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Spracovaná na základe:

• Vyhlášky MŠ č. 9/2006 z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

• Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške č. 9/2006 Z. z.
• Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
• 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 

Východiská a podklady:

• Koncepcia rozvoja CVČ z júna 2008

• Výchovný program CVČ zo dňa 1. 9. 2009

• Celoročný plán práce  CVČ na školský rok 2011/2012

• Informácie o činnosti Rady školy pri CVČ 

• Informácie z pedagogických porád

• Informácie zo školení a vzdelávaní

Ďalšie podklady:

• POP na šk. rok 2011/2012 vydané MŠ SR

• Akčný  plán  koncepcie  štátnej  politiky vo  vzťahu  k  deťom  a  mládeži  v 

Slovenskej republike na roky 2008 – 2013  

• Všeobecne záväzné nariadenia MZ, pokyny a nariadenia zriaďovateľa



1. 
a/ Základné identifikačné údaje o školskom zariadení

1. Názov školy: Centrum voľného času
2. Adresa: Komenského 1249/36, 079 01  Veľké Kapušany
3. Telefónne čísla: 056 638 33 92

       0918651639
4. Internetová adresa: www.cvcvkapusany.edu.sk
    e-mail  cvc@cvcvkapusany.edu.sk

 
5. Zriaďovateľ: Mesto Veľké Kapušany od 01. 07. 2002, na základe uznesenia 
              mestského zastupiteľstva č. 320 zo dňa 11. 06. 2002
6. Vedúci zamestnanec: Ing. Irena Lázárová – riaditeľka CVČ
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
    Rada školy bola ustanovená 11. 03. 2004 v počte 5 členov.

                 Zloženie určené zriaďovateľom:
                                  1 zamestnanec CVČ, 
                                  2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, (v tom 1 poslanec MZ)
                                  2 rodičia.

   Poradný orgán - ako poradný orgán riaditeľky  pracuje  pedagogická rada,                  
               ktorá schvaľuje a prejednáva všetky vypracované pedagogické  dokumenty v CVČ.
b/ Údaje o počte žiakov školského zariadenia

k 15. 09. 2011 a k 31. 5. 2012 v členení na oddelenia a krúžky – Príloha č. l

e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia 
      Na hodnotiacej  pedagogickej  porade boli  v  školskom roku 2011/12 udelené nasledovné  

pochvaly od vedúcich záujmových útvarov:

V záujmovom útvare volejbal: Andrea Pásztorová – za zodpovedný prístup k tréningom
            V záujmovom útvare šach:  Katarína Dančejová – za vzornú reprezentáciu centra na 

šachových súťažiach 
           V záujmovom útvare PC hry: Norbert Čóka – za vzornú dochádzku 

 Sebastian Kassai – za vzornú dochádzku
 Jóni Adrian – za vzornú dochádzku

           Celý záujmový útvar Hravo s PC z MŠ LNT bol ocenený diplomom za aktívny záujem o 
výchovné zamestnanie.

V školskom roku bolo vylúčených    5   členov, z  toho v ZÚ mládežnícky parlament 1,  v ZÚ 
Komunikujeme v anglickom jazyku 1, PC hry  dve žiačky, pretože  sa činnosti nezúčastňovali a 
rodičia nereagovali ani na možnosť odhlásiť dieťa z výchovnej činnosti. Všetky výchovné opatrenia 
boli prejednané na pedagogickej rade. 

V apríli 2011 bola vykonaná následná finančná kontrola v školskom zariadení zo strany hlavného 
kontrolóra mesta a vedúceho školského úradu.  Závažné porušenia sa nevyskytli, uložené opatrenia 
sme ihneď riešili,  kontrola uložených opatrení bola vykonaná 14. marca 2012  a nezistila žiadne 
nedostatky.

                                                             
         



    

Najväčšie úspechy: 

• Po presťahovaní sa do nových priestorov budovy ZŠ s VJM na ul. Komenského sa nám 
podarilo zabezpečiť plynulosť prevádzky a rodičia a ich deti nám zachovali priazeň a 
nedošlo k poklesu počtu členov.

• Realizácia úspešných projektov a ich prínos pre mimoškolské vzdelávanie 

• Významnou mierou sa nám darí predchádzať konfliktom medziľudským, etnickým, 
národnostným,  generačným a tým vytvárame optimálne medziľudské prostredie na pobyt v 
našom zariadení.

• Pozitívne ohlasy zo strany našich partnerov -  návštevníkov, rodičov a detí na činnosť našej 
inštitúcie.

• Zorganizovanie viacero úspešných akcií –  Prehľad príležitostných činností Príloha č. 2 

• Napriek rizikovosti viacerých ZÚ na  odd. športu, zamestnania dlhodobo realizujeme bez 

úrazov.

• Reprezentatívna web stránka s množstvom informácii na www.cvcvkapusany.edu.sk..

• Pokračuje  aktívna  činnosť  mládežníckeho  parlamentu  (MP),  realizácia  ich  úspešného 

projektu, ich participácia na viacerých  akciách usporiadaných CVČ, mestom,  občianskym 

združením.

• Úspešné realizovanie dlhodobých, už tradičných aktivít, ako napr.:

* Zorganizovanie IV.  Mládežníckeho Copus konventu a stretnutia s  mládežou zo škôl v 

meste, z Gymnázia v Kráľovskom Chlmci, s mládežníckym parlamentom v  Miškolci.

* Organizovanie viacerých workshopov a stretnutí s  mládežou, ale i  seniormi z  domova 

dôchodcov.

*Realizovanie úspešného 8. ročníka Mikulášskeho behu žiakov škôl a školských zariadení.

*  Pokračovanie  spolupráce  s   neformálnou  skupinou  LÁNC  –  LÁNC  na  uchovanie 

ľudových tradícii a zorganizovanie viacerých  spoločných aktivít ako páračka peria, príprava 

jedál  starých  materí,  výroba  háčkovaných  ozdôb  na  vianočný  stromček,  maľovanie 

veľkonočných vajíčok a maľba žehličkou.

*  Zorganizovanie IV. ročníka súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok.

* Šiesty  rok organizujeme so školským úradom prijatie vzorných reprezentantov škôl u 

primátora mesta.

*  Zapojenie  sa  do  programu  Mládež  v  akcii  –  európska  dobrovoľnícka  služba  ako 

hostiteľská a koordinujúca organizácia.

*   Reprezentácia CVČ na šachových turnajoch Majstrovstiev Košíc.

*   Zorganizovanie 4 .ročníka Floorbalového turnaja žiakov a študentov mestských škôl.

* Zorganizovanie 2. ročníka derby materskej škôlky



* Stála expozícia výtvarných a umeleckých prác v priestoroch CVČ.

* Zorganizovanie viacerých cyklotúr s cieľom spoznania krás lužných lesov a poldrov v 

okolí.

*   Zorganizovanie viacerých turnusov letných prímestských táborov.

