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Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice  

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za školský rok 2018/2019 

 

          Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 

vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej 

vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

1. Základné údaje – kontakty : 

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času 

Adresa školského zariadenia : Orgovánová 5, 040 01 Košice 

Telefón : 0556411411    email : cvc@cvckosice.sk 

Elokované pracoviská:  EP Charkovská 1 

                                       EP Juhoslovanská 2 

                                      EP Kórejská 1 

                                      EP Nižná úvrať 26 

                                      EP Popradská 86 

                                       EP Starozagorská  8 

Externé pracoviská: plavárne, gymnastická telocvičňa, telocvične, ihriská... 

Webová stránka školského zariadenia :  www.cvckosice.sk 

Zriaďovateľ školského zariadenia:  Mesto Košice 
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Vedenie školského zariadenia: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Alena Mocná 

od 1.2.2019 poverená vedením 

Mgr.Denisa Drimáková 

od 1.7.2019 riaditeľka CVČ 

Mgr.Denisa Drimáková 

+421918320631 

+421917484862 

mocna@cvckosice.sk 

 

drimakova@cvckosice.sk 

ZRŠ pre PČ Mgr. Denisa Drimáková +421917484862 drimakova@cvckosice.sk 

ZRŠ pre EP Ing. Jaroslava Kastelovičová +421911389189 kastelovicova@cvckosice.sk 

ZRŠ pre ZÚ RNDr. Helena Labovská +421911873169 labovska@cvckosice.sk 

Koordináýtor 

EP 

Ľudmila Mrázová 

Popradská 86 

+421918807163 mrazova@cvckosice.sk 

koordinátor 

EP 

Mgr. Nicol Mikolajová 

Charkovská 1 

+421915914625 mikolajova@cvckosice.sk 

 Mgr. Viktória Kiktavá 

Štefaniková – Juhoslovanská 2 

Od 1.6.2019 Mgr.Miriam 

Bérešová 

+421917433018 

 

 

kiktava@cvckosice.sk 

 

beresova@cvckosice.sk 

 Mgr.Jana Ferenc, Kórejská 1 +421918683816 ferenc@cvckosice.sk 

 Mgr. Pavol Novotný 

Orgovánová 5 

+421918683819 novotny@cvckosice.sk 

 Mgr. Ágnes Hornyák 

Starozagorská 8 

+421918683815 hornyak@cvckosice.sk 

 RNDr. Marián Labovský 

Nižná úvrať 26 

+421905344472 labovsky@cvckosice.sk 

Ekonómka Ing.Ingrid Novotná +421918621359 novotna@cvckosice.sk 

Hospodárka  Ing. Martina Schreiberová +421917823920 schreiberova@cvckosice.sk 
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Údaje o Rade školského zariadenia :  

 

Poradné orgány školského zariadenia:  

 

 

P. č.  

 

Názov záujmovej oblasti 

 

garant 

1. SPOLOČENSKO VEDNÁ Mgr. Lucia Lyková 

2. PRÍRODOVEDNO ENVIROMENTÁLNA RNDr. Jana Drábiková 

3. PRACOVNO TECHNICKÁ Mgr. Pavol Novotný 

4. ESTETICKO KULTÚRNA Miroslava Balušeskulová 

5. TELESNÁ A ŠPORTOVÁ Andrea Tilková 

6. PRÁCA S MLÁDEŽOU RNDr. Marián Labovský 

7. PRÁCA S HANDICAPOVANÝMI DEŤMI 

A MLÁDEŽOU  

Mgr. Janka Štefániková 

 

 

Rada školy: 

 

Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Pavol Novotný/pedagogický zamestnanec 

Členovia Rady školského zariadenia za:  

pedagogických zamestnancov Ing. Eva Jenčušová 

ostatní zamestnanci školy Ing. Darina Bištová 

zástupcovia rodičov Diana Csizmárová 

 Ing. Danka Ihnátová 

 Beáta Koľová 

 Radoslav Tomčo 

zástupcovia zriaďovateľa Bc.Martin Seman 

 Ing. Adrián Weiszer 

 Mgr. Marcel Vrchota 

 Mgr. Beáta Lopušniaková 
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2. Štatistické údaje o školskom zariadení k  31. 8. 2019 : 

 

