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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. Zuzana Janičáková – poverená riadením 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 
 

Školský rok 2013/2014 sme začínali s troma pedagogickými zamestnancami, 
z ktorých bola jedna poverená riadením centra a jednou prevádzkovou pracovníčkou. 
Ekonómku sme mali na dohodu do konca decembra. Od januára nastúpila nová ekonómka 
ako interná zamestnankyňa. Vo februári sme na dočasné zastupovanie pedagogickej 
zamestnankyne prijali novú pracovnú silu, ktorej skončila zmluva v júli.  

Kvalifikačné predpoklady spĺňali všetci zamestnanci. Vysokoškolské vzdelanie 
II.stupňa mali traja zamestnanci, jeden stredoškolské a jedna stredné odborné učilište. 

 
Externe bola zabezpečená správa počítačovej siete, web stránky a Facebook. Piati 

externisti viedli záujmové útvary ako Mládežnícky parlament, Ľudový tanec, Šachový krúžok, 
Tricking a Komunikujeme v angličtine. 

 
Oddelenie umenia a tvorivosti viedla vedúca poverená riadením centra, nakoľko sme 

z nedostatku finančných prostriedkov nemohli obsadiť túto funkciu. 
     
 



3. Údaje o počte členov v záujmových útvaroch a kluboch 
 

V školskom roku 2013/2014 sa otvorilo 14 záujmových útvaroch na troch oddeleniach 
a tri kluby (Fit klub, Info klub a Prázdninový klub). Počet členov v jednotlivých záujmových 
útvaroch k určitému dátumu sú uvedené v Prílohe č.1.  

Na každom oddelení sme k polroku museli zavrieť jeden záujmový útvar pre nezáujem 
zo strany detí. Išlo o jednu skupinu Tanečné pohybové hry určenú pre žiačky zo SŠOŠ 
Dunajská Streda, Relax pohybom a Práca s internetom. V marci sa nám podarilo otvoriť nový 
záujmový útvar pod názvom Hovorme anglicky, čím sa nám podarilo získať aspoň určitý 
počet detí.  

V tomto školskom roku bolo odhlásených a vylúčených členov spolu 67. Odhlasovali 
sa z dôvodu prelínania sa činnosti krúžku s ďalšími aktivitami v škole, prípadne zo 
zdravotných dôvodov. Vylúčenia sa týkali prevažne členov, ktorí stratili záujem o daný 
záujmový útvar. Ani po viacnásobnom oslovení sa nám ich nepodarilo udržať. Výchovné 
opatrenia boli prejednané na pedagogickej porade a zaevidované v Dodatku č.1 
k Rozhodnutiu č.1/2013 o prijatí za člena. 
 
 

4. Údaje o činnosti CVČ 
 

Poslaním CVČ je výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase deti a mládeže do 
30.rokov. Toto upravuje Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
CVČ vo vzťahu k mládeži plní základné funkcie, a to: rekreačno-oddychovú, 

relaxačnú, výchovnú, sebarealizačnú a preventívnu.  

Medzi špecifické funkcie centra patrí: 
-  formovanie vôľových a charakterových vlastností 
- podporovanie sebarealizácie, pozitívneho myslenia a radosti zo života 
- kompenzovanie nedostatkov v sociálnej komunikácii detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 
- predchádzanie spoločensky nežiaducemu správaniu a závislosti všetkého druhu 
- podporovanie rodinnej výchovy v spolupráci rodičov s deťmi 
- pomáhanie slabším žiakom v príprave na vyučovanie, ak o to požiadajú rodičia. 

 
  Centrum 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. Počas roka sa vykonávali 
pravidelné krúžkové a klubové činnosti v popoludňajšom čase. Príležitostné a spontánne 
činnosti sa realizovali podľa potreby a záujmu. Besedy sa konali prevažne v doobedňajších 
hodinách a boli určené pre žiakov základnej školy. 
 



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. Zuzana Janičáková 
2. odd. Informatiky – vedúca odd. Mgr. Anita Szabová/Mgr. Anita Füzesséry 
3. odd. Športu a turistiky– vedúci odd. p. Štefan Skrežina 
 
1. Oddelenie umenia a tvorivosti – vedúca odd. Ing. Zuzana Janičáková 

Na tomto oddelení sa nám v októbri podarilo úspešne spustiť päť záujmových útvarov, 
z ktorých tri viedli externé spolupracovníčky CVČ. Toto oddelenie prešlo personálnymi 
zmenami, nakoľko p. Szabová bola od decembra dlhodobo práceneschopná. Fungovanie jej 
záujmových útvarov sme riešili dočasným zastupovaním pomocou p Janičákovej a externej 
spolupracovníčky p. Kozmovej. Od februára ich prevzala p. Füzesséry. 

