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ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V CENTRE VOĽNÉHO ČASU 

 

 

ŠTUCKOVÁ, Daniela, SR 

 

Abstrakt  

Jedným z cieľov tohto príspevku je poukázať na záujmovú činnosť ako cieľavedomú 
aktivitu zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov 
a schopností detí a mládeže. Záujmová činnosť totiž formuje osobnosť, poskytuje vedomosti, 
skúsenosti, formuje vzťah k určitým veciam, prostrediu, spoločnosti, umožňuje prenos 
informácii a kultúrneho dedičstva. Má tak silný vplyv na rozvoj celej osobnosti i na správnu 
spoločenskú orientáciu. Zvláštna pozornosť patrí vedúcemu záujmového útvaru, ktorý má 
nezastupiteľné miesto v rámci záujmovej činnosti ako jej organizátor a inšpirátor.  

 

Abstract 

One objective of this article is to show interest activity as purposive activity to develop 
and meet individual needs, interests and abilities of children and youth. Interest activities are 
shaping personality, share knowledge, experience, forming a relationship to certain things, 
environment, society, enables the transmission of information and cultural heritage. He has 
such a strong influence on the development of the whole personality and the right social 
orientation. Particular attention is the head of the unit, which has a unique place in the hobby 
as its organizer and animator. 

 

1 Úvod  

      Záujmy súvisia s celkovým zameraním osobnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako 
stále úsilie zaoberať sa predmetmi alebo činnosťami, ktoré človeka upútavajú po stránke 
poznávacej alebo citovej. Zaujímavému predmetu alebo činnosti prikladá človek zvláštnu 
hodnotu, pretože je vedený snahou po aktívnom styku s ním.  

     Záujmy dieťaťa sa vyvíjajú spolu s konkrétnou činnosťou, ktorú dieťa vykonáva. Medzi 
najfrekventovanejšie záujmy patria: výtvarné, hudobné, športové, čitateľské, zberateľské, 
cestovateľské, technické a iné. 

     Záujmy detí a mládeže sa rozširujú natoľko, že prejavujú záujem o záujmovú činnosť 
v konkrétnych centrách voľného času (ďalej len CVČ). 

 

2 Centrum voľného času 

    Každé CVČ by malo mať svoju tvár, svoj rukopis. V každom CVČ sa zároveň musí 
vytvoriť priestor pre tvorivosť a rozvoj ľudských zdrojov. 

     Jedným z takýchto CVČ je aj Centrum voľného času Emanuel v Klčove (ďalej len CVČ 
Emanuel), ktoré je školským zariadením a významným subjektom výchovy a vzdelávania 
v čase mimo vyučovania a svoju činnosť zabezpečuje podľa výchovného programu v oblasti 
výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej oblasti pre deti, mládež, rodičov 
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a iných záujemcov o túto činnosť. CVČ Emanuel vytvára podmienky, organizuje 
a zabezpečuje túto činnosť v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.  

     Dôraz kladie najmä na: 

� to, aby voľnočasové aktivity a záujmové útvary nemali charakter vyučovacích hodín; 

� to, aby záujmové aktivity pramenili z prirodzených potrieb a záujmov detí a mládeže; 

� spoluprácu s rodičmi, školami, centrami voľného času, ale aj s inými inštitúciami, 
ktoré sa venujú problematike voľného času; 

� formovanie osobnosti dieťaťa, jeho schopností, ďalej na rozvoj tvorivosti, utváranie 
pozitívnych hodnôt a spôsobov správania; 

� predchádzanie rozvoja drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov; 

� vytváranie priestoru pre integráciu do spoločnosti a osvojovanie spoločenských 
noriem; 

� neformálne vzdelávanie. 

     Poslaním CVČ Emanuel je zabezpečiť kvalitné využívanie voľného času detí a mládeže, 
a tým urýchliť rozvoj ich všeobecných a špecifických schopností. Aktivitami vo voľnom čase 
sa totiž detí a mládež oslobodzujú od nudy, rozvíjajú svoje tvorivé sily, čím sa bránia 
stereotypu a rutine bežného života.  

          Preto je prioritným poslaním CVČ Emanuel a jeho pedagogických pracovníkov: 

� zatraktívniť ponuky pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, 

� pomáhať deťom a mládeži efektívne využívať voľný čas, 

� poskytnúť deťom a mládeži priestor na sebarealizáciu a s ňou spojené naplnenie 
potrieb uznania a akceptácie, 

� podporovať tvorivosť a záujmy detí a mládeže, 

� preferovať zdravý životný štýl, 

� rozvíjať u detí prosociálne cítenie z hľadiska prevencie vzniku sociálno-patologických 
javov, 

� úzko spolupracovať s rodinou, materskými a základnými školami, ale s inými 
inštitúciami zameriavajúcimi sa na organizovanie voľného času detí a mládeže. 

 

         Činnosť CVČ prebieha v týchto tematických oblastiach výchovy: 

� vzdelávacia oblasť,  

� spoločensko-vedná oblasť, 

� pracovno-technická oblasť, 

� prírodovedno-environmentálna oblasť, 

� esteticko-výchovná oblasť, 

� telovýchovná oblasť. 

     Každá z vymenovaných výchovno-vzdelávacích oblastí má svoje cieľové zameranie. Ciele 
týchto výchovno-vzdelávacích oblastí sa CVČ Emanuel snaží napĺňať prostredníctvom 
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záujmovej činnosti v rámci pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, ktoré tvoria hlavnú 
náplň činnosti v CVČ.  