*   Oslovenie viac ako štyritisíc účastníkov v príležitostných činnostiach. Štatistika     

     zorganizovaných príležitostných a klubových činností je v  Prílohe č. 2

f/ Zoznam oddelení a ich zamerania, zoznam krúžkov a klubov
      1. Oddelenie Umenia a tvorivosti  - vedúca odd. Ing. Irena Lázárová

2. Oddelenie  informatiky – vedúci odd. p. Štefan Kocsis, od 1.2.2012 Bc. Denisa Juhász

3. Oddelenie športu a turistiky– vedúci odd. p. Štefan Skrežina

Oddelenie umenia a tvorivosti  

Oddelenie umenia a tvorivosti

Odchodom kolegyne do predčasného dôchodku a z dôvodu nevyhnutnej racionalizácie 
oddelenie nie je obsadené interným vedúcim a vedie ho riaditeľka CVČ. Na oddelení bolo k 15. 
9. 2011 94 členov a k 31.5. 2012 102 členov.  Mládežnícky parlament a projektový manažment 
viedla externá vedúca ZÚ, Komunikáciu v anglickom jazyku od októbra do  1. februára viedla 
tiež externá vedúca ZÚ. 

Na oddelení pracovali tieto záujmové útvary:
Komunikácia v slovenskom jazyku - 2 skupiny
Komunikácia v anglickom jazyku – 2 skupiny
Mládežnícky parlament  - 2 skupiny
Tvorivý relax – 1 skupina
Projektový manažment – 1 skupina
Prázdninový klub
 
Komunikácia  v  slovenskom  jazyku bola  určená  pre  deti  do  10  rokov,  navštevujúce  ZŠ  s 
vyučovacím  jazykom  maďarským.  Našim  cieľom  bolo  získať  kompetencie  v  samostatnom 
vyjadrovaní  sa  na  bežné  konverzačné  témy,  pričom  sme  využívali  možnosti  internetu,  hier  a 
súťaživosti.   Získali  kompetencie  samostatne reprodukovať obsah krátkych textov, tvoriť  text  k 
nemej rozprávke. Naučili sa  tvoriť otázky k jednoduchým témam, reagovať na prejav partnera
v dialógoch, dokážu viesť jednoduchý dialóg. Hravou formou sme skloňovali rôzne slová, a práve s 
touto témou sa bude potrebné zaoberať aj v budúcnosti. Veľká väčšina detí porozumela pokynom 
vedúcej, na krúžok sa tešili a prejavovali radosť. Dochádzka bola výborná v prvej skupine vyše
 80 % a v druhej vyše 90 %. 

Komunikácia  v  anglickom  jazyku bola  určená  pre  deti  v  predškolskom  veku,  čím  získali 
štartovací balíček znalostí k výučbe anglického jazyka na  na základnej škole.  V priebehu roka 
došlo k výmene vedúcej ZÚ, čo deti v tomto veku prijímali ťažko. Hravou formou, cez veľa hier, 
obrázkov,    vyčítaniek, básničiek a pesničiek sa deti učili cudzí jazyk v dvoch skupinách. Osvojili si 
veľa  nových  slov  z  oblasti  základných  lexikálnych  znalostí.  Dochádzka  bola  výborná  a 
uskutočňovala sa na pôde materskej škôlky.



Mládežnícky parlament pracoval v dvoch skupinách  v I. skupine sa mládežníci o. i. zapájali do 
projektu  Our  future,  your  participation  (Naša  budúcnosť,  vaša  participácia),  ktorý  sieťoval 
mládežnícke parlamenty a mladých ľudí zo štátov: Ghana, Haiti, Maroko, Španielsko, Albánsko, 
Turecko, Palestína a Slovensko. Počas celého roka písali mladí rozprávky o kultúrnej rozmanitosti, 
o  udržateľnom  rozvoji  a  participácii.  Naša  skupina  písala  začiatok  rozprávky  o  udržateľnom 
rozvoji.  Vymieňali  si  recepty  typické  pre  náš  štát,  či  región  a  mali  uskutočňovať  skypovú 
komunikácii s mladými z Haiti. Konferencia sa však neuskutočnila kvôli technickým ťažkostiam 
skupiny z  Haiti.  Skupina  bola  aj  hostiteľom v  projekte  Lets  put  our  minds  together,  ktorý  je 
spoločným  projektom  s  mestským  úradom   v  rámci  programu  Mládež  v  akcii  –  mládežnícka 
demokrácia a má byť podaný do 1. 10.2012 
Najaktívnejšími členmi boli Alan Vagabov, Michal Kážmér a Štefan Molnár, ostatní členovia sa 
krúžku zúčastňovali nepravidelne. 

II. skupina Mládežníckeho parlamentu realizovala úspešný projekt mládežníckej výmeny v rámci 
programu Mládež v akcii ako neformálna skupina.  Výmena bola hosťovaná v našom meste a na 
projekte sa zúčastnilo 33 mladých ľudí, z toho 11 z nášho krúžku, 11 z mládežníckeho parlamentu z 
Tallinu - Estónsko a 11 z Miškolca. Mladí na viacerých miestach prezentovali projekt, o. i. aj s 
našimi dobrovoľníkmi v Sátoraljaujhelyi a pripravili viacero workshopov. Najaktívnejšími členmi 
krúžku boli: Andrea Nagyidaiová, Kitty Haraszthyová, Viktória Gyüreová, Benjamin Šuhajda, Máté 
Hires, Agnesa Simonová a Amália Jakabová.

Členovia  oboch  skupín  pripravili  aj  mládežnícku  konferenciu  4.  ročník  Copus  konventu  a 
participovali na viacerých akciách usporiadaných centrom i mestom. Krúžok navštevujú aj žiaci zo 
ZŠ, ale početnejšiu skupinu tvoria stredoškoláci.

Tvorivý  relax navštevovali  deti  zo  základnej  školy  POH,   krúžok  bol  zameraný  na  tvorbu 
úžitkových predmetov, maľovanie rôznymi technikami. Účasť bola veľmi slabá,  viacerí žiaci sa 
krúžku  nezúčastňovali,  aj  keď  účasť  prisľúbili  aj  rodičia.  Deti,  ktoré  sa  krúžku  zúčastňovali 
odchádzali natešení, lebo sme sa snažili o novú tvorbu, s ktorou sa ešte nestretli a vytvorené dielo 
brali so sebou domov. 

Projektový manažment navštevovalo 9 členov, z plánovaných 60 h sa uskutočnilo 44 h z dôvodu, 
že členovia po neúspechu z podaného projektu prestali mať záujem o činnosť a krúžok sme ukončili 
v marci. Mladí sa prostredníctvom simulácii učili tvoriť projekt, učili sa stanovovať priority, zvládli 
techniku  písania  projektu,  plánovania  aktivít.  Naučili  sa  vyhľadávať  partnerov  k  projektu  i 
udržiavať s nimi kontakt. Napriek skoršiemu ukončeniu krúžku sme presvedčení, že získali cenné 
informácie nakoľko krúžok viedla projektová manažérka a konzultantka projektov mládež v akcii.

Prázdninový klub - nakoľko viacerí rodičia prejavili záujem o výchovnú činnosť v čase vedľajších 
a hlavných prázdnin vyšli sme im  v ústrety a deti, ktoré sa zúčastňujú celodenných výchovných 
zamestnaní počas prázdnin sú zaradení do tohto klubu. Väčšina sa zúčastnila viacerých turnusov 
počas  letných prázdnin,  resp.  v priebehu školského roka  navštevujú fit  klub,  príležitostné akcii 
podľa záujmu a  ich časovej možnosti. 

