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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

NÁVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03.03.2022 číslo /2022 

K bodu: Návrh na zaradenie Centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský 
Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2022 

Mestské zastupiteľstvo 

1. k o n š t a t u j e: 

- obecná školská rada neodporúča vydanie súhlasu obce 

II. b e r i e n a v e d o m i e: 

- analýzu odboru školstva 

III. n e s ch v a r u j e 

- vydanie súhlasu k zaradeniu Centra voľného času Kids Fun Academy. Liptovský 

Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2022 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: .......................... 2022 



Dôvodová správa 

Východiská a podklady: 

1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní {školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

3. Vyhláška č. 306/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom klube detí, 
školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a 
stredisku odbornej praxe 

2iadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadenl predkladá 
zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. marca kalendárneho roka, ktorý 
predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. Minister môže povoliť iný 
termín podania žiadosti, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené 
nároky na štátny rozpočet. 

Prílohou žiadosti súkromného zriaďovateľa (právnická osoba alebo fyzická osoba) podľa§ 16 ods. 
1, písmeno 1) 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 musí byť aj súhlas obce. 

Podľa § 6 ods. 12,§ 9aa a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov má obec poskytnúť finančné 
prostriedky na dieťa súkromného školského zariadenia vo výške 100% zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

V prípade zaradenia Centra voľného času Kids Fun Academy do siete škôl a školských 
zariadení od 1. 9. 2022 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovať finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku od januára 2023. 

Za predpokladu schválenia VZN č .... /2022NZN o určení výšky fnančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský 
Mikuláš pre rok 2022 by bola mestom poskytovaná suma na mzdy a prevádzku na dieťa s trvalý pobyt 
v meste Liptovský Mikuláš pre centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri 
uvedenom počte cca 400 delí vo výške 43 428 € na kalendárny rok. 

Žiadosť o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času Kids Fun Academy 
do siete škôl a školských zariadení predložil Mestu Liptovský Mikuláš štatutár občianskeho združenia 
Kids Fun Academy Mgr. Juraj Sabol dňa 19. 1. 2022. Vedúcou odboru školstva Msú LM bola na základe 
nich vypracovaná dôvodová správa a analýza. 
2iadosť bola prerokovaná na zasadnutí Obecnej školskej rady dňa 16.2.2022. 

Prílohy k žiadosti: 

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

Príloha č. 3 

Analýza odboru školstva. 

Výpis uznesenia z rokovania Obecnej školskej rady. 

Výchovný program Centra voľného času Kids Fun Academy. 
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Príloha č .1 

Analýza odboru školstva 

V meste Liptovský Mikuláš už 69 rokov pôsobí CVČ, ktorého zriaďovateľom je Mesto Liptovský 
Mikuláš. V plnej miere plni úlohy, ktoré mu v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 30612009 Z. z. o školskom 
klube deti, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a 
stredisku odbornej praxe vyplývajú a to najmä: 

• pravidelná záujmová činnosť 
• príležitostná záujmová činnosť (podujatia, súťaže, olympiády, výlety a exkurzie} 
• prázdninová činnosť (letné prímestské tábory, odborné sústredenia) 
• organizovanie voľnočasových aktivít (víkendové podujatia pre talentované deti, napr. šachové, 

atletické, plavecké} 
• spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov (najmä kultúrno-spoločenské 

a športové akcie: napr. Olympiády V4, Olympiáda družobných miest) 
• spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočl'lovanl predmetových 

olympiád a postupových súťaží, 
• aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov (výstavy, besedy, spolupráca 

s mestskou aj štátnou políciou, metodické vedenie výchovných poradcov škôl}, 
• spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a 

inými osobami (Letná škola 2020 ZšsMš Okoličianska, pohybové aktivity pre materské školy, 
olympiáda pre dôchodcov v spolupráci s Jednotou dôchodcov ... ) 

CVČ okrem materských, základných a stredných škôl úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko
psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskou asociáciou športu na školách, Slovenským 
olympijským výborom, klubmi seniorov, Liptovským kultúrnym strediskom, Múzeom Janka Kráľa a inými 
mestskými organizáciami. 

Občianske združenie Kids Fun Academy pôsobí v Liptovskom Mikuláši od roku 2017. Aktivity 
OZ KFA zahŕňajú: 

• krúžková (športová) činnosť v materských a základných školách, 
• školy v prírode (pre školy z iných okresov), 
• detské tábory, 
• jednodňové eventy 
• open tréningy pre deti a rodičov z mesta a okresu LM, 
• aktivity pre deti registrované v OZ KFA (víkendové korčuľovanie a plávanie}. 

Od augusta 2019 sa intenzívne venujú deťom v Prípravkách MFK Tatran LM po stránke odbornej 
a personélnej - licencovaní tréneri zabezpečujúci odborný tréningový proces a metodiku výučby 
v prípravke. 

