
  

Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
CVČ Kulíškova 6, Bratislava za školský rok 2020/2021 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade CVČ  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2020/2021 bola prerokovaná v pedagogickej rade CVČ dňa  21.10.2021.  

 

        ............................................ 
        podpis riaditeľa CVČ 
 
II. Vyjadrenie  rady CVČ 

 
Rada CVČ prerokovala dňa .................   2021 správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 a odporúča riaditeľovi 
CVČ predložiť ju zriaďovateľovi na schválenie.  
 
        ............................................ 
        podpis predsedu rady CVČ 
 

 
III. Stanovisko komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy prerokovala dňa ............................................. správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 a odporúča primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy správu schváliť s pripomienkami – bez pripomienok. 
 

        ............................................ 

        podpis predsedu komisie 

IV. Stanovisko zriaďovateľa 

 Primátor hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje /neschvaľuje správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. 
 

                                                            ............................................ 

            Ing. arch. Matúš Vallo 

            primátor 



  

   

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského 

zariadenia CVČ, Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
za školský rok 2020/21 

 
I. Základné informácie o Centre voľného času, Kulíškova 6  

 
a) Identifikačné údaje: 

 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času, Kulíškova (CVČ) 
Adresa: Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
Kontakty:  

 Telefón: 0948 087 191 

 Web: www.cvckuliskova.sk 
 e-mail: vedenie@cvckuliskova.sk 

 

 Centrum voľného času na Kulíškovej ulici 6 v školskom roku 2020/21 v prvom 
polroku pracovalo v štandardnom režime len do začiatku októbra. Od 12. 10. 2020 sme prešli 
na dištančnú formu. Prezenčná forma bola prerušená v dôsledku pandémie Covid-19. 
Centrum muselo reagovať na pokyny MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa a hlavného hygienika. Od 
12. 10. 2020 bolo centrum pre verejnosť zatvorené a zamestnanci CVČ sa novej situácie 
museli chopiť v alternatívnom režime. V nariadenom čiastočnom home office zamestnanci 
plnili svoje pracovné úlohy podľa pokynov vedenia. Po dohode so zamestnancami im bola 
čiastočne zmenená aj pracovná náplň. Centrum začalo intenzívnejšie využívať svoju 
internetovú stránku na facebooku, kde začalo uverejňovať rôzne zaujímavé aktivity a návody 
na tvorivé využívanie voľného času. Každý deň tu pedagógovia uverejňovali svoje príspevky 
a snažili sa dištančne spolupracovať s deťmi v ich voľnom čase a prinášať im tvorivé 
umelecké aj pohybové impulzy na zmysluplné trávenie voľného času. Pred Vianocami sme 
pre všetkých členov záujmových útvarov pripravili vianočné balíčky s darčekmi 
diferencovanými podľa záujmových krúžkov. V druhom polroku, vzhľadom na zlú 
pandemickú situáciu, sme pokračovali v dištančnej forme. Pre deti sme pripravili od januára 
do mája každý mesiac 5 tematických online súťaží. Súťaže sme na konci mesiaca 
vyhodnocovali a posielali ocenenia zúčastneným deťom aj detským kolektívom. V polovici 
mája, keď to dovolila situácia s Covid-19, sme pripravili pre deti tvorivé dielne, ktoré 
prebiehali do polovice júna. Verejnosť bola kontaktovaná a informovaná priebežne 
prostredníctvom e-mailov a internetu. Počas celej krízy centrum komunikovalo s verejnosťou 
a od júna pripravovalo letnú táborovú činnosť, ktorú realizovalo v úspornom režime pri 
zachovaní všetkých hygienických požiadaviek. 



