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1. Identifikačné údaje školského zariadenia  

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. 

 
 
2. Údaje o zamestnancoch 
 

V školskom roku 2012/2013 pracovali v CVČ piati interní zamestnanci, z toho traja 
pedagogickí  a dvaja prevádzkoví zamestnanci. Spolupracovali sme s troma externými 
pedagogickými zamestnancami, ktorí viedli záujmové útvary: Šachový krúžok, 
Komunikujeme v anglickom jazyku a Mládežnícky parlament. Ďalší externý zamestnanec 
zabezpečoval správu počítačovej siete a webu.                           

Kvalifikačné predpoklady spĺňajú všetci zamestnanci. Z celkového počtu 5 
zamestnancov, mali traja vysokoškolské vzdelanie, jeden stredoškolské a jedna prevádzková 
zamestnankyňa stredné odborné bez maturity.  

Ani v tomto školskom roku sa nám nepodarilo obsadiť oddelenie umenia a tvorivosti 
interným vychovávateľom, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
             
 
3. Údaje o počte členov v záujmových útvaroch a kluboch 
 

V školskom roku 2012/2013 sa otvorilo 14 záujmových útvaroch na troch oddeleniach 
a 3 kluby (Prázdninový klub, Senior klub a Fit klub). Počty členov v jednotlivých záujmových 
útvaroch sú uvedené v Prílohe č.1.  

Počas roka zanikli dva záujmové útvary. V októbri sa ukončil záujmový útvar 
Komunikujeme v slovenčine, nakoľko sa deti rozhodli navštevovať krúžok v škole. Vo 
februári po dohode s vedúcim ZÚ sa zatvoril volejbalový krúžok, z dôvodu zmien zákonníka 
práce pri prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. 

V tomto školskom roku bolo vylúčených 28 členov z dôvodu nezáujmu o činnosť, a to 
v ZÚ Mládežnícky parlament 8 členov, v ZÚ Moderný tanec 3 členovia, v ZÚ Komunikujeme 



v angličtine 1 člen, v ZÚ Relax pohybom 1 člen, v ZÚ Práca s internetom 8 členov, v ZÚ PC 
hry 6 členov a v ZÚ Práca s internetom ŠZÚ 1 člen. Všetky výchovné opatrenia boli 
prejednané na pedagogickej rade a evidované v Dodatku č.1 k Rozhodnutiu č. 1/2012 o prijatí 
za člena. 
 
 
4. Údaje o činnosti CVČ 
 

Poslaním CVČ je výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase deti a mládeže do 
30.rokov. CVČ je multifunkčné zariadenie, ktoré v dopoludňajších hodinách, v čase 
vedľajších a hlavných prázdnin ponúka výchovno-vzdelávací program a priestory pre prácu 
s mladými nezamestnanými ľuďmi, pre rodiny s malými deťmi a pre deti, ktoré by v čase 
prázdnin, alebo v popoludňajších hodinách ostali doma bez dozoru. V popoludňajšom čase sa 
vykonávali pravidelné krúžkové činnosti, klubové činnosti, príležitostné a spontánne činnosti. 
 
4.1 Predmet činnosti CVČ 
 
Aktivity centra sa realizujú prostredníctvom: 
• pravidelnej činnosti – formou záujmových útvarov, klubov, športových súťaží, 
• príležitostnej záujmovej činnosti, 
• organizovaním spontánnej klubovej činnosti, organizovaním miestnych a regionálnych 

súťaží z poverenia Obvodného úradu, odboru školstva v Košiciach, resp. z poverenia 
zriaďovateľa, 

• organizovaním prázdninových relaxačných aktivít. 
 
