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Správa o výsledkoch  a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Centra voľného 

času v Revúcej 

 

v šk.r. 2010/2011 

 

 

Predkladá : 

 

Mgr. Milan Chrapán, riaditeľ CVČ Revúca 

 

 

       

      Prerokované v rade zariadenia pri  CVČ  

                                                                       Dňa    15.10. 2011 

       

      Vyjadrenie rady  : 

                         Rada zriadenia  pri CVČ   v Revúcej  

                                    odporúča zriaďovateľovi mestu Revúca 

                                    schváliť 

Správu o výsledkoch a podmienkach    výchovno-

vzdelávacej činnosti 

CVČ v Revúcej  

za školský rok 2010/2011 

 

 

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

Ing.Igor Kvetko PhD 

Predseda Rady zariadenia pri CVČ v Revúcej 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa : 

 

 

mesto Revúca 

schvaľuje – neschvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti 

CVČ v Revúcej  

za školský rok 2010/2011 

 

 

 

 

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

MVDr.Eva Cireňová 

primátorka mesta 
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Vypracoval : Mgr. Milan Chrapán, riad. CVČ 

 Revúca, Kollárová ul.č.9 

 

 

 

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.  Zákona 245/2008 Z.z., § 116, č.6,č.8,  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 zloţení : 

 

 

1.  Ing. Igor Kvetko   PhD                 predseda      

2.  Ing. Róbert Kurek                         člen za  Radu  rodičov  pri CVČ Revúca 

3.  Andrea Paliašová                          člen za zamestnancov CVČ 

4.  Renáta Brezovská                         člen  za  zriaďovateľa   

5.  Mgr. Miroslav Murko                   člen za pedagogických pracovníkov 

 

 

 I.Stručná informácia o činnosti rady  zariadenia za školský rok 2010/11 

 

Rada zasadala  v šk.roku 2010/2011 dvakrát, schválila pracovné dokumenty pre činnosť CVČ. 

 

II. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických 

zamestnancov  

 

     V CVČ Revúca  v škol. roku 2010/11 pracovali 3 výchovní  a 1 prevádzkový pracovník.   

Všetci výchovní pracovníci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre  svoju výchovnú činnosť.            

 

 

                                                  

            

       Interní pracovníci  :      Mgr.Milan Chrapán 

                                            riad. CVČD Revúca 

                                                                                    

                                            Mgr. M. Murko 

                                            oblasť športu a turistiky, predseda OR SAŠŠ 
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                                           Bc. Iveta Mrázová 

                                           oblasť kultúry a umenia 

     

    

 

       Prevádzkoví pracovníci :    

                                                    

                                            Andrea  Paliašová 

                                            správca DDI v Revúcej ( do konca roka 2010) 

 

                                             J. Markovičová 

                                             upratovačka CVČ 

                                             Bc. Gabriela Pavláková (od 1.2.2011) 

 

 

Záujmové útvary  CVČ 

 

    Centrum  voľného  času detí začalo  svoju  činnosť  v  školskom roku 2010/2011 dňa 

 1. októbra  2010. 

 Do pravidelnej mimoškolskej záujmovej činnosti  sa prihlásilo  k 15.9.2010  

 271 detí do 15 rokov, podľa prijatej novely zákona 668/2004 z 19.mája 2010. Novela bola 

zrušená vyhláškou č. 531/2010 z 15.112.2010. Do CVČ k 15.9.2010 boli prijatí iba ţiaci 

základných škôl na území mesta Revúca.  

    V zariadení pracovalo 14 externých spolupracovníkov.  

