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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
3. Plánu práce školského zariadenia na školský rok 2019/2020. 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení. 
5. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ DÚHA Humenné. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Centra voľného času DÚHA Humenné za školský rok 2019/2020. 
 
 
 Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školského zariadenia: Centrum voľného času DÚHA   
2. Adresa školského zariadenia: Námestie slobody 48, 066 01 Humenné 
3. telefónne číslo: 057 7722744-5, 057 7886170, faxové číslo: 057 7886171 
4. Internetová adresa: www.duhacvc.sk, e-mailová adresa: cvche@cvche.edu.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Humenné 

 6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Ing. Marián Balko                   riaditeľ školského zariadenia (od 28.05.2019) 
  
  
  

RADA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI CENTRE VOĽNÉHO ČASU DÚHA HUMENNÉ 
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné 
 
      Rada školského zariadenia pri Centre voľného času bola zriadená v zmysle § 24 ods.3 zákona 596/ 
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Činnosť rady školského zariadenia za školský rok 2019 / 2020 
 
      Na zasadnutiach Rady školského  zariadenia  boli jej členovia oboznamovaní s výsledkami 
výchovno-vzdelávacieho procesu, s plnením úloh, so Správou výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach,  s hospodárením a finančným zabezpečením školského zariadenia, 
s plánom práce školského zariadenia na školský rok 2019/2020  a s dianím v Centre voľného času 
Dúha. Rada školského zariadenia  zasadala v školskom roku 3  krát, vyjadrovala a presadzovala 
záujmy verejné, detí a rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a riešila aktuálne 
otázky týkajúce sa Centra voľného času Dúha. 
 
Členovia rady školského zariadenia pri CVČ Dúha Humenné v šk. roku 2019/20. 
 
 Meno a priezvisko                  Funkcia               Zvolený / delegovaný/ za 
 
 Mgr. Agáta Sakaliková            predseda            pedagogických zamestnancov 
 Jana Kaňuková                         člen                      nepedagogických zamestnancov 
 Silvia Matuščáková                 člen                      zástupca rodičov 
 Ing.  Alena Židová                    člen                      zástupca zriaďovateľa 
 Mgr. Helena Ufnárová            člen                      zástupca zriaďovateľa 
 
 
 

mailto:cvche@cvche.edu.sk
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Výročná správa o činnosti Rady školy za Šk. rok 2019/2020 bude zverejnená aj na internetovej 

stránke nášho školského zariadenia ( www. duhacvc. sk ).  

 

 

 

V  Humennom dňa  20.10.2020 

 

                                                                                    Mgr.Agáta Sakaliková  

                                                                                    predseda RŠ 
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 Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
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Počet záujmových útvarov 58 8 2 2 9 37 

Záujmové útvary vedené 
internými pedagógmi 

 
7 
  
 

0 0 0 4 3 

Počet členov záujmových 
útvarov 

1380 323 72 24 237 724 

z toho počet do 15 rokov 812 182 15 9 125 481 

z toho nad 15 rokov 568 141 57 15 112 243 

 
 
V šk. roku 2019/20 navštevovalo záujmové útvary v CVČ DÚHA   1380  členov z Humenného . 

Pracovali v 58  záujmových útvaroch  254 členov odovzdalo vzdelávacie poukazy. 

 
Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§2 ods.1 pís. g) 

      Počet 
zamestnanci CVČ 8 
Z toho PZ 3 
Z počtu PZ   
- kvalifikovaní 3 
- nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 
Z toho NZ 5 
Z počtu NZ  
- školský psychológ 0 
- špeciálny pedagóg 0 
- upratovačky 1 
- ostatní  4 

 
 
 
 



 

 
6 

 

 

PA

GE 

\*A

rabi

c 9 

 
Zoznam vychovávateľov a ich oblasť záujmovej činnosti 
 
Meno a priezvisko Oblasť záujmovej činnosti 
Bc. Jana Blichová oddelenie T V a Š 
Mgr. Agáta Sakaliková esteticko-výchovná oblasť 

 
 
Odbornosť vedenia záujmových útvarov v školskom roku 2019/2020 
 
V období september 2019 – jún 2020 prebiehala činnosť pod vedením troch kvalifikovaných 
pedagogických zamestnancov CVČ Dúha v Humennom a 51 externistov. 
 
    Vedúci pri práci v ZÚ dohliadali a usmerňovali činnosť detí a mládeže pri organizovaní voľného 
času tak, aby činnosť nemala pasívny charakter, ale aby a rozvíjali spoločensky prospešné aktivity.  
 