4.1.1 Pravidelná záujmová činnosť 
 
CVČ vykonáva pravidelnú záujmovú činnosť na troch oddeleniach, a to: 
1. odd. Umenia a tvorivosti  - vedúca odd. Ing. Irena Lázárová 
2. odd. Informatiky – vedúca odd. Mgr. Anita Szabová 
3. odd. Športu a turistiky– vedúci odd. p. Štefan Skrežina 
 
Oddelenie umenia a tvorivosti - viedla riaditeľka CVČ. Dva záujmové útvary viedli interní 
zamestnanci, a to Komunikujeme v slovenčine Ing. Lázárová a Moderný tanec Mgr. Szabová. 
Externí zamestnanci viedli záujmový útvar Mládežnícky parlament a Komunikujeme v 
angličtine. 
 
Na tomto oddelení fungovali nasledovné záujmové útvary: 
Komunikácia v slovenskom jazyku bola určená pre deti 4.ročníka navštevujúce ZŠ s 
vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom bolo získať kompetencie v samostatnom 
vyjadrovaní sa na bežné konverzačné témy. Fungoval len do októbra. 
 
Komunikácia v anglickom jazyku bola určená pre deti v predškolskom veku a realizovala sa 
vo vyhradených priestoroch jednotlivých materských škôl. Cieľom krúžku bolo oboznámiť sa 
s cudzím jazykom, vzbudiť u detí záujem o anglický jazyk, získať základnú slovnú zásobu 
hovoreným slovom, reprodukovať a správne vyslovovať slová. Deti komunikovali pomocou 
obrázkov, spievali anglické pesničky, osvojovali si základnú slovnú zásobu. Hovorili 
o zvieratkách, farbách, číslach, ale aj o tom, ako sa majú slušne pozdraviť, predstaviť 
a poďakovať po anglicky. Pomocou piesní, riekaniek a hier si precvičovali rôzne témy. 



Najčastejšími učebnými pomôckami boli rozmnožené obrázky, farbičky, flash karty, CD 
nahrávky a plagáty, ktoré pôsobili motivujúco a mali najlepšiu šancu na udržanie pozornosti. 
Mládežnícky parlament – viedla externá pracovníčka Zuzana Nagyová. Na začiatku sa 
vytvorili dve skupiny. Prvá skupina mala 14 členov a venovali sa projektu mládežníckej 
výmeny a projektu lokálnej demokracie. Zapojili sa do zbierky Humanitnej rady Slovenskej 
a Nadácie Tesco. Zapojili sa do mládežníckych sietí pod koordináciou španielskej 
organizácie, kde sa venovali témam ako sú sociálna spravodlivosť, ekológia a mládežnícka 
podnikavosť. Druhá skupina mala na starosti ochranu prírody, cezhraničné vzťahy a lokálne 
športové akcie. Po prvom mesiaci sa viacerí členovia prestali zaujímať o krúžok. Z toho 
dôvodu od druhého polroka pracovali spoločne v jednej skupine, ktorú tvorilo 90% 
stredoškolákov z miestnych škôl. Po zlúčení sa zintenzívnila činnosť a okrem pravidelných 
stretnutí mládež zorganizovala V. ročník Copus Konvent, ktorý je už tradičnou mládežníckou 
konferenciou mladých z mesta Veľké Kapušany. Témou bola udržateľnosť mladých ľudí na 
území mesta. Aktivity parlamentu prebiehali aj počas leta, kedy realizovali naplánované 
aktivity projektov.  
 
Moderný tanec – krúžok viedla Mgr. Anita Szabová a záujem javili prevažne dievčatá, ktoré 
už boli členkami centra. Od decembra krúžok navštevovali iba sporadicky. Vzhľadom k tomu 
sa vykonalo niekoľko osobných pohovorov, kde sa prisľúbila vyššia účasť. Avšak napriek 
tomu dochádzka bola len na 47 %. Počas činnosti sa prejavila u viacerých dievčat hanblivosť 
a nezáujem. Vedúca ZÚ pristúpila k vylúčeniu pasívnych členov a urobila nový nábor, vďaka 
ktorému sa od 1.februára zmenil aj počet členov na 16. Na hodinách sa využíval počítač, 
premietač aj plátno, kde sa premietali tanečné choreografie, ktoré sa následne aj nacvičovali. 
Organizovali sa akcie Zumba DAY, ktorej sa zúčastnilo veľa detí z ŠKD zo ZŠ Erdelyiho. 
V druhom polroku boli opäť zmeny v počte detí, nakoľko sa pár z nich odhlásilo alebo bolo 
vylúčených pre neúčasť, ale v krátkom čase boli nahradené novými členmi. Konečný stav 
k 31.5.2013 bol 26 detí.  
 