Moderný tanec - krúžok navštevovali deti z materskej školy P.O.H. v dvoch skupinách. 
Členovia útvaru s radosťou chodili na tanečné hodiny, kde si osvojili tanečné choreografie 
primerane k svojej vekovej kategórie. S naučenou choreografiou sa deti predviedli na 
medzinárodnom dni tanca, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.4.2014 pred budovou mestského úradu 
Veľké Kapušany.  

Tanečné pohybové hry – sme začínali s dvoma skupinami: TPH ZŠ (pre deti zo ZŠ) a TPH 
DS (pre študentky SSOŠ Dunajská Streda). Aj napriek viacerým výzvam a osobným 
pohovorom so študentkami, sa nám nepodarilo udržať ich skupinu. Pre slabý záujem sme ju 
po I.polroku zatvorili. Druhá skupina TPH ZŠ mala ku koncu školského roka 24 členov a 
fungovala bez problémov. Členovia radi navštevovali tento ZÚ, kde sa učili rôzne tanečné 
kroky a jednoduché choreografie. Na hodinách bola dobrá atmosféra, dievčatá sa navzájom 
motivovali a spolupracovali. Počas druhého polroka si osvojili štyri choreografie. Aj 
v ďalšom školskom roku chceme pokračovať v práci s nimi. 

Komunikujeme v angličtine - krúžok bol určený pre deti z materských škôl a realizoval sa aj 
v ich priestoroch. Nakoľko naša externá spolupracovníčka Mgr. Ibolya Szabóová nastúpila až 
koncom októbra, tento záujmový útvar viedla dovtedy p. Janičáková. Od začiatku sa 
realizoval v troch skupinách, z toho dve na MŠ POH a jedna na MŠ LNT. Cieľom krúžku 
bolo oboznámiť sa s cudzím jazykom, vzbudiť záujem o tento jazyk a získať základnú slovnú 
zásobu. Deti sa naučili sa pomenovať zvieratká, farby, čísla a pod. Boli veľmi usilovné, 



pracovité a slušné. Najčastejšími učebnými pomôckami boli obrázky, farbičky a CD 
nahrávky, pomocou ktorých sa učili pesničky a riekanky. Počet detí bol stabilný počas celého 
roka. Práca v tomto krúžku ich bavila, preto máme v pláne pokračovať v nej naďalej. 

Ľudové tance – krúžok patrí medzi nové záujmové útvary CVČ a vedie ho externá 
spolupracovníčka p. Marianna Kozmová, bývalá členka skupiny Komócsa. Navštevovali ho 
deti vo veku od 4 do 10 rokov. Veľký záujem bol hlavne u detí zo škôlky, kde sme otvorili 2 
skupiny a 1 skupinu pre staršie deti. Deti sa okrem základov ľudových tancov naučili veľa 
ľudových pesničiek, detské hry a riekanky. Krúžok navštevovali s radosťou, o čom svedčí aj 
viacero vystúpení, ktoré deti hravo zvládli. Pevne veríme, že aj v budúcom školskom roku 
bude taký záujem o tento útvar. 

Mládežnícky parlament – viedla naša externá spolupracovníčka Zuzana Nagyová. V tomto 
školskom roku pracovala len s jednou skupinou, ktorej počet členov vzrástol na 17 študentov 
ZŠ a SŠ. Členovia tohto záujmového útvaru sa stretávali pravidelne každý štvrtok v 
priestoroch centra. Svoju činnosť pokračovali aj počas prázdnin, kde počas letných táborov 
vypomáhali. Zúčastnili sa aj trojtýždňovej výučby anglického jazyka v centre pomocou 
dobrovoľníka z Ameriky. Okrem pravidelných stretnutí členovia zorganizovali ďalší ročník 
mládežníckej konferencie Copus Konvent, kde pozvali okrem mladých z nášho mesta aj 
žiakov zo stredných škôl z Kráľovského Chlmca a zo základnej školy Veľké Slemence. 
Témou tohto roka bola dôležitosť a spôsob vzdelávania. V roku 2013/2014 sa Mládežnícky 
parlament zapojil do prípravy mládežníckej výmeny ohľadom témy: rodina, ktorá bola podaná 
k prvému podaciemu termínu Erasmus+. Bohužiaľ však projekt nebol úspešný, tak ako aj 
projekt podávaná Tureckou partnerskou skupinou. Mládežnícky parlament sa zapojili do 
mládežníckych výmen: September – Balaton a Miskolc.  

