
Anotácia k správe!
!
Do nášho Centra, ktoré má v správe 3 budovy, chodia predovšetkým deti, ktoré sa chcú naučiť tan-
covať, ktoré rady športujú alebo sú šikovné vo výrobe keramických výrobkov a šperkov. !
Naše CVČ je teda zamerané na šport (športové oddelenie), tanec (hudobno-tanečné), keramiku (es-
tetické), zručnosť (technické) a divadlo (literárno-dramatické) s odborným zabezpečením 3 pedagó-
gov a špecializovaných zamestnancov na Dohodu. !
Počas školského roka 2020/2021 sme poskytli deťom 62 krúžkov, 36 podujatí, na ktorých sa zú-
častnilo okolo 1411 detí a cez prázdniny 5 denných táborov.!
Dosiahnuté úspechy a reprezentácia CVČ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach: 
V tomto školskom roku sme neabsolvovali súťaže z dôvodu prerušenia vyučovania 
v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia Covid-19. 
Pedagogická činnosť prebiehala aj napriek pandémii formou on line vo všetkých ZÚ.  
Niektoré ZÚ komunikovali cez platformu ZOOM (napr. Hip Hop, Gymnastika), niektoré cez Skype  
(napr. Keramika) alebo WhatsApp a niektoré dostávali postupy mailom (napr. 
Šikovníček). Napriek veľkému počtu detí v ZÚ, ani za jedného člena nebolo žiadané 
vrátenie peňazí, čím sa môže naše Centrum za toto zložité obdobie opäť pochváliť.  
Nepedagogickí zamestnanci, ktorým to pracovná pozícia umožnila, pracovali z domu (home 
office) a  tí, ktorých pracovné zaradenie neumožňovalo pracovať z domu (napr. vrátnik, 
upratovačka, záhradník, údržbár…) sa striedavo podieľali na čistení priestorov, archívu a skladu ako 
aj na skrášlení okolia a areálu CVČ.  
Koncepčné zámery na školský rok 2020/2021 sú napriek neočakávanej situácii a epidemiologickým 
opatreniam splnené. 



Dôvodová správa 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditeľ školského zariadenia predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok zriaďovateľovi na schválenie 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra 
voľného času, Hlinícka 3, Bratislava (ďalej len centrum) za školský rok 2020/2021 (ďalej len 
správa) je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade, v rade školského zariadenia pri CVČ, 
Hlinícka 3, v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. Po prerokovaní v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy bude 
správa predložená na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Správa obsahuje: 

- základné informácie o centre 
- vývoj počtu žiakov a účastníkov centra za školský rok 2020/2021 
- ukazovatele počtu zamestnancov 
- dosiahnuté úspechy 
- finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu centra 
- vyhodnotenie úloh a koncepčných zámerov, stanovených na školský rok 2020/2021 
- SWOT analýzu, vrátane návrhov opatrení 



I. Základné informácie o centre voľného času 

a) Identifikačné údaje 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času 
Adresa: Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
Kontakt: tel.: 02/44883247, 0911112317 
 www.cvcba3.sk 
 e-mail:cvcba3@gmail.com 

b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia 

riaditeľ:   Mgr. Romana Bahúlová 
vedúca ekonomicko-prevádzkového útvaru:  Ing. Lujza Horváthová 
   Veronika Hollá od 1.8.2021 

c) Údaje o rade školského zariadenia pri CVČ 

Rada CVČ je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy 
členov záujmových útvarov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov  
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov 
CVČ z pohľadu školskej problematiky 
Členovia rady CVČ: 
 1. Mgr. Viera Krajčovičová, delegovaná za pedagogických  zamestnancov CVČ do  
                 30.6.2021. Od 1.7.2021 ju nahradila Mgr. Lívia Gréková 
 2.  Mgr. art. Martina Rusnáková, delegovaná za pedagogických  zamestnancov CVČ  
                 od 1.9.2020  
            3.  Miroslav Bahúl, delegovaný za nepedagogických zamestnancov CVČ 
 4.  Mgr. Jana Besedová, delegovaná za rodičov CVČ 
 5.  Ing. Slávka Pavlovičová, PhD., delegovaná za rodičov CVČ 
 6.  Ing. Klaudia Košíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka  
 7.  Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, delegovaná za zriaďovateľa, členka (30.5.2019) 
           
Zasadnutia rady a prerokované materiály v školskom roku 2020/2021: 
Správa o výchovno-vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za šk. rok 2019/2020 
Príspevky za činnosť ZÚ podľa finančnej náročnosti jednotlivých ZÚ 
Štruktúra kariérnych pozícií v školskom zariadení 
Plán práce a činnosti CVČ 



d) Iné poradné orgány riaditeľa 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, jej členmi sú riaditeľ, jeho zástupca a 
pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada prerokováva všetky zásadné pedagogické 
dokumenty a opatrenia týkajúce sa vzdelávania. 