 
Oddelenie  informatiky - od septembra 2012 toto oddelenie viedla Mgr. Anita Szabová. Bola 
tu výborná spolupráca s DD Lienka, s Klubom dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch a s ŠKD s 
vyučovacím jazykom maďarským na ZŠ Erdelyiho. 
 
Na tomto oddelení sa vytvorili tieto záujmové útvary: 

Hravo s PC – bol určený pre deti z materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Deti 
sa pod pedagogickým dozorom presúvali z materskej škôlky do učebne informatiky v centre. 
Cieľom krúžku bolo naučiť deti zručnosti v práci s myšou, obrazotvornosti, vnímaniu 
priestoru, farbám v programe SKICÁR. Priučili sa základným prvkom v ovládaní počítača, 
získali zručnosť v hrách rozvíjajúcich ich tvorivosť a logické myslenie. Deti tvorili rôzne 
tematické obrazy, o ktorých sa predtým rozprávali, a tým sa rozvíjali aj ich komunikačné 
kompetencie. Využívali aj písmená abecedy, kopírovali a otáčali svoje dielo. Z vytvorených 
obrazov sa im vytlačili prezentačné práce. Na záver skladali „skúšky“ a obdržali osvedčenie 
o absolvovaní.  

Práca s internetom – do tohto ZÚ sa prihlásili prevažne deti z rodín v hmotnej núdzi. Stav 
k 15.9.2012 bol 31 členov, z ktorých 8 odovzdalo vzdelávací poukaz, ale nie všetci sa činnosti 
zúčastňovali pravidelne. Deti, ktoré navštevovali ZÚ pravidelne, s obľubou trávili svoj voľný 
čas na sociálnej sieti Facebook, počúvali hudbu pomocou svetoznámej stránky Youtube, 
spoznávali svet pomocou Google Maps a veľa zaujímavých informácií si vyhľadávali na 
internete. Získali viacero kompetencii, najmä sociálnych, pracovných, komunikačných a i. 



Práca s internetom ŠZÚ – špeciálny záujmový útvar, navštevovali deti z Detského domova 
Lienka vo veku od 6 do 18 rokov. Pracovalo sa v štyroch skupinách. Členovia prejavili veľký 
záujem o prácu s internetom, najviac používali stránku Youtube, kde počúvali rómsku hudbu 
a vyhľadávali svojich seriálových obľúbencov. Cez Facebook komunikovali s priateľmi 
a vyhľadávali svojich rodinných príslušníkov. Kvôli možných rizikám zoznamovania sa 
s neznámymi ľuďmi mali zablokovanú stránku Pokec.  

PC hry – ZÚ sa realizoval v dvoch skupinách, kde k 15.9.2012 bolo evidovaných 25 detí. 
V druhom polroku sa počet zvýšil na 29 detí väčšinou z málo podnetného prostredia. 9 detí 
odovzdalo vzdelávacie poukazy. Pomocou tohto krúžku sa deti naučili ovládať nainštalované 
hry v počítači, ako aj hrať online hry na internete. Radi sa odreagovali prostredníctvom 
výchovných zamestnaní. Pre členov boli organizované aj súťaže v rámci tohto krúžku. 

 
Oddelenie športu a turistiky - viedol p. Štefan Skrežina. Výborná bola spolupráca s TJ 
Čičarovce, s miestnym občianskym združením Florbalového klubu a tiež so ZŠ Erdelyiho, 
najmä s ročníkmi 1.- 4. 
 
