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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za školský rok 2016/2017 
 

 

          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 Popradská 86, EP Kórejská 1, EP Starozagorská 8, EP Charkovská 1, 

EP Juhoslovanská 2, EP Nižná Úvrať 26 

Externé pracoviská: základné a materské školy v meste Košice, Mestská plaváreň, gymnastická 

hala, Lodenica. ( zoznam príloha č.1 ) 

Webová stránka školského zariadenia :  www.cvckosice.sk 

Zriaďovateľ školského zariadenia:  Mesto Košice 

Vedenie školského zariadenia: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Alena Mocná 0918 320 631 alena.mocna@gmail.com 

ZRŠ RNDr. Helena Labovská 0911 873 169 cvc.labovska@gmail.com 

ZRŠ Ing.Jaroslava Kastelovičová 0911 389 189 cvc.kastelovicova@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Denisa Drimáková 0905 344 472 cvc.drimakova@gmail.com 

Ekonóm Ing. Ingrid Potomczyková 

od 1.2.2017 Ing. Janka Ťažká 
0907 638 523 cvc.ekonom@gmail.com 

 
Údaje o Rade školského zariadenia :  

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 Ing. Danka Švecová 

 Diana Csizmárová 

 Beáta Koľová 

 Radoslav Tomčo 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Ľubica Blaškovičová, Art. 

 MUDr. Mária Grüllingová 

 MUDr. Renáta Lenártová, PhD. 

 Ing. Andrej Sitkár 
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Poradné orgány školského zariadenia:  

 

P. č.  

 

Názov GO 

 

predseda 

1. SPOLOČENSKO VEDNÁ                                                                                                                           
Garant: Lyková Lucia, Mgr. 

2. PRÍRODOVEDNO ENVIRONMENTÁLNA                                   Garant: Drábiková Jana, RNDr. 
3. PRACOVNO TECHNICKÁ                                                                                                                   

Garant: Novotný Pavol, Mgr. 
4. ESTETICKO KULTÚRNA                                                                                                                          

Garant: Balušeskulová 
Miroslava 

5. TELESNÁ A ŠPORTOVÁ                                                                                                                        
Garant: Tilková Andrea 

7. PRÁCA S MLÁDEŽOU                                                                                                                              
Garant: Labovský Marián, 
RNDr. 

8. PRÁCA s HANDICAPOVANÝMI DEŤMI A MLÁDEŽOU 
A S DEŤMI SO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA  

Garant: Štefániková Janka, 
Mgr. 

 

2. Štatistické údaje o školskom zariadení k 31. 8. 2017 

I. 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  5 461 11 7 0 

Popradská 86  32 337 33 5 0 

Kórejská 1  0 9 0 0 0 

Juhoslovanská 2  7 352 15 0 0 

Charkovská 1  18 174 6 11 0 

Starozagorská 8  22 183 12 5 0 

Nižná úvrať 26 0 32 0 0 0 

Externé 

pracovisko na ZŠ   
0 2373 197 33 0 

Externé 

pracovisko na MŠ  
148 259 32 0 0 

Externé pracoviská 

inde ako MŠ, ZŠ 
19 282 10 0 0 
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Činnosť záujmových útvarov: 

Zameranie ZÚ  

Počet  

záujmových 

útvarov  
členov  stretnutí  hodín  

 Spoločensko-

vedná oblasť 
67 704 2432 4863 

 Prírodovedno-

enviromentálna 

oblasť 

15 116 553 1106 

 Pracovno-

technická oblasť 
40  322 1478 2956 

 Esteticko-kultúrna 

oblasť 
150 1613 5476 11636 

 Telesno-športová 

oblasť 
205 2231 5498 12306 

Spolu              461 5090 15437 32867 

 

 

Prehľad počtu záujmových útvarov podľa pracovísk  

 