Centrum voľného času Kids Fun Academy: 

Identifikačné číslo zriaďovateľa 50902946 

Prevádzkovateľ 
Občianske združenie Kids Fun Academy, 
Kukučínova 19/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Forma právnej subjektivity 
Právnická osoba 
štatutár: Mgr. Juraj Sabol 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Predpokladaný počet všetkých deti vo veku do 400 ( LM a okolie ) 
15 rokov Každý rok nárast 
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Predpokladaný počet tried 15 - 18 záujmových útvarov 

Personálne zabezpečenie 
8 pedagogických zamestnancov 
4 nepedagogickí zamestnanci 

Sídlo: korešpondenčná adresa občianskeho 

združenia 
Priestorové zabezpečenie -nie je vlastníkom nehnuteľností 

Prenájom priestorov napr. na školách, plaváreň, 
JL Aréne, infraštruktúra futbalovvch štadiónov 

Výchovný program podľa ktorého sa bude 
Výchovný program vypracovaný v zmysle 
ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. (školský 

uskutočňovať výchovno-vzdelávacia činnosť 
zákon) 

Predpokladaný dátum zaradenia školského 
od 1.9.2022 

zariadenia do siete škôl a šk. zariadení 
1 

► Mestské CVČ organizuie ročne veľa školských športových postupových súťaží a 20 
predmetových olympiád v zmysle poverenia Okresného úradu, odboru školstva v 2iline (viac 
ako 10 OOO žiakov základných a stredných škôl). 
Súkromné centrá voľného času organizovaním školských športových súťaží a predmetových 
olympiád poverované nie sú. 

► Mestské CVČ je širokospektrálne zamerané. Jeho ponuka krúžkovej činnosti zahŕňa krúžky 
športové a pohybové (turistický), jazykové, tanečné, modelárske, zamerané na manuálne 
zručnosti (aranžovanie rastlín, práca s textilom, paličkovanie ... ), rozvíjajúce vzťah k zvieratám 
(herpetologický, hipologický, chovateľský), elektrotechnický, divadelný a dramatický, 
astronomický, šachový atď. 
CVČ Kids Fun Academy {KFA} bude profilované len na šport a telovýchovnú oblasť. 

► Činnosť mestského CVČ pokrýva rôzne vekové kategórie od detí v materských školách až po 
seniorov (krúžky anglického jazyka v materských školách, súťaže či powerjóga pre seniorov). 
Cieľovú skupinu CVČ KFA tvoria deti predškolského a školského veku do 15 rokov. Zapojiť 
mládež od 15 do 30 rokov plánujú až po udelení súhlasu so zaradením do siete škôl a šk. 
zariadení a spustení financovania zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. 

► Zabezpečenie priestorov CVČ KFA: po zaradení do siete škôl a šk. zariadení bude hlavným 
sídlom prenajatý, ktorý zatiaľ nie je uvedený .. 
Samotná krúžková činnosť bude prebiehať v prenajatých priestoroch v areáloch základných 
škôl, mestskej plavárne, CVČ bude využívať infraštruktúru futbalových a hokejových štadiónov, 
JL Aréna. 

Nájom telocvične v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa hýbe v rozmedzí 
od 5 do 20 € /hodina. 

► Z ponuky záujmových útvarov CVČ KF A: 
a) krúžky, ktoré ponúka aj mestské CVČ: gymnastika, atletika, stolný tenis, všeobecná 

pohybová príprava a pohybové hry (bližšie nešpecifikované záujmové krúžky, bývajú 
súčasťou športových krúžkov), futbal, 

b) krúžky, ktoré mestské CVČ neponúka: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, základy 
horolezectva, kickbox, americký futbal, všeobecná hokejová a všeobecná futbalová 
príprava 

Z výchovného programu, ktorý predložil žiadateľ, je zrejme jeho zameranie na mládež od 15 
do 30 rokov. Výsledným stavom tejto situácie môže byť, že súkromné CVČ bude duplicitne 
registrovať deti, ktoré navštevujú existujúce školské krúžky na školách, ktoré vedú pedagógovia 
školy a sú financovaní zo vzdelávacích poukazov. 
V súčasnej dobe mestské CVČ navštevuje 890detí. 
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Občianske združenie Kids Fun Academy už teraz úzko spolupracuje s futbalovým klubom MFK 
Tatran a hokejovým klubom Hokejové talenty v rámci všeobecnej pohybovej a kondičnej prípravy ich 
členov. K záujmovým útvarom všeobecná hokejová a všeobecná futbalová príprava. 

V ZšsMŠ Okoličianska je v každom ročníku II. stupňa jedna športová trieda so zameraním 
na futbal (5 tried). Tieto triedy majú navýšený učebný plán o 3 hodiny športovej prípravy týždenne. 
Vyučujú ich učitelia s aprobáciou telesná a športová výchova, ktorí absolvovali trénerské skúšky. 
V poobedňajších hodinách vedú učitelia spolu s kvalifikovanými športovými trénermi klubu MFK 
Tatran krúžkovú činnosť, ktorej sa zúčastňujú nielen žiaci ZšsMŠ Okoličianska 

V ZŠ M. Rázusovej Martákovej sú každoročne otvorené športové triedy zamerané na ľadový 
hokej. Tieto triedy majú navýšený učebný plán o 4 hodiny športovej prípravy. Vyučujú ich učitelia 
športovej prípravy s trénerskou licenciou B so zameraním na ľadový hokej. Počas vyučovania pracuje 
so žiakmi na ľade aj kvalifikovaný športový tréner mestského hokejového klubu HK 32. 
V odpoludňajších hodinách majú žiaci hokejových tried ďalšie tréningy, ktoré zastrešuje HK 32. 
Deti a žiaci MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú možnosť navštevovať korčuliarsky 
program , ktoré vedú kvalifikovaní športoví tréneri a je hradený z rozpočtu mesta. 