V rámci pravidelnej činnosti boli na tomto oddelení nasledovné krúžky: 

Futbal – patrí medzi najobľúbenejší šport. Realizoval sa v dvoch skupinách, v ktorých boli 
deti rozdelení na mladších a starších. Činnosť sa vykonávala v prenajatej telocvični. Členovia 
boli vedení k vytrvalosti, sile, správnej koordinácii pohybu, čestnosti a zodpovednosti nielen 
za seba, ale aj za spoluhráča, ako aj k tímovosti a slušnému správaniu sa. Žiaci ovládali 
pravidlá hry, herné situácie, herné kombinácie, pravidlá vedenia lopty a taktické prvky hry. 
Dávky tréningového zaťaženia boli správne usporiadané a zodpovedali veku účastníkov. 
Niektorí členovia hrali zároveň za dorast v TJ Čičarovce. 

Futbal ŠZÚ – tento ZÚ sa realizoval od septembra do novembra a od marca do mája na 
multifunkčnom mestskom ihrisku. Počet členov bol stabilný. Išlo o deti, ktoré pochádzajú 
z málo podnetného prostredia – časť teheľňa. Tieto deti sú nesmierne radi, že sa im tréner 
venuje a tešia sa na každé stretnutie. Ich dochádzka patrí medzi najlepšie na oddelení – 
90,87%. Poskytli sme im jednu z možností na športové využitie voľného času a boli za to aj 
nesmierne vďačné. Zároveň sme im ukázali, že športom sa môžu angažovať v meste 
i spoločnosti. Zvýšená pozornosť sa venovala zdravej tímovej súťaživosti, tolerancii 
a vzájomnému porozumeniu. Členovia ZÚ získali viacero kompetencií – pohybových, 
sociálnych, občianskych a postojových. 

Florbal – pracoval v dvoch skupinách podľa veku. Činnosť sa vykonávala v prenajatej 
telocvični na ZŠ Erdelyiho. Krúžok je dobre vybavený učebnými pomôckami a výborná je 
spolupráca s miestnym florbalovým klubom, v ktorom hrajú niektorí starší žiaci. 

Relax pohybom – bol slabým článkom oddelenia, nakoľko sa deti poprihlasovali ešte v máji 
a v júni 2012. Stav k 15.9.2013 bol 20 členov. Avšak časom stratili záujem, preto v II.polroku 
došlo k reorganizácii. Z dvoch skupín sa vytvorila jedna s počtom 12 detí. Nakoľko na 
realizovanie tohto útvaru nemali vytvorené optimálne podmienky – obmedzený priestor na 
pohyb, vedúci ZÚ sa sústredil na realizovanie takej výchovnej činnosti, ktorú umožnili naše 
priestory. 

Šachový – viedol externý zamestnanec Mgr. Ladislav Papp, ktorý pracoval s deťmi v dvoch 
skupinách po 7 a 9 členov. Žiaci navštevovali krúžok pravidelne. Počas krúžkov si osvojili 
základné ťahy talianskej, španielskej a sicílskej obrany. Naučili sa jednoduché koncovky 
a taktické prvky boja. Boli vedení k čestnosti, pravduvravnosti, kamarátskemu spolunažívaniu 
a pomoci slabším. Pravidelne sa zúčastňovali na turnajoch. Pre žiakov a študentov Veľkých 



Kapušian ZO Matice Slovenskej organizovala vianočný šachový turnaj, na ktorom sa 
zúčastnili aj naši členovia.  

Volejbalový – pracoval pod vedením externého zamestnanca p. Šipoša s počtom 12 členov. 
Tréningy sa uskutočnili v telocvični SOŠ J.Kráľa. Vedúci hodnotil prácu detí, ktoré sa 
pravidelne zúčastňovali na vynikajúcej úrovni a bol s nimi spokojný. Krúžok sa ukončil vo 
februári. 