  

 
b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia: 

 
Meno riaditeľa: Mgr. Margita Jaurová do 30. 6. 2021 
                          Mgr. Peter Kips – zástupca riaditeľky CVČ Kulíškova, od 1. 7. 2021 
                          riaditeľ poverený do 31. 12. 2021     
 
                          
c) Údaje o rade CVČ: 
 
Členovia RŠZ: 
 
Mgr. Ján Buocik – za zriaďovateľa, člen mestského zastupiteľstva HM SR Bratislava 
Ing. Ivana Hudcovičová – za nepedagogických zamestnancov 
Ing. Viera Brillová 
Mgr. art. Veronika Valkovičová – za pedagogických zamestnancov 
Mgr. Oxana Grešlíková – za rodičov, člen 

 
Zasadnutie RŠZ: 
 
29.9.2020: členovia Rady ŠZ boli oboznámení so Správou o VVČ za školský rok 
2019/2020. Ku správe nemali členovia Rady pripomienky.  

 
  

d) Iné poradné orgány:  
 

Zasadnutia pedagogickej rady, porady vedenia a zamestnancov centra:  
 
Pedagogická rada:  
 
- zahájenie školského roku, prerokovanie plánu práce na školský rok 2020/21, 
naplnenosť a zmeny úväzkov PZ, stav počtu žiadostí záujemcov o ZÚ, pravidelná 
a nepravidelná činnosť centra, prerokovanie Správy o VVČ, rôzne. 

 
 
Zasadnutia pedagogickej rady a porady zamestnancov centra sa uskutočňovali 
v pandemickom čase online formou od 10. 10. 2020 každý pondelok.  

 
10. 10. 2020 – 15. 6. 2021 
Operatívne porady v čase koronakrízy v súčinnosti s usmerneniami zriaďovateľa, 
MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika.  
Príležitostná činnosť: mikulášsky stolnotenisový turnaj, vianočné tvorivé dielne – sa 
neuskutočnili kvôli pandémii Covid - 19 
Inventarizácia – usmernenie a pokyny, ukončenie kalendárneho roku – usmernenie, 
dovolenky, rozpočet, aktuálna príležitostná činnosť, rôzne; 
 
 
 



  

15. 6. 2021 
Pedagogická rada 
 
-  plán práce – kontrola prípravy a regulácia letnej činnosti, 
-  kontrola činnosti počas pandémie, regulácia dochádzky, 
-  plán dovoleniek počas leta, 
-  hygienické zabezpečenie činnosti v centre – usmernenia, 
-  archivácia pedagogickej a prevádzkovej dokumentácie, 
-  príležitostná činnosť – kontrola. 
 
29. 7. 2021 
Porada PZ a NZ 
- plán dovoleniek, priebežná kontrola letnej činnosti, 
- propagácia centra, kontrola triednych kníh a platieb, archivácia dokumentov.  
 
3. 8. 2021 
Predbežná príprava nového školského roku 2021/22 
- priebežná kontrola činnosti centra – letná činnosť,  
- príprava výročnej správy – usmernenie,  
- adaptačné vzdelávanie novej kolegyne, 
- kontrola triednych kníh a platieb – ukončenie školského roka,  
- archivácia pedagogickej dokumentácie.  
 

  



  

II. Údaje o žiakoch/deťoch ŠZ 
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2020/2021 
 
Počet záujmových útvarov: 20, z toho pre deti do 15 rokov: 19 
Počet členov záujmových útvarov: 90, z toho do 15 rokov: 82 
 

Zoznam záujmových útvarov Počet členov 

Veselá vareška 5 

Stolný tenis  4 

Kladivko a klinček 2 

Joga pre mládež  8 

Hip – hop 6 

Zobcová flauta 2 

Arteterapia 1 

Bedminton  1 

Keramika deti I. 5 

Keramika deti II. 8 

Keramika III.  5 

Keramika IV. 5 

Keramika pre mládež  18+ 4 

Machuľka 11 

Gitara k táboráku  2 

Tanečný krúžok  5 

Železniční modelári 4 

Florbal 3 

Mažoretky  9 

akt. údaj  k 15. 9. 2020 – spolu: 90 

 
 
Pozn.: Pre nízku obsadenosť niektorých krúžkov niektoré ponúkané záujmové útvary neboli otvorené, a tak    
prihlásené deti nemohli byť prijaté do CVČ a školné im bolo vrátené. 

