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1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení 

 

Názov školského zariadenia: STROM - Centrum voľného času pri Farnosti Dobrého pastiera 

Adresa školského zariadenia:  Smreková 39, 010 01 Žilina  

Telefónne číslo: 0910/940414 

Elektronická adresa:  cvcstrom@gmail.com  

 

Údaje o zriaďovateľovi: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera 

 Smreková 39, 010 01 Žilina 

 

Mená vedúcich zamestnancov centra  a ich funkcie: 

Riaditeľ: Mgr. Anna Badžgoňová (do 31. 07. 2019)  

                Mgr. Jana Petrášová (poverená vykonávaním funkcie od 01. 08. 2019)  

 

2. Údaje o počte členov školského zariadenia 

 

 V školskom roku 2018/2019 navštevovalo pravidelnú záujmovú činnosť 690 riadnych 

členov centra: 451 detí do 15 rokov s trvalým pobytom v Žiline a 49 mládežníkov od 15-25 

rokov a 9 od 26 do 30 rokov, u ktorých bola dotácia minimálna.  

3. Údaje o počte zamestnancov ku koncu školského roka 2018/2019 

 

Zamestnanci  Interní Externí 

Nepedagogickí  1 4 DPČ 

Pedagogickí  4 21 DPČ + 8 BPS 

 z toho:   

Kvalifikovaní pedagogickí 4 1 

Nekvalifikovaní pedagogickí  0 1 

4. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

V školskom roku 2018/2019 jedna zamestnankyňa začala rozširujúce štúdium  

Učiteľstva telesnej a športovej výchovy. 
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5. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti 

 

Príležitostná záujmová 

činnosť 
Spolu 

Oblasti  

Spoločen. 

vied  

Kultúry a 

umenia  
Športu Turistiky 

Rodičia 

a deti 

Počet podujatí 8 3 1 1 1 2 

Počet účastníkov 520 124 25 86 54 231 

Počet 

účastníkov 

do 15 rokov 404 86 0 84 44 210 

nad 15 rokov 116 38 25 22 10 21 

Z toho podujatí cez víkend  4 2 1 0 1 0 

Z toho účastn. cez víkend 166 87 25 0 54 0 

 

Počas školského roku 2018/2019 boli zorganizované nasledovné jednorazové aktivity: 

Deň otvorených dverí „Skoč do Stromu“, Výroba adventných vencov, Výlet na Hrebienok, 

Návšteva Aquaparku v Dolnom Kubíne, Chata pre 1.-9. roč. ZŠ, Chata pre prvoprijímajúcich, 

Tanečný večer a Deň detí v centre. 

Počas letných prázdnin sme organizovali dva prímestské tábory. Zúčastnilo sa ich spolu  

73 detí vo veku od 7 – 11 rokov a venovalo sa im 15 animátorov.  Na viacerých podujatiach 

spolupracujeme s farnosťou Dobrého pastiera, či so Združením kresťanských spoločenstiev 

mládeže.  

V rámci centra prebiehali nasledovné záujmové krúžky pre deti ZŠ: - jazykové: angličtina 

a slovenčina; - športové: futbal pre chlapcov a pre dievčatá, lukostreľba, švihadlá, pohybové 

hry, šachový; - umelecké: spevokol detský a mládežnícky, tvorivé dielne, creativ, modelársky, 

kutilko, tanečný, výtvarný textiláčik, krajčírka, flauta, klavír, gitara, akordeón, ; - 

prírodovedné: matematika: - spoločenské: Dominik Sávio, Formácia tretiakov, Formácia 

mladých; - vedecko-technické: elektrotechnický, programovanie, informatika, varenie; - pre 

matky s malými deťmi: Mamiklub a pre deti predškolského veku: angličtina, výtvarný, 

tanečný a futbal. Okrem toho bola celoročne otvorená v určitých hodinách aj herňa pre 

pravidelných i nepravidelných  návštevníkov centra. V rámci nej je k dispozícii herňa v centre 

a vonkajšie ihrisko. 

 Prezentácia školského zariadenia na verejnosti: prostredníctvom informačnej 

tabule a ďalších násteniek v našich priestoroch a vo farnosti, internetovej stránky, Facebooku.  

6. Údaje o  priestorových a  materiálno-technických podmienkach 

školského zariadenia 

Máme v bezplatnom prenájme sedem učební, kuchynku, televíznu miestnosť, herňu, dve 

kancelárie, keramickú dielňu, sociálne zariadenie na každom poschodí a ihrisko pri Farnosti 

Žilina-Solinky. Okrem toho sme mali zapožičané priestory pre krúžkovú činnosť v CZŠ s MŠ 

Dobrého pastiera.  

Počas školského roka 2018/2019 sme okrem rôzneho drobného spotrebného materiálu na 

činnosť a dataprojektoru nedokúpili žiadne nové vybavenie. Všetky priestory je potrebné 

vymaľovať, mnohé veci opraviť a starý nábytok vymeniť. 



7. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školského zariadenia za školský rok 2018/19 (t.j. od 1. 9. 2018 – 

31. 8. 2019): 

-          dotácie Mesto Žilina: 21.555,- Eur (v r. 2018) a 35.720,- Eur (v r. 2019)  

-          dotácie VÚC Žilina: 2.192,- Eur (v r. 2018) a 4.978,- Eur (v r. 2019)  

-          príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školského zariadenia: 9.992,- Eur (v r. 2018) a 17.752,- Eur (v r. 2019) 

-          vzdelávacie poukazy 4.641,- Eur (v r. 2018) a 7.104,- Eur (rok 2019) 

-     projekt na tábory z VÚC: 600,00 Eur 

-    jednorazové podujatia a dary: 959,- Eur (v r. 2018) a 4.980,- Eur (rok 2019) 

Suma všetkých príjmov spolu za školský rok 2018/2019: 110.473,- Eur. 

Mzdové výdavky za školský rok 2018/2019: 99.595,- Eur. 

Prevádzkové výdavky za školský rok 2018/2019: 17.006,- Eur. 

8. Cieľ, ktorý si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja 

školského zariadenia na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho 

plnenia 

Hlavný cieľom  našej činnosti bolo, a je, ponúknuť čas, priestor a aktivity pre deti a 

mládež, aby mohli zmysluplne využívať svoj voľný čas. Všetky hlavné vytýčené úlohy na 

školský rok 2018/2019 boli splnené.  

9. Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky 

a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy 

a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení. 

 

Pozitíva: 

- centrum voľného času, napriek tomu, že je zriadené farnosťou, je otvorené pre deti, 

mládež i dospelých bez ohľadu na ich vierovyznanie a bydlisko, 

- kvalitne organizovaná krúžková činnosť i jednorazové aktivity, na ktorých sa 

zúčastňujú deti, mládež, rodinní príslušníci a iní, 

 

Negatíva a návrhy na ich preklenutie: 

Negatíva: Stále viac obmedzujúce nízke finančné krytie nákladov zo strany štátu.  

Riešenie: Vyhľadávanie sponzorov a iných možností financovania (vypracovávanie 

projektov a pod.), navýšenie príspevku na školné zo strany účastníkov, rozvoj 

spolupráce s dobrovoľníkmi. 

 

 



  

 

 