Na oddelení sme organizovali najviac príležitostných akcií, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2. 
Príjemným oživením činnosti oddelenia je  neformálna skupina Lánc-Lánc, ktorá vznikla spontánne 
s  cieľom  uchovávania  ľudových  tradícií  a  zvykov.  Seniorská  skupina  prezentuje  deťom  svoje 
umenie a je otvorená každému, kto o to prejaví záujem. Dušou skupiny je p. Magdaléna Czapová z 
Maťoviec.  Najmä  v  jesennom  a  jarnom  období  organizujeme  spoločné  aktivity,  ktorými 
odovzdávame naše skúsenosti, zvyky a tradície deťom a mládeži.



Oddelenie  informatiky

Oddelenie  viedol do 1.  februára p.  Štefan Kocsis,  po skončení  pracovného pomeru činnosť 
prevzala Bc. Denisa Juhász.  Na oddelení  bolo k 15. 09.  2011 68 členov a 31. 05.  2012 77 
členov. K 15.9. 2011 bolo na oddelení 68 členov k 31. 5. 2012 77 členov, ktorí pristúpili  v I. 
polroku. 

 Na oddelení pracovali tieto záujmové útvary(ďalej ZÚ):

Hravo s PC –  jedna skupina

Práca s internetom – tri skupiny ( z toho dve ako špeciálne pre deti so zdravotným postihnutím)

PC hry –tri skupiny

Info klub

Hravo s PC – krúžok navštevovali deti z MŠ, kde sa oboznámili s programom Skicár, vytvárali si 
výtvarné  diela,  vyberali  a  kombinovali  teplé  a  studené  farby,  naučili  sa  pracovať  v  priestore 
pracovnej plochy. Získali kompetencie v práci s myšou, monitorom, programom. Účasť bola 70 %.

Práca  s  internetom  -   v  dvoch  špeciálnych  záujmových  útvaroch  pre  deti  so  zdravotným 
postihnutím  bola  dochádzka  vyše  90  %,  najviac  ich  zaujímala  stránka  youtube,  kde  počúvali 
rómsku hudbu, väčšina vie pracovať  s prehliadačom, niektorí však majú problém s abecedou (sú to 
deti s mentálnym postihnutím), s pomocou vedia využívať aj facebook a e-mail.  Radi hrali online 
hry s autami. V ďalšej skupine pracovali deti z málopodnetného prostredia, krúžku sa zúčastňovali 
sporadicky, dochádzka bola slabá 42 %. 

PC hry –  krúžok navštevovali deti v troch skupinách, Najlepšia bola dochádzka v prvej skupine 
vyše 70 %, najslabšia 42,3 % v tretej skupine, ktorú navštevovali deti z málopodnetného prostredia, 
ktorí mali problém aj so školskou dochádzkou. Väčšina detí nemá doma možnosť pracovať s PC ani 
s  internetom.  Deti  sa  oboznámili  s  herným  portálmi,  rozdelením  hier,  základnými  hrami  OS 
Windows XP. Hrali hry ktoré rozvíjajú logiku, zručnosť, pozorovacie schopnosti. Obľúbili si rôzne 
strategické, arkádové a simulátorové hry.

Info klub – pracoval vo vyhradenom čase s možnosťou využívania internetu pre členov i nečlenov. 
Vzhľadom k tomu, že dnes internet je dostupný pre väčšinu rodín, klub bol využívaný členmi, ktorí 
doma nemajú PC, resp. prístup na internet.  Klub navštívilo nad rámec pravidelnej činnosti 130 detí 
do 15 rokov a jeden na 15 rokov. Táto činnosť najviac zaujíma chlapcov.

Zvýšenú pozornosť venujeme prevencii v práci s počítačom, deti sú stále pod dozorom skúseného 
vychovávateľa, ktorý im pomáha a usmerňuje ich záujem a ktorý vzhľadom k počítačovej sieti má 
prehľad o tom, aké informácie deti vyhľadávajú.



Oddelenie športu a turistiky

Oddelenie vedie p. Štefan Skrežina. Je to najmasovejšie oddelenie čo do počtu členov. K 15. 9. bolo 
prihlásených 129 členov a k 31. máju 2012 156 členov. V rámci pravidelnej činnosti sme mali tieto 
krúžky:

Futbal – tri skupiny

Floorbal – dve skupiny

Škola tenis 

Relax pohybom

Šachový

Tricking dve skupiny

Futbal   -  pracoval  v  troch  skupinách,  z  toho  jednu  skupinu  tvorilo  18  deti  so  zdravotným 
postihnutím. Telocvičňu sme prenajímali od ZŠ s VJM pre dva krúžky. Špeciálny ZÚ musel činnosť 
prerušiť od novembra do marca. Počet hodín bol dodržaný. Ďalšie dve skupiny boli rozdelené podľa 
veku. Dochádzka bola výborná a nebol problém ani s disciplínou na tréningoch, kde sa venovali 
najmä  herným  systémom,  posilňovaniu,  technike,  taktike,  spracovaniu  lopty,  streľbe,  rýchlosti, 
pohotovosti. V krúžku aktívne pomáhal aj dobrovoľník zo Španielska.

Floorbal –  pracovali dve skupiny, podľa veku v počte 30 členov, tréningy boli v telocvični. Po 
materiálnej  stránke  je  krúžok  výborne  zabezpečený,  veľmi  dobrá  je  spolupráca  aj  s  miestnym 
florbalovým klubom. Niektorí členovia krúžku hrajú aj majstrovské zápasy. Medzi najaktívnejších 
členov patrili bratia Lukáčovci, Popčák, Mišlan  a Matej Kocsis. Dochádzka bola  dobrá.

Relax  pohybom  –  v  špeciálnom   krúžku  pracovalo  10  členov  z  detského  domova,  ktorí  sa 
pravidelne  krúžku  zúčastňovali  a  využívali  najmä  priestor  fit  klubu,  kde  sa  prevádzali  rôzne 
športové aktivity, súťaže a hry. 

Škola tenisu –  krúžku sa zúčastňovali najmä deti zo ZŠ s VJM do 10 rokov, v počte k 15. 9 10 
členov,  v  priebehu  I.  polroka  sa  počet  zvýšil   postupne  na  17.  Materiálne  zabezpečenie  bolo 
zabezpečované priebežne z časti z prostriedkov CVČ a s časti rodičia zabezpečili pre deti rakety. 
Telocvičňa  sa  prenajímala  zo  ZŠ  s  VJM.  Dochádzka  bola  dobrá,  deti  získali  základy  tenisu, 
zdokonalili sa v pohybe na ihrisku a získali cit pre hru na ihrisku. V krúžku aktívne pomáhal aj 
dobrovoľník z Bulharska.

