
Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CVČ 

za školský rok 2011/2012 

 

A) Základné identifikačné údaje o CVČ 

Zariadenie Centrum voľného času, Kollárova 9, 050 01  Revúca 

Druh zariadenia Štátne 

Výchovný jazyk Slovenský jazyk 

Forma výchovy a vzdelávania Denná 

Zriaďovateľ Mesto Revúca 

Adresa zriaďovateľa Námestie slobody 13/17, 050 80  Revúca 

IČO zriaďovateľa 00328693 

Štatutárny zástupca MVDr. Eva Cireňová – primátorka mesta 

Riaditeľ Centra voľného času Mgr. Maroš Raffay 

Telefón 058  4431031 

Mobil 0917 346854 

Email cvcra@revuca.sk 

Web stránka http://www.cvcra.estranky.sk 

Rada CVČ  

 Predseda Ing. Igor Kvetko, PhD. 

 Člen za pedag. pracovníkov Mgr. Miroslav Murko 

 Člen za nepedag. pracovníkov Jana Markovičová 

 Zástupca rodičov Roman Krštieň 

 Člen za zriaďovateľa Renáta Brezovská 
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B) Údaje o počte žiakov v školskom zariadení 

V minulom školskom roku bolo v CVČ zaevidovaných 415 detí a mládeže, ktorá bola zaradená do 24 

záujmových útvarov riadených externými pedagogickými pracovníkmi a 8 záujmových útvarov 

riadených internými pedagogickými pracovníkmi. 

C) Údaje o počte nových členov pre školský rok 2012/2013 

Počet členov v záujmových útvaroch bol k 15. septembru 2012 353 členov, ktorí boli zaradení do 17 

záujmových útvarov vedených externými spolupracovníkmi a 14 záujmových útvaroch vedených 

internými pedagogickými pracovníkmi. Z tohto počtu členov je 270 do 15 rokov a 56 členov je nad 15 

rokov s trvalým bydliskom v Revúcej. 27 členov má trvalé bydlisko mimo Revúcej, z tohto počtu je 

počet detí do rokov 20, nad 15 rokov 7. 

D) Údaje o počte zamestnancov 

Činnosť v CVČ zabezpečovali personálne interní a externí pracovníci. Internými zamestnancami CVČ 

boli: 

 riaditeľ 

 2 interní pedagogickí výchovní pracovníci 

 1 ekonomický pracovník 

 1 upratovačka 

Okrem interných zamestnancov pracovalo na dohodu 24 externých pracovníkov ako vedúci 

záujmových útvarov.  

Z interných pedagogických zamestnancov úplne spĺňali kvalifikačné predpoklady 2 pracovníci a 1 

pedagogická pracovníčka spĺňala vzdelanie čiastočne.  

V priebehu školského roka ukončil pracovný pomer riaditeľ CVČ a úväzok ekonomickej pracovníčky 

bol znížený na polovicu pôvodného.  

E) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 

Do plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov bol zaradený na získanie kreditov jeden 

pedagogický pracovník, vzdelávanie ukončil získaním 60 kreditov 30. mája 2012. Jedna pedagogická 

pracovníčka si dopĺňa vzdelanie externým štúdiom na 2. stupeň VŠ. 

F) Údaje o aktivitách CVČ prezentovaných na verejnosti 

Celá vlastná činnosť CVČ vrátane záujmových útvarov je prezentovaná verejnosti formou web stránky 

a miestnych novín. Bolo zorganizovaných 35 športových súťaží v rámci kalendára školských 

športových súťaží vyhlasovaných MŠ, 5 vedomostných súťaží plánovaných v rámci obvodných súťaží. 

Ďalej CVČ usporiadalo 12 akcií s kultúrnospoločenským zameraním (Ekokarneval, Veľkonočná 

ikebana, Pexesošou, Vtáčia búdka, Strom života, Obojživelníky, Vianočný zdravý balíček, Tatralandia, 

...) a 9 športových súťaží v rámci mesta (súťaže v tenise, v stolnom tenise, vo futbale, Najväčší silák, 

...). Cez letné prázdniny CVČ usporiadalo 4 prímestské tábory, ktorých sa zúčastnilo takmer 300 detí. 

G) Údaje o projektoch, v ktorých je CVČ zapojená 

CVČ je zapojené v projekte Infovek. 