CVČ  
Počet záujmových 

útvarov  

Počet členov 

záujmových 

útvarov  

Počet stretnutí  Počet hodín  

Orgovánová 5  53 484 1794 3758 

EP Popradská 86  47 407 1499 3373 

EP Juhoslovanská 

2  
37 374 1275 2500 

EP Kórejská 1  1 9 37 74 

EP  Charkovská 1  25 209 914 1828 

EP Starozagorská 

8  
27 222 1032 2214 

EP Nižná úvrať  4 32 148 196 

Externé pracovisko 

na ZŠ  
202 2603 6588 14176 

Externé pracovisko 

na MŠ  
41 439 1310 3068 

Externé pracovisko 

mimo ZŠ, MŠ 
24 311 840 1680 

Spolu  461 5090 15437 32867 

 

 

II. Ostatná činnosť  

 
Počet účastníkov ostatných pravidelných, príležitostných a spontánnych činností v školskom roku 

2016/2017 

 
Príležitostná záujmová činnosť:       

• celkový počet predmetových olympiád, vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 13 x 4 okresy   

• celkový počet postupových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 5 x 4 okresy 
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• celkový počet športových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR:  55 súťaží, 3264 žiakov  

•  celkový počet iných športových súťaží:   48 súťaží, 3233 žiakov      

• celkový počet ostatných miestnych podujatí pre deti a mládež:  1 003 podujatí,  19 188žiakov 

 
Prázdninová činnosť (vrátane leta 2017): 

• celkový počet táborov, z toho letných:  25 letných prímestských táborov (823 detí) , 3 pobytové 
tábory (86 detí)     

• celkový počet iných prázdninových aktivít:  25x planetárium, 29x prázdninové kluby, 5x 
prázdninová stolnotenisová liga 

 
Záujmové kluby pre mládež 

• celkový počet klubov : 33, 415 členov 

• KEMP – Košický mládežnícky parlament – 22 dobrovoľníkov 
      
Metodicko – poradenská činnosť: 

• počet vlastných vzdelávacích podujatí pre dospelých   5 seminárov, 279 účastníkov 

• počet podujatí pre dospelých organizované inými subjektmi   12 podujatí, 762 účastníkov   

• počet realizovaných projektov 4 projekty, 125 účastníkov  
 
Prehľad najvýznamnejších podujatí CVČ: 
        

• Názov činnosti Počet zúčastnených 

Školská športová liga  48x 3057 súť. 

Škola plná talentov -  Zbieram, Zbieraš. Zbierame 15 škôl 

                                    Terra Incognita 14 škôl 

                                    Dance City 2016 528 súť. 

                                    O skleneného Centruška 14 škôl 

                                    Súťaž v prezentácii na PC 16 škôl 

                                    Dobývanie Košického hradu 165 súť. 

                                    Super škola - finále 600 cca 

Život a peniaze (vzdelávací program - finančná gramotnosť - 159) 3 019 žiakov 

Celomestská dejepisná súťaž Košice ( 6 etáp + mimoriadne úlohy) 1 096 

Vernisáže výtvarných súťaží (Moje mesto, Najkrajší sen, Koláže 

rozprávajú, Vesmír očami detí, Príroda očami detí, Vianočná rozprávka, 

Vianočné tajomstvo, Deň Zeme) 

 

454 

Plastik model Košice 2015 124 

Celomestská súťaž v aranžovaní (jesenné, zimné, letné) 98 

O pohár riaditeľky CVČ (súťáž plast. modelov) 109 

Ukáž čo vieš  I. – III. kolo + finále 305 

Veselý chodník – kreslenie na asfalt 1 377 

Dni ochrany prírody (15) 615 

Noc v CVČ (halloweenska, strašidelná, zázračná ... 10) 316 
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Mikuláš v CVČ (pre verejnosť, členov ZÚ - 3) 642 

Mikulášske šibalstvá pre deti MŠ (15) 532 

Karneval pre deti MŠ, členov ZÚ, verejnosť - 7 201 

Tvorivé dielne: Svetielkovo, Tvoríme na Vianoce, Ozdobme si 

jedličku, Pečieme medovníčky, Valentínske tvorenie, Originálne 

kraslice, Veľkonočné dielničky, Pre mamičky ...) 