Fit  klub  –  svoju  činnosť  vyvíjal  v  obmedzených  priestoroch  na  novej  adrese.  Bol  to  voľný 
spontánny klub,  ktorý je  otvorený podľa rozvrhu  a personálnych  možností  centra.  Deti  mali  k 
dispozícii  rôzne  športové  potreby,  spoločenské  hry,  mohli  tvoriť,  čítať  časopisy,  stretávať  sa  s 
kamarátmi. Veľmi si obľúbili dvoch dobrovoľníkov zo Španielska a Bulharska,  ktorí sa najviac 
zúčastňovali práce práve vo fit klube. Činnosť bežala pod pedagogickým dozorom a monitorovala 
záujem detí a tomu sa prispôsobovala spontánna činnosť. Celkovo sa v I. polroku školského  roka 
tejto klubovej činnosti zúčastnilo 1263 deti, z toho 86 nad 15 rokov v II. polroku 891 detí, z toho 50 
nad 15 rokov. Najväčší záujem o tento klub je v zimných mesiacoch a v dňoch, kedy je nepriaznivé 
počasie. Je veľká skupina detí z málopodnetného prostredia, ktorá si túto možnosť trávenia voľného 
času veľmi obľúbila.

Oddelenie oceňuje výbornú spoluprácu s FK Čičarovce, s detským domovom Lienka a Florbalovým 
klubom vo Veľkých Kapušanoch.



Klubová činnosť 

V šk. roku pracovali tri kluby: 

a) Fit klub

b) Info klub

c) Prázdninový klub

Fit a info klub sú hodnotené pri oddeleniach. 

Prázdninový klub – klubovej činnosti sa zúčastňovali deti počas hlavných a vedľajších prázdnin. 
Centrum pre deti  zaradené do prázdninového klubu bolo k  dispozícii   počas jarných a  letných 
prázdnin  spolu  v  šiestich  turnusoch.  Tradične  veľkej  obľube  sa  teší  tábor  tvorivosti,  kde  sme 
pracovali viacerými technikami od modelovania, maľovania, plstenia, pletenia po koláž, spray art, 
encausticu  a i. Zaradili sme aj viacero športových aktivít a veľkej obľube sa teší noc s CVČ, žiaľ 
počasie  nám  neprialo  spať  pod  stanmi,  ale  neubralo  to  na  čare  tejto  noci.  Stretli  sme  sa  s 
amaterskými  výtvarníkmi  na  Copus  Arte,  ktorým  sme  odovzdali  naše  obrazy  –  encaustic  –  a 
náramky priateľstva.

Vzhľadom k mimoriadnemu teplu,  sme z 5  cyklotúr  uskutočnili  iba jednu do MR-Lácacséke a 
cestou  sme  navštívili  most  Sv.  Gotharda   pri  Lelesi,  žinagógu  s  výstavou  obrazov  a  kaštieľ 
Majláthovcov v Pribeníku.  Do letných táborov bolo prihlásených 36 detí,  najvyššia bola účasť 
počas tvorivého tábora a najnižšia  posledné dva augustové týždne.

g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školského zariadenia
5 interných zamestnancov, z toho 3 pedagogickí zamestnanci a 2  prevádzkoví 
zamestnanci 
5  externí  vedúci  ZÚ  –  dohoda  o  pracovnej  činnosti  –  vedenie  ZÚ  Tricking,  Šachový, 
Volejbalový,  Komunikujeme v anglickom jazyku,  Mládežnícky parlament  a   Projektový 
manažment.                              

Kvalifikačné predpoklady spĺňajú všetci zamestnanci. Z celkového počtu 5 zamestnancov, 
majú  2  vysokoškolské  vzdelanie,  stredoškolské  3,  stredné  odborné  bez  maturity  jedna  
prevádzková zamestnankyňa. 

            
            Školský rok bol výnimočný a náročný tým, že sme hosťovali dvoch dobrovoľníkov, ktorí

získavali  viacero  kompetencii  v  mimoškolskom  vzdelávaní.  Najviac  sa  zúčastňovali  
klubových, príležitostných a športových aktivít.



h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ

   

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo pokračuje začalo
Cyklické  BOZP 4 4 4
Cyklické PO 4 4 4
Opakované 
oboznamovanie 
vedúcich 
zamestnancov z 
predpisov BOZP

1 1

Interné vzdelávanie

(školská legislatíva)
3 3

Pedagogickí zamestnanci sa nezapojili do ďalšieho akreditovaného vzdelávania v rámci kreditného 
systému vzdelávania.

i/ Údaje o aktivitách a prezentáciách školy na verejnosti 

Prehľad príležitostnej činnosti je súčasťou Prílohy č. 2

Akcie, ktoré sme v školskom roku organizovali tvoria Prílohu č. 2.   Organizovanie týchto akcií 

vyplynulo z celoročného plánu i výchovného programu, niektoré však vznikli spontánne, a viacero 

akcii vyplynulo z úspešných projektov.

Čo do počtu účastníkov na jednorazovej akcii  najviac sa ich zúčastnilo na  8. ročníku Mikulášskeho 

behu, ktorý bol podporený komisiou pre mládež, kultúru a šport pri MZ a  viacerými sponzormi. 

Organizovali sme aj štyri kolá regionálnych súťaží pre KŠÚ v Košiciach – Poznaj slovenskú reč a 

Pekná maďarská reč. Najviac akcií  sa organizovalo na oddelení umenia a tvorivosti. Celkovo sa 

príležitostných činností  zúčastnilo 4192 z toho do 15 rokov 3210, nad 15 rokov 982 účastníkov. Čo 

je približne o 1000 účastníkov viac ako v predchádzajúcom školskom roku.  Sme hrdí na činnosť 

mládežníckeho  parlamentu,  ktorí  participujú  na  viacerých  akciách,  tvoria  a  realizujú  vlastné 

projekty.

j/ údaje o projektoch  v šk. roku 2011/12

   Úspešné projekty:

• Infovek  –  CVČ  je  úspešne  zapojené  do  projektu  Infovek.  Na  základe  našej  žiadosti 
Darovacou zmluvou prešli počítače v roku 2009 na zriaďovateľa, CVČ je správcom týchto 
počítačov.

• Mikroprojekt na podporu 8. ročníka Mikulášskeho behu – úspešný – získal 290 € od     MZ 
vo Veľkých Kapušanoch a od sponzorov.  Autor projektu: Lázárová



• Projekt  na  podporu  mládežníckej  konferencie  –  s  podporou  mestského  zastupiteľstva  – 
úspešný a získal 150 €.  Autor projektu: mládežnícky parlament.

• Projekt Priblížime centrum Európe –  programu Mládež v akcii,  získal podporu 14 501 €, 
čo znamená, že  od 1. októbra 2011 do 30. augusta 2012 sme boli hostiteľskou organizáciou 
pre dvoch dobrovoľníkov z Bulharska a Španielska. Projekt bol  financovaný zo zdrojov 
EÚ, spoluúčasť CVČ  bola 100 € a veľa práce naviac, nad rámec pracovných povinností, ale 
veríme,  že  v  záujme   tejto  organizácie  i  dobrovoľníkov.  Autor  projektu:  Lázárová, 
konzultant: Zuzana Nagyová

• Projekt: Be aware: saving the nature you save yourse! Program  Mládež v akcii – 
Mládežnícke výmeny - úspešný, realizoval  mládežnícku výmenu z troch krajín EÚ 
(Estónsko, Maďarsko, Slovensko) s témou ochrany životného prostredia, Projekt získal 
podporu 15286 € (z toho 1737 € bolo cestovné). Autor projektu – mládežnícky parlament, 
ktorý bol zároveň príjemcom finančných prostriedkov.
Konzultant: Zuzka Nagyová

Plánované projekty: 

