
 
 

 
I. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
Jednou z prvoradých úloh centra voľného času je komplexné, účelové a rozumové 

využitie voľného času u detí a mládeže. Rozumné využitie voľného času či už počas 
školského roka alebo počas prázdnin vo forme záujmových krúžkov alebo jednotlivých akcií 
patrí medzi základné činnosti centra voľného času. Za pomoci týchto krúžkov a jednotlivých 
akcií, ktoré môžu mať rozmanitý charakter, sa centu voľného času darí pozitívne ovplyvniť 
život mladých ľudí ako sa mu rovnako darí aj pozitívne ovplyvniť osvojenie si komunikácie, 
tvorivú činnosť, vzťah ku edukácií v každej oblasti a podobne. 

Centrum voľného času v Spišských Vlachoch  podporuje u detí a mládeže ich 
kreativitu a tvorivosť, ktorú sa v každom ohľade snaží rozvíjať rovnako ako ju aj zúročiť.  
 

Veríme, že centrum voľného času môže priaznivo ovplyvniť generáciu mladých ľudí 
i vďaka vašej pozornosti a podpore.  

 
Údaje o počte členov záujmových krúžkov: 
Počet  krúžkov: 19 
Počet detí navštevujúcich ZÚ: 238 
 
PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE: 
 
Pedagogickí zamestnanci: 
Poverená riaditeľka CVČ:     Mgr. Mária Suchá 
Vychovávateľ:     Bc. Barbora Ježová (od 1.1.2015) 
Absolventská prax / ÚPSVaR:    Mgr. Martina Lešková / 1 mesiac/ 
 
Nepedagogickí zamestnanci: 
Ekonómka:      Mgr. Mária Sokolská 
 
Externí vedúci záujmových útvarov: 19  (vedúci záujmových útvarov) 
Gurčík A., Pavlik E., Pavliková T., Poradová M., J., Šiška J.,  Sokolský M.,  Filipová I., 
Pokrivčáková D., Čurillová E., Baloga V., Nehilová A., Michlik P., Kolej R., Labanc Š., 
Sokolský S., Olejár P., Rendošová V., Čurilla M., Kočišová S. 
 
Poradný orgán: 
Školská rada: Marián Sokolský, Mgr. Mária Sokolská, Mgr. A. Nehilová, Ing. Juraj Jánošík 
a PaedDr. Marcela Satmaryová 

• Prehľad niekoľkých udalostí, ktoré sme realizovali: 
• September:  divadelné vystúpenie „Ženský zákon“, divadelné predstavenie „Dlhý, 

Široký a Bystrozraký;                   
• Október:     posedenie pri príležitosti  „Mesiaca úcty k starším“ s vystúpením našich 

detí, výtvarná súťaž „Šarkan jesene“, divadelné predstavenie „Nemá kocúr večne 
hody“; Návšteva „fun ville“ Hozelec; 

•  November: súťaž v zbere gaštanov „Gaštanko 2014“, Aquapark delňa Prešov, tvorivé 
dielne „Eko šperk“; 



 2 

• December:  výtvarná súťaž „Svetlo pokoja“, pečenie perníkov „Perníkovo 2014“, 
Vlašské Vianočné trhy 2014, súťaž pre deti MŠ „Vianočný stromček vtáčikom“, 
Vianočný koncert s dychovou hudbou „Vlašanka“; 

• Január: súťaž na ľade „Bláznivá korčuľa“, Deň maškrtných jazýčkov, zájazd „Ľadové 
sochy -  Hrebienok“ Vysoké Tatry; 

• Február:  tvorivé dielne „Pripravím si Valentínku“, Valentínska party, a Valentínska 
diskotéka; 

• Marec: Deň dravej výživy, basketbalový turnaj mládeže, zájazd „Festival hračiek“ 
v Poprade,  

• súťaž „ Krehká krása kraslíc“ IV. ročník, divadelné predstavenie „Jánošík alebo 
pravda je len jedna“, Jarná tvorivá dielňa, oslava Dňa učiteľov, návšteva KRYTEJ 
STRELNICE v Sp. Novej Vsi;  