 
4.1.2. Kluby 
 
Prázdninový klub – bol realizovaný v čase prázdnin. Od 15.9.2013 do 31.5.2013 bolo 
prihlásených 5 detí do tohto klubu. Ich počet narástol v letných mesiacoch na 217, nakoľko sa 
deti prihlásili do letného tábora. Išlo o deti do 15 rokov. Tábor bol rozdelený do piatich 
turnusov, ktorý viedli dvaja interní zamestnanci. Tri turnusy sa realizovali v mesiaci júl a dva 
v auguste. 
 
Letný tábor Termín Počet účastníkov Z toho dievčatá 
I.Turnus 1. – 4.7.2013 63 25 
II.Turnus 8. – 12.7.2013 56 18 
III.Turnus 15. – 19.7.2013 34 9 
IV.Turnus 19. – 23.8.2013 25 17 
V.Turnus 26. – 30.8.2013 39 19 
 
Deti mali pripravený zaujímavý a pestrý program, viď. Príloha č.2 Z programu sa 
neuskutočnili cyklotúry, nakoľko účastníkmi tábora boli malé deti. Ostatné aktivity boli 
zrealizované. Väčšina účastníkov nám prisľúbila účasť aj v ďalších letných táboroch. 
  
Fit klub – fungoval ako voľný klub s pedagogickým dozorom vo vymedzenom čase. Bol 
určený prevažne našim členom na neformálnu činnosť mimo pravidelných činnosti, resp. pre 
členov, ktorí prišli na krúžok v predstihu, alebo ostávali po krúžku. K dispozícii mali športové 
potreby, bežecký pás, spoločenské hry, Wi hru, televízor, farby, výkresy, časopisy, knihy a 
pod. 
Počet návštevníkov bol menší ako na predchádzajúcom pracovisku, pretože na neformálne 
stretnutie bol priestor obmedzený. Klub nebol k dispozícii každý deň, ale podľa priestorových 
a personálnych možností.  

Obdobie Spolu účastníkov Z toho do 15 rokov Spolu dievčatá 

I.polrok 1044 913 384 
II.polrok 955 875 243 

 
Senior klub – sa otvoril mimo plánu z podnetu klubu dôchodcov. Navštevovali ho členovia 
miestneho klubu dôchodcov v dopoludňajších hodinách od októbra do februára. Pracovali v 
jednej skupine s dvoma lektormi. Cieľom bolo naučiť ich základom práce s PC a internetom. 
Členovia sa dohodli, že obdobný kurz by radi absolvovali aj v novom školskom roku. 
 
 
4.1.3 Príležitostná záujmová činnosť 
 
Akcie, ktoré sa organizovali v tomto školskom roku, sa nachádzajú v Prílohe č.3.  
Organizovanie týchto akcií vyplynulo z celoročného plánu i výchovného programu. Niektoré 



z nich vznikli spontánne, prípadne z úspešných projektov. 
Najviac akcií sa uskutočnilo na odd. informatiky, a to 12 a na ostatných po 8. Najväčšia účasť 
bola na odd. Športu a turistiky, kde sa zúčastnilo 432 detí, z toho 289 do 15 rokov a 143 nad 
15 rokov. V tomto školskom roku najviac účastníkov bolo na Športovom derby mestských 
materských škôl, spolu 145 detí. Ako druhé poradí bola akcia – uchovávanie ľudových tradícií 
– páračka peria, ktorej sa zúčastnilo 135 detí. Veľmi obľúbenými akciami boli akcie spojené 
s tancom. Realizovali sme jedno tanečné popoludnie a tri popoludnia so Zumbou, ktorých sa 
zúčastnilo spolu 293 detí. 
 
Celkovo sa príležitostných činností zúčastnilo 2725 detí, z toho 2019 do 15 rokov a 706 nad 
15 rokov. 
 