Športom proti drogám – na nákup fit potrieb pre mládež od 15-30 rokov – autor: Lázárová

Mládež  v  akcii  –  Mládežnícke  výmeny so  zapojením  mládeže  z  Albánska,  Palestíny  a 
Španielska – autor projektu mládežnícky parlament

Mládež  v  akcii  –  Mládežnícka  demokrácia –  v  spolupráci  s  mestským  úradom  a 
mládežníckym parlamentom, o vzájomnej spolupráci, participácii.

         l/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Priestor vyhradený pre činnosť centra je výrazne obmedzujúci.  Na krúžkovú pravidelnú  
činnosť  slúžia 2 učebne a  2 klubovne,  ktoré sú  malé,  najmä na klubovú, spontánnu a  
príležitostnú činnosť. Telocvičňu prenajímame za úhradu na ZŠ-Erdelyiho. Naďalej nám  
chýbajú skladové priestory na učebné pomôcky, čistiace potreby. Nie je zriadená zborovňa, 
pretože  obmedzený  priestor  neumožnil  jeho  vytvorenie,  resp.  áno,  ale  na  úkor  klubu  
mládežníckeho parlamentu. A to by sme veľmi neradi pripustili, aby sa stretávali v externých 
priestoroch mimo centra. Učebné pomôcky sú rozložené  na viacerých miestach, resp. sú v 
krabiciach.   Tento  problém  nie  je  v  našej  kompetencii  riešiť,  preto  sme  sa  viackrát  
obrátili na vedenie školy i zriaďovateľa, a veríme, že dôjde k riešeniu.

m/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského 
zariadenia
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,

    CVČ v období od 01. 09. 2011 do 31. 08.  2012 nedostalo dotáciu zo štátneho    
    rozpočtu      

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
    Príjmy zo záujmových krúžkov boli v sume  1.738,50 €

3.  o finančných  prostriedkoch  prijatých  za  vzdelávacie  poukazy  a spôsobe  ich  použitia 
v členení podľa financovaných aktivít, 

    Príjmy za vzdelávacie poukazy boli vo výške   292,80 € 

    Spôsob použitia: 633 009 – učebné pomôcky   84,00 € 
                                636 001- nájomné za prenájom telocvične 208,80 €



                                                            

4.  o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít,
Darcovia:   
Komisia školstva, kultúry a mládeže MsZ-na 8. ročník Mikulášskeho behu       250,00 €   
Medicpro, spol. s r.o., Veľké Kapušany na 8. ročník Mikulášskeho behu              20,00 € 
Frey bar - Čičarovce                                              20,00 €

Spôsob použitia: 637 002 – konkurzy a súťaže                                                   140,00 € 
                             637027 –  odmeny pracov.mimopracov.pomeru                      150,00 €   
                                                                  
                                    
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,
    Príjem od podnikateľov za poskytnuté služby vo výške                                   835,05 €
    Príjem od podnikateľov za prenájom priestorov vo výške                             1.477,62 €
    Príjem od zriaďovateľa vo výške                                                                  63.959,00 €
    Projekt Priblížime centrum Európe                                                               11.601,00 €

n/ cieľ,  ktorý si  školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný 
školský rok, vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie hlavných úloh vyplývajúcich z celoročného 

plánu práce v šk. roku 2011/12

• Uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu v súlade s cieľmi a 
princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a napĺňať úlohy štátnej politiky v 
oblasti mládeže v zmysle Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k 
deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 a zákona č. 282/2008 Z. z. o 
podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  Termín: stály

   Zodpovední: všetci

   Úloha: splnená
  

•  V systematickej a pravidelnej činnosti sa zameriavať  najmä na napĺňanie potrieb detí a mládeže 
v oblasti aktívneho využívania voľného času, podporu občianskej participácie detí a mládeže na 
živote spoločnosti, rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí a neformálne vzdelávanie detí a 
mládeže. 

                                                                                                 Termín: stály

                                    Zodpovední: všetci,   Úloha: splnená



                                                                                            

• Podieľať sa na príprave a organizovaní súťaží z poverenia KŠÚ, VÚC, zriaďovateľa a 
spolupracovať pri tom s týmito inštitúciami, okolitými obcami, občianskymi  združeniami a 
ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja detí a mládeže. 

                                                                                                   Termín: stály 
                             Zodpovední: všetci
                                                                                               Úloha: splnená

• Realizovať úspešné projekty, pričom venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu zásad 
hospodárnosti. Včas predložiť  vyúčtovanie projektov.

 Termín: podľa projektov
  Zodpovední: osoby uvedené v 

projektoch
 Úlohy sa priebežne podľa termínov plnia.

• Viesť presnú evidenciu členov a poplatkov za ZÚ.  (prihlášky, odhlášky, žiadosti, upomienky).
                                                                                           Termín: celý šk. rok
                                               Zodpov.: vychovávatelia a

                     Ing. S. Šipošová
    Úloha: splnená čiastočne

• Vychovávatelia i mládežnícky parlament sa naďalej zapoja  do vzdelávacích aktivít v rámci 
národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.
                                                                                              Termín: celý šk. rok
                                               Zodpov.: vedúci ZÚ
                                                                                                        Úloha: nesplnená, ale zapojili 

            sme sa do iných 
projektov v rámci 

                       programu Mládež v akcii     

� Sledovať aktuálnu ponuku akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a iných            
             vzdelávacích programov a podujatí a zapájať sa do ďalšieho vzdelávania podľa záujmu   
             vychovávateľov a možností centra.

Termín: celý šk. rok
                               Zodpov.: všetci ped. zam.
                                                                                        Úloha: splnená čiastočne, neboli vhodné 

ponuky pre centrá zo strany 
akreditovaných inštitúcii

�  Pripraviť zaujímavý program počas  prázdnin  zameraný na zdravý životný štýl, telesný  
            pohyb, rozvoj komunikačných schopností najmä  relaxačno – tvorivou formou, s  
             viacerými športovými aktivitami aplikujúc pri tom tvorivo-humanistickú výchovnú  
             metódu.

Termín:  jarné  prázdniny 
do  20.  januára,  letné 
prázdniny do 30.  marca
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Svojimi aktivitami a kultúrou prejavu  sa pričiniť   o zlepšovanie jazykovej kultúry deti a 
mládeže.

                                               Termín: stály
                       Zodpovední: všetci, Úloha: plní sa priebežne



                                                
• Pre deti so špeciálnymi výchovnými potrebami prispôsobiť tematické plány ich vzdelávacím 

potrebám a venovať ich výchove zvýšenú pozornosť a trpezlivosť. Počas výchovnej činnosti 
zadávať pre nich úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc.

•

                                                   Termín: stály
                                                   Zodpovední: všetci
                                                   Úloha: splnená

• Priebežne  monitorovať  správanie  detí,  zmeny  v správaní  a atmosféru  na  výchovných 
zamestnaniach.  Dôraz  klásť  na  výchovu  k právnemu  vedomiu,  tolerancii,  demokracii, 
mravným hodnotám  a prosociálnemu cíteniu.

