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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/ 640 07 02, 0903 321 273 

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  -  kultúrna, vzdelávacia oblasť, technická oblasť, prírodovedná 

oblasť 

Mgr. Lucia Seligová, sr. Caritas OSU - spoločensko-vedná, spoločensko-pastoračná oblasť, 

športová oblasť a herňa 

 

1.1.  Údaje o počte zamestnancov v SCVČ 

V školskom roku 2021/2022 pracovali v školskom zariadení SCVČ: 

   riaditeľka SCVČ   

1 interná vychovávateľka 

13 externých zamestnancov - pedagogických pracovníkov 

z toho: 

      -  4 s ukončeným vysokoškolským vzdelaním nepedagogickým 

      -  2 študenti vysokých škôl 

  1 administratívna pracovníčka 

  1 prevádzková pracovníčka 

 

1.2. Správa o prerušení prevádzky SCVČ z dôvodov ohrozenia epidémiou 

COVID-19. 
 

V školskom roku 2021/2022 sa prevádzka školského zariadenia riadila Školským semaforom pre tento 

šk. rok, manuálom, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva. Z dôvodov karanténnych opatrení 

vyhlásených vládou SR a ÚVZ SR počas epidémie COVID-19  rozhodlo Ministerstvo 

školstva o prerušení prevádzky Centra, ktoré trvalo od 29.11.2021 do 07.1.2022. Následne 

pokračovala prevádzka podľa pravidiel Školského automatu s pravidelným monitorovaním 

zdravotného stavu detí i zamestnancov. Členovia Centra dokladali Vyhlásenie o bezpríznakovosti, aby 

sa obmedzilo šírenie chorobnosti.  

http://www.scvcmodra.sk/
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1.3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

 zariadenia počas školského roku 2021/ 2022 

Systém kontroly prebiehal interne prostredníctvom riaditeľky SCVČ a to: 

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

• systematicky: návštevou prebiehajúcich krúžkov a následne dvojstrannými rozhovormi 

medzi vedúcim krúžku a riaditeľkou Centra 

• 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, aj v závislosti od konkrétnych podmienok.  

 

 

2. Prehľad jednotlivých záujmových oblastí pravidelnej činnosti  
 

Priama výchovná práca v Centre voľného času v Modre v šk. roku 2021/2022 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 2021 

Počet detí – 

jún 2022 

Mgr. Erika 

Strelingerová 

Slovenčina 4 4 

Matematika 4 4 

Tradičné ručné práce 4 6 

Tvorivé dielne 3 7 

Birmovanecké stretko 13 11 

Tretiacke stretko 10 9 

Mgr. Lucia Seligová, 

sr. Caritas OSU 

Stretko detí 8 8 

Taliančina pre začiatočníkov 5 4 

Tenis a badminton 3 3 

Tretiacke stretko 8 8 

Stolný tenis 9 10 

Športové hry 7 13 

Športový krúžok 14 10 

Hra na gitare 10 8 

Birmovanecké stretko 16 17 

herňa 127 detí za rok 

 

Externí pedagogickí 

zamestnanci SCVČ 

Záujmový krúžok Počet detí – 

september 

2021 

Počet detí – 

jún 2022 

Bolingerová Anna, sr. 

Laura OSU 

Tretiacke stretká 
8 8 

Brezinová Jarmila Klavír 13 13 

Cíferská Zuzana Tanečný krúžok 

3 2 
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Mgr. Federič Jozef Šach 10 11 

Hodoňová Lilien Mažoretky Laskonky 12 12 

Kokošková Natália Birmovanecké stretko 12 12 

Kovárová Alžbeta Angličtina pre ZŠ 13 14 

Mišík Jozef Birmovanecké stretko 13 10 

Ondovčíková Lucia Orientačný beh 12 13 

Ondovčíková Eva Orientačný beh 12 13 

Opetová Zuzana Keramický krúžok 12 12 

Pinček Ondrej Birmovanecké stretko 14 12 

Sameková Bohdana Klavír 7 9 

Slaninová Dominika Materské centrum 31 31 

Štefancová Mária, sr. 