H) Údaje o kontrolách a inšpekčnej činnosti 

V CVČ nebola vykonaná kontrola zo štátnej inšpekcie. Činnosť CVČ z hľadiska organizačného 

a ekonomického kontroloval počas mesiacov apríl – máj 2012 hlavný kontrolór mesta. 

I) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach CVČ 

CVČ má sídlo vo vlastnej budove, kde pôsobí ako jediná organizácia. Jedná sa o prízemnú budovu bez 

poschodí. Vstup do budovy je zabezpečený dvomi samostatnými vchodmi, jedným pre členov 

záujmových útvarov a návštevníkov a druhý vchod je určený pre zamestnancov. Pre činnosť 



záujmových útvarov sú v CVČ k dispozícii 4 veľké triedy, ktoré sú rozdelené z hľadiska funkčnosti 

a takisto aj veku členov CVČ. Prvá miestnosť je zriadená ako herňa pre najmladších členov, 

je vybavená videom, dvd-prehrávačom a televízorom. Túto miestnosť využívajú na svoju činnosť 

hlavne záujmového útvary so zameraním na kultúru, umenie, estetiku a dramaturgiu. Druhá miestnosť 

je vybavená ako posilňovňa, v jej priestoroch fungujú záujmové útvary zamerané na športovú kondičnú 

činnosť a fitness. Tretia miestnosť je multifunkčná, v jej priestoroch je možné prevádzkovať záujmové 

útvary širokého zamerania, či sa to týka športového zamerania – stolný tenis, šach, stolný futbal, alebo 

kultúrno-spoločenského zamerania. Štvrtá miestnosť je z hľadiska zariadenia vybavená minimalisticky 

s cieľom dosiahnutia priestoru pre tanec a pohybové aktivity. V časti určenej pre zamestnancov sa 

nachádzajú 4 miestnosti určené ako kancelárie pre interných zamestnancov resp. kabinety pre prípravu 

na prácu externých pedagogických pracovníkov. K dispozícii je tu kuchynka s vybavením a chladnička. 

Hygienické zariadenia sú riešené spoločne pre zamestnancov a členov záujmových útvarov. Sú 

situované v priestoroch vstupnej miestnosti pre záujmové činnosti. Je potrebná rekonštrukcia týchto 

zariadení. Pred budovou sa nachádza široký oplotený priestor, neriešený ako ihrisko. Je na ňom možné 

prevádzať voľno časové aktivity všeobecne pohybového charakteru – hry, šport. Budova má vlastnú 

kotolňu s centrálnym vykurovaním. 

Mnoho záujmových útvarov je však v prevádzke mimo CVČ, teda v externých priestoroch – školy, 

telocvične, multifunkčné ihriská, tenisové kurty, zariadenia so špeciálnym vybavením (napr. 

autodráha). 

Z hľadiska materiálneho je CVČ vybavené priemerne. CVČ je nedostatočne vybavené didaktickou 

technikou (dataprojektor, interaktívna tabuľa) a takisto výpočtovou technikou. 

J) Údaje o finančnom zabezpečení CVČ – pozri rozpočet 

 dotácie zo štátneho rozpočtu na člena CVČ 

 príspevky od rodičov na činnosť CVČ v zmysle VZN 113//2011 zo dňa 2.6.2011 

 finančné prostriedky prijaté za vzdelávacích poukazov 

K) Naplnenie cieľov CVČ 

Jedným z hlavných cieľov činnosti CVČ bola zmena štruktúry vo výchovnej činnosti ZÚ. Cieľ sa 

podarilo čiastočne splniť. Ďalšie ciele a úlohy, sú podrobne rozobrané v pláne práce na budúci školský 

rok. 

L) Spolupráca s rodičmi a zákonnými zástupcami členov 

V CVČ nefunguje Rada rodičov už viacero školských rokov. 

M) Spolupráca s inými inštitúciami a organizáciami  

Spolupráca s komisiou športu sa v priebehu školského roku dostala na veľmi dobrú komunikačnú 

úroveň. Spolupráca s podnikateľmi, organizáciami pri zabezpečovaní akcií a podujatí je na primeranej 

úrovni.  

 

 

Správu vypracoval dňa: 

 1.9.2012        Mgr. Maroš Raffay 

             riaditeľ CVČ 

  

 