• Máj:    oslava 1. mája -  Sabinka, slávnostná akadémia“ Dňa matiek“, jarná časť „ 
školskej hokejovej a hokejbalovej ligy žiakov 1. stupňa, zájazd Nyiregyháza – ZOO 
a oceanárium Maďarsko;   

• Jún:  futbalový turnaj žiakov – Sp. Vlachy – Tymbark (Poľsko), 39. ročník VEĽKÁ 
CENA Spišských Vlách mládeže, hokejbalový turnaj žiakov o  Pohár nadácie poštovej 
banky, súťažno – zábavné popoludnie s praktikantom „Láry-fáry“, MDD spojené 
s prehliadkou DFS z okolia pod názvom Dýnom – dánom 2015, Oslavy mesta 2015.       
                                                      
V školskom roku 2014/2015 sa do záujmových útvarov prihlásilo 238 členov. 

Úsek CVČ Počet ZÚ Počet detí v ZÚ 

Telesno-športová oblasť 9 134 

Turisticko-branná oblasť 3 33 

Kultúrno-umelecká oblasť 2 35 

Spoločensko-vedná oblasť 2 18 

Vzdelávacia oblasť 1 18 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 2 20 

Pracovno-technická oblasť 1 9 

     
 
* Opísaný stav je zhrnutie výchovno – vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2014/2015 

činnosti centra voľného času. Z dôvodu zníženia rozpočtu sme pristúpili k určitým 

opatreniam.  
- ukončili sme dohody s vedúcimi záujmových útvarov, ktorých členovia mali viac ako 18 
rokov (futbal dorast, futbal A, aerobic) 
-  znížili sme stav o interného zamestnanca na pracovnú zmluvu (administratívny úväzok 
k 31.07.2015 a úväzok vychovávateľa k 24.08.2015)- Bc. Barbora Ježová 
- na materiálne zabezpečenie záujmových krúžkov a niektorých akcií cvč (futbalový turnaj 
Spišské Vlachy – Tymbark, hokejbalové turnaje, prehliadka detských folklórnych súborov 
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Dýnom – dánom atď.) boli použité získané sponzorské prostriedky (Nadácia p. Salaja). 
Sponzorské finančné prostriedky od podnikateľov a priateľov cvč sú využívané ako na 
fungovanie niektorých záujmových útvarov tak aj na pripravované aktivity cvč pre deti 
a mládež, ale aj širokú verejnosť.  
- hľadáme možnosť zamestnať pracovnú silu na výpomoc cez ÚPSVaR. 
- zvýšili sme členské poplatky na čiastočnú úhradu nákladov CVČ (2,10 dieťa;6,- 
dospelý;7,50 dieťa z obce, ktorá nespolupracuje) 
- snažíme sa presvedčiť aj okolité mestá a obce o svojej záslužnej a účelnej práci smerovanej 
k deťom nie len z nášho mesta, ale aj blízkeho okolia. Mnohých sme svojou činnosťou  
presvedčili a zmluvy uzatvorili s nami nový „členovia“ – Krompachy a Kolinovce. 
V nasledujúcom školskom roku by sme radi oslovili ešte ďalších, ktorí doposiaľ váhajú ..... 
- krúžkovú činnosť začíname až od 1.10.201, z dôvodu zníženia výdajov na mzdy pre 
dohodárov- vedúcich krúžkov. 
- ponúkame úhradu krúžku aj pomocou vzdelávacích poukazov 
- znížená odmena za 1 hodinu výchovnej činnosti (bližší rozpis v bode C) 
 

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 
Na základe schváleného rozpočtu  uznesením  č. 45/VII/2015 zo dňa 20.03.2015 sa na Vás 

obraciame so žiadosťou o navýšenie rozpočtu  o 2.001,13 €. Doterajšie finančné prostriedky 
sa ukázali pre nás ako rozpočtovú organizáciu zriadenú   Mestom Spišské Vlachy v období 
fungovania za nepostačujúce aj napriek opatreniam, ktoré som uskutočnila hneď ako som 
sa dozvedela o zníženom rozpočte pre našu organizáciu. 
 
