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Správa je vypracovaná v zmysle : 
 
 
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach. 
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R  k vyhláške MŠ SR č.9/2006 z.Z. 
3. Plánu práce zariadenia na rok 2009/2010. 
4. Informácií o činnosti Rady zariadenia pri CVČ Revúca . 
5. Vyhlášky MŠ SR 291/1994 Z.z. o centrách voľného času o výške poplatkov účastníkov 

v záujmových útvaroch. 
6. Vyhlášky MŠ SR z 15.júla 2009 o centre voľného času. 
7. Údajov o spracovaní štatistických ukazovateľov činnosti výchovných zariadení  

v pôsobnosti zriaďovateľa. 
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I. Základné identifikačné údaje o zariadení : 
 
 
1.  Názov školy    :   Centrum voľného času   Revúca  
2.  Adresa školy  :    Ul.  Kollárova  č.  9 
3.  telefónne  číslo  :  058 -  443 1031                
4.  e – mailová adresa :  mchrapan@gmail.com 
5.  Zriaďovateľ :  Mesto Revúca,   Námestie slobody 13/17 
6.  Vedúci zamestnanci zariadenia : 

Mgr.  Milan Chrapán                                      riaditeľ zariadenia 
7.  Údaje  o rade zariadenia : 

Rada zariadenia pri Centre voľného času v Revúcej bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 
č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov  po voľbách dňa   11.3.2010. 
Rada zariadenia  začala dňom 11.3.2010 nové funkčné obdobie a to na obdobie  4  rokov 
(do roku 2014) v zložení : 

1.  Ing. Igor Kvetko   PhD predseda      
2.  Ing. Róbert Kurek             člen za  Radu  rodičov  pri CVČ Revúca 
3.  Roman Bobka  člen  za nepedagogických zamestnancov 
4.  Renáta Brezovská             člen  za  zriaďovateľa   
5.  Mgr. Miroslav Murko       člen za pedagogických pracovníkov 

 
 
 I.Stru čná informácia o činnosti rady  zariadenia za školský rok 2009/10 
 
Rada  zariadenia  bola doplnená po odchode Romana Bobku zo zamestnania dňa 21.5.2010 
o zástupcu z radov nepedagogických pracovníkov, s. Andreou Paliášovou.  . 
 
II. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických 
zamestnancov  
 
     V CVČ Revúca  v škol. roku 2009/10 pracovali 3 výchovní  a 3 prevádzkoví pracovníci. 
Po odchode  Romana Bobku zo zamestnania sa počet prevádzkových zamestnancov znížil na 
dvoch. Od 1.6.2010 bola prijatá na miesto pedagogického zamestnanca Ing. Erika Belicová 
.V CVČ pracovala do 31.8.2010, keď ukončila pracovný pomer na vlastnú žiadosť.  Celkový 
počet zamestnancov k 30.6.2010 bol : 4 výchovní pracovníci a dvaja prevádzkoví pracovníci. 
Všetci výchovní pracovníci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre  svoju výchovnú činnosť            
 
Interní pracovníci  :    Mgr.Milan Chrapán  - riaditeľ CVČD Revúca 

Mgr. M. Murko  - oblasť športu a turistiky, predseda OR SAŠŠ 
Bc. Iveta Mrázová  - oblasť kultúry a umenia 
Ing. Erika Belicová   - zamestnaná od 1.6.2010 do 30.8.2010  

- oblasť vzdelávania 
 
Prevádzkoví pracovníci :   Andrea  Paliášová - správca DDI v Revúcej 

R. Bobka -  zamestnaný do 31.3.2010 
                                               - masér pre šport. kluby 

J. Markovičová  - upratovačka CVČ 
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Záujmové útvary  CVČ 
 
    Centrum  voľného  času detí začalo  svoju  činnosť  v  školskom roku 2009/2010  1.októbra  
2009. 
 Do pravidelnej mimoškolskej záujmovej činnosti  sa prihlásilo  k 15.9.2009 388 detí. Do 
1.10. 2009 sa počet zvýšil na 418. Od 1.1. 2010 odišlo z evidencie 22 účastníkov záujmových 
útvarov. Počet  prijatých účastníkov sa ustálil na čísle 394 .    
Externých spolupracovníkov bolo na začiatku 24. Od 1.1.2010 sa počet zmluvných 
spolupracovníkov znížil o štyroch .Prácu úspešne dokončilo k 15.6. 20 externých 
spolupracovníkov. 
    