 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) :  
 
Príležitostná záujmová činnosť 
 
      Príležitostná záujmová činnosť prebiehala vo forme jednorazových akcii, ktoré boli pripravované 
pre deti, mládež a dospelých regiónu Humenné. Hlavným cieľom príležitostnej činnosti bolo zapojiť 
do činnosti CVČ  aj tie deti a mládež z okolia, ktoré sa nestretávajú pravidelne a nepracujú 
v záujmových útvaroch. Týmto spôsobom si deti a mládež vytvárali kladný vzťah k CVČ. 
Všetky  akcie boli organizované na báze dobrovoľnosti a boli to akcie z oblasti kultúry, umenia, 
prírodovedy a ekológie, techniky, športu, turistiky a spoločenských vied. 
Prezentovali sa na nich súbory, krúžky a kluby s výsledkami svojej práce, čo prispelo k propagácii 
CVČ DÚHA a zároveň to bolo pre našich členov motiváciou k ďalšej činnosti.   
      Činnosť prebiehala v pracovných dňoch, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja 
s prihliadnutím na pamätné dni a sviatky. V CVČ  DÚHA prebiehajú divadelné predstavenia pre MŠ, 
ZŠ a SŠ. 
 
Záujmová oblasť 
 
      Medzi najnavštevovanejšie záujmové útvary v šk. roku 2019/2020 sa zaradili tanečný krúžok ,  
karate, plávanie, tenis,  volejbal,  zumba,  aerobic,  box,  výtvarno-keramický,  ženský futbal, letecký 
modelár, capoeira, taekwondo a  lampášik.  
 
Pravidelná záujmová činnosť     
 
 

       Názov  ZÚ        Vedúci ZÚ         Počet členov                        
        do 15 rokov 
  

Počet členov 
nad 15 rokov 

Karate  Blichová Jana              97                   14    

Relaxačne cvičenie Blichová Jana                7               13 

Fitnes Blichová Jana              20               37 
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Krúžok karate 
 
 
      V uplynulom školskom roku od septembra 2019 zaznamenal záujmový útvar vo svojej činnosti 
viacero  pozitívnych úspechov. K najväčším patrí to, že krúžku sa podarilo získať pre pravidelné 
športovanie   viac ako 40 nových cvičencov, zúčastniť sa viacerých súťaží poriadaných Východoslo-
venskou úniou karate, Tatranskou úniou karate a Slovenským zväzom karate. Cvičenci sa priebežne 
umiestňovali na postupových miestach. Cvičenci pravidelne trénovali pod vedením trénerov klubu 
Ing. Michala Mihalíka, PhD., Bc. Jany Blichovej.  Krúžok karate usporiadal pre svojich cvičencov zau-
jímavé poznávacie výlety v okolí Humenného, kde sa do činnosti zapojili aj niektorí rodičia našich 
cvičencov.  Pravidelnosť tréningov v Športovej hale, CVČ DÚHA Humenné priniesli úspech hlavne 
v nasmerovaní deti a mládeže k športovej činnosti – cvičenie s náčiním (palice, tonfy, ňun čaku....), 
ktoré rozšírili škálu cvičení a viac zatraktívnili celé cvičenie.  Rozvoj športovej súťažnej činnosti 
krúžku karate podporuje zdravé sebavedomie deti a mládeže, ktoré je v súčasnej dobe potrebné. 
Mládež viac inklinuje  k rôznym podnetom z internetu a aj TV čomu sa v mnohých prípadoch dá za-
brániť práve fyzickou prípravou v našom športovom odvetví, ktoré si v príprave vyžaduje disciplínu, 
etiku a úctu k starším cvičencom, trénerom a následne aj k svojim rovesníkom a spoluobčanom.  
      Športová činnosť si vyžaduje určité sebazaprenie a sebaúctu, ktorá sa následne zúročuje v špor-
tových súťažiach ale aj živote. Na záver každého výcvikového obdobia cvičenci postupujú skúšky 
technickej vyspelosti, kde skúšobní komisári ohodnotia výsledky ich  celoročnej prípravy formou 
udelenia stupňa technickej vyspelosti vyššie KYU. Práve účasť na podujatiach športových súťaží do-
káže mládež pritiahnuť k pravidelnému športovaniu a vyhýbaniu sa drogám a iným návykovým lát-
kam. 
       Krúžok v spolupráci s TJ SLÁVIA CVČ DÚHA , chce v budúcnosti cvičiť aj sebaobranu pre diev-
čatá a ženy, formou účinných techník karate a iných bojových umení. Je to v súčasnosti potrebné 
pre boj s rozmáhajúcim sa domácim násilím, ale aj pre určité zvýšenie  sebavedomia a vlastnej se-
baobrany žien. Práve tu by sa dali vypestovať návyky na pravidelné športovanie rodičov s deťmi 
všetkých vekových kategórii. 
 