 
4.2 Partnerstvo a spolupráca 
 
Počas roka sme úzko spolupracovali s nasledujúcimi organizáciami: 

• MŠ POH, MŠ LNT, ZŠ POH, ZŠ Erdélyiho 
• SŠ DS 
• DD Lienka 
• Klub dôchodcov 
• Neformálna skupina Lánc-Lánc 
• DOMOV n.o. vo Veľkých Kapušanoch 
• Zväz žien v Krišovskej Lieskovej 
• TJ Čičarovce 
• Miestne občianske združenie Florbalového klubu 

 
 
5. Údaje o výsledkoch hodnotenia 
 
Na hodnotiacej pedagogickej porade boli v školskom roku 2012/13 udelené nasledovné 
pochvaly od vedúcich záujmových útvarov: 

     V záujmovom útvare šach:  Katarína Dančejová – za vzornú reprezentáciu krúžku, za 
úspechy dosiahnuté na šachových   
turnajoch 

     V záujmovom útvare Mládežnícky parlament: 

  Alan Vagabov, Michal Kázsmér, Štefan Molnár – za aktívnu a vzornú prácu v ZÚ, za 
úspešný projekt KOMPRAX 

 
Najväčšie úspechy: 

 

• Organizovanie viacerých úspešných príležitostných akcií. 

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

• Aktívna činnosť Mládežníckeho parlamentu, realizácia ich úspešného projektu, ich 
participácia na viacerých akciách usporiadaných CVČ, mestom, občianskym 
združením. 



• Úspešné realizovanie dlhodobých aktivít, ako napr.: 
- zorganizovanie V.Mládežníckeho Copus konventu a stretnutia s mládežou škôl 

v meste, z gymnázia v Kráľovskom Chlmci a s mládežníckym parlamentom 
v Miškolci; 

- pokračovanie spolupráce s neformálnou skupinou LÁNC-LÁNC na uchovanie 
ľudových tradícii a zorganizovanie viacerých spoločných aktivít, ako páračka 
peria, výroba háčkovaných ozdôb na vianočný stromček, maľovanie 
veľkonočných vajíčok a pod.; 

- v spolupráci so školským úradom organizujeme prijatie vzorných reprezentantov 
škôl u primátora mesta; 

- reprezentácia CVČ na šachových turnajoch; 
- zorganizovanie florbalového turnaja žiakov a študentov mestských škôl; 
- futbalové derby materskej škôlky; 
- organizovanie cyklotúr s cieľom spoznania okolia; 
- zorganizovanie viacerých turnusov letných táborov. 

 
 
6. Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 
 

a) Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
CVČ v období od 01. 09. 2012 do 31. 08.  2013 nedostalo dotáciu zo štátneho 
rozpočtu 
     

b) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy a rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 
Príjmy zo záujmových krúžkov boli v sume  2.130,25 € 
 

c) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít: 
Príjmy za vzdelávacie poukazy boli vo výške 649,60 € 
Spôsob použitia: 636 001- nájomné za prenájom telocvične  649,60 € 
 

d) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov: 

CVČ v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013   nezískalo  od  rodičov ani  od  
právnických a fyzických osôb žiadne finančné prostriedky. 

 

e) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Príjem od podnikateľov za poskytnuté služby vo výške                                    178,21 € 

Príjem od podnikateľov za prenájom priestorov vo výške                                 453,35 € 

Príjem od zriaďovateľa vo výške                                                                   70.442,00 € 

 



7. Plnenie hlavných úloh vyplývajúcich z celoročného plánu práce 
v školskom roku 2012/2013 
 
• Využívať možnosti predkladať projekty v rámci komunitárneho programu Európskej únie 

Mládež v akcii, prostredníctvom grantových programov Nadácie Intenda a iných grantov 
a programov.         

Úloha: Splnená 

• 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.  

        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.  

