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Úvod 

V súčasnej dobe prevratných zmien v školstve a v spoločnosti, popri rodine zohráva naj-

dôležitejšiu úlohu vo využívaní voľného času mimoškolská výchova, ktorá prebieha celoroč-

ne v Centre voľného času na Gessayovej 6 a na elokovanom pracovisku v MŠ a ZŠ Vývojová 

Rusovce. (ďalej len cvč ). CVČ zohráva nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji záujmovej činnosti 

a sebarealizácií detí a mládeže pod vedením kvalifikovaných pedagógov a externých pracov-

níkov. 

 

Výchovnovzdelávaciu činnosť poskytujeme deťom, mládeži, dospelým a matkám 

s deťmi. Zabezpečujeme VVČ pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

 CVČ sa aktívne zapája do projektov a výziev, ktoré vyhlasuje  ministerstvo školstva a 

Magistrát hl. SR.  

CVČ zabezpečuje pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových 

alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží a všetkých prázdnin. 

 

 

 

 V školskom roku 2020/2021 začalo svoju činnosť v CVČ Gessayova 36 záujmových 

útvarov s počtom 331 členov.  

Vzhľadom k situácii s Covid pandémiou sme dňa 16.októbra 2021 činnosť v CVČ poza-

stavili.    Dištančne prebiehala výchovno-vzdelávacia činnosť v ZÚ – Deti inak obdarené – 

deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

V rámci činnosti nášho CVČ prebiehala komunikácia s členmi formou e-mailov. 

 

 Činnosť sa obnovila 10.5.2021, členovia boli oslovení emailom. Môžeme konštatovať, 

že počet členov v ZÚ klesol. 

 

K podujatiam, ktoré sme zorganizovali patrí DOD  a Karneval  - 35 účastníkov, súťaž 

v športovej streľbe – 24 účastníkov. Technická olympiáda bola zorganizovaná dištančne – 

počet zúčastnených – 33.  Počas prázdninovej činnosti v 10. denných táboroch navštívilo 

CVČ  173 detí. 

 

Školský rok 2020/2021 ukončilo k 31.8.2021  300členov z toho v pravidelnej záujmo-

vej činnosti 127 členov. 

 

 

 



 

        

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 :          Gessayova 6, 851 03 Bratislava 

  

Kontakty:    

Tel.: 02/62 31 59 79 

 www:  www.cvcgessayova.sk 

e-mail: administrativa@cvcgessayova.sk 

 riaditel@cvcgessayova.sk 

 

Riaditeľ:  

Mgr. Katarína Búliková                                    volebné obdobie: od 1. 6. 2020 do 31.5.2021 

 

 

Rada školského zariadenia CVČ 

   

Rada školského zariadenia CVČ Gessayova (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. Funkčné obdobie začalo 2.12.2015. Voľby 2019 

sa neuskutočnili z dôvodu nástupu pandémie Covid 19. 

  

Členovia rady CVČ  

P. č Meno Priezvisko       Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

 

1.  Mgr Anna Hrabková predseda za pedagogických zamestnancov 

 

Pracovníci:  

Jana Valachyová 

 

hospodársko-administratívny pracovník   

Mgr.Oľga Švecová                               úsek kultúrno-umeleckých činností       

 

Mgr. Ľubica Kútiková  

Mgr. Anna Hrabková 

Mária Lomnická 

úsek športových činností 

úsek prírodovedných činností  

úsek  kultúrno-umeleckých činností       

úsek  kultúrno-umeleckých činností       

Bc. Simona Orgoňová 

Margita Gašpáreková 

Mária Kovácsová  

ekonóm-účtovník 

upratovačka 

informátor 

Jozef Kitanovič školník 

http://www./


 

        

2.  Mária Lomnická               člen          za pedagogických zamestnancov 

3.  Jana Valachyová               člen                       za nepedagogických zamestnancov       

4.  Ing. Žaneta Pitoňáková člen za rodičov 

5. Ing. Peter Danihel člen za rodičov 

6.  Mgr. Jana Panáková člen za zriaďovateľa 

7. Mgr. Vladimír Dolinay 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 predsedníčkou 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 nebola zvolaná žiadna operatívna porada.  

 

 

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 Gessayova 

 bola realizovaná v týchto oblastiach:  

l. Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary   

2. Príležitostná činnosť – Technická olympiáda, 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) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch   

Počet záujmových útvarov: 36 krúžkov  (príloha č.1.) 

