
 - 1 - 

Centrum voľného času, Strojárenská 3 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach centra voľného času za školský rok 2020/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

September 2021 

 

 

 

 

 

 

Oblasti hodnotenia Centra voľného času 

 

 

 

 

I. Poslanie Centra voľného času 

II. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov centra 

voľného času 

III. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov centra voľného času 

IV. Údaje o počte žiakov centra voľného času 

V. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

VI. Údaje o aktivitách a prezentácii centra voľného času na verejnosti 

VII. Údaje o projektoch, do ktorých je Centrum voľného času zapojené 

VIII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou centre 

voľného času v školskom roku 2019/2020 

IX. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach centra voľného času 

X. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti centra voľného 

času 

XI. Vyhodnotenie činnosti Centra voľného času 

XII. Vízia a ciele Centra voľného času 

 



 - 2 - 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach centra voľného času za školský rok 2020/2021 

 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

 

 

 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Centrum voľného času 

Telefónne číslo 055/6223820 

Faxové číslo 055/6941398 

Elektronická adresa rcm@rcm.sk 

Webová stránka www.rcm.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľka CVČ Mgr. Viera Hamřiková 055/6223820, 0911488802 

Zástupca riaditeľa 

  

 

RNDr. Ľubomír Mucha 
055/6223820 

Erika Repaská,  ek. hosp. úsek 055/6223820, 0911488801 

Poradný orgán školy   

Rada  školy Igor Tymczák 

ZO OZ Ing. Ľubica Guothová  

 

 

I. poslanie  CVČ 

 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej Centrum)  utvára podmienky na neformálne 

vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov 

detí a mládeže, implementuje do svojej činnosti  prioritné úlohy a opatrenia, vychádzajúc z Kľúčových 

oblastí vyplývajúcich zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020, ktorú schválila 

vláda SR dňa 23. apríla 2014 uznesením č. 192. Strategický dokument nadväzuje na priority 

predchádzajúcej koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže, ale vytvára aj nový rámec podpory 

a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku. 

Súčasne vychádza z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020, ktorú schválila vláda SR 

dňa 13. januára 2016 uznesením č.16. Koncepcia špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce 

s mládežou do roku 2020 a nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.  

Centrum voľného času vytvára podmienky pre systematickú a pravidelnú prácu s deťmi a mládežou. 

Organizuje aktivity pre deti a mládež a zapája mládež do prípravy, realizácie a vyhodnotenia týchto 

aktivít reagujúc na aktuálne trendy a potreby mladých ľudí. Spolupracuje so zriaďovateľom a ďalšími 

subjektmi pri rozvoji práce s mládežou vo svojej pôsobnosti a pri implementácii stratégie na úrovni 

svojho pôsobenia. 

Súčasne vychádza z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na 

roky 2021 – 2025 (2030), ktorá bola schválená uznesením č. 549/2021 na 25. zasadnutí Zastupiteľstva 

Košického samosprávneho kraja dňa 28. 06. 2021 v Košiciach 

Centrum realizuje výchovno-vzdelávacie, rekreačné, školiace aktivity v oblasti práce s mládežou vo 

voľnom čase, vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času mládeže, podieľa sa na 

formovaní návykov užitočného využívania voľného času, rozvíjaní talentu a tvorivosti. 

https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/5762_koncepcia_prace_s_mladezou.pdf
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Centrum  poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase 

školám a školským zariadeniam,  občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším 

právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú alebo sa na nej vzájomne dohodnú. 

Zhromažďuje základné informácie v oblastiach voľného času, medzinárodných výmen mládeže, 

primárnej prevencie závislostí, poskytovania finančných dotácií, medzinárodnej mobility a spolupráce, 

vytvára informačné databázy a poskytuje ich deťom a mládeži, občianskym združeniam detí a mládeže 

a ďalším záujemcom. 

Centrum  realizuje  aktivity v oblastiach prieskumov, školiacich aktivít, rozvoji poradensko-informačných 

služieb, participácie, mobility, starostlivosti o talenty, prevencie sociálne patologických javov v súlade so 

zriaďovacou listinou a úlohami vyplývajúcimi z členstva v Európskej sieti centier. 

 

 

II. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov  

 

Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 1 3 3 2 0 11 49 

z toho žien: 1 0 0 3 1 0 5 51 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých  

kvalifikovaných  

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. kvalifikačnou skúškou  

s 2. kvalifikačnou skúškou  

s vedecko-akademickou hodnosťou  

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním  

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  

vychovávateľov: 11 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 9 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 2 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 

31-

40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 0 0 2 1 1 4 63 

z toho 

žien: 
0 0 0 2 1 0 3 61 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 4 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 3 
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III. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ 

  

 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  

osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Aktualizačné 

vzdelávanie pre 

pedagogických 

zamestnancov 

CVČ RCM 

Košice 
0 14 0 

Funkčné 

a inovačné 

funkčné 

vzdelávanie 

Univerzita 

Komenského, 

Bratislava, 

TUKE Košice 

Vzdelávanie 

prebieha 
2 0 

Adaptačné 

vzdelávanie 

začínajúceho 

vychovávateľa 

0 0 0 0 
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IV.  údaje o počte žiakov CVČ 

 

 

Druh činnosti:  Počet účastníkov 

Pravidelná záujmová činnosť 2245 

Podpora žiackych školských rád 110 

Školenia -vzdelávanie k ľudským  právam, Živé knižnice 37 

Podpora talentov - Odborné sústredenia, letná škola, metodické inštruktáže  45 

Ďalšie výchovno-vzdelávacie aktivity (vlastné súťaže, prehliadky, výstavy, 

workshopy, aktivity v rámci popularizácie vedy, informačné aktivity) 

