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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za školský rok 2017/2018 
 

 

          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: plaváreň, gymnastická telocvičňa, 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 +421918320631 mocna@cvckosice.sk 

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

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

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

    

koordinátor 

EP 

Mgr. Nicol Mikolajová 

Charkovská 1 

+421915914625 mikolajova@cvckosice.sk 

 Mgr. Viktória Kiktavá 

Štefaniková – Juhoslovanská 2 

+421917433018 kiktava@cvckosice.sk 

 Alžbeta Rodáková 

Kórejská 1 

+421918683816 rodakova@cvckosice.sk 

 Mgr. Pavol Novotný 

Orgovánová 5 

+421918683819 novotny@cvckosice.sk 

EP Mgr. Ágnes Hornyák 

Starozágorská 

+421918683815 hornyak@cvckosice.sk 

 RNDr. Marián Labovský 

Nižná Úvrať  

+421905344472 labovsky@cvckosice.sk 

Hospodárka  Ing. Martina Schreiberová +421917823920 schreiberova@cvckosice.sk 

 
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 Mgr. Ľubica Blaškovičová Art 

 MUDr. Mária Grűllingová 

 MUDr. Renáta Lenartová, PhD. 

 Ing. Andrej Sitkár 
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2. Štatistické údaje o školskom zariadení k 31. 8. 2018 

 

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 19 411 15 17 0 

EP Popradská 86 15 326 26 8 0 

EP Kórejská 1 0 19 0 0 0 

EP Juhoslovanská 2 2 321 4 3 0 

EP Charkovská 1 11 175 15 5 0 

EP Starozagorská 8 23 253 4 2 0 

EP Nižná úvrať 6 5 3 0 0 

Externé pracovisko na ZŠ  0 2393 212 98 0 

Externé pracovisko na MŠ 58 397 23 0 0 

Externé pracovisko mimo 

MŠ, ZŠ 
12 350 7 23 0 

 

  Činnosť záujmových útvarov: 

Zameranie ZÚ 

Počet 

záujmových 

útvarov 
členov stretnutí hodín 

Spoločensko-vedná oblasť 65 767 2434 4868 

Prírodno-enviromentálna oblasť 13 101 550 1104 

Pracovno-technická oblasť 30 257 1089 2278 

Esteticko-kultúrna oblasť 146 1605 5455 11236 

Telesno-športová oblasť 179 2531 5390 10780 

Spolu                                                  
433 5261 14918 30266 

 

 

Prehľad počtu záujmových útvarov podľa pracovísk  

 

CVČ 

Počet 

záujmových 

útvarov 

Počet členov 

záujmových 

útvarov 

Počet 

stretnutí 

Počet 

hodín 

Orgovánová 5 50 462 1723 3619 

EP Popradská 86 44 375 1518 4267 

EP Juhoslovanská 2 39 330 1346 1708 
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EP Kórejská 1 2 19 69 138 

EP  Charkovská 1 22 206 759 1518 

EP Starozagorská 8 29 282 987 1974 

EP Nižná úvrať 5 14 173 346 

Externé pracovisko na ZŠ 182 2703 6279 12558 

Externé pracovisko na MŠ 38 478 1311 2622 
Externé pracovisko mimo MŠ, 

ZŠ 
22 392 753 1516 

Spolu 433 5261 14918 30266 

 

 

 

 

 

II. Ostatná činnosť  

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

2017/2018 

 
Príležitostná záujmová činnosť:       

• celkový počet predmetových olympiád, vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 14 x 4 okresy, 2341 žiakov 

  

• celkový počet postupových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 5 x 4 okresy, 343 žiakov 

• celkový počet športových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR:  14 súťaží 4okresy, 3400 žiakov 

   1krajské kolo, 122 žiakov  

•  celkový počet iných športových súťaží:   68 súťaží, 4887 žiakov      

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

 
Prázdninová činnosť (vrátane leta 2018): 

• celkový počet táborov, z toho letných:  22 letných prímestských táborov (782 detí) , 3 pobytové 
tábory (82 detí)     

• celkový počet iných prázdninových aktivít:  19x planetárium, 22x prázdninové kluby, 5x  
prázdninová stolnotenisová liga 

      
 

Záujmové kluby pre mládež: 

• celkový počet klubov pre deti a mládež :  34 klubov 

• celkový počet členov v kluboch za šk.rok 2017/2018: 453 členov 

• Košický mládežnícky parlament 20 členov 
 

Cena vojvodu z Edinburghu: 

V školskom roku 2017/2018 sme zaznamenali nárast záujemcov o absolvovanie medenej a striebornej 

úrovne ceny vojvodu z Edinburghu (Dofe). V tomto školskom roku si prevzalo medenú medailu prvých 12 

účastníkov programu. Vedúcimi centier Dofe sa stali aj učitelia z Gymnázia Poštová, kde je momentálne 
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prihlásených 17 mládežníkov na plnenie bronzovej úrovne. V októbri 2018 plánuje ukončenie striebornej 

úrovne v našom centre celkom 8 mládežníkov a bronzovej úrovne celkom 26 mladých ľudí. 