Počet členov záujmových útvarov:  331 detí a mládeže, z toho do 15 rokov: 301 a 30 nad  15 

rokov 

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

žitostnej činnosti, olympiádach, športových súťažiach. Naplánované jednodňové akcie príleži-

tostné ako napr. tvorivé sezónne dielne sme nemohli z dôvodu pandémie uskutočniť. 

– športové aktivity a súťaže –  Súťaž v športovej streľbe – 24 účastníkov 

– spoločenské aktivity –  Deň otvorených dverí, Karneval -15 účastníkov 

 

Návštevnosť aktivít organizovaných Centrom voľného času bola obmedzená pandemickými 

opatreniami Covid 19. 

 

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: 0 

Počet účastníkov na podujatiach, akciách:  0 z toho účastníkov do 15 rokov: 0 

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: 10 (príloha č.2) 

z toho pre účastníkov do 15 rokov: 173 

 

 



 

        

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  

 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30. 6. 2021:  

 

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 KaUČ 8 8 1 0 6 

Úsek športových 

činností 

2 2 0 0 1 

Úsek prírodoved-

ných činností 

2 2 0 0 4 

riaditeľ 1 1 0 0 0 

Spolu:  13 13 1 0 11 

 

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 0 0 0 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 neboli žiadne iné vzdelávania, vzhľadom na nedostatok študij-

ných programov pre vychovávateľov. 

 

 

 

 

Mimoriadne ocenenia PZ CVČ Gessayova:  

V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.  



 

        

Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných poduja-

tiach:  

1. CVČ Gessayova neboli udelené žiadne ocenenia. 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) 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 

 8 1 1 0 3 

 

Údaje o počte NZ k 30. 6. 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 

 8             1 1 0 3 



 

        

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

Od 16.102020 do 10.5.2021 bolo CVČ uzatvorené z dôvodu pandemických opatrení.  

Názov aktivity Počet 

účastní-

kov 

 Vyhodnotenie cieľa aktivity 

 Deň otvorených dverí  20 Otvorenie činnosti CVČ v novom školskom roku 

s nahliadnutím do činnosti krúžkov 

Karneval   15 Karnevalový sprievod v maskách 

Spolu  35  

 

 

Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ 

  

Názov aktivity Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

OK Tech. olympiády 33 Dištančné – Postupová súťaž 

Súťaž podporila technické zručnosti detí 

Spolu: 33  

 

 

Postupové súťaže (obvodné kolá) 

 

Názov aktivity Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

 
0  

Spolu 0  

 

Športové súťaže aj (obvodné kolá)  

   

Názov aktivity Počet 

účastní-

kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

Súťaž v športovej 

streľbe 

chlapci, dievčatá  24 Motivačná klubová súťaž  účastníkov 

ZÚ 

Spolu    24 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 

Názov aktivity Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity 

 0  

 

CORONA - plánované verejné aktivity boli zrušené  



 

        

 

 

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 

    

 

 

CVČ vypracovalo 6 projektov, ktoré neboli realizované z dôvodu pandémie Covid16.  

 

 

Dosiahnuté ocenenia v celoštátnych a medzinárodných súťažiach 

   

V školskom roku 2020/2021 sme nedosiahli žiadne ocenenia keďže sme sa nezapojili do 

žiadnej súťaže. 

 

Komentár 

Príležitostná činnosť vychádzala zo záujmu o aktivity, ktoré lákajú deti i mládež v voľnom 

čase. Bola realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2020/2021. 

 Ponúkala deťom a mládeži okruhy činnosti s témami, ktoré oslovovali rôzne cieľové skupiny. 

CVČ sa zameriavalo počas školského roka i prázdnin na aktívny oddych, rekreačnú činnosť, 

prevenciu drogových závislostí a negatívnych prejavov detí a mládeže. Svojimi aktivitami 

motivovalo všetky vekové kategórie k záujmu o zdravý životný štýl a zmysluplné prežitie 

voľného času.  

 

 

Poradenská a metodická pomoc boli poskytované učiteľom, študentom Pedagogickej 

a sociálnej akadémie,  vysokoškolským študentom zaoberajúcim sa pedagogikou voľného ča-

su, pred a po obnovení činnocti CVČ a počas letných denných táborov.  

 

 

V. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v CVČ 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná v CVČ Gessayova žiadna inšpekčná činnosť 

Štátnou 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 v CVČ  Gessayova žiadna kontrola. 

