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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 2015/2016 sme začali s troma pedagogickými zamestnancami, z ktorých 
bola jedna poverená riadením centra.  Po dlhej práceneschopnosti sa vrátil kolega v novembri, 
ktorého dovtedy zastupovala Sandra Petőcz. Ďalej v pracovnom pomere ostala ekonómka 
a prevádzková pracovníčka.  

 
Kvalifikačné predpoklady spĺňali všetci zamestnanci. Vysokoškolské vzdelanie 

II.stupňa mali dvaja zamestnanci, dvaja stredoškolské a jedna stredné odborné učilište.  
 
Externe bola zabezpečená správa počítačovej siete, web stránky a Facebook. Traja 

externisti viedli záujmové útvary ako Mládežnícky parlament, Ľudový tanec a Šachový krúžok. 
 
 

3. Údaje o počte členov v záujmových útvaroch a kluboch 
 

V školskom roku 2015/2016 sa otvorilo 15 záujmových útvaroch na troch oddeleniach 
a tri kluby (Fit klub, Info klub a Baby Klub). Počet členov v jednotlivých záujmových útvaroch 



k určitému dátumu sú uvedené v Prílohe č.1. Nárast v počte členov evidujeme hlavne v prvom 
polroku, keď už na školách mali zafixované termíny jednotlivých krúžkov. 

 
Keďže kolega bol do novembra práceneschopný florbalový krúžok sa tento rok 

neotvoril. Pre zmenu sme spustili záujmový útvar pre menšie deti s názvom Ľudový tanec pre 
slovensky hovoriace deti. 

 
Počas školského roka bolo odhlásených 30 členov. Dôvodom bolo prelínanie sa činnosti 

krúžku s inými aktivitami v škole, prípadne v ZUŠ. V druhom polroku sme ešte zaznamenali 
nárast členov o 8 detí. 
 
 
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. Športu a turistiky– vedúci odd. p. Štefan Skrežina/Sandra Petőcz 
3. odd. Informatiky – vedúca odd. Mgr. Anita Tóth 
 
 
1. Oddelenie umenia a tvorivosti – vedúca odd. Ing. Zuzana Janičáková 

Na tomto oddelení fungovalo 10 záujmových útvarov, z ktorých 2 viedli externé pracovníčky. 
Išlo o Ľudové tance (Petőcz) a Mládežnícky parlament (Nagyová). Tanečné a tvorivé krúžky 
viedla Mgr. Anita Tóth a jazykové Ing. Zuzana Janičáková. Dochádzka v jednotlivých 
záujmových útvaroch je uvedená v Grafe č.1. 

Moderný tanec – bol určený pre deti od 4 do 6 rokov. Fungovali sme v dvoch skupinách, kde 
sme mali spolu 29 detí. Deti radi navštevovali tento krúžok, naučili sa jednoduché choreografie 
primerané k svojmu veku. Členovia krúžku absolvovali dve vystúpenia, kde ukázali 
prítomným, čo všetko sa u nás naučili.  

Tanečné pohybové hry ZŠ – navštevovali dievčatá zo ZŠ s VJM J. Erdélyiho, vo vekovej 
kategórie od 6 do 15 rokov. Krúžok sa realizoval v dvoch skupinách. Na hodinách prevládala 
dobrá nálada a príjemná atmosféra, v rámci ktorej sa ich pohybové zručnosti a znalosti sa 
vyvíjali. Dievčatá sa navzájom motivovali a spolupracovali. Podobne ako členovia moderného 
tanca, aj tieto žiačky sa predviedli na našich dvoch akciách. 

Tvorenie ZŠ - krúžok navštevovalo 12 detí vo veku od 6 do 11 rokov. Členovia na hodinách 
rozvíjali svoje zručnosti, ako aj osobnosť dieťaťa a podporovali svoju fantáziu. Vďaka pekným 
výtvorom na hodinách sa počet členov postupne zvyšoval. Pre veľký záujem plánujeme ďalší 
rok otvoriť dve skupiny.  