Pravidelná záujmová činnosť  

2.1 Celkový počet detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ v záujmových útvaroch:  

Pracovisko CVČ 

Počet 

detí do 5 

rokov 

Počet detí od 5 do 15 rokov Počet 

detí     od 

15 do 18 

rokov 

Počet 

dospelých     

od 18 

rokov 

Trvalý pobyt 

v meste Košice 

Trvalý pobyt 

mimo mesta 

Košice 

Orgovánová 5 19 326 9 13 0 

EP Popradská 86 7 298 18 8 0 

EP Kórejská 1 0 18 0 0 0 

EP Juhoslovanská 2 14 451 15 3 0 

EP Charkovská 1 11 148 15 5 0 

EP Starozagorská 8 18 177 4 2 0 

EP Nižná úvrať 26 2 18 0 0 0 

Externé pracovisko na ZŠ  0 2796 245 78 0 

Externé pracovisko na MŠ 62 279 15 0 0 

Externé pracovisko mimo 

MŠ, ZŠ 
21 440 13 19 0 

 

  Činnosť záujmových útvarov: 

Zameranie ZÚ 

Počet 

záujmových 

útvarov 
členov stretnutí hodín 

Spoločensko-vedná oblasť 62 768 2275 4510 

Prírodovedno-enviromentálna oblasť 11 76 462 1014 

Pracovno-technická oblasť 34 279 1241 2478 

Esteticko-kultúrna oblasť 154 1665 5698 11756 

Telesná a športová oblasť 198 2749 6435 12990 

Práca s handicapovanými deťmi a 

mládežou 
4 30 160 360 

Spolu                                                  462 5567 16271 33108 
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Prehľad počtu záujmových útvarov podľa pracovísk  

CVČ 
Počet záujmových 

útvarov 

Počet členov 

záujmových 

útvarov 

Počet 

stretnutí 

Počet 

hodín 

Orgovánová 5 35 367 1370 2740 

EP Popradská 86 45 331 1720 3480 

EP Juhoslovanská 2 41 483 1564 3228 

EP Kórejská 1 3 18 125 250 

EP  Charkovská 1 21 179 819 1838 

EP Starozagorská 8 30 201 1125 2450 

EP Nižná úvrať 26 3 20 116 258 

Externé pracovisko na ZŠ 225 3115 7606 15212 

Externé pracovisko na MŠ 34 360 1020 2040 

Externé pracovisko mimo MŠ, 

ZŠ  
25 493 806 1612 

Spolu 462 5567 16271 33108 

 

Medzi najväčšie úspechy našich členov krúžkov v šk. roku 2018/2019  patria: 

 

• Plastik model Gelnica 2018 – medzinárodná súťaž, v ktorej si členovia záujmového útvaru Plastikový 

modelár prevzali 19 umiestnení. Najúšpešnejší plastikový modelári, ktorí nosia ocenenia pravidelne sú 

Maximilián Krempaský, Šimon Scholtz, Matúš Zajac a Samuel Brna. 

• O putovný pohár Bielych albatrosov 2018, Bardejov – medzinárodná súťaž, v ktorej naši členovia 

záujmového útvaru Plastikový modelár si prevzali 13 umiestnení. 

• Plastic model Čaňa 2018 – celoslovenská súťaž, v ktorej naši členovia záujmového útvaru Plastikový 

modelár si prevzali 12 umiestnení. 

• Plastik model Košice 2018 – medzinárodná súťaž, v ktorej naši členovia záujmového útvaru Plastikový 

modelár si prevzali 19 medailí. Najúspešnejší plastikový modelári, ktorí nosia ocenenia pravidelne sú 

Samuel Čuraj, Filip Kmec, Samuel Chihada, Maximilián Krempaský, Šimon Scholtz, Matúš Zajac, 

Tomáš Hajduk, Branislav Benčo, Daniel Písečný, Peter Huraj  a Samuel Brna. 

• Rec Play 2018 - celoslovenská filmová prehliadka amatérskych filmov  -  film Prestávka (kolektív 

autorov) ocenenie Top film (záujmový útvar Detská filmová spoločnosť 
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• Cineama 2018 – celoslovenská filmová prehliadka amatérskych filmov v Nitre, kde film Dušičky 

(kolektív autorov) získal 3. cenu, film Prestávka (kolektív autorov) získal postup v konkurencii 13 

animovaných filmov z celého Slovenska (záujmový útvar Detská filmová spoločnosť).  