 

295 

MDD pre deti MŠ (13) 429 

Narodeninové oslavy (86) 775 

Eko-výlety (krúžkovanie vtáčikov, ekoturistika) 508 

 

5. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia: 
 

5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školského zariadenia 

 

b) pracovný pomer 
pracovný 

pomer 
fyzický počet 

pedagogických zamestnancov 

prepočítaný počet 

pedagogických zamestnancov 

TPP 28 28 

DPP 3 3 

znížený úväzok 1 0,90 

ZPS 0 0 

civilná služba 0 0 

na dohodu 134 134 

 

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 5 26 31 

 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 

1 1 

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

spolu počet pedagógov – študujúcich: 4  

špecial. inovačné štúdium 0  

špecial. kvalifik. štúdium 3  

vysokoškolské pedagogické 0  

vysokoškolské nepedagogické 1  

 

Riadiaci zamestnanci: 
Štúdium 

PVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ 

Alena Mocná 

áno   2012 

2014 

2013 

2015 

inovačné 

 

ZRŠ 

Helena  

Labovská 

áno   2008 

 

2010 

 

áno, od 2017 

ZRŠ      áno, od 2017 
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Denisa 

Drimáková 

ZRŠ 

Jaroslava 

kastelovičová 

áno   2015 2017 

 

 

 

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školského zariadenia 

 
  

počet 

fyzický 

 

počet 

prepočítaný 

 

prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 

prac. pomer 

ukončený k .... 

ekonóm 1 1   

hospodárka 1 1   

PaM 1 1   

učtovníčka 1 1   

evidencia majetku a správa 

siete 

1 1   

Správa budov, vodič 1 1   

Administratívny zamestnanec 1 1   

Školník - udržbár 6 6   

vrátnik 6 6   

upratovačka 11    

pokladník 1 1   

Spolu: 31    

 

 

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školského zariadenia            

    do kontinuálneho vzdelávania: 

• adaptačné vzdelávanie : 1  

• aktualizačné vzdelávanie : 5  

• inovačné vzdelávanie : 2 

• špecializačné vzdelávanie : 1 

• funkčné vzdelávanie : 0    

• kvalifikačné vzdelávanie : 4 

• funkčné inovačné vzdelávanie : 0 
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7. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 

 

Aktivita 

 

Účasť 

 
Halloween OC Galéria 168 
Jazero 120 

Vianoce OC Galéria 130 

Keramické Vianoce-výstava 41 

Vianoce KVP 150 

Vianoce na Terase 320 

Vianoce OC Galéria 160 

Košické Benátky 370 

Košické guláš 190 

Dni Terasy 210 

MDD Galéria 140 

Karička 14 + 500 

 

8. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie 

a stručná charakteristika: 

Poď hrať ping pong – propagácia zdravého životného štýlu- jednodňové športové 

podujatie pre verejnosť – 24.9.2016 – Fond zdravia 

Prevencia kriminality – kyberšikana – dialóg medzi mladými ľuďmi na tému 

negatívnych javov a možnosti ich eliminovania. Tvorba plagátu – 8.11.2016 – 

Fond zdravia 

Naše mesto 2017 – Nadácia Pontis – krajšie CVČ – 5 pracovísk / maľovanie brán 

a betónových stien, úprava okolia, maľovanie plota, maľovanie schodíkov, 

parapetov a stoličiek. 9. a10. 6.2017 

 
 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom zariadení 

v školskom roku 2016/2017: 

V školskom roku 2016/2017 nebola v školskom zariadení vykonaná kontrola ŠŠI 

 

 

 

 

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školského zariadenia: 
Centrum voľného času má okrem svojho sídla na Orgovánovej 5, ďalších 6 elokovaných 

pracovísk: Charkovská 1, Kórejská 1, Juhoslovanská 2, Nižná Úvrať 26. Tieto budovy má CVČ 

zverené do správy. Budovu elokovaného pracoviska Popradská 86 CVČ nemá v správe 

a elokované pracovisko Starozagorská 8 sa nachádza v prenajatých priestoroch. Centrum voľného 