Príležitostná  činnosť 
 
      Na oddelení prebiehalo 48 podujatí pre deti a mládež.  Zapojilo sa 1443 detí a 1180 mládeže. 
Podujatia počas sobote a nedele spolu 7. Spolu oddelenie na týchto podujatiach navštívilo 2623 
detí a mládeže. 
      Všetky tieto aktivity mali pozitívny ohlas u detí a mládeži. Plánujeme sa na nich zúčastňovať aj 
v budúcom školskom roku.  
 

Podujatie      Dátum                   S / N        Počet účastníkov  

 do 15r.            nad 15r. 

Vystúpenie karate -dni mesta 10.9.2019   5                        2 

Beh pri CVČ Dúha 21.9.2019 S 37                     26 

Lesný beh 22.9.2019 NE 50                     70 

Tai- chi cvičenie 19.10.2019 S                           22 

Tai – chi cvičenie 20.10.2019 NE                           17 

Plavecká súťaž 19.10.2019 S 210                  120  

Plavecká súťaž 20.10.2019 NE 180                    80 
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Pohybové podujatie pre MŠ 17.10.2019   23 

Okresné kolo cezpoľný beh ZŠ, SŠ 3.102019  110                   54 

Okresné kolo futsal SŠ 14.10.2019                           125 

1.skupina st.tenis žiaci ZŠ 17.10.2019  15 

2. skupina st.tenis žiaci ZŠ 18.10.2019  15 

3.skupina st.tenis žiaci ZŠ 21.10.2019  15 

4.skupina st.tenis žiaci ZŠ 22.10.2019  15 

1. skupina st.tenis žiačky ZŠ 23.10.2019  15 

1. a 2.skupina st.tenis žiaci SŠ 25.10.2019                          24 

2. skupina st.tenis žiačky ZŠ 28.10.2019  24 

Okresné kolo st.tenis žiačky SŠ 29.10.2019                          20 

Športové dopoludnie pre MŠ 28.11.2019  12 

Hallowen Zumba 30.11.2019 S 32                    80 

3.skupina st.tenis žiaci SŠ 5.11.2019                          24 

Okresné kolo v st.tenise žiačky ZŠ 6.11.2019  24 

Okresné kolo v st.tenise žiaci ZŠ 7.11.2019  24 

Okresné kolo st.tenis žiaci SŠ 12.11.2019                          24 

Okresné kolo vybíjaná 1.-4. ročník 15.11.2019  78 

Športové podujatie SŠ – SR a PĹR 4.12.2019                           37 

Športové podujatie pre MŠ Laura  5.12.2019  13 

Vianočné vystúpenie ZÚ Lampášik  19.12.2019  60                   130 

1.skupina Florbal žiaci ZŠ 3.12.2019  50 

2.skupina Florbal žiaci ZŠ 6.12.2019  50 

3.skupina Florbal žiaci ZŠ 10.122019  50 

4.skupina Florbal žiaci ZŠ 11.12.2019  50 

1.skupina Florbal žiačky ZŠ 12.122019  50 

2.skupina Florbal žiačky ZŠ 13.12.2019  50 

3.skupina Florbal žiačky ZŠ 16.12.2019  50 

4.skupina Florbal žiačky ZŠ 17.12.2019  50 

Rodičovské združenie karate 22.1.2020                            18 

1.kolo bedmintón žiačky ZŠ 22.1.2020  12                       4 

1.kolo bedmintón žiaci ZŠ 23.1.2020  12                       4 

2.kolo bedmintón žiaci ZŠ 28.1.2020  12                       4 

2.kolo bedmintón žiačky ZŠ 29.1.2020  12                       4 

3.kolo bedmintón žiaci ZŠ 30.1.2020  12                       4 

3.kolo bedmintón žiačky ZŠ 31.1.2020  12                       4 

Okr.  kolo v basketbale žiačky SŠ 18.2.2020                            55 

Okresné kolo v basketbale žiaci SŠ 19.2.2020                            55 

Okresné kolo bedmintón žiačky ZŠ 20.2.2020  12 

Okresné kolo bedmintón žiaci ZŠ 21.2.2020  12 

Okresné kolo florbal žiačky SŚ 27.2.2020                            77 

Okresné kolo žiaci SŚ 28.2.2020                           104 
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Prázdninová činnosť 
 