• Spev bez hraníc – celoslovenská spevácka súťaž – Anna Zacharová a Marina Majerčák  získali 3. 

miesto (záujmový útvar Mladý spevák) 

• Čas na rybu – 3. miesto časopis Golem 3. miesto Karolína Janke,  

• Môj koníček – celoslovenská výtvarná súťaž – 2 ceny poroty – Ema Baníková a Dávid Macejka 

• Bienále animácií Bratislava – celoslovenská výtvarná súťaž - Kamila Hu Qing 

• Súťaž flipbookov – celoslovenská výtvarná súťaž – 2. miesto – Martina Grodná 

• Vták roka 2018 – celoslovenská súťaž, ktorú organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť -Tamara 

Sedláková – špeciálna cena (záujmový útvar Keramika). 

 

Iná záujmová činnosť  

 
Príležitostná záujmová činnosť:       

• celkový počet predmetových olympiád, vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 14 x 4 okresy, 2151 detí 

  

• celkový počet postupových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 5 x 4 okresy, 320 detí 

• celkový počet športových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR:  14 súťaží 4 okresy, 3640 detí 

   3 krajské kolá, 398 detí  

•  celkový počet iných športových súťaží:   57 súťaží, 3605 detí     

• celkový počet ostatných miestnych podujatí pre deti a mládež:  1295 podujatí,  24 089 žiakov 

 

Prázdninová činnosť (vrátane leta 2019): 

• celkový počet táborov, z toho letných:  19 letných prímestských táborov (772 detí) , 3 pobytové 

tábory (66 detí)     

• celkový počet iných prázdninových aktivít:  24x planetárium, 13x prázdninové kluby, 5x  

prázdninová stolnotenisová liga (cca 900 účastníkov ešte do konca leta) 

      

Záujmové kluby pre mládež: 

• celkový počet klubov pre deti, mládež a dospelých :  28 klubov 

• celkový počet členov v kluboch za šk.rok 2018/2019: 400 členov 

• KEMP (Košický mládežnícky parlament) mal v tomto školskom roku 11 členov, z toho aktívnych na 

konci ostalo osem. Klub svoju činnosť zameral na tvorbu a realizáciu  vlastných projektov. Na mesačnej 

báze boli zorganizované besedy a workshopy na témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí, zorganizovala sa 

výmena šatstva a stretnutia s partnerskými organizáciami, ako RMKK a Iuventa. Tieto stretnutia boli 

natoľko podnetné, že v apríli boli pripravené a podané dva solidárne projekty v programe Erasmus plus, 

momentálne očakávame výsledky ich posúdenia. V júni sme ako partnerská organizácia realizovali 

medzinárodnú mládežnícku výmenu pod organizačným dohľadom mládežníkov z KEMPu s veľmi 
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pozitívnym ohlasom všetkých účastníkov. V budúcom školskom roku plánuje KEMP pokračovať 

v realizácii schválených projektov a v príprave nových. 

• Cena vojvodu z Edinburghu - v školskom roku 2018/2019 sme opäť zaznamenali nárast záujemcov 

o absolvovanie bronzovej a striebornej úrovne ceny vojvodu z Edinburghu (Dofe). V tomto školskom 

roku si prevzalo bronzovú medailu 20 účastníkov programu a striebornú jeden účastník. Vedúcimi 

nášho centra Dofe sa stali aj učitelia z Gymnázia Poštová, kde je momentálne prihlásených 68 

mládežníkov na plnenie bronzovej a striebornej úrovne. V septembri 2019 si cenu na oboch úrovniach 

prevezme spolu 30 mladých ľudí . 

Metodicko – poradenská činnosť: 

• počet vlastných vzdelávacích podujatí pre dospelých   4 seminárov, 101 účastníkov 

• počet podujatí pre dospelých organizované inými subjektmi   23 podujatí, 1072 účastníkov   

• počet realizovaných projektov 2 projekty, 85 účastníkov  

 

Prehľad najvýznamnejších podujatí CVČ: 

 
V tomto roku centrum oslávilo 65.výročie založenia prvého centra v Košiciach. Veľkolepým divadelným 

pásmom v októbri tak v Štátnom divadle v Košiciach predstavilo pestrú činnosť, ale aj organizačné 

schopnosti celého tímu pracovníkov, ktorí sa na realizácii podieľali. K výročiu neodmysliteľne patrili aj 

sprievodné akcie ako výstava fotografií z minulosti a súčasnosti, volejbalový turnaj pre verejnosť, divadelná 

prehliadka kolektívov a stretnutie bývalých zamestnancov so súčasnými.     