času má k dispozícii aj objekty Lodenica-Anička a záhradu s chatou Nataša, kde prebieha činnosť 

najmä na jar a v lete počas táborov. Okrem spomínaných priestorov Centrum voľného času 
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vykonáva svoju činnosť aj v materských a základných školách v Košiciach a v okolí, ako aj 

v špecializovaných športových zariadeniach (gymnastická telocvičňa, plaváreň, ihriská) 

Pracovisko Orgovánová 5 – zodpovedajúce podmienky na realizáciu záujmových útvarov 

(tanečné sály, keramický ateliér, modelárska dielňa, dielňa pre elektronikov a i.) ako aj priestory 

s dostatočnou kapacitou na organizovanie školení a seminárov, vybavené dataprojektorom a 

počítačom. V priebehu roka bola opravená vonkajšia dlažba na schodoch pred vstupom do budovy. 

Je potrebné postupne vymeniť staré okná a nábytok vo vestibule, upraviť recepciu. 

EP Popradská 86 – vynikajúce priestorové zabezpečenie, ktoré je maximálne využívané - 

divadelná sála, univerzálna sála, ateliéry s keramickou pecou, planetárium a hvezdáreň, herňa pre 

deti.  Zatekajúca strecha bola v školskom roku 2016/2017 opravená. Je potrebné vymeniť staré 

netesniace okná, opraviť odpadávajúce dlaždičky na fasáde budovy a postupne obnoviť zastaralé 

technické zariadenia – vzduchotechnika, sedadlá v divadelnej sále a v školiacej miestnosti. Je 

dôležité z bezpečnostných dôvodov opraviť dlažbu na schodoch a terase pracoviska.Podarilo sa 

nám skrášliť vestibul pracoviska drevenou voliérou a vymeniť hobrové nástenky za moderné 

clipové, ktoré skrášlili interiér pracoviska. 

EP Charkovská 1 – centrum sa nachádza v zrušenej základnej škole, kde sa postupne 

rekonštruujú jednotlivé priestory, opravila sa časť sociálnych zariadení, vymenilo sa jedno okno v 

šatni pri telocvični, avšak je nutné riešiť výmenu všetkých starých okien a opraviť zatekajúcu 

strechu. V školskom roku došlo k oprave strechy ale voda naďalej zateká z dôvodu iba čiastočnej 

opravy. Telocvičňa je v havarijnom stave a bola prevedená do správy ZŠ Krosnianska 2. Je 

potrebné rekonštruovať sociálne zariadenia, ktoré už nespĺňajú hygienické nároky / kovové 

kabínky. Rovnako je nevyhnutné vymeniť kanalizáciu, ktorá sa upcháva a v mesačných 

intervaloch je potrebné ju čistiť, čo si vyžaduje značné finančné prostriedky. 

EP Kórejská 1 – sídli v rodinnom dome, kde stále pretrváva problém s vlhkosťou, ktorá sa ale 

nachádza v každom dome na tejto ulici. Pracovisko je vybavené počítačmi - síce staršími, ale pre 

deti a ich prácu majú postačujúci výkon. Je tu dostatočné materiálne vybavenie na tvorivé dielne 

a keramiku, v obľube sú aktivity zamerané na ekológiu. Priestory poskytujú príjemnú zmenu pre 

deti, ktoré sem radi chodia. V štádiu riešenia je strom, ktorý zasahuje do oplotenia pracoviska. 

EP Juhoslovanská 2 – budovu má v správe CVČ od r.2015, postupne prebieha rekonštrukcia a 

zariaďovanie priestorov podľa finančných možností. Veľmi obľúbené je nové, plne vybavené 

materské centrum pre mamičky s deťmi. Postupne je potrebné doplniť a obnoviť materiálne 

vybavenie pre záujmový útvar streľba a stolný tenis. Chýbajú protipožiarne dvere. Veľká 

investícia je potrebná najmä do výmeny starých nefunkčných okien. Oprava strechy a 

palubovky v telocvični bola zrealizovaná v závere roku 2016. Rovnako došlo k výrubu 

stromu, ktorý zasahoval do strechy a narúšal koreňovým systémom aj betonové steny 

objektu. 