 
 V dňoch 13. až 17.júla 2020 sa uskutočnil denný tábor mladých karatistov, členov krúžku 
karate pri CVČ DÚHA Humenné. Týždenný letný tábor bol naplánovaný a pripravovaný vedúcou 
športového oddelenia CVČ DÚHA a trénermi klubu karate. 
 Týždenný po byt začal 13.07.2020 o 8:00 – prezentáciou cvičencov a oboznámením účastní-
kov s programom tábora .Hneď po úvodnej ceremónie pre cvičencov bola beseda o šikanovaní, 
kde sa dozvedeli nové informácie ako postupovať pri nie jakom probléme. 
Ďalšie dni v tábore sa zameralo na techniky v karate pre jednotlivé stupne technickej vyspelosti 
s dôrazom na presnú prácu nôh, rúk a celého tela, aby sa mohli docvičiť technické prvky pre cviče-
nia KATA , Kumite a sebaobrany. Náročný tréning doobeda bol zakončený cvičením vyšších KATA . 
Využívali sme aj mestské kúpalisko na hry vo vode a cvičenie. 
 V tábore sa konali skúšky technickej vyspelosti, ktoré boli veľmi náročné na kondíciu a technickú 
časť. Po absolvovaní celého týždňa sme na záver vyhodnotili najlepších cvičencov, dochádzku na 
krúžkovú činnosť. 
 
Edičná a publikačná činnosť 
 
      Oddelenie spropagovalo činnosť svojho oddelenia formou pútačov, článkov v novinách,  hu-
menskej televízií, humenský korzár, fotografiami na nástenke, FB a web stránke CVČ. 
 

 
 
 
 
 

 
Spolupráca s inými organizáciami 
 
      Spolupráca prebiehala aj s inými oddeleniami CVČ, SAŠŠ, TJ Slávia CVČ Dúha, 
VUKABU, Slovenský zväz karate, Tatranská únia v karate.  
 

                   Príspevok             Názov média Dátum 

 Súťaže v karate , okresné kolá v športo-
vých súťažiach 

Stránka CVČ Dúha, školský por-
tál, humenské noviny, nástenka, 
humenská televízia 

Október 
až jún 

P.č. Názov záujmového útvaru Počet 
členov  

Vedúci ZÚ Interný 

Externý 

1. Futbal U -15 25 Mgr. Vladimír Voroňak E 

2. Futbal U 10 25 Mgr. Vladimír Mandula E 

3. Futbal U-8 30 Alexander Bochyn E 

4. Futbal 19 20 Ing. Ján Opiela E 

5. Futbal- U-13 30 Jozef Valkučák E 

6. Futbal U-9 30 Mgr. Martin Polák E 
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Oddelenie estetiky  
 
Záujmová oblasť 
 
     Oddelenie estetiky združuje záujmové útvary, v ktorých majú možnosť rozvíjať svoj talent,  detí 
predškolského veku, základných škôl, stredných škôl, ale aj pre hendikepovanú mládež 