                                                    Termín: stály
                                                     Zodpovední: všetci

                                                                                                                        Úloha: splnená
• Na základe dôkladnej analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolnej činnosti 

a záujmu mládeže riadiť prácu tak, aby sa CVČ stalo koordinátorom využívania voľného 
času najmä pre deti a mládeže z málopodnetného prostredia a nezamestnanej mládeže. 
Cielene vyhľadávať deti a mládež zo znevýhodneného prostredia,  a zaraďovať ich do 
voľnočasových aktivít CVČ.

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Priebežne sledovať Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ktoré sa nachádzajú na stránke 
MŠ  SR  www.minedu.sk  v  časti  Regionálne  školstvo  a  na internetovej  stránke  Štátneho 
pedagogického ústavu.
                                                                                                           Termín: stály

                                                                                                                 Zodpovední: všetci
             Úloha: splnená

• Priebežne sledovať Aktuálne informácie o projektoch a grantoch do ktorých sa môže centrum 
zapojiť. Aktuálne programy zverejňovať na nástenke – Informácie. 
                                                                             Termín: stály
                                                                             Zodpov.: Kocsis Š.
                                                                   Úloha: nesplnená (ukončený prac. pomer) 

• Voľnočasovými aktivitami  predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu xenofóbie, 
antisemitizmu  a  ostatným  prejavom  intolerancie   -  formou  neformálnych  riadených 
rozhovorov, besied a akcii zážitkovou formou.

                                                   Termín: stály
   Zodpovední: všetci 

Úloha: splnená

• V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 priebežne 
využívať  manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam – edukačný materiál 
Kompas a Každý iný – všetci rovní.

                                                    Termín: v texte        
                                                                                 Zodpovední: všetci

                                                                                                          Úloha: splnená čiastočne 



• Na základe Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa deti a zmeny v 
správaní. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 
vývinu  bezodkladne  zabezpečiť  ich  aktívnu  ochranu  a  využívať  účinné  nástroje  na 
predchádzanie,  resp.  riešenie  prvých  príznakov  záškoláctva,  problémového  alebo 
agresívneho  správania,  šikanovania,  fyzického  alebo  psychického  týrania,  delikvencie, 
zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.

                                     
Termín: stály

       Zodpovední: všetci
Úloha: plní sa priebežne

• V  zmysle  Listiny  ľudských  práv  a  Dohovoru  o  právach  dieťaťa  eliminovať  problémy 
segregácie rómskych detí a žiakov v CVČ, vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie 
a relax spolu s marginálnou časťou populácie.

      Termín: stály
              Zodpovední: všetci

       Úloha: splnená
• V rámci  plnenia  Národného  programu  boja  proti  drogám  zlepšiť  preventívne  opatrenia 

školského zariadenia tak, aby sa realizovali ako integrálna súčasť každodenného výchovno-
vzdelávacieho procesu.

                                  Termín: stály
                                                           Zodpovední: všetci

       Úloha: splnená                        
 

• Priebežne  sledovať  zmeny v školskej  legislatíve  a zaraďovať  ich  do  obsahu  pracovných 
porád, aby sa zvýšilo právne vedomie zamestnancov. 

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR a Plánu kontinuálneho vzdelávania vedenie CVČ 
bude  podporovať  a  iniciovať  ďalšie  vzdelávanie  zamestnancov  najmä  v  oblasti  tvorby 
projektov, protidrogovej prevencie, informačných technológii, ďalšie vzdelávanie v oblasti 
programov  na  voľný  čas,  ľudských  práv  a  práv  dieťaťa,    a  umožní  rozširovanie  a 
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, v rámci ponuky vzdelávacích programov MŠ SR, 
MPC, iných akreditovaných vzdelávacích inštitúcii. 

                                Termín: stály
                                 Zodpovedná: riaditeľka CVČ

                 Úloha: splnená čiastočne, neboli 
                                                                                         vyhovujúce ponuky 

                                                
• Zabezpečiť školenie zamestnancov v oblasti  BOZP a PO. Na začiatku školského roka každý 

vedúci  ZÚ  zabezpečí  oboznámenie  členov  so  Školským  poriadkom  CVČ  a s BOZP- 
prevádzkové  poriadky učební,  ktoré  sa  vzťahujú  na  činnosť  v ZÚ. Vedúci  ZÚ realizujú 
opatrenia na zvýšenie pocitu bezpečnosti deti, mládeže, ich rodičov a zamestnancov. 

Termín: stály
Zodpovední:  riaditeľka  CVČ  a 
vedúci ZÚ

            Úloha: splnená



• V súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania 
v školách a školských zariadeniach uplatňovať v praxi vymedzené opatrenia vypracované na 
podmienky školského zariadenia.                                Termín: stály

                                Zodpovední: všetci,       Úloha: splnená

• V  zmysle  úloh  vyplývajúcich  zo  Stratégie  prevencie  kriminality  realizovať  projekty  a 
aktivity (najmä v čase hlavných a vedľajších prázdnin) prevencie a eliminácie  delikvencie a 
kriminality a na podporu morálneho a právneho vedomia. 

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti,
zameranú hlavne na zdravé potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú
a zdravú dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej
recyklácie a zhodnocovania.

                                        Termín: stály  
    Zodpovední: vedúci ZÚ

                                         Úloha: splnená

• Úzko spolupracovať s rodičmi detí ktoré navštevujú CVČ a pozývať ich  spoločné stretnutia 
a  viac ich integrovať do aktivít centra, ponúknuť im možnosť spolupracovať, konzultovať. 
Umožniť im spolupodieľať sa na formovaní výchovno-vzdelávacích aktivít centra.

Termín: stály
Zodpovední: vedúci ZÚ
Úloha: splnená čiastočne

• Zvýšenú pozornosť venovať propagovaniu aktivít organizovaných naším zariadením. 
Pravidelne aktualizovať web stránku a  vytvoriť informačné tabule, aby sa naša služba 
dostala do povedomia širokej verejnosti. Vytvárať dostatočne kvalitnú a pestrú pravidelnú, 
príležitostnú a spontánnu činnosť.

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Posilniť svoju činnosť a prevádzku získaním grantov na konkrétne projekty najmä v oblasti 
športu, umenia, environmentálnej výchovy, participácie, prevencie a dobrovoľníctva .

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená čiastočne

• Naďalej získavať dobrovoľných spolupracovníkov a sponzorov na podporu činnosti v            
CVČ.

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• V záujme propagácie a prezentácie  činnosti zapájať sa do aktivít organizovaných partnermi 
najmä v oblasti kultúry, umenia, športu. 

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená



• Rozvíjanie  vzťahu  k prírode,  jej  ochrane,  k zdraviu  a ku všetkým  žijúcim  organizmom 
formou terénnych projektov. Motivovanie mládeže k participácii  najmä v oblasti  ochrany 
prírody, čistenia  znečistených  úsekov  riek.  Výchova  k ochrane  a zveľaďovaniu  majetku 
CVČ.

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Dbať na dodržiavanie školskej hygieny a psychohygieny  v každodennej činnosti CVČ.
Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• V každodennej činnosti prejavovať lásku k deťom,  zaujímať sa o  problémy deti a mládeže 
a spoločne nachádzať východiská. Sledovať a operatívne riešiť akékoľvek prejavy rasizmu, 
šikanovania a poškodzovania majetku. Podporovať, umožňovať a rešpektovať názor detí a 
mládeže.  V oblasti  výchovných  opatrení  prijímať iba  také  opatrenia,  ktoré  sú  zlučiteľné 
s ľudskou dôstojnosťou a sú v súlade so školským poriadkom školského zariadenia.