EP Nižná úvrať 26 – v zrekonštruovanej časti budovy sa nachádza plne vybavená posilňovňa,     

boli ukončené stavebné práce  a získali sme k dispozícii ubytovacie kapacity a priestory pre klub 

mladých. Je potrebné zmeniť účel budovy z administratívnej na školské zariadenie. Došlo 

k vyčisteniu dvora okolo objektu a skrášleniu celého objektu. 

EP Starozagorská 8 –centrum sídli v základnej škole v prenajatých priestoroch, ktoré sú 

postačujúce na činnosť (tanečná a hudobná sála, výtvarný a keramický ateliér s pecou na 

vypaľovanie). CVČ zabezpečuje materiálne vybavenie potrebné pre činnosť. Väčšie investície sú 

potrebné na oplotenie budovy/ vandalizmus, výmena starých okien a pod. čo je v kompetencii 
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správcu to jest základnej školy. Potrebné by bolo z bezpečnostných dôvodov vymeniť a opraviť 

podlahovú krytinu – linoleum. 

 

Vzhľadom na počet pracovísk je potrebné vymeniť bezpečnostný systém/ alarm a napojiť ich na 

pult polície. V školskom roku 2016/2017 došlo k 3 vlámaniam. Polícii sa podarilo vyriešiť 1 prípad 

a ďalšie 2 sú v štádiu šetrenia.  

 

 

 
 

11. 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 2016 

 

9. – 12. mesiac 

2016 

 

1. – 6. mesiac 2017 

 

Rok 2016 

 

1. – 6. mesiac 2017 

929.989,- 498.25,63,- 750.952,- 302.381,87,- 192.463,04 

         

          
 

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 

2016 

 

1. – 6. mesiac 

2017 

 

9. – 12. mesiac 

2016 

 

1. – 6. mesiac 

2017 

 

9. – 12. mesiac 

2016 

 

1. – 6. mesiac 

2017 

180.883,28,- 232.290,37,- 46.352,40,- 19.164,12,- 42.289,80,- 66.144,- 

 

 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školského 

zariadenia  
Koncepčný zámer rozvoja školského zariadenia postavený na kvalitnom vykonávaní pracovných 

činnosti a pracovných úlohách ktoré vedú k plneniu vytýčených cieľov. 

P.č. Úloha Termín 

splnenia 

Poznámka 

1  

Rozširovať svoje profesionálne 

zručnosti formou štúdia 

XI/ 2016 

II./2017 

Školenie PREZI 

Absolvovanie 

aktualizačných  

IKT technológie 60 hodín 

2    Skvalitniť kontrolnú činnosť v organizácii október 2016 Spracovanie a realizácia 

kontrolnej činnosti na 
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všetkých stupňoch 

riadenia. Pravidelné 

vyhodnocovanie 

3.  Rozšíriť ponuku záujmových útvarov október 2016 Zavedenie nových ZÚ – 

modeling, vodná turistika, 

legoroboty... 

4. Zjednotiť vnútorné legislatívne normy 

CVČ 

september 

2016 

Nový – organizačný 

poriadok, pracovný 

poriadok, smernica o vední 

pokladnice, smernica 

o finančnej kontrole 

5. Vyradiť a zlikvidovať drobný investičný 

majetok, ktorý už dlhodobo nie je 

použiteľný 

november 

2016 – 1.etapa 

jún 2017 – 

2.etapa 

Ukončenie 1. etapy 

6.  