Agnesa OSU 

Tretiacke stretko 8 8 

Tankóová Háasová 

Agnesa 

Mažoretky MiniLaskonky 
14 17 

Walter Peter Technicko-modelársky krúžok 12 11 

Ruština 8 4 

Spolu  332 334 

 

 

Dobrovoľníci v SCVČ Záujmový krúžok/ Pracovná činnosť 

Mgr. Federič Jozef Správa počítačov 

Mgr. Kokošková Natália Birmovanecké stretko 

Mgr. Mišík Jozef Birmovanecké stretko 

Mgr. Ondovčíková Daniela Orientačný beh 

Opetová Zuzana Keramický krúžok 

Ing. Pinček Ondrej Birmovanecké stretko 

Tankóová Háasová Agnesa Mažoretky MiniLaskonky 

Zajíčková Klára Mažoretky Laskonky 

 

 

Interní nepedagogickí zamestnanci SCVČ Pracovné zaradenie 

Ing. Oravcová Blažena Administratívna pracovníčka 

Brezinová Jarmila Upratovacie práce 

 

2.2.  Pravidelná záujmová činnosť:  

V školskom roku 2021/2022  sa pravidelná záujmová činnosť vykonávala v 

7 oblastiach: 

Spoločensko-pastoračná oblasť 

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

3 záujmové  útvary: tretiacke stretká, stretko detí, birmovanecké stretká. 

 Vzdelávacia oblasť 

vedúca oblasti: Mgr. Erika Strelingerová 
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5 záujmových útvarov: angličtina pre ZŠ, slovenčina, matematika,  taliančina pre 

začiatočníkov, ruština. 

 Kultúrna oblasť 

vedúca oblasti:  Mgr. Erika Strelingerová 

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

MiniLaskonky, tvorivé dielne, tradičné ručné práce, keramický krúžok, tanečný krúžok. 

Športová oblasť 

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

6 záujmových útvarov: šachový krúžok, športový krúžok, stolný tenis, orientačný beh, tenis 

a badminton, športové hry. 

Technická oblasť 

vedúca oddelenia:  Mgr. Erika Strelingerová 

1 záujmový útvar: technicko – modelársky  krúžok 

Kluby 

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

2 záujmové útvary: materské centrum Modráčik, herňa 

 

Spolu bolo v školskom roku 2021/2022 otvorených  23 záujmových útvarov a 2 kluby. 

 

Údaje o počte detí v šk. roku 2021/2022   v tabuľke: 

Záujmová oblasť Počet krúžkov Počet členov 

Spoločensko-pastoračná 3 98 

Vzdelávacia 5 34 

Kultúrna 8 89 

Športová 6 76 

Technická 1 12 

Kluby 2 31 

Spolu: 25 340 

 

 

 

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 2021/2022: 

  

    Deň otvorených dverí  2.9.2021 

 Púť detí do Marianky - 28.5.2022 
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 Vystúpenie na koniec šk.roka  -   15.6.2022 

 

V súvislosti s epidémiou COVID – 19 bolo počas celého šk. roka do istej miery obmedzené konanie 

príležitostných podujatí. V čase prerušenia prevádzky SCVČ od 29.11.2021 do 07.01.2022 sa nekonali 

žiadne. 

 

3.2. Opakujúce sa podujatia šk. r. 2021/2022 

 duchovná obnova pre tretiakov – 26.03.2022  

 narodeninové oslavy v MC Modráčik (3 oslavy) 

 

 

3.3. Jednorazové súťaže v šk. r. 2021/2022: 

 Cyklistické preteky  2.10.2021 – 30 účastníkov 

 Strelecký pretek  28.10.2021  -  14 účastníkov 

 Ping-pongový turnaj  20.6.2022  -  8 účastníkov 

 Súťaže mažoretiek Laskoniek 

 

 

Údaje o príležitostnej činnosti v šk. roku 2021/2022 v tabuľke: 

Zameranie Počet podujatí Počet účastníkov 

Spoločenské vedy   

Rodičia a deti   

Prírodné vedy a ekológia   

Kultúra a umenie   

Telovýchova a šport   

Technika a informatika   

Jazyky   

Spolu   

 

3.4.  Prázdninová činnosť v šk. r. 2021/2022 

 

Letné prázdniny  -  SCVČ organizovalo 6 prímestských táborov: 

 

 

Názov tábora Vedúci tábora Počet detí Z toho 

členov SCVČ 

Technický tábor P. Walter 13 5 
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04.7. – 08.7.2022 

Po stopách 

Dobrodruha 

18.7. - 22.7.2022 

A. Dubovská, K. Kasová, 

 

31 5 

Týždeň remeselných 

workshopov   

 25.7. - 29.7.2022 

E. Strelingerová, B. 

Oravcová 

22 5 

Glória 

8.8. - 12.8.2022 

Sr. Caritas, OSU, Z. 