 

 

 

 

Zoznam záujmových útvarov v šk. r. 2010-2011 
 

 

P.č. Názov záujmového 
útvaru 

Eviden
cia 

1 Šach –J.Štrbáň 8 

2 Kick-box-Z.Petalíková 9 

3 Kick-box –R.Krštien 14 

4 Karate-A.Bunjatov 12 

5 Karate-Z.Bunjatovová Z. 12 

6 Automodelár-M.Bokor 6 

7 Stolný tenis-R.Rogos 11 

8 Kondičné posilň.J.Stráňai 8 

9 Cykloturistika – Z.Palloš 8 

10 Jaz.Ang.MS-L.Petalíková  16 

11 Biatlon –D.Chrapán  10 

12 Tenis MŠ – T.Štefko 12 
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13 Dizajn –A.Grigerová 17 

14 Plávanie-I.Mrázová 100 

15 LDO- I.Mrázová 7 

16 Tenis- M.Murko 26 

17 Fitness – M. Leveš 12 

Spolu :                                               271 
Do15 rokov :          271 

 
 
 
 
 
 

 

     

     Z uvedeného počtu zapísaných detí do pravidelnej záujmovej činnosti odovzdalo 206 detí 

vzdelávacie poukazy .  

 

    Záujmová činnosť počas školského roka sa uskutočňovala v týchto oblastiach :  

                         –   v pravidelnej záujmovej činnosti,  

– v príleţitostnej záujmovej činnosti, 

– v spontánnej záujmovej činnosti 

– v táborovej činnosti. 

 

 

 

   Pravidelná  záujmová činnosť 

 

 Záujmové krúţky  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. Kaţdý mesiac odovzdávali výkaz 

o svojej činnosti riad. CVČ. 

Do pravidelnej záujmovej činnosti CVČ patrí kaţdoročne organizovanie športových  

a vedomostných súťaţí, vyhlasovaných MŠ SR pre školský rok 2010/2011. K zásadným 

zmenám došlo v zozname športových súťaţí  organizovaných priamo v rámci školského 

systému súťaţí, z organizačnej štruktúry bola vynechaná od 1.9.2010 SAŠŠ . Z tradičných 

športov  vypadli okrem iného futbal pre stredné školy, šach a streľba .Rozšírili sa ročníkové 

súťaţe pre florbal a bedminton.  

V šk. roku sme zorganizovali 29 športových súťaţi pre ţiakov základných a stredných škôl. 

Zúčastnilo sa ich celkom 303 detí.  V priebehu školského kola sa konalo v ôsmych druhoch 

športu : 

- 17 obvodných postupových súťaţí pre základné školy 

- 2 regionálne kolá pre základné školy, 

- 9 obvodných  postupových súťaţí pre stredné školy, 

- 1 regionálne kolo  pre stredné školy, 

- 1 krajské kolo  pre stredné školy, 
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     Vedomostné súťaže : 

     CVČ Revúca bolo KŠÚ v B. Bystrici poverené organizovaním Olympiády z nemeckého a  

slovenského jazyka.  

-Olympiáda  z jazyka slovenského      -    účasť   5 ţiakov, 

-Olympiády z jazyka nemeckého        -     účasť  1 ţiak. 

CVČ sa podieľalo v spolupráci s MsKS na realizácii obvodných kôl  súťaţí : 

 

-v  prednese prózy, poézie a speve sa zúčastnilo 98 ţiakov.  Súťaţ s dopravnou tematikou  pre 

26 detí základných škôl zorganizovalo DDI. 

 

 

Príležitostná záujmová činnosť. 

 

    Do  príleţitostnej záujmovej činnosti  bolo zapojených   332 detí, pre ktoré sme 

zorganizovali 22 podujatí.  

     Uskutočňovali sme jednorazové podujatia, súťaţe, tradičné celomestské podujatia.   

                 

 Spontánna činnosť 

 

       V spontánnej činnosti boli organizované v priestoroch CVČ   aktivity v popoludňajších 

hodinách, ale predovšetkým  v dňoch školských prázdnin. Týchto akcií sa zúčastnilo 274 detí.  

Vytvorili sme priestor   pre deti a mládeţ v  činnostiach, ako sú rôzne drobné hry, šach, stolný 

tenis,  nácvik divadielka a tvorivé dielne. Veľmi úspešne pracoval krúţok Tvorivej 

dramaturgie detí materskej školy na ul. Clementisovej, ktorý dobrovoľne bez nároku na 

odmenu po celý rok viedla v CVČ Mgr. Iveta Ţivnerová. 

