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Príloha č. 1 k Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Komenského 6

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu sprav
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení, Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej
prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra
príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného
roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej
správe. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej
stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra.
B) Zdôvodnenie novej úpravy:

nie
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiaden
D) Dopad na personálne náklady:

nie
E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie
F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie
G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie
H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

Odporuča schvalit
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie:
Predloženú Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-
vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok
2015/2016.

II. schvaľuje:
Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej
činnosti   a dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2015/2016.



Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času 

za školský rok 2015/2016 

 

1. Centrum voľného času 

Komenského 6 

053 61 Spišské Vlachy 

tel. číslo: 0911 866 032 

e-mail: cvc@spisskevlachy.sk 

webová stránka: http://www.spisskevlachy.sk/cvc/ 

2. Zriaďovateľ: Mesto Spišské Vlachy, Ľ. Fifik - primátor mesta 

riaditeľ centra voľného času: Mgr. Mária Suchá 

Rada centra voľného času: pedagogický zamestnanec: Mgr. Anna Nehilová 

 -  rodič: Marián Sokolský – predseda RCVČ 

-   nepedagogický zamestnanec: Mgr. Mária Sokolská 

-  delegovaní zástupcovia z mesta: PaedDr. Marcela Satmaryová 

            Ing. Juraj Jánošík 

3. Počet všetkých členov centra voľného času: 121 k 15.9.2015 

    136 k 01.01.2016 

Počet záujmových útvarov: 13 a 10 k 1.1.2016 

4. Počet zamestnancov centra voľného času: 

riaditeľka centra voľného času – 1 

nepedagogickí zamestnanci – 1ekonómka, 

dohoda o pracovnej činnosti -  1 správca Poštová banka arény 

vedúci záujmových útvarov (dohody) – 11 a od 1.1.2016 – 10  

Dobrovoľnícka práca cez ÚPSVaR – Patrícia Chudíková – do 30.06.2016 

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov: 

 Mgr. Mária Suchá – 1. atestácia 

6. Údaje o prezentácii centra voľného času na verejnosti 

Akcie, ktoré sme pripravili v tomto školskom roku sami, alebo v spolupráci s mestom 

a inými organizáciami: 

- Gaštanko 2015 

- Výtvarná súťaž – Keď jeseň maľuje 

- Divadelné predstavenie „Arzenik a staré dámy“ 

- Jesenné prázdniny – šarkaniáda a športovanie s animátormi 

- Basketbalový turnaj vo Svite a návšteva vianočného Popradu 

- Perníkovo 

- Výstavka „Čaro minulých Vianoc“ 

- Stretnutie s Mikulášom 2015 

- Vianočný koncert s vlašskou dychovou hudbou 

- Valentínska party 

- Tvorivá dielňa „Valentínky“ 
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- Krehká krása kraslíc 2016 

- Tvorivá dielňa „Veľkonočné prekvapenie“ 

- Čítame už sami 

- Po stopách prírody 

- Deň zdravej výživy 

-  Svetový deň vodiacich psov 

- Deň matiek 2015 

- Tvorivá dielňa „Máme radi maminu“ 

- Funville Hozelec 

- 40. ročník stolnotenisového turnaja o Veľkú cenu mládeže Sp. Vlách 

- MDD 2015 

- Medzinárodný futbalový zápas detí s Tymbarkom 

- Oslavy mesta 2015 

 

Okrem týchto akcií majú deti a členovia centra voľného času vlastné aktivity 

a zaujímavý program v jednotlivých záujmových útvaroch pod vedením ich vedúcich. 

Prezentácia CVČ a jeho činnosti sú hlavne prostredníctvom krúžkov, aktivít, kurzov, táborov a  

podujatí rôzneho charakteru počas celého roka. 

Na komunikáciu a prezentáciu slúži aj vývesná tabuľa umiestnená pri kancelárii CVČ. 

Samozrejmosťou v dnešnej dobe je aj webová stránka: www.spisskevlachy.sk/cvc, 

facebook. 