Hovorme anglicky – Po menšom prieskume sme zistili, že deti majú o tento jazyk záujem. 
Tento krúžok bol určený pre deti 1. a 2.ročníka základných škôl. Pre veľký záujem zo strany 
žiakov sa vytvorilo 5 skupín v celkovom počte 48 žiakov. Deti sa učili hravou formou počítať, 
pozdraviť sa, ale aj základné farby a zvieratká. Aj v budúcom školskom roku plánujeme 
pokračovať v krúžku. 

Percentuálna účasť v záujmových útvaroch na odd. umenia a tvorivosti je uvedená v Grafe 
č.1. 
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2. Oddelenie informatiky – do decembra 2013 bola vedúcou odd. Mgr. Anita Szabová, 
následne Mgr. Anita Füzesséry.  

Práca s internetom – sa začala s dvoma skupina, ale návštevnosť v druhej skupine bola 
veľmi slabá, preto sme ju zatvorili. Miesto neho sme spustili INFO klub. Prvú skupinu viedla 
p. Janičáková, avšak aj tu bola pomerne nízka účasť, a to z dôvodu málo výkonných 
počítačov. 

Práca s internetom ŠZÚ – je špeciálny záujmový útvar a navštevovali ho deti z Detského 
domova Lienka vo veku od 6 do 18 rokov v štyroch skupinách. Počet bol relatívne stabilný, 
a to okolo 44 detí. Deti najviac využívali webové stránky Google, Facebook a Youtube, kde 
počúvali najmä rómsku hudbu, vyhľadávajú svoje obľúbené filmové postavy. Deti z detského 
domova prejavili veľký záujem o prácu s internetom, mali radosť z úspešne zvládnutých úloh. 
Aj v budúcom školskom roku predpokladáme, že bude záujem o tento krúžok.  

PC hry – záujmový útvar určený pre deti z málo podnetného prostredia. Zo začiatku sa 
pracovalo v dvoch skupinách. Krúžok patril medzi obľúbené, nakoľko deti hrali rôzne hry na 
počítači. Venovali sa prevažne hrám, ktoré podporovali logické myslenie a vyžadovali určitú 
zručnosť. Dochádzka v oboch skupinách sa rapídne znížila v II.polroku, nakoľko členovia 
krúžku počas jarných mesiacoch vyhľadávali iné aktivity, ako napr. bicyklovanie, futbal atď. 
Plánujeme ponechať tento krúžok v I.polroku, ale počas jarných mesiacoch im nájsť aktivity 
vykonávané skôr vo voľnom priestranstve.  

Graf č.2 zobrazuje percentuálnu účasť členov záujmových útvaroch na tomto oddelení.  
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pre starších. Činnosť sa vykonávala v prenajatej telocvični na ZŠ s VJM J.Erdélyiho na 
Komenského ulici, okrem záujmového útvaru Futbal ŠZÚ. Tento krúžok sa konal 
v mesiacoch september až november a potom marec až máj na multifunkčnom ihrisku. Jeho 
členovia boli prevažne z málo podnetného prostredia. Futbal Prípravka plánujeme rozšíriť aj 
na deti z materskej škôlky s VJM na sídlisku LNT.  

Florbal -  viedol p. Štefan Skrežina a pracoval s jednou skupinou. Záujmový útvar sa 
realizoval tiež v telocvični na Komenského ulici. Krúžok je dobre vybavený aj vďaka dobrej 
spolupráce s miestnym florbalovým klubom, ktorý nám vypomáhal s učebnými pomôckami. 
Chlapcov bavil tento typ športu a tešili sa aj účasti na turnajoch, ktoré sme realizovali. 

Relax s pohybom – v septembri bolo prihlásených 13 žiakov na tento krúžok, avšak 
návštevnosť bola veľmi nízka. Po polroku sme sa ho rozhodli zatvoriť, nakoľko ani po 
viacerých výzvach a neúspešnom hľadaní ďalších členov, sa nám nepodarilo zvýšiť ich počet.  