Osvedčené a bezproblémovo fungujúce mestské CVC efektívne a dostatočne vykonáva 
rôznorodé činnosti v oblasti voľnočasovej výchovy pre širokú verejnosť mesta. Bohatou ponukou 
záujmovej činnosti poskytuje priestor na aktívne využívanie voľného času a rozvoj individuálnych 
záujmov obyvateľov mesta rôznych vekových kategórii. K svojej činnosti má materiálno technické 
zabezpečenie, budovu s vynovenými priestormi, stabilným, kvalifikovaným pracovným tímom s pestrou 
ponukou záujmovej činnosti. 

Je potrebné si uvedomiť, že schválenie súkromného Centra voľného času nepredstavuje 
navýšený príjem finančných prostriedkov do mestského rozpočtu Mesto dostáva presný objem financií 
na dieťa s trvalým bydliskom na území a tie sa delia podľa počtu detí a žiakov do zariadení schválenom 
mestským zastupiteľstvom .. Vykonáva sa kontrola, aby nedochádzalo k duplicitnej registrácií deti 
.Výsledným stavom tejto situácie bude, že väčším delením jednotlivé zariadenia dostanú nižšie 
finančné prostriedky. Preto budú nútené na svoju činnosť vyberať od zákonných zástupcov detí vyššie 
poplatky. Tým sa pre určité skupiny detí stane nedostupným. Zúži sa cieľová skupina prijímateľom 
záujmového vzdelávania, čo je vo výsledku veľkým negatívom. 

Odbor školstva, na základe vyššie uvedených skutočností, preto nevníma zriadenie ďalšieho 
centra voľného času na území mesta ako potrebné. 

Ziadosť o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času Kids Fun Academy 
do siete škôl bola prerokovaná na zasadnutí Obecnej školskej rady dňa 16. februára 2022. Jej 
členovia vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času Kids Fun Academy do siete 
škôl a šk. zariadení neodporúčajú. 
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Príloha č .2 

Výpis z uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 16.2.2022 

Obecná školská rada 

IV. Neodporúča: 

vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra voľného času Kids Fun 
Academy do siete škôl a školských zariadení SR. 

V Liptovskom Mikuláši 17.2. 2022 
PhDr. Ro an Králik 

pred~ da OŠR 



Príloha č.3 

VÝCHOVNÝ PROGRAM 

, v 

CENTRA VOĽNEHO CASU 

KlDS FUN ACADEMY 

Liptovský Mikuláš 

Vypracovaný v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpiso)..v ___ __ """":".'.'~ 
KIDS FUN ACADEMY 

nske združenie 



Výchovný program CVČ Kids Fun Academy 

1. Názov programu 

Centrum voľného času Kids Fun Academy 
Liptovský Mikuláš 

VÝCHOVNÝ PROGRAM 
Motto: ,,Bližšie k vám!" 

Fonna výchovy a vzdelávania 

Výchovný jazyk 

Druh školského zariadenia 

Názov školského zariadenia 

Adresa 

IČO 

Riaditeľ školského zariadenia 

Ďalšie kontakty 

Zriaďovateľ 

Prehľad hlavnej činnosti školského zariadenia 

Platnosť výchovného programu 

celodenná 

slovenský 

súkromné 

Centrum voľného času 
Kids Fun Academy 

50902946 

Ing. Jaroslav GRANTNER 

juraj.sabol@kidsfunacadem y .sk 
tr +421907919053 
Mgr. Juraj SABOL 
Kukučlnova 19/ 16 
031 Ot Liptovský Mikuláš 

Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o 
školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej 
činnosti. centre voľného času, školskom hospodárstve a 
stredisku odbornej praxe 

1. september 2022 - nepretržite 

'1 ·,,v_~ 
podpis riaditeľa CVČ KF A 

1 

KIDS FUN ACAgE~Y 
občianske zdruzen1e 

1éO: 50902946 DIČ: 2120527453_. 

' 

l<ukučinova 19/16, 031 01 L. M1kulas 
ww1,11.kldr.funoacadem;x:1k 

,,Bližšie k vám!" 2 



Výchovný program CVČ Kids Fun Academy 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

Vízia: 

„Moderné centrum využívajúce jednotlivé pracoviská pre správne využitie 
voľného času mládeže so zameraním na rozvoj pohybovej gramotnosti 
detí." 

2.1 Charakteristika výchovného programu Centra voľného času Kids 

Fun Academy 

Výchovný program (ďalej VP) Centra voľného času Kids Fun Academy (ďalej len 

CVČ KFA) vychádza zo Zákona č. 24512008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o školskom klube detí. školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

Výchovný program sa realizuje prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti v centre 

voľného času. Zameranie výchovného programu je určené pre cieľovú skupinu detí 

predškolského a školského veku, mládeže ako aj pre rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje vo voľnom čase v súlade s výchovným plánom 

(príloha č. 1 ). Kvalitná výchova vo voľnom čase má výrazný preventívny význam, všetky 

aktivity sú nešpecifikovanou primárnou prevenciou podporujúcou zdravý životný štýl. 