 

7. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach centra: 

Naša činnosť neprebieha vo vlastných priestoroch a z tohto dôvodu úzko 

spolupracuje a využíva priestory ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy. Podľa charakteru 

niektorých záujmových útvarov využívame aj iné priestory (CSŠ Komenského 6, 

Spišské Vlachy; Hasičský dom Spišské Vlachy a športoviská v meste. Zároveň CVČ 

je  správcom Poštovej banka arény v Spišských Vlachoch. 

V spolupráci s externými pracovníkmi počas celého roka sme zabezpečovali 

technické a materiálne zabezpečenie krúžkov podľa charakteru jednotlivých činností 

a požiadaviek vedúcich. 

8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti 

centra voľného času: 

Finančné zabezpečenie CVČ rok 2015  

1. Dotácie z rozpočtu mesta – originálne kompetencie: 37.196,35 € 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (zápisné) : 1.920,- € 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 1.404,- € 

4. Finančné prostriedky od okolitých obcí: 1.460,- €   

5. Iné finančné prostriedky: 2.024,97 – sponzorský dar od Nadácie Jozefa Salaja 
 

      Rozpočet Centra voľného času Spišské Vlachy bol tvorený z viacerých zdrojov. Vzhľadom 

k tomu, že naše školské zariadenie je súčasťou originálnych kompetencií, nevzťahuje sa naň 

normatívny spôsob financovania. Rozpočet CVČ je priamo závislý na objeme podielových daní 

v mestskom rozpočte. Hlavný zdroj príjmu teda tvorili finančné prostriedky pridelené z rozpočtu 



mesta  a ostatné, vedľajšie príjmy tvorili: príspevok zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy a 

príspevok od rodičov, granty 

9. Cieľ v koncepčnom zámere CVČ 

- rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mladých ľudí 

- podporovať ich tvorivosť 

- vytvárať podmienky pre všestranný a harmonický rozvoj osobnosti v duchu 

tolerancie  a humanizmu 

- rozvíjať sociálne kompetencie 

- budovať vzťah k trvalým spoločenským hodnotám 

- pestovať návyky vedúce k celoživotnému vzdelávaniu 

- ochraňovať životné prostredie 

- prevenciou predchádzať nežiaducim sociopatologickým javom 

Koncepčný zámer a jeho plnenie v školskom roku 2015/2016 

V školskom roku 2015/2016 sa nám z časti podarilo naplniť zámer koncepcie a udržať počet 

členov v záujmových krúžkoch aj s ohľadom na sťaženú zmenenú legislatívu ale aj nepostačujúci 

prísun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.  

Centrum voľného času má nezastupiteľné miesto vo voľnočasových aktivitách detí a mládeže 

nie len zo Spišských Vlách, ale aj miest a obcí blízkeho okolia. Ohlasy rodičov sú pozitívne a sú veľmi 

radi, že sa venujeme našim členom v krúžkovej činnosti, ale aj všetkým ostatným v rámci našich 

aktivít a akcií, ktoré pripravujeme s organizáciami mesta alebo mestom samým. 

Preto by bolo dobré v budúcnosti zohľadniť navýšenie rozpočtu o sumy akcií, ktoré mesto 

plánuje pripravovať cez centrum voľného času alebo v spolupráci s ním.  

Zároveň by zvýšený  rozpočet napomohol k lepšej a kvalitnejšej záujmovej činnosti, čo neumožňuje 

doterajšia výška financií.  

Skvalitnila sa aj koncepčná a kontrolná činnosť, spolupráca a metodická pomoc externým 

pracovníkom. V plánoch rozvoja a koncepcii budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku. 