Tricking – viedol externý spolupracovník Bc. Bence Szabó. Členovia krúžku si počas 
celoročného tréningu osvojili základné akrobatické prvky, ako premety, stojky, saltá a pod. 
Do všestranných cvičení vedúci zaviedol aj crossfit, ktorý deti zaujal. Počet členov sa navýšil 
v mesiaci máj. Deti tento druh športu bavil. 

Šachový krúžok – viedol externý spolupracovník Mgr.Ladislav Papp, ktorý pracoval 
s dvoma skupinami. Noví členovia sa učili základné ťahy s figúrkami. Pokročilejší sa 
venovali hre s hodinkami, taktiež si osvojovali obranné a útočné stratégie. Deti radi 
navštevovali tento záujmový útvar. Poniektorí reprezentovali školy na rôznych šachových 
súťažiach. Mimoriadny úspech dosiahla žiačka Katarína Dančejová, ktorá sa stala majsterkou 
Slovenska medzi žiačkami.  

Účasť v percentách nám udáva graf č.3, kde je podrobnejšie rozpísaný ZÚ Futbal.  
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4.1.2. Kluby 
 
Prázdninový klub – sa realizoval v čase jarných a letných prázdnin.  
Počas jarných prázdnin sme mali 49 účastníkov. Väčší záujem bol o naše denné letné tábory, 
ktoré sa konali od 7.7.2014 do 8.8.2014. Tábor sme rozdelili do piatich turnusov (štyri týždne 
v júli a jeden v auguste), ktorých sa spolu zúčastnilo 590 detí, z toho 318 dievčat. Deti mali 
pripravený pestrý program na každý týždeň, ktorý je podrobne rozpísaný v Prílohe č.2. Keďže 
sme mali prevažne menšie deti, z plánovaných cyklotúr sa zrealizovala len jedna do 
Čičaroviec. Od druhého do štvrtého turnusu bol prítomný aj americký lektor Porter Illi, ktorý 
sa venoval denne 1 hodinu deťom, ktorí mali záujem o minikurz z anglického jazyka. 
 
V nižšie uvedenej tabuľke je rozpis počtu účastníkov podľa turnusov: 
 

Letný tábor Termín Počet účastníkov Z toho dievčatá 
I.Turnus 7.7. – 11.7.2014 96 35 
II.Turnus 14.7. – 18.7.2014 157 88 

III.Turnus 21.7. – 25.7.2014 144 76 
IV.Turnus 28.7. – 1.8.2014 105 61 

V.Turnus 03.8. – 8.8.2014 88 58 
 
Fit klub – bol k dispozícii denne podľa rozvrhu. Mali priestor na aktívny oddych v relaxačnej 
sále centra. K dispozícii mali rôzne spoločenské hry, televízor, Wii hru, farbičky, výkresy, 
knihy, športové potreby a zariadenia, ako bežiaci pás, rotoped, trenažér a pod. Činnosť 
prebiehala pod pedagogickým dozorom. Navštevovali ho predovšetkým naši členovia. Počet 
účastníkov bol nižší oproti minulému roku. Nakoľko sme mali viac záujmových útvarov, 
personálne sme nevedeli zabezpečiť dozor v klube.  
 
Počet účastníkov je uvedený v tabuľke:  
 

Obdobie Spolu účastníkov Z toho do 15 rokov Spolu dievčatá 

I.polrok 793 913 384 

II.polrok 494 875 243 

 
 
4.1.3 Príležitostná záujmová činnosť 
 

Okrem pravidelných krúžkov sme realizovali 52 príležitostných akcií a aktivít 
vyplývajúcich z celoročného plánu za celý školský rok. Niektoré akcie boli naplánované, 
niektoré vznikli spontánne počas roka.  

Najviac akcií bolo organizovaných na oddelení umenia a tvorivosti, spolu 27. Najväčší 
počet účastníkov bolo na akcii, ktorú sme usporiadali prvýkrát z príležitosti Medzinárodného 
dňa tanca pred budovou mestského úradu. Druhou najväčšou akciou boli preteky v behu MŠ, 
ZŠ a SŠ. Na oddelení informatiky sme realizovali súťaže v PC hre a rôzne druhy besied, ako 



beseda s príslušníčkou PZ, beseda o ľudských právach a beseda o láske a  rodine. V tomto 
školskom roku sa nám podarila len jedna z naplánovaných cyklotúr. Skoro 80% akcií bolo 
usporiadaných pre deti do 15 rokov. Dve akcie sa týkali uchovávania ľudových tradícií, na 
ktoré boli pozvané aj staršie ženy z mesta a blízkeho okolia. Dve akcie sme uskutočnili 
v sobotu. Jednou z nich bol florbalový turnaj a druhou bolo vystúpenie detí z krúžku Ľudový 
tanec. 