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Propagovať a v prípade záujmu zorganizovať krátkodobé kurzy v CVČ  pre širokú verejnosť 
najmä vo večerných hodinách.

Termín: stály
Zodpovední: ved. kurzu
Úloha: nesplnená

• V záujme zlepšenia dochádzky detí do školského zariadenia umožniť (v rámci možností) 
zúčastniť sa náhradných zamestnaní najmä v júni a v čase prázdnin. 

Termín: stály
Zodpovední: ved. krúžkov
Úloha: splnená

• Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia
zvýšením  pohybovej  aktivity,  neformálnymi  rozhovormi  o  zdravej  výžive,  podporou 
nefajčenia, prevenciou  drogových  závislostí,  výchovou  k  partnerstvu,  rodičovstvu  a 
manželstvu a prevenciou HIV/AIDS.

Termín: stály
Zodpovední: všetci
Úloha: splnená

• Pozornosť sústrediť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú analýzu  
      výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, zber   
       informácií a objektívne hodnotenie.

Termín: stály
Zodpovedná: riaditeľka CVČ
Úloha: splnená

• V záujme zlepšenia participácie mladých ľudí na verejnom živote podporovať ich činnosť a 
vytvárať im vhodné podmienky k činnosti a tvorbe vlastných aktivít.

         Termín: celý školský rok
        Zodpovedná: riad. CVČ, ved. ZÚ
        Úloha: splnená         



      
o/ oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti,  v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Podstatou SWOT analýzy, ktorú sme realizovali  bolo  zistiť kvalitu poskytovaných služieb v 

mimoškolskom  vzdelávaní  a  mieru  spokojnosti  partnerov  - pre  prehľadnosť  je  swot  analýza 

spracovaná v tabuľke.

Najväčším prínosom v oblasti identifikácie silných a slabých stránok práce s  mládežou boli 

úspešné projekty realizované centrom i mládežníckym parlamentom, ďalej  worshop realizovaný 

počas IV. Mládežníckeho Copus konventu, usporiadanie regionálnej súťaže Pekná maďarská reč a 

Poznaj slovenskú reč, ale i ďalších príležitostných akcií, ktoré oslovili viacerých partnerov a rôzne 

vekové  skupiny.   Prieskum  sme  prevádzali    formou  neformálneho   i  formálneho  stretnutia  s 

kolegami, rodičmi, členmi školskej rady, mládežníckeho parlamentu i počas klubovej a pravidelnej 

mimoškolskej činnosti deti a mládeže.

Po  identifikovaní  toho  čo  sa  im  páči  a  nepáči,   (silné  a  slabé  stránky),  aj   s  možnosťou 

hlasovania  na  web  stránke  CVČ,  (spoločne  sme  hľadali  nevyužité  možnosti  /príležitosti)  a 

identifikovali  ohrozenia, s ktorými sa môžeme pri našej činnosti v budúcnosti stretnúť. Na záver 

sme triedili myšlienky z burzy nápadov a sformulovali ich do prehľadnej tabuľky SWOT analýzy. 

 

Silné stránky Slabé stránky
Príležitosti       Hrozby

• Spolupodieľanie sa  na rozvoji osobnosti 
mládeže

• Výber zo širokej škály záujmového 
vzdelávania a jej prioritné prispôsobenie 
dopytu

• Formovanie správnych návykov a postojov 
najmä u detí z málopodnetného sociálne 
zaostalého prostredia organizovaním 
podnetných výchovných podujatí

• Vyhľadávanie a identifikovanie záškolákov, 
motivácia, pomoc a  ponuka priestoru na 
spoluprácu

• Neformálne stretávanie sa rôznych generácii 
a národností

• Možnosť nadväzovania kontaktov so 
zahraničnými partnermi cez internet a EDS

• V priebehu celého školského roka možnosť 
využívania fit klubu,  info klubu  na 
neformálne stretávanie sa partnerov

• Možnosť využívania  učebných pomôcok 
podľa záujmu

• Asertívnym prístupom možnosť získania 

• Nevyhovujúce finančné normatívy pre neformálne 
vzdelávanie 

• Dočasný demografický pokles populácie deti 
• Zladenie záujmov rôznych vekových kategórii, 

národností a etník
• Preťaženosť aktívnych žiakov aj v mimoškolskom 

vzdelávaní – aktívne deti navštevujú krúžky aj v 
škole, aj v ZUŠ aj v občianskych združeniach a 
cirkvách.

• Nové formy partnerského spolužitia, alkoholizmus, 
násilie kladie zvýšené nároky na psychiku dieťaťa

• Nadmerné venovanie sa počítaču ako zábavnému a 
komunikačnému nástroju zo strany detí

• Závislosť mládeže, ale aj dospelých  od 
telefonovania, facebooku, skype,  posielania sms 
správ

• Deštruktívne hrozby vplyvu  gamblingu na 
psychický a sociálny vývoj dieťaťa

• Výraznejšie prehĺbenie sociálnych rozdielov medzi 
partnermi – najmä v rómskej komunite

• Zo strany štátu je voči CVČ nastavené nepriaznivé 
konkurenčné prostredie  najmä voči základným 



väčšieho priestoru na včasné rozoznanie 
varovných signálov vplyvu
negatívnych javov na deti a mládež

• Prítomnosť vodných tokov a rozmanitosť 
lužných lesov umožňuje rozvoj agroturistiky 
/najmä vodáckych športov, rybolovu a 
jazdectva, pozorovanie prírodných javov a 
pod./ v partnerstve s občianskymi 
združeniami a zväzmi

• Občianska participácia mládeže na správe 
vecí verejných

• Zavádzanie viac mediálnych iniciatív o 
činnosti /tlač, rozhlas, letáky/

• Naučiť účastníkov selektovať tok informácii 
dôležitých, nepodstatných a škodlivých / 
najmä cez internet/

• Pomôcť základnej škole v problematike 
záškoláctva najmä u časti rómskych detí

• Úspešným projektom Priblížime centrum 
Európe vznikla možnosť na oživenie 
činnosti, väčšie zviditeľnenie 
centra,možnosť na spoznanie nových kultúr, 
zvykov, tradícií, na realizovanie viacerých 
mládežníckych aktivít, workshopov i rozvoj 
jazykových zdatnosti 

• Možnosť zamestnať externých 
spolupracovníkov pri krúžkoch, ktoré 
nevieme zabezpečiť internými 
zamestnancami

školám, ktoré sú vydávateľmi vzdelávacích 
poukazov a mimoškolskú činnosť realizujú bez 
poplatkov

• Neustála zmena v štruktúre záujmových útvarov, 
kladie značné nároky na adaptabilitu a flexibilitu 
personálu

• Pretrvávajúca neistota o dopyt po službe
• Skryté šikanovanie najmä u deti do 15 rokov
• Odchod marginálnej časti mládeže do iných 

regiónov a zahraničných oblastí
• Chýbajúce finančné prostriedky na inováciu 

oddelení a zavedenie nových športových disciplín.
• Slabé finančné ohodnotenie pedagógov spôsobí, že 

bude problém získať ich pre mimoškolskú činnosť 
• Zmena spôsobu financovania zo strany MŠ SR bez 

ohľadu na počet členov v cvč
• Zmena odvodových povinnosti z dohôd o 

pracovnej činnosti zvýši náklady na činnosť

 Závery  a odporúčania  vyplývajúce  zo  SWOT  analýzy  sú  spracované  v  prioritách  školského 
zariadenia.  V závere hodnotenia swot analýzy musím  konštatovať, že veľmi ťažko sa riadi taká 
inštitúcia, ktorá je zo strany ministerstva školstva, ale často aj zriaďovateľa na periférii záujmu, 
naviac   sa borí každoročne s problémami, ktorých rozhodnutie a často aj riešenie nie je v moci 
inštitúcie. 