Názov činnosti Počet zúčastnených 

detí, mládeže a 

dospelých 

Školská športová liga v spolupráci s OŠ MMK  (48) 3887  

Život a peniaze (vzdelávací program - finančná gramotnosť – 313x) 5749  

Súťaže s rôznym zameraním vyhlasované CVČ 46x 3854  

Veselý chodník – kreslenie na asfalt 1428  

Jednorázové podujatia (59) 2878  

Noc v CVČ (halloweenska, strašidelná, zázračná ... 7) 243 

Mikuláš v CVČ (pre verejnosť, členov ZÚ, pre MŠ - 9) 920 

Karneval pre deti MŠ, členov ZÚ, verejnosť - 10 296 

Tvorivé dielne: Tvoríme na Vianoce, Ozdobme si jedličku, Pečieme 

medovníčky, Valentínske tvorenie, Originálne kraslice, Veľkonočné 

dielničky, Pre mamičky ...) 

 

390 

MDD pre MČ, verejnosť deti MŠ (10) 519 

Narodeninové oslavy (72) 654 

Výlety, kurzy lyžovania (11) 299 
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3. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia: 

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školského zariadenia 

 

A) pracovný pomer 

pracovný 

pomer 

fyzický počet 

pedagogických zamestnancov 

prepočítaný počet 

pedagogických zamestnancov 

TPP 29 29 

DPP 5 5 

znížený úväzok 0 0 

ZPS 1 1 

civilná služba 0 0 

na dohodu 331 331 

 

B) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 0 29 29 

 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 

3 3 

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:  

spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0 

špecial. inovačné štúdium 0 0 

špecial. kvalifik. štúdium 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 
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C) funkčné vzdelávanie riadiacich zamestnancov: 

Štúdium 

PVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ x áno x 12/2017 12/2019 x 

ZRŠ 2/2018 x x x x x 

ZRŠ 4/2018 x x x x x 

ZRŠ x x x x x x 

 

      D) Údaje o nepedagogických zamestnancoch školského zariadenia 

  

počet 

fyzický 

 

počet 

prepočítaný 

 

prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 

prac. pomer 

ukončený k .... 

vedúca ekonomicko 

hospodárskeho úseku 

1 1 TPP  

PaM 1 1 TPP  

hospodárka 1 1 TPP  

účtovníčka 1 1 TPP  

referent skladu a majetku 1 1 TPP  

školník 1 1 TPP  

vrátnik 6 6 TPP  

Údržbár 

 

6 6 TPP  

upratovačka 10 9,53 TPP  

odborný administratívny zam. 2 1,5 TPP  

referent správy budov 1 1 TPP  

pokladník 1 1 TPP  

Spolu: 32 31,03   
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    4. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školského zariadenia            

    do kontinuálneho vzdelávania: 

 

• adaptačné vzdelávanie : 3 (absolvovali)   

• aktualizačné vzdelávanie : 14 (Jenčušová, Bérešová , Novotný, Šantová , Jurenová, Krenická, 

Šimčáková, Hornyák– Informačná a internetová bezpečnosť – 5/2019 , Jenčušová , Kastelovičová,  

Mikolajová , Mrázová, Novotný – Mentoring a koučing v školskom prostredí – 3-62019  ,  Bérešová 

, Krenická, Hornyák– Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní – 5/2019, Bérešová , 

Šantová, Jurenová, Hornyák– Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel – 6/2019  , Jurenová , 

Krenická – Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti verbálnej 

a neverbálnej komunikácie – 6/2019                        

• Prípravné atestačné vzdelávanie: 1  (k 1. atestácii ukončil v 12/2018 Matiáš ) 

• inovačné vzdelávanie : 7  (Balušeskulová, Mrázová , Bérešová, Jurenová, Krenická -  Animácia ako 

nástroj pre nový rozmer vyučovania , Mgr. Nikola Mikolajová , Krenická– Výtvarné techniky a ich 

využitie v činnosti vychovávateľa) 

• špecializačné vzdelávanie : 0  

• funkčné vzdelávanie : 1 ( Mgr. Denisa Drimáková navštevuje funkčné vzdelávanie – predpokladaný 

záver je v decembri 2019)   

• kvalifikačné vzdelávanie : 0 

• funkčné inovačné vzdelávanie : 0  

 