Komunikujeme v angličtine - krúžok bol určený pre deti z materských škôl. Cieľom bolo 
oboznámiť sa s cudzím jazykom, hravou formou získať základnú slovnú zásobu. Deti sa naučili 
pomenovať farby, zvieratká, čísla, pesničky v tomto jazyku. Hodiny sa realizovali v priestoroch 
MŠ POH a MŠ LNT. Otvorili sme dve skupiny a počet bol stabilný, v MŠ LNT 8 detí a v MŠ 
POH 24 detí.  

Slovenský jazyk MŠ – bol určený pre deti z materskej škôlky s vyučovacím jazykom 
maďarským. Rodičia, ako aj deti podporujú tento krúžok. Cieľom je oboznámiť sa so 
slovenským jazykom, vzbudiť záujem oň a získať základnú slovnú zásobu. Deti sa naučili 
pomenovať zvieratká, farby, čísla, pesničky a pod.  



Šikovní sme ŠZÚ – špeciálny záujmový útvar určený pre deti z detského domova Lienka vo 
veku od 6 do 18 rokov. Tento rok sme pracovali v dvoch skupinách. Krúžok bol kombináciou 
kreslenia, tvorenia, pohybu, tanca a počítačovej techniky. Deti z detského domova sa s 
nadšením zapájali do rôznych kreatívnych a tvorivých činnosti.  

Kreslenie ŠZÚ – je špeciálny záujmový útvar a určený pre deti z Detského domova Lienka. 
Počet bol stabilný. Deti s obľubou navštevovali tento krúžok kvôli zaujímavým výtvorom 
a dobrej atmosfére, ako aj podpore zručnosti. Krúžok bol zameraný na osvojenie nových 
techník a rôznorodosti metód kreslenia.  

Mládežnícky parlament – viedla externá spolupracovníčka Zuzana Nagyová. Otvorila sa 
jedna skupina s 15 členmi z miestnych ZŠ a SŠ. Cieľom krúžku bolo vytvorenie priestoru pre 
osobnostný rozvoj mladých ľudí, podporiť kreativitu a komunikačné zručnosti členov. Naďalej 
spolupracovali s občianskym združením Patrónus a realizovali mládežnícke výmeny tentokrát 
s Rumunskom.  

Ľudové tance – viedla externá spolupracovníčka p. Sandra Petőczová. Navštevovali ho deti 
z materských škôl. Tento rok sme otvorili jednu skupinu pre deti z MŠ POH a jednu pre deti 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Deti sa okrem základov ľudových tancov naučili veľa 
ľudových pesničiek, detské hry a riekanky. Deti tanec bavil, radi navštevovali tento krúžok 
a absolvovali niekoľko vystúpení.  

 

 
Graf č.1 

Ako vidno aj z grafu, dochádzka na tomto oddelení bola veľmi dobrá a v budúcnosti plánujeme 
pokračovať s týmito záujmovými útvarmi. 
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2. Oddelenie športu a turistiky - vedúci odd. Štefan Skrežina,  

Po dlhodobej práceneschopnosti sa v novembri vrátil p. Skrežina, ktorého dovtedy zastupovala 
p. Sandra Od decembra zastupovala Sandra Petőczová. Tento rok sa florbalový krúžok neotvoril 
pre nezáujem zo strany žiakov. Percentuálna účasť záujmových útvarov je uvedená v Grafe č.2. 

Futbal – bol rozdelený do piatich skupín: Futbal prípravka – krúžok pre škôlkarov, Futbal 
mladší – krúžok pre 1. – 5. ročník ZŠ, Futbal Čičarovce – krúžok pre starších, Futbal DD – 
krúžok pre deti z DD a Futbal ŠZÚ pre deti z rómskej osady. Futbal ŠZÚ sa konal v mesiacoch 
september až november a potom marec až máj na multifunkčnom ihrisku. Činnosť sa 
vykonávala v prenajatej telocvični na ZŠ s VJM J.Erdélyiho na Komenského ulici.  

Šachový krúžok – viedol externý spolupracovník Mgr. Ladislav Papp. Krúžok fungoval 
bezproblémovo a otvorila sa jedna skupina. 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, o čom svedčí aj nárastu počtu členov počas roka.  
Poniektorí reprezentovali školy na rôznych šachových súťažiach. Výborné výsledky dosiahli 
Barkó Levente a Tóbiás Gergő. 