     Literárno-dramatický odbor  pod vedením BC. I. Mrázovej vystupoval na prezentáciách 

v materských školách, ZŠ i na verejnosti 8 krát. 

 

Táborová  činnosť : 

 

      CVČ Revúca počas letných prázdnin pripravilo pre deti  osem  letných táborov. Z toho 

bolo 7 prímestských a jeden pobytový . 

Mgr. M. Murko viedol dva tenisové prímestské tábory s účasťou  10 detí. 

Bc. I. Mrázová zorganizovala 5 prímestských a jeden pobytový tábor na Prednej  Hore, 

ktorých sa zúčastnilo spolu194 detí. 

 

 

V priebehu školského roka sme takto pripravili a zorganizovali viac ako 50 podujatí s účasťou 

cez 1500 detí. 

 

   Priestorové a materiálno-technické podmienky 

 

      Centrum voľného času detí sídli  na Kollárovej ulici v Revúcej. V jeho priestoroch 

pracovali záujmové útvary : šach, tvorivá dramaturgia a šikovné ruky. V Dome športu  karate, 

stolný tenis a kick- box. Ostatné krúţky vykonávali činnosť  v  telocvičniach základných škôl 

a materských školách. Na organizovanie obvodných  kultúrnych a športových súťaţí sa 



 7 

vyuţívali areály škôl a priestory MsKS. V objekte CVČ sme svojpomocne zariadili 

posilňovňu pre záujmový útvar kondičné posilňovanie. 

      Pre zabezpečenie materiálneho vybavenia krúţkov boli pouţité   finančné prostriedky zo 

vzdelávacích poukazov a z poplatkov za záujmovú činnosť.  

Transparentné vyuţitie prostriedkov vedúci záujmových útvarov dokladovali a predloţili na 

kontrolu 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 súťaţe, 

ktoré vyhlasuje MŠ SR. Tento rozpočet bol 2000  € . 

3. So štátnym príspevkom za uplatnené vzdelávacie poukazy : 

V školskom roku 2009/2010 CVČD prijalo celkom 196VZP. 

Dotácia  na VZP   196 x 28 €          =    5488 €.       

Tento št. príspevok bol pouţitý na materiál pre jednotlivé krúţky a na prenájom 

bazéna. 

4. S príspevkami členov záujmových krúţkov 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 voľno časové aktivity. 

Poplatky účastníkov záujmových útvarov za škol. rok predstavovali sumu  4046 €, čo 

je  83 % z maxima. (pozn. vlani 74 %, rok predtým  59,%).                               

5. Ďalšie príspevky  boli schválené na príleţitostnú činnosť a boli čerpané nasledovne : 

 Vianočné posedenie         –    17,41 € 

Olympiáda detí materských škôl                 –   192,83 € 

Zber pouţitých batérií                                                  –    67,90 € 

Dni mesta Revúca 

Tenisový turnaj                         –   100 € 

Šachový turnaj                          –     79,32 €. 

Stolný tenis                                –    80,72 € 

                                               SPOLU                                      –   538,18€  

6. Pre jednorazovú  akciu bol získaný sponzorský  finančný príspevok vo výške 150 € 

7. Do CVČ sme sponzorsky zabezpečili taktieţ materiál pre posilňovňu a  10 kusov 

spoločenských stolov pre šach. 

 

 

   

 

Prezentácia  činnosti CVČ 

 

     Pripravovaná akcie CVČ sme  propagovali priebeţne  na nástenkách ZŠ, SŠ,  oznamom v 

 mestskom rozhlase a cez Revúcke listy. Na internetovej stránke mesta sme aktuálne 

prezentovali pripravované podujatia, výsledky a fotoreportáţe.  
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Plnenie cieľov zámeru rozvoja CVČ. 