7. Volejbal kadety 17 Mgr. Ľubor Selecký E 

8. Volejbal st.žiačky 20 PaedDr. Eugen Kudzej E 

9. Tai-chi 27 Peter Pandoš E 

10. Hokej  20 Maroš Holubek E 

11. Aerobic 35 Oľga Verbová E 

12. Capoeira 25 Tomáš Savkanič E 

13. Taekwondo 25 Ondrej Chalčák E 

14. Mladí skauti 17 Jozef Lenarčič E 

15. Zumba 30 Nikoleta Chripáková E 

16. Futbal brankársky 25 Mgr. Marcel Vasilenko E 

17. Kalanetika 35 Beáta Šľachtová E 

18. Karate 1 25 Ing. Michal Mihalík I 

19. Karate 2 40 Bc. Jana Blichová I 

20. Basketbal 20 Marek Burič E 

21. Box 25 Jozef Miko E 

22. Ženský futbal 20 Alexander Bochyn E 

23. Futbal – U -15 20 Vladimír Mandula E 

24. Shibashi 15 Bc. Jana Blichová I 

25. Plávanie 1 30 Ján Pencák E 

26. Plávanie 2 27 Marián Tomahogh E 

27. Tenis 1 50 Marcel Matta E 

28. Tenis 2 45 Peter Tokoš E 

29. Jóga 25 Ľudovít Nemec E 

30. Aikido 30 Vladimír Hrabík E 

31. Zumba pre deti 25 Nikola Chripáková E 
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a dospelých.  Každodenne vo svojom voľnom čase, formou mimoškolskej záujmovej činnosti sa 
môžu stretávať formou krúžkov, ako aj tvorivých dielní. Činnosť oddelenia 
spočíva v tvorivých stretnutiach zameraných na výtvarnú výchovu, 
hrnčiarstvo – keramické krúžky a tvorivé dielne. 
Počas školského roka  deti získavajú a prehlbujú svoje znalosti z oblasti , v ktorej najlepšie dokážu 
rozvíjať svoju osobnosť a svoj talent vzhľadom k osobným dispozíciám. Práca oddelenia vo svojej 
tvorivej činnosti dosahuje profesionálnu úroveň. 
 
      Prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej činnosti sa činnosť oddelenia zameriava na 
výchovu detí a mládeže k demokracií, humanite, tvorivosti umeleckého prejavu voči spoločnosti 
a k prehlbovaniu citlivosti  a vnímavému správaniu voči nášmu kultúrnemu dedičstvu.  
 
Pravidelná záujmová činnosť     
 
Počas školského roka 2019 /2020 na oddelení estetiky pracovalo 4 ZÚ z toho :        
                    1  ZÚ pre ZŠ  
                    1  ZÚ pre hendikepovanú mládež a dospelých 
                    2  ZÚ pre MŠ 
 
 

Názov ZU Vedúci ZU Počet členov do 15 
rokov   

Počet členov  nad 15 
rokov 

Výtvaro – 
keramický 

ZŠ 

p. Sakaliková 12  

Výtvarno  -
keramický 1 a 2 

skupina MŠ 

p. Sakaliková 43  

Tvorivé dielne pre 
mládež a 

handicapovaných 

p. Sakaliková 
 

15 

Výtvarno  -
keramický 3 a 4 

skupina MŠ 

p. Sakaliková 42  

 
 

 

 

 

 

 

 Výtvarno - keramický krúžok   v Centre voľného času funguje pre deti    už  od  5 – 15 rokov,  pre 
mládež a dospelých s hendikepom od 15 – 30 rokov. 
      Krúžky sú zamerané nielen na maľovanie a rôzne techniky, ale najmä na prácu s keramickou 
hlinou. Keramická hlina je bezpochyby úžasný materiál a práca s ňou je relaxačná, zároveň stimuluje 
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hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne, rehabilitačne , rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie. 
Modelovanie s hlinou uvoľňuje napätie, stres a upokojuje potrebu zmyslovej činnosti. 
Pri práci sa deti zoznamujú s rôznymi technikami modelovania z voľnej ruky, točenia na hrnčiarskom 
kruhu, používaním glazúr a engob. Deti pracujú pod vedením pedagóga Mgr. Agáty Sakalikovej. 
Príležitostná záujmová činnosť                    
 
     Počas školského roka 2019/2020 oddelenie estetiky zorganizovalo okresné súťaže, výtvarno- 
keramické dielne a podieľalo sa svojimi vystúpeniami v kultúrno - spoločenských programoch 
formou príležitostnej činnosti na týchto podujatiach : 
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Podujatie Dátum    S / N Počet účastníkov  

Keramická tvorivá dielňa pre MŚ 
 

17.9.2019  23 

Tvorivá keramika  pre deti 
 

24.9.2019  24 

Modelovanie keramického zvieratka  10.10.2019  25 

Maľovanie engobami- kreatívne 
tvorenie pre deti 

17.10.2019  23 

Maľovanie keramiky –podujatie pre 
MŠ 

24.10.2019  24 

Modelovanie z hliny –tvorivé 
dopoludnie  pre deti 

5.11..2019  21 

Hrnček medu – zábavná súťaž pre deti 
mesta  

8.11.2019  150 

Keramický anjelik – tvorenie pre deti 14.11.2019  24 

Bubnovačka – podujatie pre deti mesta 19.11.2019  180 

Tvorivá  keramická dielnička  pre MŠ 21.11.2019  23 

OK Olympiáda slovenského jazyka 
a literatúry- okresné kolo  

27.11.2019  45 

OK Technická olympiáda – okresné 
kolo  súťaž pre ZŠ 

28.11.2019  48 

Tvorivá dielnička pre deti 5.12.2019  26 

Ocenenie žiakov TO – vyhodnotenie 
okresného kola  

13.12.2020  15 

Výroba anjela z hliny – podujatie pre 
deti 

12.12.2019  23 

OK Olympiáda anglického jazyka 
okresné kolo súťaže  pre ZŠ 

15.1.2020  35 

Okresná súťaž v prednese povesti  
Šalianský Maťko 2020 

23.1.2020  85 

OKMatematická olympiáda – okresné 
kolo súťaže pre ZŠ ročníky 5 a 9 

29.1.2020  98 

OK Geografická olympiáda  okresné 
kolo súťaže pre ZŠ 

6.2.2020  105 

Keramické dielne pre deti mesta  11.2.2020  16 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo 
súťaže pre ZŠ 

