako "deň Zeme, deň 

matiek, mesiac venovaný deťom" sa z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 

pandemickým ochorením COVID-19, na základe ktorého Ústredný krízový štáb SR rozhodol o 

preventívnom uzatvorení všetkých škôl a školských zariadení v SR s účinnosťou od 13.3.2020.  

L/ Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školského zariadenia:  

Pre pohybové aktivity deti využívali vonkajšie priestory - dvory školských areálov, telocvične 

(Súkromná základná škola Ružomberok), relaxačno-športovú miestnosť, posilňovňu, pingpongový 

stôl, priamo v mieste sídla SCVČ, resp. na elokovanom pracovisku na Bystrickej ceste 192. 

Priestory, kde prebiehala činnosť majú vyhovujúce hygienické podmienky. Deti majú  k dispozícii 

umývadlo s pitnou vodou a sociálne zariadenia.  

M/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti školského 

zariadenia :  

SCVČ RK rok 2019 rok 2020 
SPOLU 

  1.9.-31.12. 1.1.-31.8. 

Dotácie samospráva        5 809,00 €        11 786,54 €        17 595,54 € 

Dotácia OÚ - vzdelávacie poukazy        2 560,00 €            3 840,00€           6 400,00 € 

Ostatné príjmy        5 700,00 €                        - €            5700,00 € 

účel použitia - zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti (mzdy, prevádzka, materiálno - tech. vybavenie) 
 

N/ Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského zariadenia na 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:  

Vzhľadom k skutočnosti, že z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemickým ochorením 

COVID-19, na základe ktorého Ústredný krízový štáb SR rozhodol o preventívnom uzatvorení všetkých 

škôl a školských zariadení v SR s účinnosťou od 13.3.2020 sa SCVČ v šk. roku  2019/20 nepodarilo 

zrealizovať všetky plánované činnosti, aktivity, či projekty. Mimoriadna situácia si od manažmentu 

školského zariadenia vyžadovala vysokú flexibilitu, teda okamžité prispôsobenie sa zmenám. 

Záujmové útvary, ktoré bolo možné realizovať dištančnou formou boli napriek mimoriadne zložitej 

situácii realizované. 

 V školskom roku 2019/20 sa podarilo zabezpečiť fungovanie SCVČ bezplatne. 

 

O/ Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobre výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

Oblasťou, v ktorej môžeme vyjadriť spokojnosť, je plnenie plánov, ktoré boli stanovené Výchovným 

programom a môžeme ju zhodnotiť ako splnenú, v rozsahu, v akom to bolo vzhľadom k mimoriadnej 

situácii možné. 

V snahe uspieť v súčasnej konkurencii medzi školskými zariadeniami sme sa zamerali najmä na 

splnenie očakávaní zákonných zástupcov a samotných detí. Veríme, že cesta serióznosti a kvality 
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ponúkaných služieb je cesta, ktorá nám zabezpečí dobré meno a stabilné miesto v štruktúre 

školských zariadení v regióne. 

 

 

 

Poznámka: Vyhláška 9/2006 Z. z., §3: 

(1) Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej 

rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na 

schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného 

orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. 

(2) Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je 

zriadená, najneskôr do 31. decembra. 

 

Prílohy: chýba vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. 

 

 

V Ružomberku, 30. októbra 2020. 

 

      Mgr. Martina Ondríková Dúhová, riaditeľ SCVČ 