P.č. Názov záujmového útvaru  Počet členov ZÚ  Pozn. 

 1. Šach –Štrbáň J. 7  
2. Kick-box-Bodor L. 12  

   3. Kick-box –Krštien R. 12  
4. Sebaobrana Petalíková Z. 13 +6 
5. Karate-Bunjatov A. 12  
6. Karate-Bunjatovová Z. 12  
7. Automodelár-Bokor M. 9  
8. Stolný tenis-Hicár L. Revúčka 8  
9.    Hasičský-Keder M. Revúč. 12/0 -12/ Zrušené 

od 1.1.2010 
10. Volejbal- Kozlík I. 12  
11. Volejbal – Húšťa K. 12 +5 
12. Volejbal- Kumi M. 12 Zrušené 

od 1.1.2010 
13. Volejbal- Markuš B. 12 Zrušené 

od 1.1.2010 
14. Futbal – Schmiedel I. 11/0 -11 /Zrušené 

od 1.1.2010 
15. Futbal – Levický J. 

I.Jakubička 
11  

16. Futbal – Gallo V. 10  
17.   Stolný tenis-Rogos R. 12  
18.  Kondičné posilň.-Stráňai J. 13 -1 
19.  Dopravný – Palloš Z. 15 Zmena : -9/cyklo- turistický od 

1.1.2010 
20. Tenis-MŠ Štefko T. 12  
21 Jaz.Ang.MS-Petalíková L. 16  
22 Tvorivá Dra.Živnerová I.MŠ 11  
23 Biatlon –Chrapán D. 13  
24 Nohejbal-J.Kilík 12 +6 
25 Plávanie- I. Mrázová 82   
26 LDO-  I.Mrázová 7  
27 Tenis- M. Murko 30  
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     Z uvedeného počtu zapísaných detí do pravidelnej záujmovej činnosti odovzdalo 220 detí 
vzdelávacie poukazy .  
 
    Záujmová činnosť počas školského roka sa uskutočňovala v týchto oblastiach :  
                         –   v pravidelnej záujmovej činnosti,  

– v príležitostnej záujmovej činnosti, 
– v spontánnej záujmovej činnosti 
– v táborovej činnosti. 

 
   Pravidelná  záujmová činnosť 
Záujmové krúžky  pracovali podľa  ročných plánov  pravidelne. Svoju činnosť a účasť 
zaznamenávali do  triednej knihy v zmysle smernice č.306/2009 . Pedagogické knihy boli 
predkladané na kontrolu riaditeľovi CVČ štvrťročne. Každý mesiac odovzdávali výkaz 
o svojej činnosti riad. CVČ. 

Do pravidelnej záujmovej činnosti CVČ patrí každoročne organizovanie 
športových súťaží,  ktoré  riadil predseda OR SAŠŠ Mgr. M. Murko.  V priebehu školského  
roka  zorganizoval  v  spolupráci s jednotlivými školami  celkom : 
- 17 obvodných postupových súťaží pre základné školy 
- 2 regionálne kolá pre základné školy, 
- 12 obvodných  postupových súťaží pre stredné školy, 
- 1 regionálne kolo  pre stredné školy, 
- obvodné kolo v malom futbale „Smer Afrika pre žiakov základných škôl“  -72                 
účastníkov, 
Súťažilo v nich spolu  1086 žiakov, z toho 685 do 15 rokov. 
-  Majstrovstvá okresu  v  tenise žiakov a žiačok  - 19  účastníkov  
   a dorastencov  - 18  účastníkov  
      
 
 
     Vedomostné súťaže : 
CVČ Revúca bolo KŠÚ v B. Bystrici poverené organizovaním Olympiády z nemeckého a  
slovenského jazyka.  
-Olympiáda  z jazyka slovenského      -     10 žiakov, 
-Olympiády z jazyka nemeckého        -       2 žiaci. 
CVČ sa podieľalo v spolupráci s MsKS na organizovaní obvodných kôl  súťaží : 
-v  prednese prózy ,poézie   -:  v štyroch súťažiach  sa zúčastnilo spolu 95 –žiakov,  
- spolupráci so ZUŠ sme zorganizovali obvodné kolo  súťaže Slávik Slovenska - 11 
účastníkov, 
-zorganizovali sme na DDI obvodné kolo  súťaže  na  Bicykli bezpečne :15 účastníkov. 
Žiaci ZŠ I. B Zocha  pod vedením inštruktorky dopravnej výchovy  sl. A. Paliášovej 
v krajskom kole  vybojovali strieborné medaily. 
 