    5. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 

Názov podujatia Počet detí, mládeže a dospelých 

Biela pastelka 153 

Výročie CVČ 470 

Halloween v Galérii 140 

Vianoce na Terase 230 

Vianoce na Jazere 97 

Vianoce na KVP 158 

Hlavná VIANOCE 280 

Veselý chodník 1428 

Košické Benátky 500 

Košický guľáš 400 

Dni Terasy 150 

Zemplínska karička 700 
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6. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie 

a stručná charakteristika: 

Naše mesto -– Nadácia Pontis – krajšie CVČ – zapojených 8 pracovísk / maľovanie brán a betónových 

stien, úprava okolia, maľovanie plota, úprava črepníkov, parapetov a stoličiek, 8.-9.6.2019 

Erazmus + - Let youth be, mládežnícka výmena ČR, Poľsko, SK, 19.-25.6.2019, 26 mladých ľudí poznávalo 

čo dokáže vytvoriť v kolektíve s jazykovou bariérou. Členovia Kempu prispeli svojimi znalosťami o našom 

meste a boli vynikajúcimi hostiteľmi pre zahraničným rovesníkov. 

 

7.  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom zariadení 

v školskom roku 2018/2019: 

V školskom roku v CVČ neboli vykonané žiadne inšpekcie. 

 

8.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školského zariadenia: 

CVČ pracuje v špecifických podmienkach, určených na mimoškolskú činnosť. Pre športové aktivity má 

k dispozícií 2 telocvične, ale záujem verejnosti o športové záujmové vzdelávanie si vyžaduje aj prenájom 

ďalších špecifických športovísk : plavárne, gymnastická telocvičňa,... Záujmové útvary esteticko-kultúrnej 

oblasti sú realizované v špeciálnych učebniach (divadelná sála, pódium, planetárium, hvezdáreň), pre 

tanečné záujmové útvary prispôsobujeme klasické miestnosti doplnením veľkých zrkadiel. V objekte Nižná 

Úvrať je priestor na ubytovanie, ale v súčasnosti stále prebieha administratívna zmena účelu budovy, 

nakoľko tento objekt bol pôvodne administratívnou budovou. Okrem priestorov – elokovaných pracovísk 

má CVČ k dispozícii aj Lodenicu, kde prebiehajú vodácke záujmové útvary a ekologické aktivity a záhradu 

s chatou Natašou, ktorú nevyužívame iba udržiavame vzhľadom na chýbajúcu vodu a elektrinu, ktoré sú 

pri činnosti s deťmi potrebné. Priestorovo budovy vyhovujú našim potrebám, ale sú vekom opotrebované 

a potrebovali by rekonštrukciu – výmena okien, oprava striech, modernizácia divadelnej sály, 

vzduchotechnika. Vzhľadom na náročnosť udržiavania budov pravidelne žiadame o  pomoc pri riešení 

havaríjnych situácii a podnetov od nájomcov (najmä v budove Charkovská a Juhoslovanská). 

 

9.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

školského zariadenia: 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa  

 

Príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i. 

 

1. – 8. mesiac 2018 

 

9. – 12. mesiac 

2018 

 

1. – 6. mesiac 2019 

 

Rok 2018 

 

1. – 6. mesiac 2019 

1 037 936 541 223 873 277 313 893 192 025 
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Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných 

zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:  

 

Spolu: 

 

prevádzkové náklady spojené  

s činnosťou školského zariadenia 

 

materiálne vybavenie 

potrebné pre školské zariadenie 

 

Iné: iné fin. prostr. získané 

podľa osobitných predpisov 

 

9. – 12. mesiac 

2018 

 

1. – 6. mesiac 

2019 

 

9. – 12. mesiac 

2018 

 

1. – 6. mesiac 

2019 

 

9. – 12. mesiac 

2018 

 

1. – 6. mesiac 

2019 

256 989 216 205 47 052 13 820 45 862 69 773 

 

10.  Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školského 

zariadenia  

Úlohy vyplývajúce z koncepčného zámeru sa podarilo čiastočne splniť a v nasledujúcom školskom roku 

budeme pracovať na ďalších, aby sa tento zámer v spolupráci so zriaďovateľom podarilo úspešne ukončiť. 

