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Úvod 

Centrum voľného času Pekníkova 2 (ďalej len CVČ Klokan) každoročne poskytuje širo-

kospektrálnu ponuku krúžkov a rozmanité športové súťaže a tvorivé dielne. V školskom roku 

2020/2021 v CVČ Klokan otvorilo 65 záujmových útvarov s počtom 409 detí a mládeže 

v pravidelnej činnosti. Do 8 akcií nepravidelnej činnosti, súťaží, olympiád a postupových sú-

ťaží sa zapojilo 559 účastníkov. 

CVČ pokračuje v pilotnom projekte  s cieľom modernizácie a rozšírenia aktuálnej ponu-

ky centra smerom, ktorý by odpovedal na aktuálne potreby a trendy života mladých ľudí 

v Dúbravke, či v Bratislave. Pokračujeme v projekte ZANA. Začali sme pracovať na ďalšom  

rozšírení činností práce s mládežou – zariadili sme klubovňu pre konzolové hry.  

 Za najväčšie úspechy centra považujeme online súťaže, vybudovanie lezeckej steny, vy-

dávenie Klokanovín a uskutočnenie expedície s mládežníkmi DoFe. 

 Mgr. Jana Barboríková ako každý rok so svojimi zverencami z CVČ získala  ocenenie za 

reprezentáciu na medzinárodnej súťaži v nemeckom jazyku vyhlasovanej Ministerstvom rodi-

ny, detí, mládeže, kultúry a športu Westfálska z Dusseldorfu. 

Úspešne sme sa  zapojili do projektu Pátrač Tino a uskutočnili sme tri pátračské tábory. 

Vzhľadom na opatrenia COVID- 19 bolo CVČ zatvorené od 7.10.2020 do 17.5.2021. Aj na-

priek tomu, že CVČ bolo zatvorené, všetci zamestnanci pracovali na vynovení ateliérov, všet-

kých miestností v CVČ, a inštalovaní troch výstav. A vďaka nim vynovenie ateliérov a výstav 

ocenili rodičia aj deti, čo je pre nás všetkých  veľmi cenná pochvala. 



 

        

Správa 

 o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch 

za školský rok 2020/2021 
 

 

 

I. Základné informácie o centre voľného času 

 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 

Názov školského zariadenia:   Centrum voľného času 

Adresa :     Pekníkova č. 2, 841 02 Bratislava – elokované pracovisko Batkova č.2 

  

Kontakty:    

Tel.: 02/643 70 798, 02/643 65 193 

 www:  www.kruzky.eu 

e-mail: cvcklokan@gmail.com 

 

Riaditeľ:  

Mgr. Anna Krupicová                            volebné obdobie: od 1. 1. 2016 do 31.12.2020 

                                                               Poverená vedením do 31.12.2021 

 

Rada školského zariadenia CVČ 

   

Rada školského zariadenia CVČ Klokan (ďalej len „rada CVČ“) bola ustanovená v zmysle 

§24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení neskorších predpisov po voľbách v marci 2017. Funkčné obdobie začalo 

13.03.2017. Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019-

198-2019 zo dňa 30.05.2019 bol do rady školského zariadenia delegovaný zástupca zriaďova-

teľa pán Štefan Gubrica. 

 

 

 

  

pracovníci:  

Jarmila Ráczová 

 

tajomníčka   

Anna Kanasová - Šimončičová                              materská dovolenka       

Peter  Hofmeister 

Iveta Klimová  (do 31.3.2021)  

Dominika Vardžik (do 16.7.2021) 

Katarína Feldeková (od 1.10.2020) 

Martina Černáková  

úsek športových aktivít a športových súťaži 

úsek športových aktivít  

úsek kultúrnych a spoločenských aktivít   

úsek kultúrnych a spoločenských aktivít   

práca s mládežou 

Zuzana Melegová (nástup na MD 16.8.2021) 

Zuzana Šperková (od 23.8.2021) 

Jarmila Ráczová 

úsek výtvarných aktivít 

úsek výtvarných aktivít 

upratovačka 

Ľudovít Szabo školník 

http://www.kruzky.eu/
mailto:cvcklokan@gmail.com


 

        

Členovia rady CVČ  

P. č Meno Priezvisko       Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

 