Príležitostná záujmová činnosť. 
     Príležitostnú záujmovú činnosť  chápeme ako súčasť využívania voľného času detí 
a mládeže pri rôznych príležitostiach. Dbali sme na to, aby plnila úlohy osobného 
a spoločenského rozvoja osobnosti detí a mládeže. 
     Uskutočňovali sme jednorazové podujatia, súťaže, tradičné celomestské podujatia.   
     Do tradičných podujatí sa zapojilo 225 detí a mládeže v týchto podujatiach : 
december  2009            Vianočný šachový turnaj pre  dorast a dospelých            –   7 
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                                                       _ „ _                  pre deti                            
                                      Vianočný turnaj pre mládež v stolnom tenise                  –  16 
Máj 2010      World Challenge day 2010                  –   37 
Jún 2010                        Olympiáda pre žiakov MŠ –„Olympijské hviezdičky     –   82  detí                   
Jún  2010         Dni mesta Revúca    :       Šachový turnaj                                       –  15 
                                                                 Nohejbalový turnaj                                 –  17 
                                                                 Tenisový turnaj                                       –  37 
                 
 Spontánna činnosť 
    Pod spontánnou činnosťou treba rozumieť činnosť, ktorá  je založená  na využití voľného 
času v priestoroch CVČ pod dozorom výchovných  pracovníkov. Bolo to využitie priestorov 
CVČ k voľnočasovým aktivitám v popoludňajších hodinách, ale aj v dňoch školských 
prázdnin.  
 Priestory CVČ boli otvorené všetkým deťom a mládeži, ktoré prejavili záujem.  Vytvorili 
sme priestor   pre deti a mládež v ľubovoľných činnostiach, ako sú rôzne drobné hry, šach, 
stolný tenis,  nácvik divadielka a tvorivé dielne. V týchto činnostiach sa vystriedalo iba 
v druhom polroku 635 detí. Literárno - dramatický odbor pracoval pod vedením Bc. I. 
Mrázovej . Na verejnosti vystúpil v predstaveniach pre materské školy štyrikrát v mesiace 
decembri,  v marci sa zúčastnil  súťaže Detská divadelná Revúca. Tvorivá dramaturgia 
pracovala v oddelení pri MŠ Clementisova ul. pod vedením Mgr. I. Živnerovej a rodičom sa 
predstavila celkom trikrát v pásmach  pre najmenších. V záverečnom ročníkovom predstavení 
v priestoroch MsKS.  
Záujmová činnosť na Detskom dopravnom ihrisku prebiehala  pod odborným dohľadom  sl. 
A. Paliášovej. V priestoroch DDI pracoval záujmový útvar s dopravnou a cykloturistickou 
náplňou, ktorú viedol p. Zoltán Palloš . Zároveň sa staral aj o technický stav  bicyklov. 
Veľkým prínosom bola úspešná realizácia projektu, pri ktorom sa doplnil inventár  o 15 
nových bicyklov a 5 kolobežiek podľa vekových osobitostí . Aktivita pôsobnosti sa rozšírila 
vďaka A. Paliášovej  na spoluprácu s útvarmi CO  a SČK v Rimavskej Sobote, s útvarmi 
Polície a Slovenskej armády v Rimavskej Sobote ,Rožňave a Revúcej .   Postupne 
zorganizovala   prednášky,  prezentácie a účelové cvičenia pre žiakov základných 
a materských škôl z Revúcej i okolia. Dvanásť podujatí navštívilo 878 detí a 75 dospelých 
osôb. Pravidelná odborná činnosť bola zameraná na dopravnú výchovu pre prvý a druhý 
stupeň základných škôl podľa tematických plánov . Počas šk .roka sa do dopravnej výchovy 
cyklicky zapojilo  spolu 5425 detí základných  škôl. 
 
Táborová  činnosť : 
 
      CVČ Revúca počas letných prázdnin pripravilo pre deti nasledovné letné tábory : 
 6. – 8.  júla     Raketka                                                              –  Mgr. M. Murko  6 detí, 
12. – 7 .júla   Tenis pre pokročilých                                         –  Mgr. M. Murko  5 detí, 
6. – 8.   júla    Prímestský let. Tábor  v CVČ : dramatický     –  Bc.I. Mrázová    
12. – 15. júla  PLT : turistický                                                   –  Bc.I. Mrázová    
19. – 22. augusta  PLT :  ekologický          –  Bc.I. Mrázová    
26 . – 29.  . augusta  PLT : plavecký                 –  Bc.I. Mrázová    

spolu     25 detí , 
9. – 12 .8 2010 – Letný pobytový tábor  pre záujmový útvar Biatlon, Muránska Planina-
Studňa                                            – Mgr.M. Chrapán  – 9 detí . 
 