 

 

 

Metodicko – poradenská činnosť: 

• počet vlastných vzdelávacích podujatí pre dospelých   8 seminárov, 103 účastníkov 

• počet podujatí pre dospelých organizované inými subjektmi   13 podujatí, 872 účastníkov   

• počet realizovaných projektov 2 projekty, 105 účastníkov  
 
 
 
 
 
 

Prehľad najvýznamnejších podujatí CVČ: 
        

• Názov činnosti Počet zúčastnených 

Školská športová liga v spolupráci s OŠ MMK  (68) 4887 žiakov 

Život a peniaze (vzdelávací program - finančná gramotnosť – 417x) 8081 žiakov 

Súťaže s rôznym zameraním vyhlasované CVČ 49x 5558 žiakov 

Veselý chodník – kreslenie na asfalt 1420 žiakov 

Rodinné soboty (7) 1082 účastníkov 

Dni ochrany prírody (10) 423 

Noc v CVČ (halloweenska, strašidelná, zázračná ... 7) 285 

Mikuláš v CVČ (pre verejnosť, členov ZÚ, pre MŠ - 12) 892 

Medodeň (včelárstvo prvý krát v CVČ) 115 

Karneval pre deti MŠ, členov ZÚ, verejnosť - 9 287 

Tvorivé dielne: Deň gaštam, Tvoríme na Vianoce, Ozdobme si 

jedličku, Pečieme medovníčky, Valentínske tvorenie, Originálne 

kraslice, Veľkonočné dielničky, Pre mamičky ...) 

 

419 

MDD pre MČ, verejnosť deti MŠ (11) 549 

Narodeninové oslavy (78) 678 

Výlety, kurzy lyžovania (28) 818 
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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 0 0 

ZPS 0 0 

civilná služba 0 0 

na dohodu 252 252 

 

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 3 28 31 

 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 

1 1 

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

spolu počet pedagógov – študujúcich: 3 3 

špecial. inovačné štúdium X x 

špecial. kvalifik. štúdium 3 3 

vysokoškolské pedagogické x x 

vysokoškolské nepedagogické x x 

 

Riadiaci zamestnanci: 
Štúdium 

PVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ 2/2018 x x x x x 

ZRŠ 2/2018 x x x x x 

ZRŠ 4/2018 x x x x x 

ZRŠ x  x 12/2017 12/2019 x 

 

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 .... 

vedúca ekonomicko 

hospodárskeho úseku 

1 1 DPP 28.2.2019 

PaM 1 1 TPP  

hospodárka 1 1 TPP  

účtovníčka 1 1 TPP  

refernt skladu a majetku 1 1 TPP  

školník 1 1 TPP  

vrátnik 6 6 TPP  
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Údržbár 

 

6 6 TPP  

upratovačka 10 9,53 TPP  

odborný administratívny zam 1 1 TPP  

referet správy budov 1 1 TPP  

pokladník 1 1 TPP  

Spolu: 31 30,5   

 

 

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školského zariadenia            

    do kontinuálneho vzdelávania: 

• adaptačné vzdelávanie : 1 (absolvovala Bc. Vanda Malejčíková)   

• aktualizačné vzdelávanie : 7 (Ing. Kastelovičová a Ľudmila Mrázová absolvovali vo 

februári 2018 Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov s informačnými technológiami, p. Kastelovičová, Labovský, Mrázová, 

Mikolajová ukončili v apríli 2018 vzdelávanie Práca s informáciami, komunikácia a riziká 

v prostredí internetu a pani Mrázová ukončila aktualizačné vzdelávanie Výtvarné techniky 

a ich využitie v práci vychovávateľa. 

• Prípravné atestačné vzdelávanie: 5  (k 1. atestácii ukončili v máji 2018 Balušeskulová, 

Lyková, Drábiková a Tilková, k 2. atestácii Mgr. Denisa Drimáková) 

• inovačné vzdelávanie : 0 

• špecializačné vzdelávanie : 0  

• funkčné vzdelávanie : 2 (Ing. Jaroslava Kastelovičová ukončila funkčné vzdelávanie a Mgr. 