 



 

        

 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 

 

V čase dištančného vzdelávania sme doplnili do   materiálno-technického  vybavenia dve 

webkamery. Doplnilo sa materiálno technické vybavenie pre školníka. Ostatné vybavenie od-

borných učební ostáva v nezmenenej podobe, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov roz-

počtu. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v 10.  miestnostiach: 

 

- tanečná sála: 1 

- prírodovedná učebňa: 1 

- ZOO: 1 

- Výpočtová technika (dočasne nevyužívaná): 1 

- keramická dielňa, vrátane štyroch hrnčiarskych kruhov: 1  

- keramika – vypaľovacia pec: 1 

- sklárska dielňa - Vitráž: 1 

- výtvarný ateliér: 1 

- textilný ateliér, Hobby: 2 

 

K výhodám CVČ patrí aj využívanie multifunkčného ihriska, ktoré sme využili hlavne počas 

letných táborov na športové aktivity.  

 

 

 

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

 

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

 

Mzdy:      138 586,-€ / upravený:   138 586,-€ 

Poistné a príspevok do poisťovní:    60 987,-€ / upravený:     60 987,-€ 

Tovary a služby:                77 481,- € / upravený:    79 301,- € 

Bežné transfery:                     370,- € / upravený:      3 589,- €  

Spolu:      277 424,-€ / upravený:   282 463,-€ 

 

Príjmy:     42 996,-€  na rok 2021 

 

Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu:  

– za vzdelávacie poukazy: 0 

– na olympiády, postupové a športové súťaže za školský rok 2020/2021:  650,- € 

 

 

IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2020 - 2021 

a vyhodnotenie ich plnenia 

 

 I. Výchovno - vzdelávací proces 

Budeme naďalej hľadať možnosti na zvýšenie počtu členov pravidelnej záujmovej činnosti 

otváraním nových atraktívnejších ZÚ.   

1. Rozšíriť ponuku krúžkov a príležitostných aktivít 



 

        

T: do r. 2022       Z: riaditeľ 

Cieľ sa priebežne plní, rozšírila sa ponuka krúžkov o ZÚ Drobce - tanečný, obnovil sa 

Mamaklub – pre detičky s mamičkami. 

2. Navýšenie počtu detí na ZÚ športová streľba, hľadanie talentovaných detí  do Športového 

klubu Polície  

T: 2020 - 2022     Z: Mgr. Švecová 

Cieľ sa plní – spolupráca so Športovým klubom polície – SAV 

3. Posilňovať a rozvíjať VVČ v CVČ o moderné metódy a formy práce. 

T: 2020 – 2022       

Cieľ sa plní – priebežne, počas pandémie dištančná výuka. 

4. Poskytnúť čo najväčšiemu počtu detí príjemné a zmysluplné trávenie voľného času počas 

prázdnin, rozšíriť ponuku o odborné sústredenia a víkendové pobyty. 

T: 2020 – 2022 

Cieľ sa plní – počas letných prázdnin sa uskutočnilo 10 denných táborov z toho 3 odborné 

sústredenia. 

 

II. Ľudské zdroje 

1.Neustále skvalitňovať a zvyšovať úroveň práce CVČ a všetkých jej zamestnancov. Zvyšo-

vať odbornú pedagogickú spôsobilosť interných a externých zamestnancov. Využívať ich 

dobré skúsenosti a zručnosti. Každého zamestnanca zainteresovať na výsledkoch centra voľ-

ného času prenesením určitých kompetencií za jednotlivé úseky. S určením zodpovednosti za 

ich plnenie. V prípade možnosti využívať finančné a morálne ohodnotenie za ich výkony.  

T: 2020 – 2022 

Cieľ sa plní priebežne. 

      

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

vzdelávacieho procesu 

1.Vychádzajúc zo súčasného stavu financovania je potrebné zamerať svoju činnosť  na získa-

vanie financií aj z iných zdrojov, najmä hľadaním vhodných grantových výziev vo všetkých 

oblastiach   činnosti.  

T: 2020 - 2022      Z: riaditeľ 

Cieľ plní sa priebežne. 

2. Opätovne podať projekt na enviromentálny fond za účelom technického zhodnotenia budo-

vy, projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie už máme.  

T: 2020 - 2022      Z: riaditeľ 

Cieľ plnil sa priebežne, projekt bol v septembri 2021 zamietnutý.  

3. Získavať prostriedky na dobudovanie areálu budovy na Gessayovej 6 – na centrum záuj-

movej a prázdninovej činnosti (pieskoviská, kvetinové záhony, vybudovanie malého amfiteát-

ra, inštalovaním mantinelov na multifunkčnom ihrisku na ľadovú plochu) a vybudovaním 

kontajnerovej telocvične na športové aktivity a športovú streľbu.  

T: 2020 – 2022 Z: riaditeľ 

Cieľ sa plní priebežne – v priebehu roku 2021 boli pieskoviská prerobené na kvetinové záho-

ny.  