 

Graf č.2 

3. Oddelenie informatiky – vedúca odd.  Mgr. Anita Tóth 

Oddelenie informatiky fungovalo len pre detí z detského domova a pár detí zo sociálne slabších 
rodín, ktoré doma nedisponujú počítačmi. Naša počítačová výbava je naďalej dosť slabá. 
Požiadali sme o sponzorstvo z elektrární vo forme počítačov, ale zatiaľ sme nedostali žiadnu 
odpoveď 

Práca s internetom ŠZÚ – bol špeciálny záujmový útvar a navštevovali ho deti z Detského 
domova Lienka vo veku od 10 do 18 rokov v troch skupinách. Počet bol stabilný počas celého 
rok. Dochádzka bola 95,34%, veľmi dobrá. Deti najviac využívajú webovú stranu youtube, kde 
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počúvajú najmä rómsku hudbu, vyhľadávajú svoje obľúbené filmové postavy. Ďalšie stránky 
sú Facebook a Google. Deti z detského domova prejavujú veľký záujem o prácu s internetom, 
majú radosť z úspešne zvládnutých úloh.  

PC Hry – bol záujmový útvar pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín. Členovia 
sa učili pracovať s počítačom, základné časti a formou hier sa učili ovládať počítač. 
Percentuálna účasť bola 96,66%. 

 

4.1.2. Kluby 
 
Prázdninový klub – sa realizoval v čase jarných a letných prázdnin formou denných táborov.  
Počas jarných prázdnin sme mali 58 účastníkov, ktorí mali pripravený program na každý deň 
plný tvorenia a zábavy. Počas letných prázdnin sme realizovali šesť týždňový denný tábor, 
ktorý sa konal od 11.7.2016 do 19.8.2016. Tri turnusy sa konali v júli a tri v auguste. Program 
sa po troch týždňoch opakoval. Striedali sa pohybové a tvorivé aktivity. Nechýbali ani súťaže 
a skúška šikovnosti. Dvakrát sme realizovali „Noc v CVČ“, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie 
aktivity a konala sa v našich priestoroch a na dvore.  
Celkovo sa na denných letných táboroch zúčastnilo 879 detí, z toho dievčat. Pripravený pestrý 
program na každý týždeň je podrobne rozpísaný v Prílohe č.2. Vekovo boli prítomné deti od 6 
do 15 rokov. Program bol samozrejme prispôsobený k ich veku.  
 
V nižšie uvedenej tabuľke je rozpis celkového počtu účastníkov  podľa turnusov: 
 

Letný tábor Termín Počet účastníkov Z toho dievčatá 
I.Turnus 11.7. – 15.7.2016 175 113 
II.Turnus 18.7. – 22.7.2016 217 141 
III.Turnus 25.7. – 29.7.2016 137 103 
IV.Turnus 1.8. – 5.8.2016 101 80 
V.Turnus 8.8. – 12.8.2016 113 116 
VI.Turnus 15.8. – 19.8.2016 136 65 

 
Fit klub – bol k dispozícii trikrát do týždňa po tri hodiny, čím sa oproti minulému roku zvýšil 
počet návštevníkov. Záujemcovia 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.  
 
Počet účastníkov je uvedený v tabuľke:  
 

Obdobie Spolu účastníkov Z toho do 15 rokov Spolu dievčatá 

I.polrok 497 430 148 
II.polrok 778 756 330 



4.1.3 Príležitostná záujmová činnosť 
 

Okrem pravidelnej činnosti sme realizovali 35 príležitostných akcií a aktivít, ktoré 
vyplývajú z celoročného plánu práce. Väčšina akcií bola naplánovaná, ale boli aj také, čo 
vznikli spontánne počas roka.  

 Na oddelení umenia a tvorivosti sme realizovali 23 akcií. Všetky prebehli úspešne. 
Najväčšou bolo tanečné popoludnie z príležitosti Medzinárodného dňa tanca v apríli. 
Realizovali sme polročné vystúpenie členov tanečných krúžkov, kde mohli ukázať svojim 
rodičom a blízky, čo sa u nás naučili.  Naďalej sme ponechali akcie súvisiace s uchovávaním 
tradície, ako je páranie peria a maľovanie kraslíc, na ktoré sú pozývané miestne ženy. Prevažná 
čas akcií patrila tvoreniu z rôznych príležitostí. Tento rok sme v rámci Mikuláša navštívili aj 
školský klub detí na ZŠ POH. Na základe poverenia z okresného úradu Košice, odbor školstva, 
sme organizovali súťaže Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč. 