Denisa Drimáková navštevuje funkčné vzdelávanie – predpokladaný záver je v roku 2019)   

• kvalifikačné vzdelávanie : 2 (Mgr. Antónia Brostlová a Ing. Eva Jenčušová ukončili 

dvojročné pomaturitné štúdium Učiteľstvo na MŠ a vychovávateľstvo) 

• funkčné inovačné vzdelávanie : 2 (PaedDr. Alena Mocná a RNDr. Helena Labovská 

absolvovali inovačné funkčné vzdelávanie) 

 

7. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 

 

Aktivita 

 

Účasť 

 
Deň mestských podnikov 
 

218 

Ulica nemá šancu MČ Ke.Západ 
 

124 

Halloween v OC Galéria 
 

117 

Vianočné vystúpenia na Hlavnej, na 
Terase, Sídlisko nad jazerom, KVP,  

435 

Deń rodiny v OC Galéria 122 
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Deň Košických škôl 588 

Dni Terasy 320 

Košické Benátky 450 

Košický guláš 380 

Karička Slnovratu 312 

 

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

a stručná charakteristika: 

Fond zdravia - propagácia zdravého životného štýlu- jednodňové športové 

podujatie pre verejnosť – 1.6.2018 – MDD na Lodenici 

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

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

parapetov a stoličiek. 9.-10.6.2018 

 
 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom zariadení 

v školskom roku 2017/2018: 

V školskom roku v CVČ neboli vykonané žiadne inšpekcie. 

 

 

 

10. 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. V školskom roku 2017/2018 sme 

získali od zriaďovateľa finančné prostriedky na rekonštrukciu 2 vetiev kanalizácie 

na pracovisku Charkovská, ktorá prebehla v letných mesiacoch. Na Nižnej Úvrati si 

mladí ľudia v garážových priestoroch vytvorili svoj klub, čo hodnotíme pozitívne, 

vzhľadom k súčasnej situácií trávenia voľného času mladých ľudí. 
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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 2017 

 

9. – 12. mesiac 

2017 

 

1. – 6. mesiac 2018 

 

Rok 2017 

 

1. – 6. mesiac 2018 

986 320 483 916 760 074 314 657 178 463 

         

          
 

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 

2017 

 

1. – 6. mesiac 

2018 

 

9. – 12. mesiac 

2017 

 

1. – 6. mesiac 

2018 

 

9. – 12. mesiac 

2017 

 

1. – 6. mesiac 

2018 

184 051 212 104 36 582 16 948 43 290 65 741 

 

 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školského 

zariadenia  

Úlohy vyplývajúce z koncepčného zámeru sa podarilo splniť a v nasledujúcom 

školskom roku budeme pracovať na ďalších, aby sa tento zámer v spolupráci so 

zriaďovateľom podarilo úspešne ukončiť. 

 
 

 

13. SWOT analýza výsledkov školského zariadenia 

SILNÉ STRÁNKY 

✓ kvalifikovanosť pedagógov   

✓ flexibilita zamestnancov 

✓ odbornosť externých vedúcich záujmových útvarov 

✓ akceptovateľná čiastočná úhrada nákladov za záujmové útvary 

✓ kvalitná organizácia príležitostných činností 

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

útvar – kluby 

✓ podchytenie aj mládežníckej skupiny – program Dofe 
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✓ dobré meno organizácie na verejnosti 

✓ úzka a dlhoročná spolupráca so samosprávou 

✓ vlastné planetárium a hvezdáreň, divadelná sála, telocvične 

✓ prispôsobenie ponuky záujmových útvarov dopytu 

✓ dobrá spolupráca s materskými školami a základnými školami v Košiciach 

✓ medzinárodná spolupráca 

✓ 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 

✓ chýbajúca modernizácia priestorov – zvukotechnika, digitalizácia planetária, nefunkčné 

sedadlá v divadelnej sále, staré okná.) 

PRÍLEŽITOSTI 

✓ rozvoj podnikateľskej činnosti – kurzy pre dospelých 

✓ získanie finančných prostriedkov z projektov 

✓ rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi 

✓ akreditácia vzdelávacích programov 

✓ 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 

 

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 

máme aj záujmové útvary, ktoré sú pre rodičov a deti, čo sa stretáva s pozitívnym 

ohlasom .Rovnako aj obľúbené podujatia pre verejnosť ( MDD, Mikuláš, 

Centropárty... kde prichádzajú rodičia s deťmi a spolu sa zapájajú do súťaží a aktivít.  

 CVČ má aj širokú spoluprácu so školami a organizáciami nielen v meste 

Košice, ale aj na Slovensku.  
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V školskom roku 2017/2018 sme úspešne pokračovali v  spolupráci s centrami 

v Prahe a Kyjeve. Výmenná výstava medzi Košicami a Kyjevom na tému „Naše 

mesto“ bola prezentovaná v obidvoch mestách. Do Košíc prišli aj ocenené deti s 

vychovávateľkou z Kyjevského centra voľného času. V tomto školskom roku sme 

rozšírili spoluprácu s Centrom voľného času v Krakove. V rámci tejto spolupráce by 

sme chceli začať aktivity v medzinárodnom programe Visegrad Found 

v nasledujúcom školskom roku. 
 

 

 

15. 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 je aj táto správa, ako 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.    

 
Dátum a čas hodnotiacej porady:   27.augusta 2018 

 

 

 
 

 

                                                                                                                     

 

Dátum: 24. augusta 2018 
 

              PaedDr. Alena Mocná 

                      riaditeľ školy 