Osvojovanie pozitívneho sociálneho správania sa prostredníctvom zmysluplného využívania 

voľného času vedie k dodržiavaniu určitých spoločenských pravidiel, k zdravému rozvoju 

osobnosti dieťaťa, 

Ponuka CVČ KF A sa cielene mení s ohľadom na moderné trendy vývoja využitia 

voľného času, pružne reaguje na potreby spoločnosti, komunít a verejnosti. pravidelne 

dochádza kjej inovácii. Pri svojej ponuke voľnočasových aktivít sa prezentuje svojimi 

charakteristickými znakmi a aj atraktívnou zaujímavou ponukou. 

Výchovný program CVČ KF A určuje konkrétne ciele vzdelávania. formu, tematické 

oblasti výchovy. výchovný plán vzdelávania v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ), personálne 

zabezpečenie, materiálno - technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie 

BOZP. vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí, vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov CVČ KF A požiadavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, 

výchovné štandardy a výchovné osnovy. 
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2.2 Hlavný cieľ CVČ KF A 

Hlavným cieľom činnosti CVČ KF A je ponúknuť vzdelávanie a harmonický rozvoj 

osobnosti s rešpektovaním jeho individuálnych schopností v bezpečnom a priateľskom 

prostredí mimo vyučovania. Prepojiť jednotlivé časti mesta Liptovský Mikuláš „prísť bližšie 

k deťom" a ponúknuť možnosť rozvoja pohybovej gramotnosti. Umožniť študentom 

vysokých škôl prírodných a humanitných vied po ukončení vysokoškolského štúdia získať 

absolventskú prax. 

2.3 Ciele Centra voľného času Kids Fon Academy 

Centrum voľného času KF A sa usiluje o vytvorenie prostredia, ktoré aktivizuje 

a motivuje k rozvíjaniu získaných pohybových schopností v priebehu vzdelávania v škole. 

Ciele CVČ KF A sú: 

✓ prepojiť jednotlivé časti mesta a okolia Liptovského Mikuláša cez pracoviská 

a vytvárať tak možnosti rozvíjania osobností našej budúcej generácie, 

✓ zaviesť nové formy a metódy práce, 

✓ kvalitnou a sústavnou propagáciou zachovať počty detí a ostatných účastníkov 

v pravidelnej i nepravidelnej záujmovej činnosti, 

✓ ponúkať pravidelné i nepravidelné aktivity rôznym cieľovým skupinám a prebúdzať 

u nich záujem sa do týchto aktivít zapájať, prípadne sami si aktivity pripravovať 

a organizovať, 

✓ osvojiť si pohybové návyky správneho držania tela pri práci s fyzioterapeutom, 
✓ ponúknuť priestor a vytvoriť podmienky pre činnosť hendikepovaných detí 

a dospelých, 

✓ ponúknuť a vytvoriť priestor pre zapojenie väčšieho počtu dievčenských kolektívnych 

športov, 

✓ učiť deti rozlišovať pasívne a aktívne trávenie voľného času, 

✓ postupne zapojiť do činnosti mládež od 15 do 30 rokov, 

✓ spolupodieľať sa na prevencii sociálno-patologických Javov a pomáhať rozvíjať 

u cieľových skupín zdravý životný štýl, 

✓ kontinuálne zabezpečiť profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov centra, 

✓ rozvíjať spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a školami v meste a blízkom okolí. 

_,. ... KIOS FUN ACADEMY 
e združe · 
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2.4 Špecifické ciele jednotlivých tematických oblastí výchovy 

Výchovný program a aktivity vo voľnom čase sa realizujú v nasledujúcich oblastiach: 

✓ telesná a športová oblasť. 

Špecifické ciele v telesnej a športovej oblasti: 

✓ objavovať a ďalej rozvíjať vlastné pohybové schopnosti, 

✓ rozvíjať pohybové schopnosti :rýchlostné, silové, koordinačné, kondičné, 

✓ rozvíjať morálno-vôľové vlastnosti a zmysel pre fair play, 

✓ spolupracovať v skupine tímová práca, 

✓ upevňovať vzťah k pravidelnému pohybu, 

✓ aktívne sa zapájať do športových aktivít, zúčastňovať sa súťaží. 

Konkrétne ciele sú uvedené v celoročnom časovo-tematickom pláne práce CVČ KF A, ako 

aj v príslušnej pedagogickej dokumentácii podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. platnej od 

1.9.2022 na príslušný školský rok, resp. sú špecifikované platnými vnútornými predpismi 

CVČ KFA. 

2.5 Kľúčové kompetencie 

Kľúčové kompetencie, ktoré si dieťa osvojuje podľa svojich individuálnych osobnostných 

možností a ročnej dochádzky do CVČ KF A: 

Kompetencie k učeniu: 

✓ zbiera informácie z rôznych zdrojov, 

✓ získané vedomosti dáva do súvislosti, 

✓ skúsenosti uplatňuje v praxi, 

✓ hodnotí sám seba - sebareflexia, sebahodnotenie, 

✓ objektívne porovnáva výsledky svojej práce s výsledkami práce svojich rovesníkov, 

✓ vie oceniť prácu iných. 