1.  Roman Urmín predseda za rodičov 

2.  Peter Hofmeister               podpredseda         za pedagogických zamestnancov 

3.  Jarmila Ráczová               člen                       za nepedagogických zamestnancov       

4.  Stanislava Drusová člen za rodičov 

5.  Štefan Gubrica člen za zriaďovateľa 

   

 Informácia o činnosti Rady CVČ  

 

Rada CVČ zasadala v školskom roku 2020/2021 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa vyjad-

rovala: 

- k plánu činnosti CVČ 

- k informáciám o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu 

- k návrhu rozpočtu 

- k správe o výsledkoch hospodárenia 

- k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

Operatívne – elektronickou poštou boli riešené niektoré požiadavky CVČ prostredníctvom 

predsedu Rady a zodpovedných pracovníkov CVČ.  

Spolupráca s radou CVČ bola na dobrej úrovni. Niektoré problémy vedenie CVČ riešilo ope-

ratívne so zriaďovateľom a predseda Rady CVČ.  

 

Poradné orgány riaditeľa     

 

Podľa platného organizačného poriadku sú poradnými orgánmi riaditeľa CVČ:  

– pedagogická rada – jej členmi sú pedagogickí pracovníci CVČ. V uplynulom školskom 

roku zasadala 3x. Prerokovala a schválila plán činnosti na školský rok, správu o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok a zaoberala sa problémami v jednotlivých 

oblastiach činnosti CVČ.  

– pracovná porada – je zložená zo všetkých kategórií pracovníkov CVČ. Porada rieši pra-

covno-právne otázky organizácie a mesačnú činnosť. Porady boli v uplynulom období zvolá-

vané  mesačne.  

– operatívna porada – zvoláva riaditeľ a operatívne rieši akútne problémy pri zabezpečovaní 

všetkých druhov činností organizácie, pokiaľ neboli prejednávané na pracovnej porade. V 

uplynulom školskom roku boli zvolávané operatívne porady podľa potreby 

 

Poradnými orgánmi, ktoré sú viazané na koordináciu určitých oblastí činnosti CVČ 

a zabezpečujú metodiku v práci s talentovanou mládežou, sú koordinačné rady predmetovej 

olympiády – slovenský jazyk, postupových súťaží a športových súťaží na školách. Sú zložené 

zo zástupcov škôl okresu Bratislava IV a lektorov pre príslušné súťaže. Koordinujú činnosť 

spoločne s pracovníkmi CVČ v zmysle poverenia školského úradu v Bratislave. Stretávajú sa 

minimálne 3x do roka, pod vedením koordinátorov zabezpečujú komisie k súťažiam, pripra-

vujú materiály, posudzujú priebeh a vypracovávajú hodnotenia príslušných súťaží, 

v spolupráci s koordinátormi súťaží – zástupcami CVČ.  



 

        

 

Ako poradný orgán riaditeľa v zmysle organizačného poriadku pôsobí aj Rada CVČ – plní 

funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov CVČ, riadi sa pravidlami 

v zmysle jej štatútu.  

 

 

II. Údaje o deťoch centra voľného času  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť Centra voľného času Klokan 

 bola realizovaná v týchto oblastiach:  

l. Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary   

2. Príležitostná činnosť – predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže 

 športové turnaje, výlety, podujatia víkendové akcie, jednodňové prezentačné akcie 

3. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, vlastné projekty detí, neformálne skupiny 

4. Prázdninová činnosť vo formách: denné tábory v mieste bydliska a  rekreačne športovo-

poznávacie tábory.  

Obsah činnosti v uvedených oblastiach zodpovedal rozdeleniu do troch štrukturálnych úse-

kov, za ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.  