 

3 Výchovno-vzdelávacia činnosť v CVČ 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v CVČ sa uskutočňuje ako: 

� pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch CVČ; 

� príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií 
zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole; 

� prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, 
činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí; 

� organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, 
ktoré nenavštevujú CVČ; 

� spontánna záujmová činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na 
ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ. 

 

Pravidelná záujmová činnosť 

     Hlavnou náplňou činnosti v CVČ Emanuel je pravidelná záujmová činnosť, ktorá spočíva 
vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej 
organizovania v záujmových útvaroch a oddeleniach centra. Záujmové útvary sú vytvorené na 
základe záujmu detí a mládeže vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti. Úlohou pravidelnej 
záujmovej činnosti je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zručnosti, 
no zároveň dať priestor všetkým na rozvíjanie svojich záujmov a potrieb. 

     Pravidelná záujmová činnosť v CVČ Emanuel sa uskutočňuje formou záujmových útvarov 
v rámci pracovno-technickej a prírodovedno-environmentálnej oblasti ako napríklad: Paleta 
nápadov, Papierové modelárstvo, Tvorivá dielňa, Tvorivé ruky, Bádajko, Envirko, Malí 
prírodovedci, Vedátor a pod. 

     Dôležitým činiteľom ovplyvňujúcim záujmy detí a mládeže je samotný vedúci 
záujmového útvaru (vychovávateľ) ako organizátor či inšpirátor záujmovej činnosti vo 
voľnom čase, ktorý pripravuje plán výchovno-vzdelávacích činností pre svoje oddelenie 
a záujmový útvar, ktorý vedie. 

     Adekvátna príprava vedúceho záujmového útvaru si vyžaduje: 

� štúdium literatúry; 

� prípravu pomôcok a materiálu na záujmovú činnosť; 

� zhotovenie výrobku, ak si to charakter záujmového útvaru vyžaduje; 

� organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

     Jedným z rozhodujúcich prostriedkov výchovno-vzdelávacej činnosti vychovávateľa sú aj 
jeho vlastné kompetencie. 

     Brhelová (2009) tvrdí, že kompetencie vychovávateľa sú jeho preukázané vedomosti, 
zručnosti, schopnosti, postoje a iné spôsobilosti, ktoré využíva alebo aplikuje pri plnení 
výchovného programu vo výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi a v permanentnom 
celoživotnom vzdelávaní. 
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     Podľa Brhelovej (2009) vychovávateľ musí mať pri realizácii výchovno-vzdelávacej 
činnosti, ktorou plní výchovný program svojho výchovno-vzdelávacieho zariadenia, tieto 
kompetencie: 

� identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa; 

� ovplyvňuje personálny rozvoj dieťaťa; 

� rozvíja sociálne zručnosti a postoje dieťaťa; 

� ovláda obsah výchovno-vzdelávacích aktivít; 

� plánuje výchovno-vzdelávací proces vo svojom oddelení a v záujmovom útvare, ktorý 
sám vedie; 

� projektuje výchovno-vzdelávací proces vo svojom oddelení alebo vo svojom 
záujmovom útvare; 

� riadi a podporuje výchovno-vzdelávací proces vo svojom oddelení a v záujmovom 
útvare; 

� hodnotí priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích aktivít. 

     Úlohou každého vedúceho záujmového útvaru je vnímať výchovu detí a mládeže vo 
voľnom čase ako cieľavedomý a systematický proces a na základe tejto skutočnosti 
samostatne pripraviť plán výchovno-vzdelávacích činností pre svoje oddelenie a pre 
záujmový útvar, ktorý vedie. Ďalej je potrebné transformovať všeobecné výchovno-
vzdelávacie ciele, typické pre dané zariadenie, do čiastkových cieľov pre činnosť vo svojom 
oddelení alebo vo svojom záujmovom útvare. 

 

Príležitostná záujmová činnosť 

       Príležitostnú záujmovú činnosť organizuje CVČ Emanuel formou podujatí, súťaží, 
výletov, výstav, akadémií a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných 
v škole. Zároveň tak svojim návštevníkom ponúka zaujímavé, pestré, tvorivé a zábavné 
spôsoby trávenia voľného času.  

     Príležitostná záujmová činnosť v rámci pracovno-technickej a prírodovedno-
environmentálnej oblasti v CVČ Emanuel sa realizuje prostredníctvom podujatí a súťaží ako 
napríklad: Vianočná tvorivá dielňa, Valentínska tvorivá dielňa, Veľkonočná tvorivá dielňa, 
EKO MISS, Origami tvorivá dielňa, Quilling tvorivá dielňa, Scoubidou tvorivá dielňa, Pizza 
deň,  STOP drogám! a pod.  

 

4 Záver 

   Deti, ktoré navštevujú záujmové útvary v CVČ majú možnosť: 

� zvoliť si alternatívu prežívania voľného času; 

� uspokojiť a rozvíjať svoje individuálne túžby, potreby, záujmy a schopnosti; 

� naplniť svoje predstavy a očakávania; 

� všestranne  rozvíjať svoju osobnosť i tvorivosť 

� zmysluplne a hodnotne prežívať voľný čas a pod. 

     Preto je potrebné vytvárať vhodné podmienky pre využívanie voľného času podľa záujmov 
detí a mládeže. 
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     Zo strany CVČ je potrebné dbať o to, aby záujmová činnosť nespôsobovala zaťaženie, 
resp. preťaženie detí. Mala by zostať časovým priestorom pre ich adekvátny oddych a relax, 
potrebný na regeneráciu psychických a fyzických síl. 
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