         Úloha: Splnená                                                             

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

         Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 

• Viesť presnú evidenciu členov v databáze členskej základne, v triednej knihe a poplatkov 
za ZÚ.  (prihlášky, odhlášky, žiadosti, upomienky).   
  Úloha: Splnená     

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

  Úloha: Splnená              

• 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. 

         Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 

• 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 úctu, slušnosť, vzájomnú 
spoluprácu a pomoc. 

         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. 

         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 mládež z málopodnetného prostredia a nezamestnanej mládeže. 
Cielene vyhľadávať deti a mládež zo znevýhodneného prostredia,  a zaraďovať ich do 
voľnočasových aktivít CVČ. 

         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.  

         Úloha: Splnená 
• Voľnočasovými aktivitami  predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu 

xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie  - formou neformálnych 
riadených rozhovorov, besied s príslušníkom PZ a akcii zážitkovou formou. 

         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. 
         Úloha: Splnená 

• 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. 
         Úloha: Splnená 

• 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. 

         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. 

         Úloha: Splnená 

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

         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 berúc do úvahy finančné možnosti 
inštitúcie. 
         Úloha: Splnená 

• 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.  
         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. 

         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. 

         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. 

         Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 
• 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. 
         Úloha: Splnená 

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

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



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

• Dbať na dodržiavanie školskej hygieny a psychohygieny  v každodennej činnosti CVČ. 

         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. 
         Úloha: Splnená 

• Neustále propagovať činnosť centra, najmä medzi rodičmi a deťmi, osobným kontaktom, 
letákmi, mestským rozhlasom, návštevami na základných školách. 

         Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 

• Zabezpečiť prenájom priestorov na realizovanie najmä športových ZÚ v telocvični ZŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským. 
         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. 
         Úloha: Splnená 

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

• Organizačne personálne a finančne naplánovať a zabezpečiť príležitostné aktivity podľa 
vypracovaného plánu aktivít. 
         Úloha: Splnená 

• Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2013 a viesť vyjednávanie so zriaďovateľom v záujme 
zlepšovania finančnej situácie centra. 
         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. 

         Úloha: Splnená 

• Vyhodnotiť úspešný projekt EDS Priblížime centrum Európe a odovzdať národnej 
agentúre záverečnú správu spolu s finančným vyúčtovaním.  

         Úloha: Splnená 



 
8. Analýza súčasného stavu CVČ 
 
CVČ využíva priestory na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, kde má 
k dispozícii kanceláriu pre riaditeľku, jednu veľkú sálu, dve klubové a jednu počítačovú 
miestnosť. Ďalej využíva telocvičňu na škole a mestské multifunkčné ihrisko, ktoré sa 
nachádza pri futbalovom ihrisku. 
 
 
8.1 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• Permanentné budovanie dobrého imidžu 
školského zariadenia 

• Estetické vnútorné prostredie rodinného typu 
• Sídlo v budove základnej školy 
• Vysoká úroveň web stránky 
• Celoročná prevádzka aj v čase prázdnin 
• Hostiteľská organizácia pre európsku 

dobrovoľnícku službu 
• Vzájomná dôvera a úcta partnerov 
• Aktívna  práca s mládežníckym parlamentom 
• Tolerancia, obetavosť  profesionalita 

vychovávateľov 
• Dodržiavanie zákonnosti, prehľadne a správne 

vedené účtovníctvo aj pedagogická 
dokumentácia              

• Nedostatok vnútorného  priestoru na relaxovanie 
• Chýbajúce skladovacie priestory pre učebné pomôcky 

a čistiace potreby 
• Chýbajúca miestnosť pre vychovávateľov 
• Chýbajúce športoviská a relaxačné zóny 
• Slabá participácia rodičov  na živote v CVČ (okrem 

prázdninových letných aktivít) 
• Slabé finančné ohodnotenie zamestnancov   

 

 

                       

Príležitosti Hrozby 

• Spolupodieľanie sa  na rozvoji osobnosti 
mládeže 

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

• Neformálne stretávanie sa rôznych generácii a 
národností 

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

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

• Skvalitnenie spolupráce s partnermi 
• Užšia spolupráca s rodičmi 
• Kooperácia a vzájomná výmena skúseností 

s regionalnym osvetovým strediskom, 
Iuventou a ďalšími športovými a kultúrnymi 
subjektmi 

• Neistota o budúcnosť inštitúcie  
• Príjem takých rozhodnutí zo strany zastupiteľstva, 

ktoré sú nepriaznivé voči CVČ 
• 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. 