    Priestorové a materiálno-technické podmienky 
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      Centrum voľného času detí sídli  na Kollárovej ulici v Revúcej. Pre činnosť krúžkov 
šachový, literárno - dramatický, stolnotenisový a pre  voľnočasové aktivity detí a mládež 
slúžili 3 herne, ktoré vyhovovali uvedeným záujmovým činnostiam CVČ. Ostatné krúžky 
pracovali v miestnych telocvičniach základných škôl a v Dome športu. Na organizovanie 
obvodných  kultúrnych a športových súťaží sa využívali areály škôl a priestory MsKS. 
      Pre zabezpečenie materiálneho vybavenia krúžkov boli použité   finančné prostriedky zo 
vzdelávacích poukazov a z poplatkov za záujmovú činnosť.  
Transparentné využitie prostriedkov vedúci záujmových útvarov dokladovali a predložili na 
kontrolu p .M. Vikorovej dvakrát  v priebehu školského roka. 
 
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 
     Centrum voľného času detí v Revúcej je zariadenie bez právnej subjektivity. 
Hospodári : 

1. S rozpočtom stanoveným Mestom Revúca z podielových daní na kalendárny rok. 
2. S rozpočtom stanoveným KŠÚ v Banskej Bystrici na športové a vedomostné súťaže, 

ktoré vyhlasuje MŠ SR. Tento rozpočet bol 1 800  € . 
3. So štátnym príspevkom za uplatnené vzdelávacie poukazy : 

V školskom roku 2008/09 CVČD prijalo celkom 220 VZP. 
Dotácia  na VZP   22 0 x 28 €          =    6160€.       
Tento št. príspevok bol použitý na materiál pre jednotlivé krúžky a na úhradu bazéna. 

4. S príspevkami členov záujmových krúžkov určených na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s hmotnou starostlivosťou podľa Vyhlášky MŠ SR č. 27 / 2005 Z.z., ktorou 
sa dopĺňa Vyhláška MŠ SR 291/1994 Z.z. o centrách voľného času a účastníckymi 
poplatkami za rôzne voľnočasové aktivity. 
Poplatky za škol. rok   celkom                               :            5179,78 €. 

5. Ďalšie príspevky  boli schválené MZ v Revúcej na príležitostnú činnosť a boli čerpané 
nasledovne : 
Olympiáda detí materských škôl                 –   104,09€ 
Dni mesta Revúca 

Tenisový turnaj                         –   130,58€ 
Nohejbalový turnaj     –     30,29  € 
   
Šachový turnaj                          –     50,01 €. 
 
 
   
 

Prezentácia  činnosti CVČ 
 
     Činnosť CVČ sme propagovali priebežne  na nástenkách ZŠ, SŠ,  oznamom v  mestskom 
rozhlase , na internetovej stránke Mesta Revúca   a cez Revúcke listy . Našou snahou bolo 
aktuálne informovať verejnosť o pripravovaných aktivitách a ich výsledkoch. Naše 
poďakovanie patrí najmä redakcii Revúckych listov, ktorá realizovala v priebehu školského 
roka viac ako dvadsať našich materiálov. 
 
Plnenie cieľov zámeru rozvoja CVČ 
 
     V mesiaci júl 2009 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Revúca.  
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      Po odchode Mgr. Vladimíra Sklenárika do dôchodku, prevzal  od 31.8.2009 funkciu 
riaditeľa CVČ Mgr. Milan Chrapán .Víziu rozvoja CVČ v budúcom období predstavil  
na zasadnutí MSZ v októbri 2009 . Hlavné ciele  rozvoja boli definované v týchto oblastiach : 
 
I.V oblasti výchovnej práce, 
II.V oblasti rozvoja CVČ, 
III. V oblasti využitia voľného času. 
 