O naše akcie bol v tomto roku veľký záujem, o čom svedčí aj počet účastníkov, 
celkovo 3886, z toho 2462 do 15 rokov a 1424 nad 15 rokov. Presné názvy jednotlivých akcií 
a počty účastníkov na nich sú uvedené v Prílohe č.3, kde je zároveň uvedený aj počet 
návštevníkov vo FIT klube. 

 
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 

• Neformálna skupina Lánc-Lánc 

• Zväz žien v Krišovskej Lieskovej 

• TJ Čičarovce 

• Miestne občianske združenie Florbalového klubu 
 
 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia 
 

Počas roka neboli udelené žiadne pokarhania. Dočasné vylúčenia boli z dôvodu 
porušenia prevádzkového poriadku. Členovia sa z toho poučili a následne ho dodržiavali. 
Definitívne sme vylúčili členov, ktorí dlhodobo nenavštevovali krúžok a ani na viaceré výzvy 
nereagovali. Vylúčenia boli prejednané na pedagogických poradách a sú evidované v Dodatku 
č.1 a č.2 k rozhodnutiu o prijatí za člena.  

Pochvaly boli udelené od viacerých vedúcich záujmových útvaroch: 
 
Šachový krúžok: Katarína Dančejová a Zoltán Zdibák za úspechy dosiahnuté na šachových 
turnajoch. 
Mládežnícky parlament: členovia, ktorí aktívne pracujú na projektoch a v mládežníckom 
parlamente. 
Práca s internetom ŠZÚ: za výbornú dochádzku počas roka. 
Ľudový tanec: za úspešné zvládnutie ich prvých vystúpení. 
Florbal a Futbal: členovia, ktorí sa zúčastňovali florbalových a futbalových turnajoch 
realizovaných centrom, ako aj iných organizácií. 
 
 



Najväčšie úspechy: 

• Úspešné organizovanie viacerých príležitostných akcií. 

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

• Aktívna činnosť Mládežníckeho parlamentu, realizácia menších projektov, pomoc na 
viacerých akciách usporiadaných CVČ, mestom, občianskym združením. 

• Úspešné realizovanie dlhodobých aktivít, ako napr.: 
- zorganizovanie ďalšieho ročníka Mládežníckeho Copus konventu  
- 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 obvodných kôl súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská 

reč, 
- zorganizovanie florbalového turnaja žiakov a študentov mestských škôl; 
- futbalové derby materskej škôlky; 
- zorganizovanie viacerých turnusov letných táborov. 

 
6. Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 
 

Príjmy od 
zriaďovateľa 

Príjmy zo ZÚ 
Vzdelávacie 

poukazy 

Finančné 
prostriedky od 
rodičov alebo 
od FO a PO 

Dotácie zo 
ŠR  

70 805,00 € 2 545,85 € 1 108,80 € 65,00 € 1 143,66 € 
 
a) Finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

       Príjem od zriaďovateľa v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 bol vo výške 70 805,00 EUR. 
 
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 útvarov v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 boli vo výške 2 545,85 
EUR. 

 
c) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít: 
Príjmy za vzdelávacie poukazy boli vo výške 1 108,80 EUR. 
 
Spôsob ich použitia: 633 009 – učebné pomôcky    266,80 EUR 

                  636 001 – nájomné za nájom telocvične   593,88 EUR 
                  637 002 – konkurzy a súťaže    248,12 EUR 
                  SPOLU                                   1 108,80 EUR 



d) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov a od FO a PO: 
CVČ v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 nezískalo finančné prostriedky od rodičov alebo 
zákonných zástupcov. 
Príjmy od FO a PO boli vo výške 65,00 EUR, v členení: 
 
- sponzorské na akciu „Beh žiakov a študentov Mesta Veľké Kapušany“ 45,00 EUR 
- sponzorské na akciu „Svetový deň atletiky – Súťaž v behu“   20,00 EUR 
  Spolu          65,00 EUR 

 
e) Dotácie zo štátneho rozpočtu: 

CVČ v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 dostalo dotáciu na 5 %-né zvýšenie miezd vo 
výške 1 143,66 EUR, dotáciu na žiakov nedostalo. 