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

• Nepriaznivé konkurenčné prostredie pre CVČ 
najmä voči základným školám, ktoré sú 
vydávateľmi vzdelávacích poukazov a 
mimoškolskú činnosť realizujú bez poplatkov 

• Chýbajúce finančné prostriedky na inováciu 
oddelení a zavedenie nových športových disciplín.  
 

 

 

 



8.2 Strategické opatrenia vyplývajúce zo SWOT analýzy 
 

• Oblasť pedagogického procesu 
- venovať viac pozornosti evidencii členov, pedagogickej dokumentácii a príprave 

na výchovnú činnosť, ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia detí a mládeže, 
- stabilizovať návštevnosť v záujmových útvaroch, 
- vytvárať vhodné podmienky pre prácu vychovávateľov, 
- umožniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov, 
- zavádzať nové formy a metódy práce v boji proti sociálne-patologickým javom, 
- koordinovať prázdninové aktivity s ďalšími subjektmi nášho mesta, 
- spolupracovať so školami v meste, rodičmi aj dobrovoľníkmi, 
- vytvárať a formovať pozitívny vzťah mládeže k životu, mestu a ľuďom, 
- stabilizovať pracovný kolektív. 

 
• Oblasť prevádzky 

- vylepšovať materiálno-technické vybavenie, 
- zabezpečiť vhodné priestory pre realizáciu činnosti záujmových útvarov, 
- rokovať o možnostiach vytvorenia nevyhnutných priestorov pre činnosť centra. 

 
• Oblasť finančného zabezpečenia 

- realizácia projektov zameraných na voľno-časové aktivity,  
- efektívne rokovať so zriaďovateľom a mestským zastupiteľstvo pri schvaľovaní 

rozpočtu, 
- vyhľadávať sponzorov a partnerov na realizáciu finančne náročnejších projektov. 
 

 
9.Záver 
 
Činnosť CVČ môžeme vyhodnotiť aj tento školský rok pozitívne, nakoľko záujmové útvary 
sú pre deti stále zaujímavé a pestré. V priebehu roka bolo realizovaných niekoľko 
príležitostných akcií, ktoré mali kladné odozvy. Zamestnanci pomáhali deťom a mládeži 
v rozvoji ich osobnosti a v získaní nových kompetencií.  
 
 
Vo Veľkých Kapušanoch, 14.októbra 2013  

 

        …............................................. 

                  riaditeľka CVČ  
  

 

3 Prílohy 

1 Prehľad o počte členov 

2 Prehľad o aktivitách počas letného tábora 

3 Prehľad o príležitostnej a klubovej  činnosti                                                                     



Prejednané v pedagogickej rade dňa:  15.10.2013 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

 

Rada školy odporúča  dňa  …........................................zriaďovateľovi Mestu Veľké Kapušany 

      

s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť (nehodiace preškrtnúť) Správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 

 

 

…................................ 

  predseda Rady školy 

pri CVČ Veľké Kapušany 

  

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 Mesto Veľké Kapušany  dňa ….................................. schvaľuje – neschvaľuje (nehodiace 
preškrtnúť) Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 

 

 

…............................................... 

primátor mesta Veľké Kapušany 
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3 Prílohy 

1 Prehľad o počte členov 

2 Prehľad o aktivitách počas letného tábora 

3 Prehľad o príležitostnej a klubovej  činnosti 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 



 

Príloha č. 2

  



Príloha č.3

 