P r i o r i t y  

Strategické opatrenia vyplývajúce zo SWOT analýzy

  Strategické opatrenia  sme rozdelili na tri kľúčové oblasti, z dôvodu ich vzájomnej podmienenosti. 

1.  Oblasť pedagogického procesu

• Zavádzať viac pohybových, bádateľských aktivít a hier,

• rozvíjať kompetencie vyplývajúce z výchovného programu CVČ, s dôrazom na sociálne 

kompetencie a kompetencie k zdravému životnému štýlu,

• vytvoriť priestor na diskusiu, argumentáciu a podporu kritického myslenia v dobrej 

pracovnej klíme,

• individuálne rozvíjacie programy pre deti a mládež s výchovnými problémami,



• zavádzať nové formy a metódy práce v boji proti sociálne-patologickým javom,

• umožniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov v projektovom manažmente,  v získavaní 

jazykovej gramotnosti, v inovačnom a kvalifikačnom vzdelávaní,

• naďalej vytvárať podmienky na  činnosť Mládežníckeho parlamentu formou priamej 

krúžkovej činnosti a  iniciovať ich participáciu na živote v meste i mimo neho,

• vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktuálnych, dostupných a relevantných informácií pre 

mládež v oblasti mládežníckej politiky, v oblasti  projektového manažmentu,

• zabezpečenie starostlivosti o deti počas prázdnin organizovaním prímestských táborov,

• iniciovanie a podporovanie partnerstva školského zariadenia  a rodiny (pozývať rodičov  na 

neformálne spoločné aktivity),

• mobilizovanie všetkých rezerv na neustále zlepšovanie imidžu a tvorby príjemného 

pracovného prostredia domáckeho typu, s eliminovaním stresujúcich faktorov, 

• skoordinovanie mimoškolskej činnosti medzi školami a CVČ prostredníctvom spoločného 

školského úradu v meste,

• podporovať také výskumné a prieskumné aktivity, ktoré umožnia realizovať opatrenia 

politiky vlády vo vzťahu k deťom a mládeži na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,

• zvýšenú pozornosť venovať:
- Bezpečnosti a ochrane zdravia detí a mládeže počas výchovných činností,
-  pedagogickej dokumentácii,
-  dôkladnej príprave na výchovnú činnosť,
-  evidencii členov  (prihlášky, odhlášky, preradenia).

• svojim aktívnym, asertívnym  a tvorivým prístupom podporovať  rozvoj prostredia, kde sa 

deti a mládež (najmä z nefavorizovaného prostredia, ďalej zdravotne postihnutí, mládež v 

krízovej situácii) môžu v rovnakej miere ako ostatní zapájať do aktivít CVČ ,

• pedagogickí tím doplniť o jedného interného vychovávateľa, externými spolupracovníkmi a 

dobrovoľníkmi.

 2.  Oblasť prevádzky

• Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť záujmových útvarov,

• rokovať naďalej  o možnostiach vytvorenia  nevyhnutných prevádzkových  priestorov pre 
činnosť centra.



3. Oblasť finančného zabezpečenia

• Konštruktívne vyjednávanie so zriaďovateľom a mestským zastupiteľstvom pri schvaľovaní 
rozpočtu  CVČ a  argumentovaním dosiahnuť,  aby svojim rozhodnutím podporili  školské 
inštitúcie financované v originálnej kompetencii,

• zlepšiť príjem centra  tvorbou projektov  a vyhľadávaním sponzorov, 

• vytvoriť zdroje na možnosť diferencovania  úrovne pedagogickej práce formou osobných, 
príplatkov 

• veríme, že tento štát si začne vážiť prácu zanietených, obetavých ľudí a vytvorí patričné 
zdroje na ich finančné ohodnotenie,

• dovoľujeme, si vysloviť presvedčenie, že nový systém financovania nebude pre naše 
centrum likvidačné.



Z á v e r

Každý rok hodnotíme našu činnosť najmä pozitívne, lebo vynakladáme obrovské úsilie, aby

• naša činnosť bola zaujímavá a pestrá,, 

•  sme obstáli v konkurenčnom prostredí ostatných poskytovateľov voľnočasových aktivít,

•  sme dodržali zákony, vyhlášky, nariadenia týkajúce sa našej činnosti,

• sme získali mimorozpočtové prostriedky,

• sme poskytli nemalý priestor pre deti z rodín v hmotnej núdzi,

• sme čo najefektívnejšie využili obmedzený priestor na novej adrese,

• sme poctivou prácou dokázali, že nepatríme medzi centrá,  ani medzi tých zriaďovateľov 

centier,  kvôli  ktorým  sa  rozprúdila  celonárodná  diskusia  v  zneužívaní  finančných 

prostriedkov,

• sme činnosť realizovali bez úrazov, 

• sme deťom odovzdali najmä dobro a istotu, že sú pre nás dôležití najmä ako individuálne 

osobnosti a nielen ako členovia našich krúžkov,

• sme  deťom a mládeži pomohli v  rozvoji ich osobnosti a v získaní nových kompetencii,

• sme získali nevyhnutný priestor na vytvorenie skladových priestorov a zborovne na novom 

pôsobisku.

Určite našej činnosti neprospieva neustále znižovanie finančných prostriedkov, z ktorých sa síce 

prežiť dá, ale o rozvoji činnosti a  realizovaní našich predstáv nemôže byť reč.

Je však potešiteľné, že cítime podporu zo strany zriaďovateľa, ktorí sa v rámci svojich možností 

snažia aj pomôcť, čo je morálnym povzbudením a uznaním našej práce.

Napriek týmto  problémom týkajúcich sa skôr prevádzky a financovania sme pedagogickú činnosť 

realizovali úspešne, bez závažných nedostatkov. Neznížil sa počet členov zmenou adresy, naopak 

získali sme viacero nových členov najmä zo základnej školy s VJM, kde máme sídlo.

Mnohé naše príležitostné aktivity sa stretli s kladným hodnotením verejnosti – to je pre nás tou 

najväčšou odmenou. 

Realizovali sme úspešný projekt   projekt  Priblížime centrum Európe,  v rámci ktorého sme boli 

hostiteľskou  organizáciu  dvoch dobrovoľníkov,  je  to  pre  nás  aj  pre  nich  obrovská  skúsenosť  s 

mnohými pozitívnymi zážitkami, ale i problémami, ktoré sme spolu riešili.



                                                 



P r í l o h a

2 Prílohy
1 Prehľad o počte členov
2 Prehľad o príležitostnej a klubovej  činnosti
 