Kompetencie komunikatívne: 

✓ ovláda reč, rozširuje si slovnú zásobu, 

✓ ovláda komunikáciu s rovesníkmi, s dospelými, 

,, Bližšie k vám ! " 
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✓ vie správne argumentovať, 

✓ zapája sa do diskusií, 

✓ obhajuje svoj názor, 

✓ naučí sa vyjadriť svoje myšlienky. 

Sociálne kompetencie 

✓ zvláda tímovú (skupinovú) prácu, 

✓ učí sa obhájiť svoj názor a návrh v skupine, 

✓ vie si nájsť miesto v kolektíve, 

✓ rieši konflikty a problémy, 

✓ váži si sám seba, svoje zručnosti. 

Občianske kompetencie: 

✓ rozvíja sociálne vedomie, 

✓ rešpektuje národnosť a rasu - empatia, 

✓ uvedomuje si svoje správanie sa voči sebe a okoliu, 

✓ vie pracovať s rizikovými skupinami, sociálne hendikepovanými, nezamestnanou 

mládežou, 

✓ ponúka kreatívne využitie voľného času. 

2.6 Veľkosť a vybavenie CVČ KFA 

V súčasnej dobe je hlavným sídlom korešpondenčná adresa občianskeho združenia 

Kids Fun Academy. Po zaradení Centra voľného času KF A do siete škôl bude hlavným 

sídlom prenajatý priestor v Liptovskom Mikuláši. Oblasť telesná a športová využíva pre svoju 

činnosť priestory v areáli ZŠ Miloša Janošku, ZŠ Demänovská cesta, Mestská plaváreň. 

Zimné športy realizuje v obci Závažná Poruba (lyžovanie) a v JL Aréne (korčuľovanie). Pre 

činnosť krúžkov zameraných na futbal využíva infraštruktúru futbalových štadiónov. Pre 

činnosť krúžkov zameraných na hokej využíva infraštruktúru hokejového štadióna. 

Objekty ZŠ a MŠ využíva CVČ KFA v rozsahu platnej zmluvy o prenájme. 

,, Bližšie k vám ! " 
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2.7 Charakteristika detí v CVČ KFA 

Záujmové útvary v CVČ KF A navštevujú deti v predškolskom a školskom veku a 

mládež. Do činnosti CVČ KF A sa aktívne zapájajú aj dospelí bez vymedzenia veku 

z Liptovského Mikuláša a blízkeho okolia. V budúcnosti plánujeme zabezpečiť v telesnej 

a športovej oblasti programy pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a 

dôchodcov. 

3. Formy výchovno - vzdelávacej činnosti 

Formy výchovno- vzdelávacej činnosti v CVČ KFA vychádzajú zo Zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. 

júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času. 

školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

Pravidelná činnosť je organizovaná v záujmových útvaroch (krúžky, kluby), má stálu 

základňu detí a mládeže a spracovaný vlastný časovo - tematický plán práce na školský rok. 

Pravidelná činnosť je zameraná na športovú a telesnú oblasť. Počet členov je určený podľa 

zamerania činnosti s prihliadnutím na bezpečnosť detí a mládeže. Činnosť prebieha v rozsahu 

minimálne 2 hodiny týždenne. Začína spravidla od 3. týždňa v septembri a končí druhý 

týždeň v júni daného školského roka. Počas prázdnin sa činnosť vykonáva nepravidelne. 

Činnosť vedie a organizuje kvalifikovaný vedúci krúžku. 

Príležitostná športová a záujmová činnost' sa uskutočňuje spravidla v priebehu 

celého roka na základe ponuky /celé Slovensko/ jednorazových alebo cyklických akcií CVČ 

KF A. Riadi a organizuje ju kvalifikovaný pedagóg, je časovo vymedzená a spravidla je 

jednodenná. Jednotlivé akcie sú v prílohe - Plán práce CVČ KF A v školskom roku. 

Denná táborová činnosť sa realizuje mimo CVČ KF A v zariadeniach vhodných pre 

pobyt detí a mládeže v prírode. Je ponúkaná najmä počas letných prázdnin. Je časovo 

obmedzená, dÍžka tábora je týždeň až desať dní. Obsah táborovej činnosti: 

✓ športový tábor, 

✓ jazykové komunikačné zručnosti. 
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Dennú činnosť vedie kvalifikovaný vedúci. Kvalifikovaný vedúci má zároveň aj kurz prvej 

pomoci. Účastník je prijatý na základe písomnej prihlášky až do naplnenia kapacít. Po 

skončení tábora môže dieťa obdržať osvedčenie alebo list účastníka tábora CVČ KF A. 

4. Financovanie činnosti 

4.1 Finančné prostriedky požadované od mesta 

Centrum voľného času KF A chce prilákať vo svojej činnosti nielen deti z Liptovského 

Mikuláša ale aj z blízkeho okolia. CVČ KF A počíta vo svojom rozpočte so štandardným 

Normatívom na žiaka v zmysle zákona 597/2003 Z.z. S inými prostriedkami od mesta alebo 

štátu nepočíta. 