 

a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch   

Počet záujmových útvarov: 65 krúžkov  

Počet členov záujmových útvarov: počet prihlásených  409 detí a mládeže, nastúpilo 316, z 

toho nad 15 rokov: 32  

V školskom roku 2020/2021 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch, akciách príle-

žitostnej činnosti, olympiádach a  postupových súťažiach, organizovaných online a letných 

táborov organizovaných za prísnych hygienických opatrení. Centrum tvorilo priebežne počas 

školského roka 65 záujmových útvarov, 5 súťaží, 14 letných táborov, pre deti mládež a dospe-

lých vo veku od 6 rokov a  tieto záujmové útvary v úsekoch:  

– výtvarných aktivít – Ateliér drakov – 3 deti, Očko 2 – 4 deti, Čarovný hrnček – 4 deti, Ma-

liarik – 6 detí, Majster Grafik –  dieťa, Patchwork – 8 členov, Veci v peci – 7 detí, 

– športových aktivít a súťaží – Volejbal 1 – 5 deti, Volejbal 2 - 5 detí, Basketbal, Lukos-

treľba – 8 detí, Futbal 1 – 8 detí, Futbal 2  - 8 detí, Futbal 3 – 8 detí, Stolný tenis1 – 4 deti, 

Stolný tenis 2 – 5deti, Joga – 10 členov, Stolný tenis – 10, Hokejbal – 8 členov, Badminton – 

4 deti, Ninjutsu mladší – 5 deti,  Ninjutsu starší – 5 deti, Športová gymnastika 1 – 5 detí, 

Športová gymnastika 2 – 3 deti, Gymnastika 1  – 8 detí, Gymnastika 2 – 8 detí, Šach – 2 deti, 

Florbal – 8 detí 

- kultúrnych aktivít  - Angličtina jazyk – 3 deti, Nemecký jazyk – 2 deti, One up mladší – 15 

detí, One up starší – 7 detí, One up prípravka – 2 deti, Gitara 1 – 5 deti, Gitara 2 – 5 deti, Gi-

tara 3 – 5 detí, Fandango – 9 členov, Spievajko – 2 deti, Spevácky ateliér – 7 deti, Anička no-

tička 1 – 3 deti, Zvonček 1- 11 detí, Zvonček 2 – 5 detí, Zvonček Baby – 8, Divadlo Dance 

Up – 2 deti, M.A.G. - 5 detí 

– spoločenských aktivít – Enviro krúžok – 9 detí, Slniečko – 5 detí, Klub táborníkov-7členov  

Fotografický – 5 detí,  Matematika hrou – 1 detí , Eko špunti – 8, DofE – 5, Kuchárik – 5 detí,  

 

 

 



 

        

b) Údaje o deťoch a účastníkoch príležitostnej záujmovej činnosti v centre voľného času, 

letnej činnosti, metodickej činnosti a prezentácii na verejnosti 

 

Príležitostná záujmová činnosť v šk. roku 2020/2021 

 

Počet podujatí, akcií: 8 

Počet účastníkov na podujatiach, akciách:  559 z toho účastníkov do 15 rokov: 535 

Počet organizovaných táborov počas školského roka: 0 

Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 0 

z toho účastníkov do 15 rokov: 0  

Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin: 14 

z toho pre účastníkov do 15 rokov: 14 

Počet účastníkov v táboroch počas letných prázdnin: 110 z toho do 15 rokov: 110 

Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 0 

Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy: 0 z toho do 15 rokov: 0 

 

 



 

        

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  

 

Pedagogickí zamestnanci (PZ):  

 

Študijný 

odbor/oddelenie 

záujmových 

útvarov 

Fyzický 

počet PZ 

k 

15. 9. 

2020 

Fyzický 

počet PZ 

k 30. 6. 

2021 

 

Počet 

tých, 

ktorí 

mali 

nižšiu 

vyučo-

vaciu 

povin-

nosť 

Počet 

tých, 

ktorí 

mali 

vyššiu 

vyučo-

vaciu 

povin-

nosť 

Počet vedúcich 

krúžkov, ktorí 

pracujú na do-

hodu 

o vykonaní prá-

ce (DVP) alebo 

dohodu 

o vykonaní čin-

ností (DVČ) 

Úsek výtvarných 

aktivít 

1 2 0 0 1 

Úsek športových 

aktivít a súťaží 

1 1 0 0 8 

Úsek kultúrno-

spoločenských ak-

tivít 

1 1 1 0 6 

riaditeľ 1 1 0 0 0 

Spolu:  4 5 1 0 15 

 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci zamestnanci majú odbornú 

spôsobilosť.  