14.2.2020  96 

Kreatívne tvorenie – výroba darčeka 
pre  rodičov  

18.2.2020  21 
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       Oddelenie zabezpečuje okresné postupové súťaže a olympiády za okres Humenné 
a Medzilaborce pod koordináciou Mgr. Agáty Sakalikovej v spolupráci s Okresným úradom odborom 
školstva v Prešove. Z dôvodu pandémie COVID 19 bola činnosť CVČ  od marca 2020 zastavená, preto 
sa naplánované okresné súťaže a podujatia neuskutočnili.  
  
Spolu bolo na oddelení zorganizovaných 22 podujatí, ktoré počas roka navštívilo 1130 detí 
a mládeže.  
 
Prázdninová  činnosť 
 
      Počas letných prázdnin  mali deti možnosť využiť  v dennom mestskom tábore, kde  pod vedením 
skúsených pedagógov  zažili  veľa zážitkov, či už formou poznávacích výletov za poznávaním okolia 
a to turistika na Morské oko, navštívili sme  ZOO v Stropkove, absolvovali  výlet do okolitej prírody, 
návšteva kúpaliska  a rôzne súťažno – zábavne  hry  v priestoroch CVČ Dúha Humenné. 
 
Edičná a propagačná činnosť 
 
      Propagovanie činnosti  sa realizovalo v humenskej televízii, na stránke mesta Humenné , na FB , 
webovej stránke CVČ a a článkami v regionálnych novinách  
 
 
Spolupráca s inými organizáciami 
 
     Okresný úrad odbor školstva Prešov, Vihorlatská knižnica, ZŠ a MŠ mesta Humenné, Základná 
umelecká škola Humenné. 
 
 

     CVČ DÚHA sídli vo vlastnej účelovej trojposchodovej budove, ktorá poskytuje vhodné priestorové 
podmienky pre uskutočňovanie pravidelnej, príležitostnej i spontánnej záujmovej činnosti. 
Materiálne vybavenie je na  dobrej úrovni.  Priestory sú viacúčelové a využívajú sa na rôzne druhy 
záujmovej činnosti. Okrem priestorov CVČ DÚHA sa využíva aj  Mestská športová hala,  Zimný 
štadión,  ihrisku pri mlyne, telocvičňa  SOŠ Technickej, Mestská plaváreň, telocvičňa na ZŠ Laborecká 
a využíva sa aj priľahlý exteriér centra. 
              
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. 
m). 

     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení sú obsahom Správy o hospodárení  za kalendárny 
rok 2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.  1 písm. o). 
 

SILNÉ STRÁNKY 

➢ Kvalifikovaní, odborne zdatní a skúsení 
pedagógovia 

➢ Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa 
vzdelávať 

➢ Dobré  materiálno-technické zabezpečenie 
a vybavenie 

➢ Vhodné priestorové podmienky na záujmovú 
činnosť 

➢ Organizovanie zaujímavých podujatí 
 

➢ Spolupráca s rodičmi a radou školského 
zariadenia 

➢ Klub mladých – priestor pre spontánnu 
záujmovú činnosť 

➢ Rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi 
 

➢ Tradícia CVČ 
 

SLABÉ STRÁNKY 

➢ Nepokrytá oblasť prírodovedy 
a turistiky 

➢ Väčšina pedagógov nedostatočne 
ovláda cudzie  jazyky  

➢ Nedostatočné finančné zabezpečenie 
vzhľadom k počtu žiakov v CVČ   

➢ Nedostatočné zapájanie sa do tvorby 
projektov v rôznych grantových 
schémach 

➢ Medzinárodná spolupráca CVČ 
➢ Potrebná rekonštrukcia objektu 

a vnútorných priestorov  
 

 