4.2 Financovanie školy a poplatky 

Centrum voľného času KF A vzniká na základe už fungujúceho občianskeho združenia 

Kids Fun Academy ako neziskový projekt, ktorý získané prostriedky použije na činnosť 

jednotlivých krúžkov, skvalitnenie materiálno technického vybavenia a primerané 

ohodnotenie a vzdelávanie pedagógov. Na doplnenie financovania potrieb CVČ KFA sa 

okrem normatívu počíta aj s mesačným poplatkom cca 20 € na žiaka. 

Počiatočné investície na materiálno technické zabezpečenie a prenájom priestorov 

je hradené z prostriedkov občianskeho združenia Kids Fun Academy. 
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Výchovný plán CVČ KFA príloha é. l 

Príloha 1 

VÝCHOVNÝ PLÁN 

1. Všeobecné podmienky 

a) Výchovný jazyk 

Výchovným jazykom v CVČ KFA je slovenský jazyk a konkrétny cudzí jazyk, 

v ktorom deti a mládež pracujú na rozvoji svojich komunikačných zručností v cudzom 

jazyku. Pri záujmovej činnosti národnostných menšín je deťom umožnené používať jazyk 

národnostnej menšiny. 

b) Personálne zabezpečenie výchovy v CVČ KFA 

Personálne zabezpečenie CVČ KFA v oblasti športu a telovýchovy sú štyria pedagogickí 

zamestnanci a na 27 % t.j. 1 O hodín týždenného úväzku externá firma zabezpečujúca 

ekonomickú stránku fungovania. Pedagogickí zamestnanci majú VŠ vzdelanie. Realizáciu 

výchovného programu v jednotlivých krúžkoch v oblasti športu a telovýchovy zabezpečujú 

pedagogickí zamestnanci a dobrovoľní zamestnanci s odborným vzdelaním /kvalifikovaný 

tréner/. Svoje vedomosti si cyklický rozširujú na pravidelných seminároch a na kurzoch 

zvýšenia trénerskej licencie. 

Tab 1 

Počet 

zamestnanci CVČ KFA 12 

Z toho PZ* 8 

Z počtu PZ 
- kvalifikovaní 6 
- nekvalifikovaní o 
- doplňajú si vzdelanie o 

Z toho NZ** 4 

Z počtu NZ 
- školský psychológ o 
- špeciálny pedagóg• ** o 
- upratovačky o 
- ostatní 4 

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ,.. - nepedagogickí zamestnanci 
Špeciálny pedagóg**"' ~ ak je platený podľa osobitnej tabu ľky (nie pedagogickej) 
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Podľa ponuky pravidelnej záujmovej činnosti a záujmu detí CVČ vyhľadáva aj 

odborníkov z danej oblasti. Počet externých pracovníkov sa pohybuje v rozpätí okolo IO 

pedagógov. K zaisteniu súťaží, jednodňových eventov, táborov sú uzatvárané zmluvy -

dohody o pracovnej činnosti s približne 20~timi pracovníkmi a na táborovú činnosť sú 

zabezpečovaní interní ako aj externí pracovníci. 

2. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Súkromné centrum voľného času KF A nie je vlastníkom nehnuteľností, svoju činnosť 

v oblasti športu a telovýchovy realizuje v prenajatých priestoroch ZŠ na ul. Čs!. Brigády 4 a, 

ZŠ Demänovská cesta v Liptovskom Mikuláši. Ďalej sú to tréningové plochy jednotlivých 

futbalových klubov. Umiestnenie CVČ KF A vyhovuje druhu vykonávanej činnosti. Z dôvodu 

obmedzených priestorových podmienok využíva CVČ KF A prenájom priestorov na základe 

zmlúv a k svojej činnosti využíva aj iné školské a športové zariadenia. 

Materiálno - technické zabezpečenie v oblasti športu a telovýchovy: 

✓ gymnastické náčinie, 

✓ gymnastické náradie, 

✓ atletické náčinie, 

✓ atletické náradie, 

✓ fitnes doplnky na kondičný tréning , 

✓ rebrík, prekážky, slalomové tyče na rozvoj pohybových schopnosti, 

✓ bránky ,figuríny, loptové zabezpečenie na herný tréning, 

✓ Regenerácia, 

✓ tričká ako dress code pre KF A. 

Priestorové podmienky v oblasti športu a telovýchovy: 

✓ telocvičňa, hala, 

✓ ihrisko, 

✓ šatne, WC. 

Prevádzka CVČ v oblasti športu a telovýchovy: 

Celoročná, celodenná 
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3. Podmienky na zaistenie BOZP pri výchove 

Školské zariadenie sa snaží vytvárať a zabezpečiť bezpečné a zdraviu vyhovujúce 

podmienky v priestoroch na výchovu Žiaci sú na začiatku školského roka pred zahájením 

krúžkovej činnosti v spolupráci s externými spolupracovníkmi poučení o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o školskom poriadku školského zariadenia. 

Zamestnanci pravidelne absolvujú školenia a preskúšania o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a požiarnej ochrane, zabezpečované dodávateľsky spoločnosťou, ktorá 

vykonáva aj pravidelné revízie a odstraňuje zistené nedostatky. 

Riaditeľ CVČ KFA vydáva súbor interných predpisov zabezpečujúcich BOZP. Základ 

tvoria príslušné ustanovenia vnútorného poriadku. Odškodňovanie úrazov je zabezpečované 

cez poistnú zmluvu o škodách spôsobených činnosťou, prípadne úrazovým poistením žiaka. 