Zasadala a prerokovala: 
 
02.09.2020 Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
 a podmienkach CVČ 

 Zhodnotenie letnej prázdninovej činnosti 
 Prerokovanie “Príprava školského roka” a “Školský poriadok” 
 Prerokovanie Organizačnej štruktúry 
 Prerokovanie Plánu práce  
 Prerokovanie Plánu hospitácií   
24.09.2020  Rozvrhy, úväzky - kontrola naplnenosti ZÚ 
 Tématické plány, plány činnosti, počty detí v ZÚ 
 Kontrola TK, platieb, rozvrh 
15.01.2021 Kontrola TK, úhrady za 2. polrok, nové ZÚ, súťaže a olympiády 
22.01.2021 Kontrola TK, Rozvrh hodín, Olympiády, 
09.02.2021 On line - Informácia o odovzdávaní týždenných plánov 
 Homeoffice, Letná činnosť 
19.02.2021 On-line - nové ZÚ, naplnenosť ZU, súťaž Hviezdoslavov Kubín 
15.04.2021 Príprava na otvorenie činnosti, suťaž Veľkonočné vajíčko, On-line príprava 
07.05.2021 Príprava na otvorenie  
21.05.2021 Letné tábory, kontrola prípravy na ZU, ukončenie PP Krajčovičová 
02.06.2021 Príprava na Zhodnotenie činnosti, Triedne knihy,  
 Informácia o Transformácii CVČ, Príprava Letnej činnosti 
  



II. Údaje o deťoch v CVČ 
Zverejnené údaje k termínom 15.09.2020 a k 30.06.2021 

Celkom sa na letnej prázdninovej činnosti v CVČ zúčastnilo 75  deti 

c) Novozaložené /zrušené oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2020/2021 
Boli novozaložené ZÚ: Art ateliér, Výtvarno-divadelný ateliér, Gitara, Keramika rodičia  
a deti, Taliančina hrou, Tvor kultúrny, Tvorivé písanie. 

Prehľad činnosti CVČ

Pravidelná záujmová činnosť v šk. r. 2020/2021 CVČ Hlinícka

Počet záujmových útvarov 38

z toho pre deti do 15 rokov 35

Prehľad členov CVČ

Údaje o počte detí z výkazu Škol. /MŠVVŠ SR/ 15-01 k 15.09.2020

Počet členov záujmových útvarov 288

z toho detí
do 15 rokov 251

nad 15 rokov 37

Príležitostné a nepravidelné činnosti CVČ

Údaje o počte účastníkov príležitostnej a nepravidelnej záuj. činnosti v šk. r 2020/2021

Počet podujatí, akcií

Počet účastníkov na podujatiach, akciách
celkovo 1288

z toho do 15 rokov

Počet organizovaných táborov počas školského roka
celkovo 0

z toho do 15 rokov 0

Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin
celkovo 9

z toho do 15 rokov 9

Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu celkovo 0

Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu
celkovo 0

z toho do 15 rokov 0



III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ CVČ: 
Všetci PZ spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogických činností: 
riaditeľka – 1. atestácia, funkčné vzdelávanie,  2 PZ - VŠ / II. stupeň 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania CVČ: 

Mimoriadne ocenenia PZ CVČ: 
V školskom roku 2020/2021 nebol nikto ocenený. 

Mimoriadna reprezentácia CVČ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach: 
Umelecká gymnastika/ O Pohár strednej odbor. školy - 3x –2.miesto a 1x –3.miesto 
Umelecká gymnastika/ Modergym Cup - 2x - 1.miesto, 3x - 2.miesto, 1x - 3.miesto 
Umelecká gymnastika/ O Pohár Bratislavy - 3x - 1.miesto, 1x - 2.miesto, 3x - 3.miesto 

IV. Aktivity centra 

Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených, ktoré organizovalo centrum: 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
CVČ 

k 15.9.2020
CVČ Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet Prepočítaný počet Fyzický počet Prepočítaný počet

5 4,8 10 9,3

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
CVČ 

k 30.6.2021
CVČ Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet Prepočítaný počet Fyzický počet Prepočítaný počet

4 4 11 10,3

FORMA VZDELÁVANIA

Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania

CVČ Uvádzanie  
do praxe Priebežné Špecializačné 

inovačné
Špecializačné 
kvalifikačné

Vzdelávanie 
vedúcich pedag. 
zamestnancov

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Názov aktivity 
a) akcie CVČ

Počet 
účastníkov

Vyhodnotenie, prínos

Deň otvorených dverí verejnosť ponuka krúžkov

MDD 90



Aktivity a) akcie CVČ  11, počet detí 878 + verejnosť 
   b) súťaže ZÚ             3, počet detí 49 
  c) vystúpenia, akcie 6, počet detí 361 
  
Celkom 20 podujatí s účasťou 1288 detí. 