 
 
 

b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 
2020/21 

Počet podujatí a akcií: 21 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 155, z toho účastníkov do 15 rokov: 150 
Počet organizovaných táborov v čase letných prázdnin v školskom roku 2020/21: 6 



  

z toho účastníkov do 15 rokov: 125 
 
c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2020/2021 
Medzi nové záujmové útvary patria v školskom roku 2020/21:  Arteterapia, Kladivko a 

klinček 
 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
 
 
Pedagogickí zamestnanci k 15. 9. 2020:  
  
Oddelenie záujmových činností - 4 

Fyzický počet PZ k 15.9.2020: 4   

Fyzický počet PZ k 30.6. 2021: 4   

Počet tých, ktorí mali nižšiu vyučovaciu povinnosť: 2   

Počet tých, ktorí mali vyššiu vyučovaciu povinnosť: 0   

Počet PZ, ktorí pracovali na VP alebo DPČ k 30. 6. 2021: 0   

  
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
  
 
Všetci interní pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. 
Externí pedagogickí zamestnanci spĺňajú odborné požiadavky. 
  
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30. 6. 2021: 
 

Fyzický počet nepedagogických zamestnancov: 4    

Z toho fyzický počet zamestnancov, ktorí vykonávajú viac kumulovaných činností: 1 

v základnom úväzku:  2 
  

Počet NZ, ktorí pracovali na kratší prac. úväzok, ako je základný úväzok: 2   

Počet NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok, ako je základný úväzok: 0   

Počet NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo činnosti: 1   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Aktivity CVČ 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ 

Názov aktivity pre ZŠ 
 

Počet 
účastníkov 
spolu 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočné kompenzačné 
balíčky 
10.12.2020 

74 Cieľom podujatia bolo pripraviť deťom rôzne  
pomôcky na podnecovanie tvorivosti, fantázie 
a radosti detí (poskytnutý tvorivý materiál, 
športové pomôcky, kreatívny materiál na tvorbu 
doma počas pandémie ako náhrada krúžkovej 
činnosti). 

Online súťaže pre deti 
1.2.2021 

30 
 

Cieľom podujatia  boli tematicky zamerané 
tvorivé a hravé  aktivity pre deti. 

Online súťaže pre deti 
1.3.2021 

45 Cieľom podujatia boli tematicky zamerané 
tvorivé a hravé aktivity pre deti. 

Online súťaže pre deti 
1.4.2021 

122 Cieľom podujatia boli tematicky zamerané 
tvorivé a hravé aktivity pre deti. 
 

Online súťaže pre deti 
1.5.2021 

33 Cieľom podujatia boli tematicky zamerané 
tvorivé a hravé aktivity pre deti. 

Tvorivé dielne pre deti 
15.5.2021 – 15.6.2021 

20 Cieľom podujatia bol rozvoj zručnosti 
v keramike a celkový rozvoj tvorivých 
schopností detí. 

Denný letný tábor 
 
1. turnus (skrátený) 
6. -  9.7.2021 

18 
 

Jazdenie na koníkoch, prednáška o reštaurovaní v 
spolupráci s GMB s ukážkami reštaurovania, 
návšteva kúpaliska Delfín, exkurzia v letnej 
čitárni.  

Denný letný tábor   
2. turnus 
12. - 16.7.2021 
 

23 Návšteva Medickej záhrady, kvíz v knižnici, 
reštaurovanie v spolupráci s GMB, hľadanie 
pokladu (Železná studnička), návšteva kúpaliska 
Delfín.  

Denný letný tábor 
3. turnus 
19. - 23.7.2021 

19 
 

Celodenný výlet na Štrkovecké jazero, návšteva 
kúpaliska Delfín, prehliadka archeologického 
múzea, ukážky reštaurovania v spolupráci 
s GMB.  