Zlepšiť ochranu majetku mesta napojením 

na pult polície 

V štádiu 

riešenia 

Viazané na rozpočet cvč – 

väčšia investícia 

 
7 Rozšíriť medzinárodnú spoluprácu cvč Apríl 2017 Podpísanie zmluvy s cvč 

Praha 

8.     Zaviesť novú formu práce s mládežou 

prostredníctvom nových programov 
November 

2016 

Medzinárodný program 

Dofe 

9. Ukončiť rekonštrukciu rekondično 

relaxačného centra mládeže a jeho 

slávnostné otvorenie 

Január 2017 Slávnostné otvorenie 

pracoviska 

10. Zriadiť enviromentálnu učebňu – Anička 

Lodenica 
Máj 2017 Deň ovorených dverí pre 

žiakov ZŠ 

11. Zriadiť učebňu muzikoterapie V riešení Potrebný nákup lečivých 

hudobných nástrojov 

12. Zaviesť novú oblasť práce 

s handicepovanými deťmi a sociálne 

znevýhodnenými deťmi a mládežou 

September 

2016 

Integráčik, LUX, Dorka 

 

 
 

13. SWOT analýza výsledkov školského zariadenia 

SILNÉ STRÁNKY 

✓ kvalifikovanosť pedagógov   

✓ flexibilita zamestnancov 

✓ odbornosť externých vedúcich záujmových útvarov 

✓ akceptovateľná cena za záujmové útvary 

✓ kvalitná organizácia príležitostných činností 

✓ ponuka zmysluplnej činnosti pre tých, ktorí nemôžu pravidelne navštevovať záujmový 

útvar - kluby 

✓ dobré meno centra na verejnosti 

✓ úzka a dlhoročná spolupráca so samosprávou 

✓ vlastné planetárium a hvezdáreň, divadelná sála, telocvične 
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✓ prispôsobenie ponuky záujmových útvarov dopytu 

✓ dobrá spolupráca s materskými školami a základnými školami v Košiciach 

✓ efektívne využívanie priestorov na väčšine elokovaných pracovísk,  

SLABÉ STRÁNKY 

✓ chýbajúci bezbariérový vstup 

✓ nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy v budove EP Popradská 86 

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

šport (plaváreň, gymnastická telocvičňa) 

✓ nedisciplinovanosť rodičov pri úhradách za záujmové útvary 

PRÍLEŽITOSTI 

✓ rozvoj podnikateľskej činnosti 

✓ získanie finančných prostriedkov z projektov 

✓ rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi 

✓ vytvorenie väčšieho priestoru na prácu s mládežou, podpora ich aktivít 

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

✓ získavanie sponzorov 

RIZIKÁ 

✓ poloha a horšia dostupnosť niektorých elokovaných pracovísk 

✓ vysoké legislatívne požiadavky a narastajúce administratívne zaťaženie 

✓ fluktuácia hlavne mladých zamestnancov a kvalifikovaných zamestnancov remeselných 

činností 

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 
Spolupráca s rodičmi v rámci možností je na dobrej úrovni. 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. 

 CVČ má aj širokú spoluprácu so školami a organizáciami nielen v meste Košice, ale aj na 

Slovensku. V školskom roku 2016/2017 sme úspešne nadviazali a začali spoluprácu s centrami 

v Prahe a Kyjeve. 

 
 

 

15. Záver 
 

    CVČ vďaka podpore Mesta Košice môže ponúknuť podmienky a činnosť, ktoré napomáhajú 

tomu, aby deti a mládež mesta mali kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas , čím sa určite zvyšuje 

kvalita života ľudí v Košiciach. 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 ( záujmové útvary, príležitostné činnosti, letná prázdninová činnosť, organizovanie 

vedomostných, športových a ďalších činností). Dôkazom je aj táto správa, ale aj ďakovné listy, 

ktoré zverejňujeme na našej webovej stránke. 
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 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.      
    
 

Dátum a čas hodnotiacej porady:   30.9.2017 

 

 

 

  
 

 

                                                                                                                     

 

Dátum: 30.9.2017 
 

  PaedDr.Alena Mocná 

    riaditeľka CVČ 

 

               

                       