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V školskom roku 2020/2021 v CVČ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

OK Olympiády v nem. jazyku 12 Rozširovanie komunikácie

OK Olympiády v angl. jazyku 34 Rozširovanie komunikácie v angl. j.

OK Matematickej olympiády 183 Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Geografickej olympiády 45 Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Dejepisnej olympiády 37 Pestovanie vzťahu k histórii

OK Chemickej olympiády 14 Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Fyzikálnej olympiády 13 Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Pytagoriáda 414 Vyhľadávanie a podpora talentov

OKHviezdoslavov Kubín 36 Vyhľadávanie a podpora talentov

Spolu akcie CVČ:  11 878

Názov aktivity 
b) Súťaže ZÚ

Počet 
účastníkov

Umiestnenie žiakov

UG - O Pohár strednej odbor. školy 24 3x –2.miesto a 1x –3.miesto

UG - Modergym Cup 16 2x - 1.m, 3x - 2.m, 1x - 3.miesto

UG - O Pohár Bratislavy 9  3x - 1.m, 1x - 2.miesto, 3x - 3.miesto

Spolu súťaže: 3 49

Názov aktivity 
c) vystúpenia a iné

Počet 
účastníkov Vyhodnotenie, prínos

Vernisáž detských prác 54

Veľkonočné vajíčko - výtvarná súťaž 11

Vtáčia búdka - výtvarná súťaž 19

Čarovný les - výtvarná súťaž 120

Prázdninový ostrov - výtvarná súťaž 117

Exhibícia v dresoch - UG 40

Spolu vystúpenia a iné:  6 361



VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Referátom kontroly  
a interného auditu 
V školskom roku 2020/2021 nebola v CVČ vykonaná kontrola. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
Priestory CVČ sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a Športovej hale na 
Pionierskej ulici. Sú v priemernom technickom stave, ktorý je monitorovaný. Pravidelná 
údržba budov je zabezpečovaná vlastným personálom. Niektoré priestory sa nám podarilo 
zrekonštruovať a opraviť, avšak ešte stále postupne doťahujeme nedostatky z minulých rokov, 
čo sa týka aj 2. budovy na Hliníckej, ktorá zateká a na stenách sú rozsiahle praskliny a z tohto 
dôvodu nie je možné priestory v druhej budove využívať ako by sme chceli. 
  
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v r. 2020 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:                354 872,00 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ZÚ:      26 802,50 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy:                0,00 € 
4. Iné finančné prostriedky: 
    dotácie na súťaže a olympiády, Obvodný úrad Bratislava             3770,00 € 
5. Z prenajatých budov, priestorov a objektov        9594,50 € 
 
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepcii rozvoja na školský rok 2020/2021 a 
vyhodnotenie jeho plnenia. 

1. Ciele v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu  
• Ciele sa plnia priebežne, v činnosti každého ZÚ sa kladie dôraz na prevenciu a 

ochranu pred negatívnymi spoločenskými javmi, ale aj na kvalitu a na hľadanie a 
nasmerovanie talentov. 

• Vo viacerých ZÚ sa využíva moderná technológia, hodiny sa zatraktívnili a 
prispôsobujú sa dobe. 

• V ZÚ Keramika sme spolupracovali s Detským centrom, ktoré navštevujú deti so 
špeciálnymi potrebami. Práca s hlinou pomáha deťom pri rehabilitácii a resocializácii 
a má pozitívny vplyv na ich motoriku. 

• Členom ZÚ sme dali možnosť prezentovať sa na verejnosti. Zúčastnili sa niektorých 
súťaží a vystúpení, na ktorých sa prezentovali skupinovo alebo individuálne. Aj v 
tomto školskom roku sme organizovali postupové súťaže, predmetové olympiády a 
športové súťaže avšak nie v takom rozsahu ako po minulé roky vzhľadom k 
prerušeniu činnosti v súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-19. 

• Cieľ pre rekreačnú oblasť sa plní počas letnej prázdninovej činnosti, ktorú sme 
organizovali aj v tomto školskom roku. 