  

Denný letný tábor 
4. turnus 
26.- 30.7.2021 
 

20 
 

Výroba sôch v GMB, olympiáda CVČ – 
stretnutie s antickými bohmi, maľovanie 
kameňov, archeologické múzeum, návšteva 
kúpaliska Delfín.  

Denný letný tábor 
5. turnus 
2.8. - 6.8.2021 
 

20 
 

Výroba típí, totemov a indiánskych čeleniek, 
jazda na koni, výlet na Štrkovecké jazero, 
archeologické múzeum, návšteva GMB.  

Denný letný tábor 
6. turnus 
9.8. - 13.8.2021 

17 
 
 

Tesanie sôch v GMB, návšteva centra Kidshause, 
olympiáda, maľovanie tričiek, jazdenie na 
koníkoch.  

Spolu:    441  



 

  

 
IV. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 

 
   

Niekoľkokrát sme museli riešiť havarijné prípady s tečúcimi starými radiátormi. Dali 
sme na vedomie zriaďovateľovi informáciu o nutnosti  výmeny starých radiátorov v blízkej 
budúcnosti.  

Priestorové podmienky centra pre záujmové i prevádzkové účely sú limitované, avšak 
fungovanie zariadenia nie je ohrozené. Vedenie centra sa musí s týmito podmienkami 
vysporiadavať na dennej báze a riešiť kapacitné problémy takým spôsobom, aby miestnosti 
boli využívané multifunkčne, prípadne riešiť nedostatok priestorových možností iným 
spôsobom. Vedenie centra hľadá alternatívne formy spolupráce pre krúžkovú činnosť  s inými 
školami formou bilaterálnych dohôd. Krúžková činnosť CVČ bola v školskom roku 2020/21 
zabezpečená na dobrej úrovni, avšak prerušená pandémiou koronakrízy v mesiacoch október 
2020 až máj 2021. Letná činnosť v centre v mesiacoch júl a august bola zrealizovaná  
v úspornom režime (počet účastníkov tábora)  kvôli koronakríze. Uskutočnilo sa celkom 6 
turnusov denných letných táborov. Z  dôvodov šetrenia a opatrnosti pre riziko nákazy sme 
nerealizovali letný pobytový tábor, zahraničné a vzdialené exkurzie a výlety. 
 
 Deratizácia budovy bola urobená v zmysle platných nariadení ako aj kontrola 
hasiacich prístrojov, kde bola vykonaná drobná úprava v zmysle platných noriem. Kontroly 
BOZP sú vykonávané pravidelne mesačne. 

Centrum poskytlo krátkodobé prenájmy za účelom voľnočasových aktivít dospelých, 
ktoré však boli tiež prerušené v dôsledku pandémie Covid – 19. 
 
Prenájmy:  
Nájomca termín 
Anna Ivanová - cvičenie ženy 24.9.2020 – 18.6.2021 

Sylvia Sternüllerová  - Joga 
23.9.2020 -16.12.2020 
20.1.2021 - 17.6.2021 

NARAJANA-štúdio Jogy, Ing. Danica Ondrušová 
17.9.2020 - 17.12.2020 
14.1.2021 - 16.6.2021 

Slavomír Glesk – joga 18.9.2020 - 17.6.2021 
 

V. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja ŠK na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 
 Cieľom koncepčného zámeru pre školský rok 2020/21 bolo: 
Zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ a odstrániť havarijný stav v CVČ (staré 
radiátory). 
Uskutočnené: 
- priebežné riešenie havarijných stavov v súvislosti s tečúcimi radiátormi s magistrátom 
Rozšíriť spoluprácu so základnými školami a inými školskými zariadeniami a organizáciami 
v územnej pôsobnosti 
- pokračovala spolupráca so SZŠ Záhradnícka v súvislosti so záujmovým útvarom 

bedminton, prenájom veľkej telocvične 
Rozšíriť ponuku záujmových útvarov 
- realizované iba čiastočne kvôli koronakríze 



 

  

Skrášliť areál hracej a relaxačnej plochy v areáli CVČ, záhradná úprava areálu CVČ.  
- areál centra bol pravidelne čistený, kosený a dreviny strihané 
 

VI. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

 
     Silné stránky CVČ Kulíškova: 
 
 príjemné prostredie,  
 pekná lokalita – priaznivý vplyv na verejnosť, školský dvor, 
 menšia budova CVČ umožňujúca šetrenie energií, 
 dobré vybavenie výtvarnej miestnosti, 
 kvalitne vybavená keramická dielňa vrátane točiaceho kruhu a pecí na vypaľovanie, 
 akceptovateľná cena za záujmové útvary, 
 maximálne vyťaženie priestorov – efektivita. 