 
  
 

7. Plnenie hlavných úloh vyplývajúcich z celoročného plánu práce 
v školskom roku 2013/2014 
 
• 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 

• Viesť presnú evidenciu členov v databáze členskej základne, v triednej knihe a poplatkov 
za záujmové útvary (prihlášky, odhlášky, žiadosti, upomienky, preradenia). 

         Úloha: Splnená 

• Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2014 a viesť vyjednávania so zriaďovateľom v záujme 
zlepšovania finančnej situácie centra. 

                              Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 

• Priebežne sledovať a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rezortné predpisy 
zverejňované na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
www.minedu.sk v časti „Legislatíva“ a dôsledne preštudovať a dodržiavať POP na 
školský rok 2013/2014 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

         Úloha: Splnená 

• Zintenzívniť spoluprácu s miestnymi školami, kultúrnymi a športovými organizáciami 
v meste. 

         Úloha: Splnená 



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

Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 

• Sledovať informácie o športových súťažiach v územnej pôsobnosti ObÚ KE, ktoré sú 
zverejnené na portáli športu www.skolskysport.sk a www.sass.sk . 

         Úloha: Splnená 

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

         Úloha: Splnená 

• Realizovať školenie pre nových zamestnancov v oblasti BOZP, PO a CO, ako aj 
preškolenie pre pôvodných zamestnancov. 

         Úloha: Splnená 

• 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. 

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. Zároveň umožní 
rozširovanie kvalifikácie zamestnancov v rámci ponuky vzdelávacích programov MŠ SR, 
MPC, iných akreditovaných vzdelávacích inštitúcii, berúc do úvahy finančné možnosti 
inštitúcie. 

Úloha: Splnená 

• 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 

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

         Úloha: Splnená 



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

         Úloha: Splnená 

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

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 

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

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 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 

• Voľnočasovými aktivitami predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie – formou neformálnych riadených 
rozhovorov, besied s príslušníkmi PZ a akcii zážitkovou formou. 

Úloha: Splnená 
 

• Zvýšenú pozornosť venovať propagácii aktivít CVČ – osobný kontakt, letáky, mestský 
rozhlas, návštevy na školách a pod.  Pravidelne aktualizovať web stránku a vytvoriť 



informačné tabule, aby sa naša služba dostala do povedomia širokej verejnosti. Vytvárať 
dostatočne kvalitnú a pestrú pravidelnú, aj príležitostnú a spontánnu činnosť. Zároveň sa 
zapájať do aktivít organizovanými partnermi najmä v oblasti kultúry, umenia a športu. 

Úloha: Splnená 

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

Úloha: Splnená 

• Zabezpečiť prenájom priestorov na realizovanie športových ZÚ, ale aj ZÚ zameraných na 
tanec. 

Úloha: Splnená 

• Rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu a k všetkým žijúcim organizmom formou 
terénnych projektov. Motivovanie mládeže k participácii, najmä v oblasti ochrany 
prírody. 

Úloha: Splnená 

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

Úloha: Splnená 

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

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 

• V každodennej činnosti prejavovať lásku k deťom, zaujímať sa o problémy detí 
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 

 

8. Analýza súčasného stavu CVČ 
 

Centrum voľného času sídli v budove základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským, kde má k dispozícii kanceláriu pre riaditeľku, jednu veľkú sálu, dve klubové 
a jednu počítačovú miestnosť. Telocvičňu prenajíma taktiež od školy a na vonkajšie aktivity 
má k dispozícii mestské multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza pri futbalovom ihrisku. 
Niektoré záujmové útvary ako Ľudový a Moderný tanec sa realizovali na vopred zmluvne 



dohodnutých miestach. Krúžok Komunikujeme v angličtine sa vykonával na miestnych 
materských školách. 

 
 Počas prázdnin sme premiestnili učebne a za pomoci zriaďovateľa sme uskutočnili 
v niektorých priestoroch maliarske práce. Učebňu informatiky sme presunuli do pôvodnej 
učebne tvorivej dielne, tak sme vytvorili zasadaciu miestnosť. Tým sme získali väčší priestor 
pre tvorivú dielňu, na tanec a plánovaný Baby klub. Športové zariadenia sme umiestnili do 
bývalej riaditeľne, kde sme zároveň vytvorili aj pracovňu pre vedúceho športového oddelenia.  
 