Polonská 

32 11 

Rozprávkovo 

15.8. – 19.8.2022 

A. Dubovská, K. Kasová, 21 1 

                     Spolu  119 27 

 

Spolu sa na organizovaní letnej prázdninovej činnosti podieľalo: 

 9 pedagogických pracovníkov 

 3 lektori 

 

3.5.  Ďalšie oblasti činnosti SCVČ v šk. roku 2021/2022 

Mladí z krúžku Animátor 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, zapojili sa doň deti z krúžku Serviam - stretko detí a ich rodiny. 

3.5.1. Dobrovoľnícka činnosť v SCVČ 

 Je organizovaná hlavne pri rôznych podujatiach Centra, ktoré boli v tomto školskom roku 

výrazne obmedzené. 

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

- pravidelne – 7 dobrovoľníkov 

 

Zapojenie sa do celosvetových a celonárodných zbierok a kampaní: 

o  Október/november - Boj proti hladu – organizuje Združenie vincentínskych 

spoločenstiev  - 470 € 

o Október/november - Sviečka za nenarodené deti – organizuje o. z. Fórum života  - 

427 € 

o  december - Dobrá novina – organizuje o. z. Erko  = 908 € 

 

Spolu sme vyzbierali 1805 € 

 

Organizovanie charitatívnych zbierok  na podporu Azylového domu Betlehem sestier Matky 

Terezy a Domova sv. Jána z Boha – január  2022 
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4.  Spolupráca SCVČ s inými subjektmi. 
 

4.1.  Riadenie a vykonávanie projektov na získanie finančných prostriedkov 

Žiadosti o dotáciu pre podujatie od mesta Modra: 

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

schválená dotácia 50 € 

• Projekt Pretek v streľbe zo vzduchovej pušky na 10 m - žiadosť o dotáciu z mesta 

Modra – 150 €  -  schválená dotácia 50 euro 

 

Žiadosti o grant z rôznych grantových schém: 

 Projekt Mažoretky Laskonky zo Zamestnaneckého grantu ZSE - schválený príspevok 

600 euro 
 

 

4.2.  Spolupráca so školami, školskými zariadeniami a mládežníckymi 

organizáciami 

• ZUŠ v Modre – poskytovanie priestorov SCVČ pre výučbu dramatického odboru ZUŠ 

• eRko -  detská organizácia – spolupráca pri príprave a realizácii koledníckeho programu 

 

 

4.3.     Spolupráca s inými subjektami 

• Mestské kultúrne stredisko v Modre –  spolupráca v oblasti propagácie a kultúrnych 

podujatí v Modre 

• 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: 

- duchovných obnov pre tretiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie 

- organizovanie detskej sv. omše 

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

organizovaných KMBA pre mládež bratislavskej arcidiecézy. 

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

poskytovanie priestorov SCVČ pre súťaže, na ktorých participuje Šachový klub 

v Modre 

• Modranské zvesti - spolupráca v oblasti propagácie a informácií 
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5.1. Personalistika 
 

SCVČ zamestnávalo v školskom roku 2020/2021 na hlavný pracovný pomer 4 osoby - 

riaditeľka, 1 vychovávateľka, 1 administratívna pracovníčka a 1 prevádzková pracovníčka. 

Ostatní zamestnanci boli zazmluvnení dohodami o pracovnej činnosti, alebo dohodami o 

brigádnickej práci študentov. Priemerný prepočítaný stav pracovníkov za školský rok 

2020/2021 je 2,32. 

 

Správa za školský rok 2021/22 bude predložená zriaďovateľovi OZ SABUŽ najneskôr do 1.11. 

2022. Správa bude zverejnená v škole na obvyklom mieste oznamov a bude zverejnená na 

internetovej stránke školy. 

 

 

 

 

 

V Modre 23.10.2022                                                                 Mgr. Erika Strelingerová 

                                                                                                         riaditeľka SCVČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