 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ:  

 

Forma vzdelávania 
Počet vzde-

lávaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 

Vzdelávanie 

trvá 

Vzdelávanie za-

čalo 

Uvádzanie do praxe 2 0 2 0 

kontinuálne  0 0 0 0 

Špecializačné inovačné 0 0 0 0 

Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 

Vzdeláv. ved. pedag. za-

mest.  
0 0 0 0 

 

 

V školskom roku 2020/2021  pedagógovia absolvovali samovzdelávanie, inak neboli žiadne 

iné vzdelávania, vzhľadom na nedostatok ponúk študijných programov pre vychovávateľov 

a komplikované prihlasovanie do vzdelávacích programov. 

 

 

 



 

        

 

Mimoriadne ocenenia PZ CVČ Klokan:  

V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.  

 

Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných poduja-

tiach:  

1. Ocenenie za reprezentáciu na medzinárodnej súťaži v nemeckom jazyku, vyhlasovanej Mi-

nisterstvom rodiny, detí, mládeže, kultúry a športu Westfálska, z Dusseldorfu dostala Mgr. 

Jana Barboríková so svojimi zverencami z CVČ. 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) a práca s mládežou k 15. 9. 2020 

CVČ 

Fy-

zický 

počet 

NZ.  

 

Z toho fyzic-

ký počet za-

mestnancov, 

ktorí vykoná-

vajú v  zá-

kladnom 

úväzku viac 

kumulova-

ných pracov-

ných činností 

Počet NZ. 

ktorí pra-

covali na 

kratší prac. 

úväzok 

ako je zá-

kladný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 

pracovali na 

vyšší 

pracovný ako 

je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 

pracovali na do-

hodu o vykonaní 

práce alebo čin-

ností 

 7 1 6 1 2 

 

Údaje o počte NZ k 31. 8. 2021 

CVČ 

Fy-

zický 

počet 

NZ 

Z toho fy-

zický po-

čet NZ, 

ktorí vy-

konávajú 

v  základ-

nom 

úväzku 

viac ku-

mulova-

ných pra-

covných 

činností 

Počet NZ, 

ktorí pracovali 

na kratší prac. 

úväzok ako je 

základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 

pracovali na 

vyšší 

pracovný ako 

je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 

pracovali na do-

hodu 

o vykonaní prá-

ce alebo činnos-

tí 

 7             1 6 1 2 

 



 

        

IV. Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ v školskom roku 2020/2021            

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu s opatreniami  - Covid – 19 sa v cvč organizovali akcie 

online. Boli vyhlásené súťaže, ktoré sa uskutočnili zasielaním výtvarných diel, pesničiek ale-

bo videí s tancom na našu adresu. 

Názov aktivity Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

Vianočná ozdoba  135 Detí mali vytvoriť vianočnú ozdobu podľa 

vlastnej fantázie  

Valentínske srdiečko   9 Deti vytvárali srdiečka rôznymi výtvarný-

mi technikami 

Kloky Cup  36 Deti a mládež vytvárali tanečné choreogra-

fie v hip –hopovom štýle , ktoré nahrali 

a nahrávali zaslali na našu emailovú adresu 

Hľadá sa hviezda pop star  114 Deti mali za úlohu naspievať 

s doprovodom alebo bez jednu pesničku 

podľa vlastného výberu v rôznych kategó-

riách 

„Môj voľný čas“ 121 Výtvarná súťaž s celoslovenskou účasťou. 

Z výtvarných diel je vytvorená celoročná 

výstava Windows gallery 

 

Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ: PODPORA TALENTOV 

  

Názov aktivity Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

Olympiáda  v slovenskom jazy-

ku a literatúre   

10 

Súťaž podporila aktívne poznávanie sl. ja-

zyka a súťaživosť 

Geografická  olympiáda 69 

Súťaž podporila aktívne spoznávanie Geo-

grafie  

Spolu: 79  

 

Postupové súťaže (obvodné kolá) 

 

Názov aktivity Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

Hviezdoslavov Kubín 65 Súťaže podporili záujem o umelecký prednes 

Spolu 65  

 



 

        

Športové súťaže aj (obvodné kolá): neuskutočnili sa v súvislosti s opatreniami Covid -19 

 

 

 

 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ 

Vyzývateľ na 

predkladanie pro-

jektu, resp. vlast-

ný projekt CVČ 

Názov projektu 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín začatia 

realizácie 

a ukončenia rea-

lizácie 

Ministerium mit 

Familie, Kinder...  