Na oddelení informatiky sme zorganizovali 3 akcie. V dvoch prípadoch išlo 
o počítačové súťaže, ktoré boli určené pre deti z detského domova Lienka a v jednom sme sa 
zamerali na karaoke.   

Na oddelení športu a turistiky bolo celkovo 9 akcií. Z toho dve futbalové turnaje, jeden 
florbalový, dve čo-čo turnaje, dva šachové a jedny preteky v behu. Na týchto športových 
podujatiach sa stretávajú žiaci z miestnych, ale aj okolitých škôl. Turnaje prebiehajú v duchu 
„Fair play“ a tým upevňujeme vzťahy so školami.  

Tento rok sme zorganizovali 40.výročie fungovania šachového krúžku. Na stretnutí sa 
zišlo 47 bývalých aj súčasných členov tohto krúžku. Vedúcemu záujmového útvaru sme sa 
poďakovali za jeho obetavú prácu, čas a trpezlivosť počas tých rokov. V závere sa odohral aj 
rýchly šachový turnaj s prítomnými šachistami. 

O naše akcie bol v tomto roku veľký záujem, o čom svedčí aj počet účastníkov, celkovo 
2967. Presné názvy jednotlivých akcií a počty účastníkov na nich sú uvedené v Prílohe č.2a 
a č.2b.  

 
4.2 Partnerstvo a spolupráca 
 
Počas roka sme úzko spolupracovali s nasledujúcimi organizáciami: 

• MŠ POH, MŠ LNT, ZŠ POH, ZŠ Erdélyiho 
• Gymnázium Veľké Kapušany 
• DD Lienka 
• Neformálna skupina Lánc-Lánc 
• Zväz žien v Krišovskej Lieskovej 
• TJ Čičarovce 
• Miestne občianske združenie Florbalového klubu 
• Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch 

 



5. Údaje o výsledkoch hodnotenia 
 

Počas roka neboli udelené žiadne pokarhania. Počas roka sa odhlásilo 30 členov, ktorí 
sa z dôvodu prekrývania krúžkov na škole alebo v ZUŠ nemohli zúčastni našich záujmových 
útvarov. 

Pochválení boli členovia, ktorí aktívne navštevovali naše záujmové útvary.  
Šachový krúžok: Levente Barkó a Gergő Tóbiás za úspechy dosiahnuté na šachových 
turnajoch. 
Tanečné krúžky: za úspešné zvládnutie ich prvých vystúpení. 
 
Najväčšie úspechy: 

• Úspešné organizovanie viacerých príležitostných akcií. 
• Udržanie stabilnej databázy členov v jednotlivých záujmových útvaroch. 
• Napriek rizikovosti viacerých ZÚ na odd. športu, zamestnania dlhodobo realizujeme bez 

úrazov. 
• Oslava 40.výročia šachového krúžku. 
• Úspešné realizovanie dlhodobých aktivít, ako napr.: 

- 3.ročník Medzinárodného dňa tanca; 
- pokračovanie spolupráce s neformálnou skupinou LÁNC-LÁNC na uchovanie 

ľudových tradícii a zorganizovanie viacerých spoločných aktivít, ako páračka peria 
a maľovanie veľkonočných vajíčok; 

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

- zorganizovanie obvodných kôl súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč, 
- zorganizovanie florbalového turnaja žiakov a študentov mestských škôl; 
- realizácia pretekov v behu pri príležitosti svetového dňa atletiky; 
- zorganizovanie šiestich turnusov letných táborov; 
- zabezpečenie tvorivých dielní počas mestských akcií. 

 
 
6. Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 
 

Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 
v školskom roku 2015/2016 

 

Príjmy od 
zriaďovateľa Príjmy zo ZÚ Vzdelávacie 

poukazy 

Finančné 
prostriedky od 
rodičov alebo 
od FO a PO 

Dotácie zo 
ŠR  

75.840 2.765,10  1 591,20   
 
a) Finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

       Príjem od zriaďovateľa v období od 1.9.2015 do 31.8.2016 bol vo výške 75 840,00 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 1.9.2015 do 31.8.2016 boli vo výške 2 765,10  
EUR. 