 
      Slabé stránky CVČ Kulíškova: 
 
 malý počet miestností na krúžkovú činnosť, malé miestnosti, 
 nedostatočná priestorová kapacita pre interiérový šport a inú krúžkovú činnosť, 
 nutnosť hľadania alternatívnych riešení na prenájom priestorov a vyššie finančné 

zaťaženie súvislosti s prenájmom miestností, 
 nízka mzdová úroveň zamestnancov, 
 nie dostatočný počet zamestnancov (kvôli maximálnemu využitiu limitovaných 

priestorov je otvorené centrum až do 20.30, pričom je problém plnohodnotne zabezpečiť 
recepciu 1 zamestnancom). 

 
Príležitosti CVČ Kulíškova: 
 

 hľadanie nových partnerov, 
 využitie vonkajších priestorov, 
 orientácia na tradičné remeslá aj nové trendy, 
 participácia na projektoch prevencie proti látkovým a nelátkovým závislostiam. 
 
Návrh opatrení 
 
 Vychádzajúc z výsledkov analýzy vedenie CVČ bude zameriavať svoju činnosť hlavne 
na tieto opatrenia: 
        
 hľadať možnosti alternatívnych pohybových aktivít, 
 hľadať vhodné formy motivácie zamestnancov, 
 snažiť sa o zachovanie ZÚ, ktoré sa osvedčili a vytvárať nové ZÚ, ktoré by mohli byť 

zaujímavé pre deti a mládež, 
 zlepšovať možnosti propagácie ponuky CVČ. 
 
VII. Spolupráca 
 
 Centrum voľného času spolupracovalo s Občianskym združením ESKO pri CVČ za 
účelom zlepšenia materiálno-technických podmienok centra a prevádzky jednotlivých 
záujmových útvarov.  



 

  

 Občianske združenie ESKO pri CVČ Kulíškova 6 vykonávalo svoju činnosť v súlade 
so štatútom organizácie. 
   
 
Spolupráca s právnickými osobami: 
 
CVČ rozvinulo spoluprácu s: 

 ZUŠ Exnárova 6 pri využívaní priestorov CVČ na základe zmluvy o nájme 
 MÚ Bratislava-Ružinov pre propagácii podujatí CVČ Kulíškova 
 SZŠ Záhradnícka pri poskytnutí celoročného prenájmu vo veľkej telocvični SZŠ pre 

realizáciu krúžku bedminton 
 Mestská knižnica v Bratislave – spolupráca v rámci denných letných táborov, čítanie 

pre deti-projekt 
 Ružinovský športový klub – údržba areálu v rámci spoločného areálu ZŠ a CVČ 
 Galéria mesta Bratislavy – výtvarný workshop  pre deti v rámci letnej činnosti 
 Stredisko enviromentálnej výchovy v Ružinove – enviromentálne workshopy pre deti 

v rámci letnej činnosti 
 Slovenský šachový zväz Bratislava pri organizovaní obvodnej súťaže v šachu 

(dohodnutý turnaj sa napokon v centre neuskutočnil kvôli koronakríze). 
 

 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami a  magistrátom: 

Spolupráca CVČ s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v 
 školskom roku 2020/21 bola štandardná, v čase koronakrízy intenzívna formou e-mailov, 
usmernení a videokonferencií. 

 
 
 
 
 

V Bratislave ...................     ...................................................
    

Mgr. Peter Kips 
riaditeľ CVČ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 