2. Ciele v oblasti ľudských zdrojov   
• Každý pedagogický zamestnanec má možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie.     
• Uplatňujeme princípy slušnosti a kultúrnosti, čistoty a bezpečnosti 
• Vzhľadom k slabému finančnému ohodnoteniu, aspoň morálne vyzdvihujeme 

zamestnancov, ktorí reprezentujú Bratislavu na medzinárodných festivaloch.      



• Vyžadujeme zodpovednosť a profesionalitu, netolerujeme povrchnosť. 
3. Ciele v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia ZÚ 

• Postupné úpravy a opravy zastaraných priestorov stále pokračujú. 
4. Ciele v oblasti spolupráce s partnermi: 

• Všetky stanovené ciele v oblasti spolupráce sú splnené a naďalej sa plnia. CVČ 
spolupracuje so školami, škôlkami, športovými a tanečnými zväzmi, s mestskými 
časťami v rámci organizovaných záujmových útvarov. 

• Naďalej podporujeme medzinárodnú spoluprácu v rámci účasti členov ZÚ na  
medzinárodných súťažiach a festivaloch za hranicami Slovenska. 

• CVČ spolupracuje s agentúrami a médiami, na ktorých podujatiach sa spolupodieľa a 
ktoré šíria dobré meno CVČ. CVČ spolupracuje s mestami Brno, Praha a Zlín. 

• Naďalej spolupracujeme so zriaďovateľom na príprave spoločných podujatí.            
• Spolupráca pokračuje aj s MŠ SR a KŠÚ pri organizovaní postupových súťaží 

a predmetových   olympiád a športových súťaží. 

X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých centrum  dosiahlo dobré výsledky v školskom 
roku 2020/2021 a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov a opatrení. 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov  
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
V našom Centre trávili svoj voľný čas dlhé roky: Nela Pocisková, Jasmína Alagič, Ivana 
Válková, Miroslava Šimková a ďalší.  

XI. Ďalšie informácie o CVČ 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 
 RÚVZ zo dňa 3. 6. 2021  súhlasil s organizovaním dennej táborovej činnosti 
v priestoroch CVČ za splnenia týchto povinnosti: 
1. Zabezpečiť pravidelné upratovanie a dezinfikovanie všetkých priestorov a zariadení ako aj 
dezinfikovanie rúk a zvýšenú hygienu v súlade s opatreniami kvôli prevencii nákazy 
Covid-19. 

SILNÉ STRÁNKY 
• kreatívni pedagógovia 
• Účasť na súťažiach,  podujatiach 
• Spolupráca s MŠ, ZŠ

SLABÉ STRÁNKY 
• Zhoršujúci sa technický stav budov 

Návrhy na opatrenie: 
• Získať finančné prostriedky 

PRÍLEŽITOSTI 
• Kvalitné pomôcky a materiál 
• Vznik nových ZÚ 
• Tábory 
• Súťaže a olympiády

RIZIKÁ 
• zvyšovanie poplatkov 
• zvyšovanie prevádz. nákladov = zlý 

technický stav budov 
• Slabá motivácia v odmeňovaní 
• Slabá pomoc a spolupráca s 

oddelením školstva



2. Prípravu a výdaj stravy realizovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z. Podávané 
jedlá musia byť pripravené podľa jedálnych lístkov, ktoré budú zohľadňovať požiadavky 
racionálneho stravovania pre príslušnú vekovú skupinu detí a ktoré nebudú obsahovať 
epidemiologicky rizikové potraviny ani potraviny neznámeho pôvodu. 

2. Spolupráca CVČ 
Spolupráca s rodičmi detí - úzko spolupracujeme s rodičmi a radou CVČ. Rodičia sa 
zúčastňovali na súťažiach s deťmi mimo Bratislavy a boli nám veľkou oporou. 
Spolupráca s organizáciami - spolupracujeme so ZŠ a MŠ, z ktorých žiaci navštevujú 
keramické ZÚ ako doplnok estetickej a výtvarnej výchovy, s Okresným úradom pri 
organizácii a zabezpečovaní obvodných kôl predmetových súťaží a olympiád, s Miestnym 
úradom. Dobré skúsenosti máme aj s dlhoročnou spoluprácou v elokovaných pracoviskách. 
Iná spolupráca - spolupracujeme so športovými a tanečnými zväzmi, ktoré organizujú súťaže, 
worshopy a iné podujatia, na ktorých sa deti ZÚ zúčastňujú. Podporujeme medzinárodnú 
spoluprácu v rámci účasti členov ZÚ na  medzinárodných súťažiach a festivaloch. 
Spolupracujeme s agentúrami a médiami, na ktorých podujatiach sa spolupodieľame   
účinkovaním a na verejnosti zviditeľňujeme CVČ a reprezentujeme hlavné mesto Bratislavu. 