Schuler Begegnung 

mit OstEuropa 

Rozvíjanie jazykovej kul-

túry v nemeckom jazyku 

a konverzácii u detí ZŠ/G 

I.–V. 2020 

Tino Pátrač Tino Pátrač: 

-Železná studnička 

-Spoznávaj Dúbrav-

ku 

-Slovenské prírodo-

vedné múzeum  

Spoznávanie kultúry 

a histórie, prehlbovanie 

enviromentálnych  vedo-

mosti. A spoznávanie 

mestskej časti Dúbravka 

+ prírodopisné vedomosti 

VII. – VIII. - 2020 

CVČ ZANA 

Klokan 

ZANA  Vytvorenie priestoru pre 

voľnočasový oddych mlá-

deže  

 

  



 

        

Dosiahnuté ocenenia v celoštátnych a medzinárodných súťažiach 

   

1. Diplomy a vecné ceny ministerky Porýnia – Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho 

projektu v nemeckom jazyku boli udelené deťom CVČ. 

 

Komentár 

Príležitostná činnosť: 

V školskom roku 2020/2021 bolo CVČ z príčin COVID -19 zatvorené. Od 13.1.02020 bolo 

cvč zatvorené. Činnosť prebiehal cez aplikáciu ZOOM, Watshap a cez webovú stránku cvč 

Klokan až do 25.5.2021. Posledný mesiac školského roka nastúpili na krúžky prezenčne väč-

šina zapísaných detí. Centrum sa otvorilo za prísnych bezpečnostných a hygienických opatre-

ní najmä v letných mesiacoch, kedy organizovalo letné aktivity. 

 

 

Poradenská a metodická pomoc: 

Interní pracovníci metodicky usmerňovali najmä začínajúcich vedúcich záujmových útvarov. 

 

 

V. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v CVČ 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná v CVČ Klokan žiadna inšpekčná činnosť Štát-

nou školskou inšpekciou.  

 

 

VI. Údaje o výsledkoch finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestské-

ho kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v CVČ 

 

V školskom roku 2020/2021 neprebiehala žiadna následná kontrola 

 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 

 

Materiálno-technické vybavenie je na nezmenenej úrovni, veľkým prínosom  

bolo vybudovanie lezeckej steny a začínajúca  rekonštrukcia vonkajšieho ihriska. Zloženie 

záujmových útvarov je podmienené aj priestorovými a personálnymi podmienkami. Jednotli-

vé druhy činnosti sa realizovali v priestoroch budovy na Batkovej  ul. č. 2 v Dúbravke 

a v malej a veľkej telocvični na Batkovej ulici v Dúbravke. V budove máme k dispozícii 7 

miestností pre činnosť s deťmi:                                                -    - tanečná sála: 1 

- keramická dieľňa, vrátane vypaľovacej pece a troch hrnčiarskych kruhov: 1  

- dielňa Patchwork: 1 

- športová sála: 1 

- výtvarné ateliéry: 2 

- herňa: 1 

 

Na činnosť sme mali  k dispozícii dve telocvične pre potreby športových krúžkov CVČ 

v pevne stanovených časoch a v zmysle zmlúv s Magistrátom hl. mesta.  



 

        

Tieto priestory by centrum dokázalo viac využiť pre svoju činnosť, keby bolo možné umies-

tniť do malej telocvične zrkadlá pre tanečné súbory. CVČ využívalo na niektoré podujatia 

(predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže) priestory gymnázia Bilíková a  

ZUŠ Eugena Suchoňa. Centrum si sponzorsky zabezpečuje niektoré materiály k tvorbe v ob-

lasti výtvarných aktivít, propagačnú činnosť a odmeny súťažiacim na podujatiach.  