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 
• Vzájomná dôvera a úcta partnerov 
• Aktívna  práca s mládežníckym parlamentom 
• Tolerancia, obetavosť  profesionalita 

vychovávateľov 
• Elán a odhodlanie kolektívu centra 
• Dodržiavanie zákonnosti, prehľadne a správne 

vedené účtovníctvo, aj pedagogická dokumentácia       

• Nedostatok priestoru pre realizáciu niektorých 
záujmových útvarov 

• Absencia ďalšieho zamestnanca z finančných 
dôvodov (vedúci odd. umenia a tvorivosti) 

• Chýbajúce skladovacie priestory pre učebné 
pomôcky a čistiace potreby 

• Chýbajúce športoviská a relaxačné zóny 
• Obmedzené využívanie telocvične, ktorú si 

prenajíma 
• Slabé finančné ohodnotenie zamestnancov   

 

 

                       

Príležitosti Hrozby 

• Hostiteľská organizácia pre európsku 
dobrovoľnícku službu 

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

• Neformálne stretávanie sa rôznych generácii 
a národností 

• Vytvorenie priestoru pre mamičky s malými 
deťmi 

• Vyhľadávanie a realizácia menších projektov 
• V priebehu celého školského roka možnosť 

využívania Fit klubu,  Info klubu  na 
neformálne stretávanie sa partnerov 

• Skvalitnenie spolupráce s partnermi 
• Spolupodieľanie sa  na rozvoji osobnosti 

mládeže 
• Užšia spolupráca s rodičmi 
• Kooperácia a vzájomná výmena skúseností 

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

• Neistota o budúcnosť inštitúcie  
• 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 

• Nedostatok finančných prostriedkov na inováciu 
 

 



8.2 Strategické opatrenia vyplývajúce zo SWOT analýzy 
 

• Oblasť pedagogického procesu 
- venovať dostatok pozornosti evidencii členov, pedagogickej dokumentácii 

a príprave na výchovnú činnosť, ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia detí 
a mládeže, 

- vytvárať vhodné podmienky pre prácu vychovávateľov, 
- zavádzať nové formy a metódy práce v boji proti sociálne-patologickým javom, 
- naďalej 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,  
- získať novšie počítače do učebne informatiky 
- zabezpečiť vhodné priestory pre realizáciu činnosti záujmových útvarov, 

 
• Oblasť finančného zabezpečenia 

- vyhľadávanie a realizácia menších 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 
 

Centrum voľného času vo Veľkých Kapušanoch má za sebou úspešný školský rok. Aj 
napriek viacerým personálnym zmenám sme vedeli zabezpečiť plynulý chod centra. 
V priebehu roka sme síce zatvorili tri neefektívne fungujúce krúžky, ale následne sme zaviedli 
dva nové záujmové útvary, o ktoré bol veľký záujem zo strany detí. Podarilo sa nám navýšiť 
počet členov v jednotlivých záujmových útvaroch, ktoré boli pre nich zaujímavé a pestré. 
Počas roka sme realizovali viacero príležitostných akcií, ktorým sme sa viac propagovali. Na 
mnohé z nich boli veľmi pozitívne odozvy. Veľký úspech mali aj naše denné letné tábory. 
Zamestnanci svojou činnosťou podporovali deti a mládež v rozvoji ich osobnosti a v získaní 
nových kompetencii.   
 
 
 
Vo Veľkých Kapušanoch, 16.septembra 2014  

 

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

                      poverená riadením CVČ 
  



3 Prílohy k správe  

1 Prehľad o počte členov 

2 Prehľad o aktivitách počas letného tábora 

3 Prehľad o príležitostnej a klubovej  činnosti                   

                                                

Prejednané v pedagogickej rade dňa: ..................... 

 

 

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 sa preškrtnúť) Správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

 

…................................ 

  predseda Rady školy 

pri CVČ Veľké Kapušany 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 Mesto Veľké Kapušany  dňa ….................................. schvaľuje – neschvaľuje (nehodiace sa 
preškrtnúť) Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

 

 

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

primátor mesta Veľké Kapušany 

                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r í l o h a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Prílohy 

1 Prehľad o počte členov 

2 Prehľad o aktivitách počas letného tábora 

3 Prehľad o príležitostnej a klubovej  činnosti 

 



 

 

 



Príloha č.2 

 

 



Príloha č.3 

 

 