CVČ KF A sa snaží vytvárať : 

✓ bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, 

✓ poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

✓ pravidelné školenia zamestnancov CVČ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru, 

✓ pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa 

výsledkov revízií, 

✓ pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov, 

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Na hodnotenie výchovných výsledkov žiakov sú využívané metódy: 

✓ slovné hodnotenie spÍňajúce výchovný efekt, pochvaly, pokarhania a pod., 

✓ písomné hodnotenie na požiadanie rodiča alebo v mimoriadnych výchovných 

prípadoch, 

✓ kolektívne posedenie s cieľom rozboru výchovných aspektov v danom kolektíve 

žiakov, 

✓ písomné hodnotenie dieťaťa na konci školského roka formou osvedčenia, resp. 

absolventského listu. 

Cieľom hodnoteniaje: 

✓ poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o jeho správaní a výsledkoch, 
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✓ motivovať dieťa k lepším výkonom, samostatnosti, 

✓ podporiť sebavedomie dieťaťa, 

✓ povzbudiť ho v aktívnej a prospešnej činnosti. 

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
školského zariadenia 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov CVČ KF A sa riadi vnútorným systémom 

kontroly a hodnotenia. Na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov zamestnancov CVČ 

KF A sú využívané metódy: 

✓ rozhovor - na rôznych úrovniach, 

✓ hospitácie vedenia školy a vzájomné hospitácie, 

✓ pozorovame, 

✓ výchovno - vzdelávacie výsledky detí, ktorých vedie pedagóg v ZÚ, 

✓ sledovanie pokroku detí vo VVČ pod vedením pedagóga, 

✓ hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby pomôcok a pod., 

✓ hodnotenie pedagógov deťmi (napr. formou dotazníkov), 

✓ vzájomné hospitácie pedagogických zamestnancov. 

6. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 

Vzdelávanie vychovávateľa súvisí priamo s ich pracovným zaradením. Vychádza 

z princípov celoživotného vzdelávania a realizuje sa na základe ponuky vzdelávacích 

inštitúcií (vysoké školy pedagogického smeru, metodicko- pedagogické centrá SR). 

Z hľadiska organizovania kontinuálneho vzdelávania pracovníkov CVČ KF A je vypracovaná 

interná smernica o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. 

,, Bližšie k vám ! " 12 



Výchovný program CVČ Kids Fun Academy 

7. Rozpočet hodín 

... = Tematická oblasť 
;> 

- o "'·- a, .:ii: 
Oddelenie Záujmový útvar >U "0 

výchovy >U OI o o cf jŇ c.. -= 

Športu 
Základy zjazd. lyžovania do 8 rokov 100 Šport a telovýchova 15 
Zjazdové lyžovanie nad 8 rokov 100 15 

a telovýchovy Základy bežeckého lyžovania 
100 15 

Všeobecná gymnastika - mini gymnastika 
100 15 Všeobecná gymnastika nad 8 rokov 

Všeobecná atletika - mini atletika 100 15 

Všeobecná atletika nad 8 rokov 100 15 
Základy horolezectva 100 15 
Kickbox 100 15 
Americký futbal 100 15 
Stolný tenis 

100 15 
Všeobecná pohybová príprava do 11 rokov 

IOO 15 Pohybové hry I do 8 rokov 
Pohybové hry II nad 8 rokov 100 15 
Všeobecná pohybová príprava ako 100 100 
doplnok pohybovej prípravy pre 
kolektívne športy do 11 rokov 
Škola zdravia pre deti od IO do 15 rokov - 15 
Fyzioterapia - zdravý chrbátik, zdravé 
nožičky, správne držanie tela 
Interakcia dieťa a zviera. spoločné 
cvičenia - Pohybová aktivita pre 

15 

nemobilné deti, ležiace deti. 

8. Výchovné štandardy 

Šport a telovýchovná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Záujmový útvar - pohybové hry, loptové hry Pravidelným cvičením a pohybom podporovať 

pohybovú kultúru mládeže 
Rozvoj pohybových schopností, zdokonaľovanie 

zručností 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, Pomenovať škodlivosť fajčenia alkoholu a iných 
civilizačné choroby drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, Pomenovať význam pravidelného pohybu 

netradičné športové disciplíny a cvičenia 

Základ verbálnej a neverbálnej komunikácie, Viesť deti a mládež k poznaniu a pochopeniu 
správne držanie tela a správne dýchanie pohybových zákonitosti ľudského tela, rozvíjať 

pohybové schopnosti a predchádzať svalovej 
dystrofii 

Všestranné telesné rozcvičenie zábavnou fonnou Uvedomené chápanie pohybov vlastného tela 
počas cvičenia. 
Rozvoj pozorovacích schopností 

.. Bližšie k vám!" 13 
'š 

, ____ . ~~ca ~'.'~y.s 



Výchovný program CVČ Kids Fun Academy 

Nácvik správneho držania tela, priame cvičenia, Zdôraznenie významu správneho držania tela pre 
rehabilitačné cvičenia zdravie človeka i pre duševnú sviežosť 

Všestranné telesné rozcvičenie, zisťovanie Uvedomené chápanie pohybov vlastného tela 

pohybovej úrovne členov útvaru počas cvičenia, rozvoj pozorovacích schopností 

Spevňovanie svalstva, zúčastňujúceho sa na Cieľavedomá činnosť, výchova k sústavnosti 

správnom držaní tela a dosiahnutiu cieľa, ktorým je správne držanie 

tela. 