     Poslaním centra je:  

� usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže vo všetkých tematických oblastiach 
výchovy, 

� podieľať sa na formovaní užitočného trávenia voľného času, 
� zabezpečiť odbornosť, profesionalitu neformálneho vzdelávania, 
� dať mladým ľuďom šancu zažiť úspech, 
� participovať na živote centra, mesta, regiónu, 
� poskytovať metodickú, poradenskú pomoc v oblasti aktivít vo voľnom čase, 
� koordinovať a zabezpečiť obvodné kolá predmetových olympiád a športových súťaží.  

   
           Naše centrum vo výchovno-vzdelávacej činnosti kládlo dôraz na všetky tematické 
oblasti podľa výchovného programu a zabezpečovalo všetky aktivity v súlade s legislatívou – 
vyhláškou o centre. 
     Boli  to  tieto formy činnosti: 

1.  Pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch, kluboch 
              2.  Príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží 

                                    3.  Prázdninová činnosť 
                                    4.  Spontánna činnosť 
                                    5.  Spolupráca s mestom, občianskymi združeniami,  školami 
                                    6.  Informačné  a poradenské  aktivity 
                                    7.  Projekty 

 
* Z dôvodu lepšieho sa zorientovania v danej problematike som pripravila predbežnú 

prognózu na školský rok 2015/2016 ohľadom počtu krúžkov, počtu vedúcich záujmových 

útvarov a predbežnú analýzu potrebných finančných prostriedkov na obdobie od septembra 

do decembra 2015. 
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Počet záujmových útvarov:  15 + 3 ( v rámci mojej činnosti) 
Futbal prípravka –  Ing. Eugen Pavlik a        Tatiana Pavliková        ( počet detí 30)      
Futbal mladší žiaci –     Matúš Biroščák   (počet detí 15)       
Futbal starší žiaci –     Gejza Pulen     (počet detí 15) 
Stolný tenis –      Anton Gurčík    ( počet detí 22) 
Basketbal –      Adam Rendoš    (počet detí 15) 
Športovníček  (MŠ Kolinovce) –             Adam Rendoš              ( počet detí 12) 
Klub mladých  rybárov –    Jozef Šiška     ( počet detí 12) 
Klub mladých  priateľov prírody „Zlatý parožtek“ Rastislav Kolej   (počet detí 12) 
Lukostreľba  -     Peter Michlík     (počet detí 8) 
Rande s prírodou –        Viktória Rendošová       (počet detí  15) 
Z každého rožka troška –                              Mgr. Adria Horváthová  (počet detí  12) 
Potulky Spišom (turistika 1. stupeň)  PaedDr. Zlatica Kožárová  (počet detí 12) 
Mažoretky –      Ivana Filipová       (počet detí 16) 
DFS Radosť –     Mgr. Anna Nehilová       (počet detí 13) 
Šachový krúžok –     Andrej Slatkovský       ( počet detí 12) 
 

Počet detí: 221 
Počet  vedúcich: 15 
Tvorivec – Mgr. Mária Suchá   
Kulinár –   Mgr. Mária Suchá    
Bedminton –Mgr. Mária Suchá  
Klub Maco – príležitostná činnosť pre deti a ich rodičov 
 

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 
 

Centrum voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61  Spišské Vlachy 
 

 Analýza transferov a finančných prostriedkov podľa mesiacov.... prognóza na mesiace od 

septembra do decembra . 

 
 

január február marec apríl máj jún júl august 
septemb

er 
október 

novembe
r 

decem
ber 

spolu 

1. 
rozp

is 
4324 4324 752 3900 3900 2175 1600 1600 2175 2750 2750 2750 33000 

2. 
rozp

is 
4324 4324 3002 4000 4000 4000 1600 1600 1538 1538 1537 1537 33000 

úpr
ava 

4324 2385,17 4940,83 4200 4000 4000 1500 1500 1538 1538 1537 1537 33000 

mzd
y 

       2.260,22 1953,03 2734,66 2734,66 
2734,6

6 
12.417,23 

výd
avk
y 

            744,40 

                     26.850,-€  6.150,-   
Reálne príjmy: 
Obce: od 1.1.2015 do 30.06.2015 ................ 1100,- € 
 od 01.09.2015 do 31.12.2015 ..........   755,- € 
Členské poplatky: 221 detí x 2,10 x 5 mesiacov =2320,50,- € 
Vzdelávacie preukazy: 45 x 12                           =   540,-€ 
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Výdavky do decembra 2015: UNICA poistenie: 180,- € 
    Poplatky banky:        114,40 cca                                                                                            
    Telefón           80,- €   
    URBIS           70,- € 
    BOZP          140,- €  
    STRAVNÉ         160,- €                     