  

 

 

 

VIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ – z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2021:  

 

Vzdelávacie poukazy:  1 536,00€    šk. rok 2020/2021 

Olymp. , súťaže:              960,00€    šk. rok 2020/2021 

 

Schválený rozpočet rok 2021:                         Upravený rozpočet k 24.9.2020 

mzdy     EK  610 :                  116 580 €            116 580€ 

odvody  EK  620:                      47 372€              47 372€ 

tovary a  služby EK 630:           70 047€              83 647€ 

transfery EK 640:                           600€                   600€ 

vzdelávacie poukazy EK 630 :    1 536€                1 536€ 

predmetové olympiády EK 630:     960€                    960€ 

 

 

IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2019 - 2020 

a vyhodnotenie ich plnenia 

 

 I. Výchovno - vzdelávací proces 

Budeme flexibilne reagovať na záujem o príležitostné aktivity a udržať si cieľové skupiny dl-

hodobo navštevujúce CVČ.  

1. Rozšíriť ponuku krúžkov a príležitostných aktivít 

T: 2020- 2022       Z: riaditeľ 

Cieľ sa priebežne plní, rozšírila sa ponuka krúžkov o lezecký, florbal a divadelný. 

2. Spolupracovať s OZ zameriavajúcimi sa na prácu s nízkoprahovými skupinami 

T: 2019- 2022     Z: riaditeľ 

Cieľ sa plní – spolupráca s OZ ICHTIS 

 

II. Ľudské zdroje 

1. Dôležitá stabilizácia pedagogických zamestnancov v CVČ a zabezpečenie ich profesionál-

neho rastu v novom finančnom ohodnotení. 

T: 2019- 2022 Z:  riaditeľ 

Stabilizácia zamestnancov nie je možné z dlhodobého hľadiska kvôli náročnej práci. 

2. Stabilizácia externých zamestnancov a podpora dobrovoľníctva v oblasti lektorovania zá-

ujmových útvarov, získať nových ľudí na rozšírenie činností. 

T: 2019- 2020      Z: riaditeľ 

Cieľ sa priebežne plní, CVČ má v školskom roku 2020/2021 štyroch dobrovoľníkov. 

 



 

        

III. Materiálne zabezpečenie, priestorové vybavenie, zlepšenie kultúrnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu 

Uskutočniť premeny CVČ na multikultúrny priestor slúžiaci verejnosti či už v ateliéroch ale-

bo na športovisku. 

1. Začať rokovať o prenájme telocviční 

T: 2019- 2021     Z: riaditeľ Opravy telocviční sa majú realizovať do konca roku 2021. žia-

dosť na prenájom telocviční je na magistráte. 

 

 

 

2.  Rokovať o prenájme vonkajšieho areálu ( vybudovanie multifunkčného športoviska – 

pódium, skateboardová dráha, altánok, Ninjutsu dráha, lukostrelecké terče , atď. a začleniť ho 

do multifunkčného športovo-oddychového rezortu Klokan)  

T: 2019- 2020      Z: riaditeľ 

Cieľ zamietnutý zriaďovateľom 

 

IV. Oblasť spolupráce s partnermi 

1. Spolupracovať na profesionálnej úrovni so Základnou umeleckou školou E. Suchoňa pri 

plánovaní a organizovaní spoločných podujatí. 

T: 2020- 2021      Z: riaditeľ 

Cieľ sa plní – organizácia súťaže Slávik Slovenska  

2. Spolupracovať so školami pri vyhľadávaní talentov a participovať na ich podpore 

a odmeňovaní. 

T: 2020- 2021      Z: riaditeľ 

Cieľ sa plní – organizovanie olympiád a postupových súťaži 

3. Spolupracovať s DK Dúbravka, miestnymi úradmi Ba IV., štátnymi a verejnými inštitú-

ciami. 

T: 2020- 2021       Z: riaditeľ 

Cieľ sa plní – spolupráca s mestom. Spolupráca s mestskými časťami, vydávanie Klokanovín 

 

 

X. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť v rátane návrhov opatrení  

 

Silné stránky:  

– vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch 

a kluboch s cieľom zmysluplného využívania voľného času detí, mládeže a dospelých 

– poskytovanie možností k plnohodnotnému využívaniu voľného času počas víkendov 

a prázdnin 

– realizácia podujatí jednorazových, cyklických a tiež už tradičných k aktuálnym príležitos-

tiam 

– spolupráca s mestskými časťami v rámci športových súťaží, kultúry a umenia 

– všetka činnosť je prevenčnou činnosťou voči negatívnym javom spoločnosti (kriminalita, 

drogy) 

Pretrvávajúce Slabé stránky:  

– nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu činnosti, na zabezpečenie kvalitnejších 

materiálov na krúžky a na obnovu a rekonštrukciu budovy 

–  slabé finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 



 

        

   vysoká administratívna záťaž zo strany zriaďovateľa 

– nemožnosť zamestnať kvalifikovaných zamestnancov na iné činnosti vzhľadom na nízky 

rozpočet. 