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

podľa financovaných aktivít: 
Príjmy za vzdelávacie poukazy boli vo výške 1 591,20 EUR. 
 
Spôsob ich použitia: 611 –        Tarifný plat                    -  1.175,24 EUR  
                          621 –        Zdravotné poistné          -     117,53 EUR           

                  625-         Sociálne poistné              -    294,34 EUR                
                            633009     Učebné pomôcky            -        4,09       
                  SPOLU                    1 591,20 EUR 
 

d) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov a od FO a PO: 
CVČ v období od 1.9.2015 do 31.8.2016 nezískalo finančné prostriedky od rodičov alebo 
zákonných zástupcov. 

 
e) Dotácie zo štátneho rozpočtu: 

CVČ v období od 1.9.2015 do 31.8.2016 nedostalo dotáciu na 5 %-né zvýšenie miezd ani 
dotáciu na žiakov . 

  
 
  
7. Plnenie hlavných úloh vyplývajúcich z celoročného plánu práce 
v školskom roku 2015/2016 

• 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 
• 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 
• 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 
• Zintenzívniť spoluprácu s miestnymi školami, kultúrnymi a športovými organizáciami 

v meste. 

Úloha: Splnená 
• Priebežne sledovať zmeny v školskej legislatíve a zaraďovať ich do obsahu pracovných 

porád, aby sa zvýšilo právne vedomie zamestnancov. 

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 2014/2015 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

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 
• 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.  
Úloha: Splnená 

• Zvýšenú pozornosť venovať propagácii aktivít CVČ.  

Úloha: Splnená 

http://www.minedu.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.sass.sk/


• 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 k činnosti a tvorbe vlastných aktivít. Vytvoriť im príjemné 
prostredie v centre. 

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

Úloha: Splnená 
• Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2016 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 
• 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 
• 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, environmentálnej výchovy, participácie, prevencie a dobrovoľníctva. 

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 
 

• 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 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. 
Členovia mládežníckeho parlamentu sa stretávali mimo centra. 

 
  
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 
• Letné tábory s pestrým programom 
• Vzájomná dôvera a úcta partnerov 
• Tolerancia, obetavosť vychovávateľov 
• Elán a odhodlanie kolektívu centra 
• Dodržiavanie zákonnosti, prehľadne a správne vedené 

účtovníctvo, aj pedagogická dokumentácia       
        

• Nedostatok priestoru pre realizáciu niektorých 
záujmových útvarov 

• 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 

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

• Neformálne stretávanie sa rôznych generácii 
a národností 

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

našich klubov na neformálne stretávanie sa  
• Skvalitnenie spolupráce s partnermi 
• Spolupodieľanie sa  na rozvoji osobnosti mládeže 
• Užšia spolupráca s rodičmi 
• Kooperácia a vzájomná výmena skúseností 

s regionálnym 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 vydavateľmi 
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. 
S radosťou môžeme skonštatovať, že sme nemuseli zavrieť ani jeden z otvorených záujmových 
útvarov. Podarilo sa nám udržať dochádzku na úrovni nad 75 % na všetkých oddeleniach. 
Veľmi úspešné boli aj naše príležitostné akcie, ktorých sa zúčastnili deti, ale aj dospelí. Počas 
letného tábora nás navštívil veľký počet detí, pre ktorých bol pripravený pestrý program 
primeraný k ich veku. Zároveň sme rozšírili vonkajšie priestory neďaleko budovy centra, ktoré 
boli počas táborov maximálne využité. Zamestnanci centra svojou činnosťou a prístupom 
podporovali deti a mládež v rozvoji ich osobnosti a v získaní nových kompetencií.  
 