I.    Úlohy : A- spolupráca s Materskými školami. 
         B- atletická súťaž pre ZŠ a SŠ. 
                   C- dopravná výchova. 
                   D- vzdelávacia činnosť. 
Splnené  úlohy -  otvorenie troch záujmových útvarov  v MŠ Sládkovičova :  

                           útvar Tenis pre najmenších a Angličtina,  
                          v MŠ Clementisova: útvar Tvorivá dramaturgia,    

- Olympiáda pre deti materských škôl v  Revúcej a Revúčka „Olympijské 
hviezdičky“ v rámci výzvy Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska, 

- Organizácia  podujatí na DDI s tematikou branných hier a dopravnej výchovy 
pre žiakov materských a základných škôl, 

- Obvodné kolo v postupovej súťaži – Na bicykli bezpečne, 
- Starostlivosť o vytvorenie estetického prostredia, začalo sa s výsadbou 

nenáročnej zelene v objekte CVČ a pravidelná je aj údržba zelených porastov. 
  Nesplnené úlohy  - Pohybová aktivita pre deti a rodičov  „Modrý motýľ „    (drobné 

pohybové hry), 
- Obvodné kolo v Ľahkej atletike v Kunovej Teplici žiakov základných 

a stredných škôl (nezáujem škôl). 
 

II. Úlohy :       A- rekonštrukcia   CVČ na komplexné zariadenie s oddeleniami rôznorodých 
záujmových činností, 

                           B-vymedziť rozsah spolupráce pre záujmové útvary a športové kluby 
                        C-rozvoj materiálno-technickej základne 
A – (rekonštrukcia)   zámer nesplnený z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pracovníčky 

E .Belicovej  
   B- ( rozsah spolupráce)úloha  realizovaná  v športových kluboch volejbal, futbal, nohejbal, 
kick-box , karate, biatlon. Centrum podporuje aktivity zamerané iba na rozvoj pohybových 
aktivít pre deti a mládež v súvislosti s naplnením zmluvných podmienok medzi Mestom 
Revúca a externými pracovníkmi CVČ. Činnosti klubov v súťažných aktivitách v rámci 
športových zväzov  nie sú predmetom spolupráce(ligové ,pravidelné súťaže a postupové 
súťaže). Podporované sú verejné súťaže, metodické a tréningové, relaxačné sústredenia 
a tábory zamerané na aktívne využitie voľného času detí a mládeže.  
                                                                
  C- ( materiálna základňa ) úlohy  splnené iba v malej miere :  - v objekte CVČ na Kollárovej 
ulici bola opravená zatekajúca strecha a  vymaľované priestory vstupnej haly . Ďalšia časť 
rekonštrukcie bola v  hodnotenom období pozastavená pre úmysel presťahovania CVČ do 
objektu Domu športu.  Tento zámer nebol realizovaný z dôvodov súčastnej finančnej situácie. 
     Z fondu pre činnosť CVČ boli  doplnené  nutné normatívy záujmových útvarov 
( príspevky   účastníkov ZÚ v CVČ za rok 2009/2010, vzdelávacie poukazy) a drobný 
materiál pre údržbu. Z príspevkov za vzdelávacie poukazy bol zakúpený jeden futbalový hrací 
stôl .  
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III.  V oblasti využitia voľného času, predovšetkým študentov, rodičov detí a mládeže sa nám 
nepodarilo realizovať dlhodobo  ani jeden projekt. Útvar Šport pre všetkých,  zamerané na 
loptové hry pracoval iba jeden mesiac, dlhodobé aktivity ako mestské športové viackolové 
súťaže prebiehajú mimo rámca CVČ . 
 
Spolupráca s inými subjektami 
 
     Pri organizovaní činnosti sme spolupracovali: s materskými , základnými a strednými 
školami na území mesta, Komisiou pre šport, s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej, 
najmä pri organizovaní športových a vedomostných súťaží. Poskytli sme priestory pre 
dlhodobú aktivitu  Centru pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie , Úniu 
slabozrakých a nevidiacich pre realizovanie polročného projektu . Podľa aktuálnych 
požiadaviek  k jednorazovým aktivitám aj iným organizáciám( Okresný súd Revúca , FK 
Bastav Revúčka, Východoslovenské vodovody a kanalizácie Rožňava, Zväz chovateľov 
Slovenska a i.).  
          Vedenie CVČ ďakuje všetkým spolupracovníkom za dosiahnuté výsledky v záujmovej 
činnosti  a pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré sa uskutočňovali v prospech detí 
a mládeže.   
 
Spracoval  :          Mgr. Milan Chrapán 
                              riad. CVČ Revúca 
                                                        