        744,40- € 
 

Náklady na mzdy: účet k 03.09.2015 – 1. 610,22 €     Výplaty: = 2.260,22 € 
           október (septembrové výplaty):     1953,03                     = 1953,03 € 
           november (októbrové výplaty):      1953,03 + 781,63      = 2734,66 
                      december (novembrové výplaty):   1953,03 + 781,63      = 2734,66  
           decembrové výplaty:         1953,03 + 781,63      = 2734,66 

               12.417,23 € 
 
Rozpis miezd pre vedúcich záujmových útvarov. 
* pozn. kvalifikovaný vedúci má 4,-€ /h, nekv. VŠ – 3,-€/h, SŠ – 2,20 €/h 
 
 
Rovnica výpočtu miezd na vedúcich (ODHAD):  
Vedúci záujmových útvarov:  
28(počet hodín za týždeň)x4 (odmena za hodinu)x4 ( týždne)    = 448,- 
8x3x4          = 96,- 
4x2,20x4                   = 35,20 
SPOLU: 579.20 € x 1,3495 (34,95% odvody zamestnávateľa)      = 781,63 € 
 
Na mzdy je potrebné  cca  12 417,23 – 6. 150 = 6.267,23 + 744,40 (výdavky) = 7.011,63 
Príjmy: 1.100 (obce) + 2320,50 (členské) + 540,- (vzdelávacie) = 3.960,50 
 
7.011.63 – 3.960,50 = 3.051,13 – 1.050,-€ (refundácia mzdy a odvodov pre správcu 
Poštová banka aréna = 2001,13 €. 
 
                   Vypracovala : Mgr. Mária Suchá 
 

D) Dopad na personálne náklady: 
žiadne, snažíme sa získať pracovnú silu z ÚPSVaR cez dobrovoľnícku prácu. 
 

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) 
suma je minimálna, ostatné potreby a  finančné prostriedky by sme chceli získať 
od sponzorov, projektov..... 

 
H) Riešenie odporúčané spracovateľom. 

  
Verím, že môj návrh prijmete.    Vypracovala: Mgr. Mária Suchá 

                  pov. riaditeľka CVČ 
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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 
predložený návrh riaditeľky centra voľného času Mgr. Mária Suchej o navýšenie rozpočtu 
o 2001,13- € . 
 
      II. schvaľuje..... 
navýšenie rozpočtu pre centrum voľného času v Spišských Vlachoch, Ul. Komenského 6, 
Spišské Vlachy o sumu 2001,13 €. 

 



Centrum voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 

 

p. primátor  

Ľubomír Fifik 

SNP 34 

053 61 Spišské Vlachy 

 

Naša značka:        Vybavuje:    Spišské Vlachy 

    62/2015    Mgr. Mária Suchá       04.09.2015 

 

 

Vec:  

Žiadosť o navýšenie rozpočtu  

 Na základe schváleného rozpočtu  uznesením  č. 45/VII/2015 zo dňa 20.03.2015 sa na 

Vás obraciame so žiadosťou o rozpočtu  o 2.001,13  €. Doterajšie finančné prostriedky sa 

ukázali pre nás ako rozpočtovú organizáciu zriadenú   Mestom Spišské Vlachy v období 

fungovania za nepostačujúce aj napriek opatreniam, ktoré som uskutočnila hneď ako som 

sa dozvedela o zníženom rozpočte pre našu organizáciu, ktoré sú bližšie rozpracované 

v prílohe – dôvodovej správe centra voľného času. 

 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Mária Suchá 

pover. riaditeľka cvč 

 