10. SWOT analýza 

Silné stránky 

- vyhovujúce umiestnenie zariadenia, príjemné prostredie 

- priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené 

- skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania a organizovaní voľného času 

- dobrá úroveň propagácie činností CVČ 

- ponuka činností pre všetky vekové kategórie 

- vynikajúce vzťahy so spolupracujúcimi subjektmi 

- záujem mesta o podporu voľno časových aktivít pre deti a mládež 

- prejavený záujem zo strany cieľových skupín 

- nárast počtu členov v záujmových útvaroch 

- referencie o spokojnosti zo strany účastníkov, verejnosti 

Slabé stránky 

- nízky počet interných pedagogických zamestnancov 

- takmer žiadna klubová činnosť (predovšetkým činnosť v oblasti otvorených klubov, 

nemáme pracovníkov) 

- nezáujem zo strany detí a mládeže o letnú činnosť 

- nedostatočná úroveň finančných motivačných faktorov pre zamestnancov 

 

 



Príležitosti 

- zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež 

- podpora aktívneho využívania voľného času 

 

Ohrozenia 

- nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a klesajúci záujem zo strany detí ( dôvodom je 

zmena legislatívy a financovania centier voľného času – deti a rodičia by záujem mali, ale 

okolité dediny a obce nie sú ochotné uvoľniť peniaze na voľnočasové aktivity). 

 

Návrhy opatrení: 

- neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov a nové záujmové útvary 

- zo strany pedagogických pracovníkov a dohodárov využívať všetky avizované 

ponuky ďalšieho vzdelávania zo strany IUVENTY a MPC 

- nárokovať na zriaďovateľa samostatné priestory, postupné doplňovanie inventáru 

- žiadosť o zvýšenie rozpočtu pre centrum voľného času na rok 2017. 

 

V Spišských Vlachoch dňa 27.10.2016 

Vypracovala: 

 

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

           Mgr. Mária Suchá 

 riaditeľka centra voľného času 

 

 

 Dňa 28.10.2016  sme boli na zasadnutí Rady CVČ oboznámení a berieme na vedomie Správu 

o výchovno vzdelávacej činnosti CVČ Spišské Vlachy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016.  

Vyjadrenie rady Centra voľného času tvorí prílohu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach CVČ. 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa 31.10.2016 

 

 

 

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

Marián Sokolský 

predseda Rady CVČ Spišské Vlachy 

 

 

Za mesto prevzal dňa: ................................... 

 

 

 

--------------------------------------------- 

pečiatka a podpis 



Rada Centra voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61  Spišské Vlachy 

 

Vyjadrenie k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach CVČ  

za školský rok 2015/2016 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za 

školský rok 2015/2016 predložila riaditeľka Centra voľného času rade CVČ v zákonom 

stanovenom termíne.  

 Predložená správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. Správa 

prehľadne oboznamuje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti, o vytváraní podmienok, 

organizovaní a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej 

činnosti pre deti a mládež v priebehu celého školského roka.  

 CVČ sa svojou príležitostnou činnosťou aktívne zapája a zároveň spolupodieľa na 

organizovaní kultúrnych a športových podujatí  v meste Spišské Vlachy a v blízkom okolí.  

  Hlavné ciele v koncepčnom zámere rozvoja CVČ boli splnené a v SWOT 

analýze bolo poukázané na silné a slabé miesta s odporúčaním venovať viac pozornosti na ich 

prekonávanie.  

 Je možné konštatovať, že správa spĺňa požiadavky vyhlášky, je prehľadná a sú v nej 

pravdivé informácie o činnosti CVČ.  

 Na základe uznesenia Rady Centra voľného času zo dňa 31.10.2016 žiadame mestské 

zastupiteľstvo, aby pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 prihliadalo na dôležitosť zachovania 

Centra voľného času v Spišských Vlachoch. Jeho vysoké referencie zo strany rodičov žiakov, 

žiakov samotných ako aj verejnosti je dostatočným dôvodom na to, aby sa mestské 

zastupiteľstvo  zaoberalo touto problematikou a to navýšením ročného rozpočtu 2017 pre 

zariadenie tak, aby mohlo  dostatočne pokryť mzdové a prevádzkové náklady na svoju 

činnosť.    

 Odporúčame zriaďovateľovi túto správu schváliť.  

V Spišských Vlachoch 31.10.2016 

 

   Marián Sokolský 

 Predseda rady CVČ  