 

 

1. Pri hodnotení plnenia dlhodobých zámerov  môţeme konštatovať splnenie zámeru 

spolupracovať so škôlkami na postupnom vytváraní systému pre tvorivú činnosť detí 

vo voľnom čase. Vedenia materských škôl uţ vyjadrili zámer v budúcom školskom 

roku činnosť záujmových útvarov rozšíriť. Organizovaním  Olympiády detí 

materských škôl sa nám darí šíriť olympijské idei.  

2. Inštruktorka dopravnej výchovy A.Paliášová  realizovala výuku dopravnej výchova 

v pravidelnej činnosti podľa plánu práce na základných školách v Revúcej  a jedenkrát 

v týţdni aj v školských zariadeniach mimo mesta. Pre vylepšenie materiálnych 

podmienok  poţiadala formou projektu o doplnenie normatívu Detského dopravného 

ihriska. 

3.  Pri  súčasných finančných podmienkach sa nám nedarí zabezpečiť vybudovanie 

vzdelávacieho priestoru v objekte CVČ. Začali sme s úpravou exteriérových 

priestorov a  výsadbou nenáročných zelených porastov . 

4. V oblasti vyuţitia voľného času sme nesplnili cieľ zapojiť do voľno časových aktivít 

rodičov s deťmi a mládeţ do 30 rokov. Do skratovej situácie sa dostala spolupráca 

s komisiou športu mesta Revúca , ktorá sa vystupňovala ţiadosťou  o odvolanie 

riaditeľa CVČ v Revúcej tesne pred začiatkom nového školského roka. Táto tematika 

však nebola riešená ani na zasadnutí športovej komisie, ani  priamo s vedením centra. 

Situáciou sa zaoberalo mimoriadne zasadnutie školskej rady pri CVČ. 

5.  Pozitívne  hodnotíme spoluprácu s Mestským kultúrnym strediskom, ktoré nám 

vychádza v ústrety pri zabezpečení našich kultúrnych aktivít. Poďakovanie chceme 

vysloviť aj všetkým školám v meste Revúca, ktoré poskytujú svoje priestory 

bezodplatne  pre súťaţe v oblasti športu , spoločenské a enviromentálne  akcie. 

6. V oblasti rozvoja Centra voľného času sa  zlepšila situácia  v personálnom obsadení 

preradením Bc. G. Pavlákovej so zameraním na  hospodársku činnosť. 

7. Nesplnené   boli aj dlhodobé zámery na rekonštrukciu objektu CVČ na Kollárovej 

ulici. Súvisí to s nedostatkom finančných prostriedkov  predovšetkým z podielových 

daní mesta a zníţeným počtom prijatých detí do 15 rokov podľa metodiky nápočtu 

k 15.9.2010.  

 

 

       

Spolupráca s inými subjektami 

 

       

Pri plnení dlhodobých úloh sme spolupracovali s materskými, základnými a strednými 

školami na území mesta.  Pri organizovaní kultúrnych  podujatí s Mestským kultúrnym 

strediskom v Revúcej. Tradičná spolupráca pokračuje s Centrom pedagogicko-

 psychologického poradenstva a prevencie ,  náš areál vyuţili aj iné organizácie - Špeciálna 

základná škola v Revúcej a Zväz chovateľov Slovenska. Úspešne sme realizovali novú 

aktivitu  s firmou Brantner s.r.o , pod názvom „Zber pouţitých prenosných bateriek“. Do tejto 

výzvy sa zapojilo jedenásť tried  revúckych  základných škôl. Za dva mesiace vyzbierali 
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takmer 300 kg malých prenosných bateriek. Obnovila sa spolupráca s organizáciami Národný 

park Muránska planina a OZ Lesy SR v Revúcej ktoré, sa zapojili do letných táborov 

a prispeli tak k zvýšeniu ich atraktivity. 

           

 

 

Spracoval  :          Mgr. Milan Chrapán 

                              riad. CVČ Revúca 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