PRÍLEŽITOSTI 

➢ Možnosti dané zákonom o podpore práce 
s mládežou 

➢ Možnosti akreditácie záujmového vzdelávania 
➢ Možnosť zapojenia sa do výziev MŠ SR, VUC, 

mesta a iných organizácií 
➢ Nové informácie získané ďalším vzdelávaním 

a(pedagógov 
➢ Možnosť výmeny pedagogických skúseností 

s inými CVČ 
➢ Nové oblasti záujmovej činnosti, najmä 

turistika, prírodoveda a environmentálna 
výchova 

 

RIZIKÁ 

➢ Nová právna úprava financovanie CVČ 
➢ Nedostatočné  priestorové podmienky 

pre športovú záujmovú činnosť 
➢ Energetická náročnosť budovy 
➢ Nedostatočné finančné zabezpečenie 

a spoločenské ocenenie práce CVČ 
➢ Úbytok klientov vplyvom zhoršovania 

ekonomickej situácie obyvateľov 
➢ Znižovanie záujmu klientov o ponúkané 

voľno časové aktivity 
 
 

 
 
Ďalšie informácie o školskom zariadení: 
 
a) Psycho - hygienické podmienky vých. a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm.) 
 
     Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody 48, Humenné (ďalej len „CVČ“) je školské 
zariadenie, ktoré je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a 
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mládež humenského okresu v ich voľnom čase. Vytvára podmienky, organizuje a 
zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosti pre deti a mládež v 
priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladie na realizáciu 
programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-
patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. CVČ poskytuje v plnom rozsahu možnosti 
sebarealizácie detí  a mládeže cestou uspokojovania ich nárokov na oddych, relaxáciu, zábavu a 
rozvoj záujmov v oblasti techniky, kultúry a umenia, spoločenskej výchovy a zábavy, jazykového 
vzdelávania, športu, pohybových aktivít, turistiky a rekreačnej činnosti. Ťažiskom aktivít sú záujmové 
útvary v esteticko-výchovnej a športovej oblasti. Tieto kolektívy reprezentujú CVČ i mesto Humenné 
na rôznych súťažných i nesúťažných podujatiach na Slovensku i v zahraničí, kde dosahujú pekné 
úspechy. Zvlášť perspektívna sa javí spolupráca so športovými klubmi pri rozvoji činnosti ich žiackych 
a mládežníckych družstiev. 

 
      Zriaďovateľom CVČ je mesto Humenné. Zriaďovacia listina CVČ bola vydaná Mestským  

úradom    v Humennom dňa 1.7.2002. CVČ vykonáva svoju činnosť na základe Zákona NR 

SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. 

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

 

CVČ pokrýva svojou činnosťou tieto oblasti záujmovej činnosti: 

a) Esteticko-výchovná oblasť 
b) Telesná a športová oblasť. 

     Činnosť CVČ DÚHA sa uskutočňuje formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej činnosti. Pod 
pravidelnou záujmovou činnosťou rozumieme prácu záujmových útvarov (krúžkov, klubov 
a súborov), ktorá sa pravidelne opakuje počas celého školského roka. Tvorí základ činnosti CVČ. 
V rámci príležitostnej záujmovej činnosti je CVČ organizátorom jednorazových a cyklických podujatí 
pre deti, mládež i širokú verejnosť. Spontánna záujmová činnosť je modernou formou práce 
s mladými ľuďmi, ktorým sa poskytne priestor na realizáciu záujmov a oddych a neurčuje sa náplň 
činnosti – mladí si ju tvoria sami. 

 
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
 

Letná činnosť 
 
 
     Mestské denné tábory v CVČ Dúha Humenné majú  už  dlhoročnú  tradíciu a tak ako po iné roky 
aj tohto roku sme začínali ráno od  8.00 do 16.00 hod. ranným stretnutím sa s deťmi.  Počas dňa 
pokračoval program, ktorý bol vopred stanovený jednotlivo na dni v týždni tak, aby následne sa 
aktivity detí neprenášali do nových turnusov. 
      Realizovala prednáška o prvej pomoci, ktorú pútavou formou prednášala pani Silvia Knapiková  
riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom. . Každý deň bol pre deti 
zaujímavý aj tým, že si hľadali poklad podľa indícii, ktoré sme s kolegyňou vopred pripravili. Počas 
prvého týždňa sme navštívili ZOO v Stropkove, zúčastnili sme sa výletu na Morské oko. Taktiež sme 
navštívili kúpalisko v Humennom. 
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     Stravovanie bolo  zabezpečené v reštaurácii u p. Volocha a počas celodenných výletov  boli 
zabezpečené potravinové  baličky, vrátane  tomu ovocia, zeleniny a pod.   
     Záujem o letné tábory bol nižší, ako v predchádzajúce roky, čo bolo spôsobené  situáciou, ktorá 
súvisela s opatreniami počas pandémie, kedy boli zatvorené školy a kontakt s rodičmi a deťmi bol 
obmedzený.  
 