 

 

IV. Oblasť spolupráce s partnermi 

1.Pokračovanie v spolupráci s MŠaZŠ Vývojová v Rusovciach 

T: 2020 – 2022 Z: riaditeľ 



 

        

Cieľ sa plní priebežne – v roku 2021 pre pandemické opatrenie nebolo možné pokračovať 

v spolupráci. 

2.Hľadať voľné priestory pre elokované pracoviská pre športovú a výchovno-vzdelávaciu 

činnosť na ZŠ a MŠ.  

T: 2020 – 2022 Z: riaditeľ 

Cieľ  - nebol naplnený vzhľadom pandemickej situácii, počas ktorej nebolo možné uskutočniť 

rokovania s miestnym zastupiteľstvom. 

3. Vznik OZ Petržalské deti a mládež namiesto RZ pri CVČ Gessayova.  

T: 2020 – 2022 Z: riaditeľ 

Cieľ sa plní priebežne. V r. 2021 boli vypracované stanovy a štatút OZ. 

 

  

 

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 útva-

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

– poskytovanie možností k plnohodnotnému využívaniu voľného času počas víkendov 

a prázdnin 

– realizácia príležitostných jednorazových podujatí, cyklických a tiež už tradičných 

k aktuálnym príležitostiam  

– na vysokej úrovni vybudované odborné učebne a dielne s kvalifikovaným  pedagogickým 

personálom   

– Vytvorenie aktivít a pravidelnej činnosti pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami – Deti inak obdarené  

 

Pretrvávajúce Slabé stránky:  

– nevyhovujúci technický stav budovy, urgentná požiadavka na rekonštrukciu.  

– nedostatok finančných prostriedkov na činnosť 

– technicky zastaralá výpočtová technika, vzhľadom k tomu nie je možné otvoriť ZÚ výpoč-

tovej techniky alebo legorobotiky.  

– slabé finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

– vysoká administratívna záťaž 

– potreba  zamestnať min. jedného až dvoch  kvalifikovaných zamestnancov. 

 

 

Príležitosti:     

– zvyšovanie kvality práce s deťmi  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

– rozvinúť kreativitu detí, ale aj zamestnancov CVČ – zosúladenie záujmu regiónu  

– rozširovanie ponúk pre kultúrno-umelecké aktivity a vznik nových ZÚ v CVČ 

 

Riziká: 

– nedostatočný záujem o ponúkané aktivity vzhľadom na konkurenciu - Krúžky na školách 

a iných súkromný organizácií 

– technický stav budovy a následná modernizácia výpočtovej techniky 

 



 

        

Centrum voľného času je obmedzované legislatívou, či už na úseku zamestnancov (zákonník 

práce, školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch) alebo na úseku finančnom 

(VZN o poplatkoch za činnosť, rozpočet, zákon o verejnom obstarávaní). 

 

 

XI. Ďalšie informácie o CVČ 

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v centre voľného času 

 

Upratovanie je zabezpečené vlastnou upratovačkou denne. V rámci prevencie pred nákazou 

Covid 19 sme zintenzívnili hygienický štandard zariadenia. Bol vypracovaný časový harmo-

nogram, podľa ktorého bola vykonávaná hygiena v zariadení. 

 

2. Spolupráca CVČ 

 

– Spolupráca s rodičmi detí 

Vzájomné vzťahy medzi CVČ deťmi, rodičmi a sú výborné. Rodičia spolupracujú s Centrom 

na všetkých podujatiach. Na podujatiach sa zúčastňujú dobrovoľne ako dozor alebo materiál-

no- technické zabezpečenie podujatia (ozvučenie akcie, dozor.....). Sú zastúpení v Rade CVČ.   

Rodičia sú celoročne v kontakte s vedúcimi ZÚ a vzájomne spolupracujú. 

– Centrum voľného času spolupracuje: 

Stredisko štátnej športovej reprezentácie MVSR (p. Minčík) 

 Paraolympijský výbor (Veronika Vadovičová) 

Veterinárna ambulancia (Dr. Kočiš) 

 

Spolupráca medzi rodičmi detí a vyššie spomenutými organizáciami bola vzhľadom 

k pandémii obmedzená. 

 

 

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti vypracoval:  

Mgr. Oľga Švecová 

Jana Valachyová 

 

Predkladá: 

Mgr. Anna Krupicová, riaditeľka 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 2020 – 2022  

4.  Plánu činnosti CVČ na školský rok 2020/2021 

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 informácie o CVČ  