 
 
Vo Veľkých Kapušanoch, 21.septembra 2016  

 

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

                      poverená riadením CVČ  

  





 

 

 

 

 

 
 

 

 

P r í l o h a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Prílohy 

1  Prehľad o počte členov 

2a, 2b  Prehľad o príležitostnej a klubovej  činnosti 

3 Program počas letných táborov 

 



Centrum voľného času vo Veľkých Kapušanoch      Príloha č.1 

 
Počty členov v jednotlivých záujmových útvaroch  

v školskom roku 2015/2016 
 

P.č. Záujmový útvar Vedúci Počet k 
15.9.2015 

Počet k 
31.1.2016 

Počet k 
1.2.2016 

Počet k 
31.5.2016 

1 Moderný tanec Tóth 18 29 29 30 
2 TPH ZŠ Tóth 20 17 17 19 
3 Tvorenie Tóth 10 12 12 12 
4 Kreslenie Tóth 17 20 20 21 
5 Šikovní sme Tóth 15 15 15 15 

6 Komunikujeme v AJ 
Janičáková/ 

Tóth 16 31 31 32 
7 Slovenský jazyk MŠ Janičáková  8 7 7 8 
8 Mládežnícky parlament Nagyová 13 15 15 15 
9 Ľudové tance Petőczová 25 29 29 29 

  
odd.umenia a 
tvorivosti   142 175 175 181 

10 Práca s internetom ŠZÚ 

Janičáková/ 
Petőczová 
/Skrežina 26 28 28 28 

11 PC Hry 
Petőczová/ 

Skrežina 13 9 9 9 
  odd.informatiky   39 37 37 37 

12 Futbal prípravka 
Petőczová/ 

Skrežina 8 11 12 12 

13 Futbal mladší 
Petőczová/ 

Skrežina 8 6 6 6 

14 Futbal Čičarovce 
Petőczová/ 

Skrežina 20 20 20 20 

15 Futbal DD 
Petőczová/ 

Skrežina 14 15 15 14 

16 Futbal ŠZÚ 
Petőczová/ 

Skrežina 10 10 10 10 
15 Šachový krúžok Mgr.Papp 11 11 13 16 

  odd.športu a turistiky   71 73 76 78 
  SPOLU   252 285 288 296 

  
Počet členov raz 
započítaných   230 244 247 247 

 

      
              

 
Vypracovala: Ing.Zuzana Janičáková 
Veľké Kapušany, dňa 07.06.2016 



           Príloha č.3 
 
 

Program počas letných táborov 2016 
 

I. Turnus 11.07. - 15.07.2016 
1. Otvorenie letného tábora, Futbal, pohybové a loptové hry, príprava táborovej zástavy, 
spoločenské hry 
2. Prekážkové súťaže, prázdninové bingo, pohybové hry 
3. Futbal, športové hry, príprava mydla, čo-čo, biliard, ping pong 
4. Športové hry na multifunkčnom ihrisku, tvorivá dielňa, relax 
5. Pohybové hry, futbal, maľovanie na tvár, Zabávajme sa, stoličkový tanec 
 
II. Turnus 18.07. - 22.07.2016 
1. Futbal, loptové hry, kreslenie na asfalt, pieskovanie, spoločenské hry (Activity, Kufor,...) 
2. Futbal, tvorivá dielňa – kľúčenka, Pyssle, čo-čo, biliard  
3. Futbal, maľovanie trička, loptové hry 
4. Športové doobedie, poznaj svoje mesto, relax, prechádzka mestom, návšteva TIC, 
Opekanie, večerná zábava, Noc v CVČ 
5. Spoločné raňajky, pohybové a loptové hry, vodové prekvapenie, kreslenie   

III. Turnus 25.07. – 29.07.2016 
1. Futbal, skákací hrad, príprava magnetiek, vzdušný hokej, ping pong, biliard  
2. Skúška šikovnosti, keramická maľba, pohybové hry 
3. Futbal, loptové hry, tvorivá dielňa, relax vo Fit klube 
4. Športové hry, hľadanie pokladu, relax vo Fit klube 
5. Pohybové hry, Zabávajme sa spolu 
 
  
IV. Turnus 01.08. – 05.08.2016 
podobne ako I.turnus 
 
V. Turnus 08.08 – 12.08.2016 
podobne ako II.turnus 
 
VI.Turnus 15.08 – 19.08.2016 
podobne ako III.turnus 
 
 
 
 
 
V doobedňajších hodinách sa zdržiavame na dvore pri CVČ a na multifunkčnom ihrisku. 
V prípade zlého počasia zmeníme činnosti plánované vonku. 
 
 