Pravidelné tréningy v letných mesiacoch - ihriská Rozvíjať športové zručnosti, postupné 
v zimných mesiacoch telocvične. 

Riadené kolektívne hry 

9. Výchovné osnovy 

Výchovno-vzdelávací cieľ 

Kultivovať základné seba 
obslužné a hygienické návyky 

Rozvíjať schopnosť relaxovať 
pravidelným cvičením 
a pohybom 

Pochopiť škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog 

Pochopiť význam dodržiavania 
základných zásad zdravej výživy 

Poznať základné princípy 
zdravého životného štýlu 

Rozvíjať športový talent 

osvojovanie pohybového návyku, prijatie zásad 
fairplay a dodržiavanie pravidiel 

Šport a telovýchovná oblasť 

Obsah 

Sebaobsluha, poriadok v šatni, 
umývanie rúk, vetranie 

Turistika, bicyklovanie, 
lyžovanie, plávanie, cvičenie 
v telocvični, stolný tenis, 
kolektívne športové hry 

Nikotín, fajčenie, alkohol 
a zdravie, civilizačné choroby 

Podstata zdravia, zodpovednosť 
za svoje zdravie, príčiny 
ochorenia, racionálna strava, 
potravinová pyramída 

Stravovacie návyky, pitný 
režim, striedanie práce 
s odpočinkom, prvá pomoc 

Záu jmový útvar 

,. Bližšie k vám ! " 

Metódy, formy 

Individuálny prístup 
vysvetlenie, motivácia 
aktivizácia, tréning 
hodnotenie 
Individuálny prístup 
Skupinové, kolektívne formy 
Motivácia 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Tréning 
Individuálny prístup 
Kolektívna fonna prednášky 
Vysvetlenie 
Film 
Beseda s odborníkom 
Výtvarná ilustrácia prežitku 
Súťaž 

Individuálny prístup 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Film 
Beseda s lekárom 
Súťaž 

Individuálny prístup 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Hranie rolí 
Dramatizácia 
Film 
Beseda s lekárom 
Súťaž 

Individuálny prístup 

. ~. 
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a schopnosti Individuálna, skupinová 
a kolektívna forma 
Motivácia 
Povzbudenie, Aktivizácia, 
Súťaž, Tréning 

Viesť detí a mládež k poznaniu Základ verbálnej a neverbálnej Nácvikjednotlivých prvkov 
a pochopeniu pohybových komunikácie. Správne držanie Samostatnosť prejavu, účasť na 
zákonitosti ľudského tela, tela a správne dýchanie súťažiach 
rozvíjať oohvbové schopnosti 
Uvedomené chápanie vlastného Všestranné telesné rozcvičenie Pozorovanie ukážky 
cvičenia. zábavnou fonnou Rozbor ukážky 
Rozvoj pozorovacích schopností Vlastné cvičenie 

Zdôraznenie významu správneho Nácvik správneho držania tela Sledovanie ukážok 
držania tela pre zdravie človeka Priame cvičenia, rehabilitačné Vlastné cvičenia pred zrkadlom 
i pre duševnú sviežosť cvičenia Samostatne, vo dvojiciach 

Výchova k potrebe telesného Všestranné telesné rozcvičenie. TV testy, špeciálne cviky 
cvičenia na základe zisťovania Zisťovanie pohybovej úrovne Individuálny prístup 
vlastnej pohybovej úrovne členov útvaru Motivácia 

Výchova k uvedomenej činnosti, Výber špeciálnych cvikov, Výber cvikov z liečebnej TV, 
oboznámenie sa so základmi ktoré výrazne precvičujú špeciálne cviky, individuálny 
anatomickej stavby tela jednotlivé svalové skupiny prístup, motivácia 

oboznámenie s anatomickou 
stavbou tela 

Výchova k sebadisciplíne, Spevňovanie svalstva, Individuálny prístup 
húževnatosti, usilovnosti, zúčastňujúceho sa na správnom Motivácia 
samostatnosti, cieľavedomej držaní tela Samostatné cvičenia 
činnosti, výchova k sústavnosti Špeciálne cviky 
Výchova k sústavností v cvičení, Zväčšovanie rozsahu pohybu na Individuálny prístup 
pomocou ktorej sa dá dosiahnuť základe pretiahnutia svalstva Motivácia 
zvyšovanie výkonnosti vo Tréningové jednotky 
zväčšení rozsahu pohybu Povzbudenie 

Aktivizácia 
Hodnotenie 

Zdokonaľovanie športových Pravidelné tréningy v letných Tréningové jednotky 
zručností, postupné osvojovanie mesiacoch - ihriská, v zimných Hry a sút'aže 
si pravidiel športových hier, mesiacoch - telocvične Priama hra 
prijatie zásad fair play a Riadené kolektívne hry Vysvetľovanie 

dodržiavanie pravidiel Predvádzanie 
Napodobovanie 

3 
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