 

 

 

Príležitosti:     

– rast počtu ponúk 

– vznik  nových záujmových skupín 

– podpora činnosti klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

– možnosť rozvrhnutia vlastných časových dotácií krúžkov 

– možnosť uplatniť individualitu osobnosti a vlastných tvorivých nápadov 

– zosúladenie záujmu regiónu a požiadaviek škôl o požadované vzdelávania a aktivity 

– vypracovanie vhodných projektov na získanie finančných prostriedkov 

Riziká: 

– nedostatok kvalifikovaných pracovných síl 

– problémy s obnovou pedagogického zboru 

– nedostatočný záujem cieľovej skupiny o ponúkané aktivity 

– nedôverčivý postoj verejnosti k lacným krúžkom 

– rozhodovanie rodičov o umiestnení dieťaťa do krúžku podľa zamestnania rodičov 

a bydliska prarodičov 

– konkurencia súkromných krúžkov – prestíž. 

 

 

XI. Ďalšie informácie o CVČ 

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v centre voľného času 

 

Upratovanie je zabezpečené vlastnou upratovačkou denne. Hygienický štandard zariadenia 

bol počas školského roka na dostatočnej úrovni. Pri otvorení centra a v letných mesiacoch bol 

zintenzívnený na základe opatrení centra pri prevencii nákazy Covid -19. 

 

2. Spolupráca CVČ 

 

2.1. Spolupráca s rodičmi detí 

Vzájomné vzťahy medzi CVČ deťmi, rodičmi a sú štandardne dobré. Centrum akceptuje pri-

pomienky rodičov i verejnosti. Rodičia spolupracujú s Centrom na podujatiach. Dobrovoľne 

sa zúčastňujú ako dozor na podujatiach, ktoré si vyžadujú pomoc. Sú zastúpení v Rade 

CVČ. Pomáhajú v niektorých druhoch činnosti aj materiálnym zabezpečením. Radi sa zúčas-

tňujú priamo na činnosti a komunikujú s deťmi o jej obsahu.  

Pracovníci Centra sú počas celého roka v kontakte s rodičmi detí, ktoré navštevujúci krúžky, 

poskytujú im informácie o činnosti a snažia sa spoločne vytvárať atmosféru porozumenia.  

2.2. Centrum spolupracovalo na podujatiach organizovaných inými organizáciami. 

Skvalitňovalo propagáciu všetkých druhov činností a prezentácii svojej činnosti na verejnosti. 

V rámci dištančného vyučovania si posilňovalo svoju pozíciu v mestských častiach obvodu 

Bratislava IV. 

Centrum kooperovalo s  Magistrátom Hl. mesta Bratislavy, s Obvodným školským úradom, 

Miestnymi úradmi Dúbravky, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi, Lamača, Devína a Záhor-



 

        

skou Bystricou, Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Dúbravke, Domom kultúry 

v Dúbravke a Iuventou. 

Vzhľadom  na vzniknutú situáciu s COVOD – 19 bola práca s detským parlamentom 

v školskom roku utlmená. 

 

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti vypracoval:  

 

Anna Krupicová , riaditeľ CVČ 

 

 

 

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1.  Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

2.  Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

3.  Koncepcie CVČ na roky 2019 – 2022  

4.  Plánu činnosti CVČ na školský rok 2019/2020 

5.  Informácie o činnosti Rade rodičov pri CVČ.  

 

 

 

  



 

        

Správa obsahuje:  
 

1. Základné informácie o centre voľného času 

2. Údaje o deťoch centra voľného času 

3. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  

4. Údaje o aktivitách centra 

5. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti centra 

6. Údaje o výsledkoch finančnej a ekonomickej kontrole 

7. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach centra 

8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti centra 

9. Ciele, ktoré si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja  

10. Oblasti, v ktorých dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

11. Ďalšie in0formácie o CVČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