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) 

      Spolupráca s rodičmi, ktorí sú zastúpení Rodičovským združením pri CVČ je dlhodobá. Má pre 
obidve strany veľký prínos. Rodičovské združenie poskytuje CVČ finančnú pomoc či už priamo 
financovaním aktivít zo svojich prostriedkov alebo zapájaním sa do grantových schém, ktoré sú 
určené len mimovládnym organizáciám RZ je členom Slovenskej rady rodičovských združení. Naša 
spolupráca  mala za úlohu plnenie základných cieľov tejto organizácie : 

o partnerstvo rodičov, pedagógov a detí a mládeže v CVČ, 
o dať hlas rodičom v rozvoji výchovno-vzdelávacej aktivity CVČ  
o zabezpečiť ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené  v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom  

na rešpektovanie jeho osobnosti,    
o ochrana záujmov rodičov týchto detí vyplývajúcich  z prvoradej zodpovednosti  za výchovu 

a vzdelávanie detí, 
o ochrana pedagógov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu.  

 
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

       CVČ je súčasťou širokého spektra verejných, štátnych i neštátnych subjektov, ktoré realizujú  
výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže a v záujme ktorých je aktívnu spoluprácu 
všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času v meste a regióne. Cieľom je 
vytvoriť spoločné postupy, deľbu práce, kooperáciu a koordináciu v meste a regióne v záujme 
účinného napĺňania lokálnej i regionálnej politiky voči mladej generácii. 

      V oblasti športu spolupracovalo CVČ s  Box klubom CVČ, Hokejovým klubom mesta, futbalovým 
klubom , Plaveckým klubom , Volejbalovým klubom , klubom ženského futbalu ŠK ŠTICH, Slovenskou 
asociáciou športu na školách, Slovenským zväzom telesnej kultúry, Správou rekreačných 
a športových zariadení.  

      V oblasti kultúrno-osvetovej činnosti sme spolupracovali s Vihorlatským osvetovým strediskom, 
Maticou slovenskou, Rusínskou obrodou na Slovensku, Mestským kultúrnym strediskom, ,  
Východoslovenskou ligou tanca, Základnou umeleckou školou, Špeciálnou základnou školou,  
Slovenským červeným krížom. Združenie Sclerósis  Multiplex, ZŠ Podskalka, SŠ. 

      Spolupráca CVČ s občianskymi združeniami detí a mládeže, záujmovými zväzmi a združeniami, 
informačnými centrami mladých, školami, školskými zariadeniami, športovými a kultúrnymi 
zariadeniami a metodickými pracoviskami je založená na princípoch rovnocenného partnerstva. 
Ťažisko spolupráce spočíva vo vzájomnej výmene programov, v spoločných projektoch, v spoločnom 
organizovaní veľkých a náročných podujatí, v získavaní a výmene kvalifikovaných vedúcich 
špecializovaných útvarov, odborných poradcov, lektorov a spolupracovníkov,  príprave vedúcich a 
ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou, a vo vzájomnom informovaní o ponuke zaujímavých 
podujatí jednotlivých spolupracujúcich subjektov. 
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      Jeden z možných doplnkových finančných zdrojov pre činnosť centra predstavuje spolupráca 
s nadáciami, fondmi a rôznymi inštitúciami, ktoré môžu poskytnúť  finančnú, materiálnu i inú 
podporu, osobitne v oblastiach vzdelávania, environmentálnej výchovy, starostlivosti o deti a 
mládež so špeciálnymi potrebami, národnostné menšiny a etnické skupiny. 

      Účelná a odporúčaná pre centrum je spolupráca s Iuventou, organizáciou Ministerstva školstva 
SR, ktorá zhromažďuje a spracováva informácie o činnosti rôznych subjektov, aktívnych v oblasti 
práce s deťmi a mládežou v Slovenskej republike a v zahraničí, zabezpečuje rozvoj práce s deťmi a 
mládežou formou výskumných a vzdelávacích aktivít a podporuje mobilitu detí a mládeže a prácu 
s deťmi a mládežou na medzinárodnej úrovni. 

 

      Táto správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa  16. októbra 2020 a v rade školského 
zariadenia dňa   20.  októbra  2020. 
 