 

11.  SWOT analýza výsledkov školského zariadenia 

 

SILNÉ STRÁNKY  

✓ flexibilita a zanietenie zamestnancov 

✓ stála klientela 

✓ primerané poplatky čiastočnej úhrady nákladov za záujmové útvary  

✓ kvalitná organizácia a vysoká návštevnosť príležitostných činností  

✓ ponuka aktivít pre všetky vekové kategórie 

✓ dobré meno organizácie na verejnosti  

✓ úzka a dlhoročná spolupráca so samosprávou  

✓ vlastné planetárium a hvezdáreň, divadelná sála 

✓ efektívne využívanie priestorov na väčšine elokovaných pracovísk 
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SLABÉ STRÁNKY  

✓ nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy v budove EP Popradská 86  

✓ množstvo budov, nájomcov a vysoké zaťaženie ekonomicko-hospodárskeho oddelenia 

✓ vysoké finančné náklady na prenájom priestorov pre záujmové útvary zameraných na šport   

    (plaváreň, gymnastická telocvičňa)  

✓ zlý technický stav budov bývalých základných škôl v správe CVČ a časté havárie,          

     vyžadujúce urgentné riešenia 

✓ chýbajúca modernizácia priestorov – zvukotechnika, digitalizácia planetária, nefunkčné  

     sedadlá v divadelnej sále, keramické pece, staré okná 

✓ absencia vybavenia pre bezbariérový prístup handicapovaných  

 

PRÍLEŽITOSTI  

✓ získavanie sponzorov  

✓ rozvoj podnikateľskej činnosti – kurzy pre dospelých  

✓ získanie finančných prostriedkov a skúseností z projektov  

✓ rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi  

✓ rozšírenie ponuky o nové atraktívne záujmové útvary – získanie nových členov  

✓ možnosť využívania ubytovacieho zariadenia pre mládež 

✓ možnosť akreditácie nových vzdelávacích programov 

 

RIZIKÁ  

✓ poloha a horšia dostupnosť niektorých elokovaných pracovísk  

✓ predpísaná miera výchovnej činnosti a vysoká zaťaženosť  pedagogických zamestnancov  

✓ nízka motivácia zamestnancov  

 

12.  Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 

Rodičia v prípade záujmu prostredníctvom vychovávateľov získavajú informácie o činnosti dieťaťa 

v niektorom zo záujmových útvarov. Podmienky a činnosť, ktoré ponúkame, zabezpečujú pre rodičov a ich 

deti uspokojenie, pozitívne využitie voľného času ale aj nadväzovanie nových spoločenských zážitkov. V 

CVČ pravidelne ponúkame priestor pre kluby, ktoré sú pre mládež a dospelých, čo sa stretáva s pozitívnym 

ohlasom. Veľmi nás teší spätná väzba rodičov spojená hlavne so spokojnosťou v oblasti prázdninovej 

činnosti a profesionálnym prístupom počas nich. CVČ má aj širokú spoluprácu so školami a organizáciami 

nielen v meste Košice, ale aj na Slovensku.  
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13.  Záver 

 

     Dobré výsledky a meno organizácie v povedomí verejnosti svedčia o podpore činnosti, ktorú cítime 

zo strany zriaďovateľa - Mesta Košice. Vďaka spolupráci s rodičmi, školami a organizáciami a samozrejme 

vďaka zodpovednosti hlboko zanietených a odborne erudovaných pedagógov a zamestnancov, ktorí sa 

neobávajú nových trendov, ale naopak, prijímajú ich ako výzvu, sme aj v tomto roku dosiahli dobré výsledky  

vo všetkých oblastiach, na ktoré sa zameriavame vo svojej činnosti .Dôkazom sú aj ďakovné listy, ktoré 

zverejňujeme na našej webovej stránke. 

 Dobré výsledky z uplynulého obdobia nás zaväzujú k tomu, aby sme úroveň činnosti CVČ stále 

zlepšovali a prispôsobovali reálnym potrebám  a očakávaniam zo strany detí a mládeže, rodičov, širokej 

verejnosti a samozrejme aj zo strany zriaďovateľa, všetkých, ktorým záleží na kvalitnom živote v našom 

meste. Určite nesmieme zabúdať na technický stav budov zverených do správy CVČ a riešenie problémov 

v nich. 

 

Dátum a čas prerokovania pedagogickou radou CVČ : 23.augusta 2019 

                                                                                                              

 

Dátum: 26. augusta 2019 

 

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

 

                   Mgr. Denisa Drimáková              

                       riaditeľka CVČ 