156 

Medzinárodné aktivity (mládežnícke výmeny,  Európsky zbor solidarity)  

Dlhodobé športové súťaže KSK 0 

Krajské kolá postupových súťaží a predmetových olympiád 1006 

Spolu:          10228 

 

Záujmové krúžky a kluby 2020/2021 počet členov Miesto konania 

1. Turistický krúžok 20 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

2. Cvičná firma 15 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

3. Kultúrny krúžok 21 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

4. Krúžok šikovných rúk 23 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

5. Kadernícky krúžok  20 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

6. Viac ako peniaze 18 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

7. 
Spoznávanie históriu Košíc v 

angličtine 17 
SOŠ, Gemerská 1, Košice 

8. Košické potulky 14 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

9. Slovenčina na slovíčko 17 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

10. Krúžok vizáže 15 SOŠ, Gemerská 1, Košice 

12. Angličtina hrou 16 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

13. Biologický krúžok 15 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

14. Hra na gitare I 12 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

15. Hra na gitare II 12 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

16. Krúžok loptových hier 21 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

17. Krúžok aerobiku 12 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

18. 
Matematický krúžok pre nemecký 

bilingvál 12 
Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

19. Chemický krúžok 15 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

20. Dejepisný krúžok 18 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

21. Krúžok španielskeho jazyka 21 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

22. Krúžok DofE 16 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

23. Krúžok kondičnej kulturistiky 15 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

24. Krúžok ruského jazyka 13 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

25. Mladý zdravotník 14 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

26. Turistický krúžok 17 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

27. Redakčný krúžok 19 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

28. Volejbalový krúžok 14 Gymnázium, Opatovská 7, Košice 

29. 
Kocky sú hodené - príprava na MS 

SJL 28 
OA, Polárna 1, Košice 

30. Be ready! Príprava na MS ANJ 16 OA, Polárna 1, Košice 
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31. Ekonomický krúžok 15 OA, Polárna 1, Košice 

32. Matematický krúžok 17 OA, Polárna 1, Košice 

33. Multimediálny krúžok 20 OA, Polárna 1, Košice 

34. Rozvoj matematických zručností 23 OA, Polárna 1, Košice 

35. Jazykový krúžok 15 OA, Polárna 1, Košice 

36. Cestovný ruch v praxi 15 OA, Polárna 1, Košice 

37. Carving ovocia a zeleniny 31 HA, Južná trieda, Košice 

38. Loptové hry mix 24 HA, Južná trieda, Košice 

39. Volejbalový krúžok   39 HA, Južná trieda, Košice 

40. Angličtina jednoducho 47 HA, Južná trieda, Košice 

41. Ekonomika okolo nás 14 HA, Južná trieda, Košice 

42. Moderné zdobenie tôrt 41 HA, Južná trieda, Košice 

43. Nemčina direkt 4 HA, Južná trieda, Košice 

44. Turistický krúžok 14 HA, Južná trieda, Košice 

45. Umením k sebapoznaniu 4 HA, Južná trieda, Košice 

46. Krúžok miešaných nápojov 95 HA, Južná trieda, Košice 

47. Estetizácia školského átria 20 HA, Južná trieda, Košice 

48. 
Športovo-turistický krúžok pre 

dievčatá 2 
HA, Južná trieda, Košice 

49. Anatómia 3D 24 SOŠ veterinárna Košice 

50. Spoznávame krásy Košíc 25 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

51. Zdravo a kreatívne 17 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

52. Miešané nápoje 22 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

53. Písanie na PC online 17 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

54. Studená kuchyňa 22 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

55. Floorbal  21 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

56. 
Účtovníctvo podnikateľských 

subjektov 17 
SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

57. Historický krúžok 21 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

58. Pomôž si s PC 21 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

59. Športové hry 23 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

60. Múčne jedlá 21 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

61. Sladké variácie 21 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

62. Bocatino - časopis 23 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

63. Carving 17 SOŠ, Bocatiova 1, Košice 

64. 
Futsalový krúžok 13 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

65. 
Stolný tenis 9 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

66. 
Dopravný krúžok 24 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

67. 
Matematicko - počítačový krúžok 10 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

68. 
Športové hry 16 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

69. 
Príprava na SOČ I. 18 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

70. 
Príprava na SOČ II. 22 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

71. Železnično - modelársky krúžok 12 Stredná priemyselná škola dopravná, 
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Košice 

72. 
Turistický krúžok 13 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

73. 
Matematicko - fyzikálny krúžok 36 

Stredná priemyselná škola dopravná, 

Košice 

74. Mládež v pohybe 23 Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava 

75. Let ´s win 17 Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava 

76. Mladý záchranár 19 Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava 

77. Športové hry 20 SOŠ technická, Michalovce 

78. Geocaching 20 SOŠ technická, Michalovce 

79. Zaujímavá matematika 20 SOŠ technická, Michalovce 

80. Kondičná príprava 20 SOŠ technická, Michalovce 

81. 
Bezpečná práca a obsluha 

elektrických zariadení 20 
SOŠ technická, Michalovce 

82. Bezpečnosť v elektrotechnike 1 20 SOŠ technická, Michalovce 

83. Športové hry dievčat 20 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

84. Účtovanie v OMEGE 17 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

85. Divadelné dosky (časopis) 15 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

86. Pestovateľ 22 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

87. Krúžok šikovných a rýchlych prstov 18 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

88. Anglicky prakticky 17 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

89. Píšeme všetkými desiatimi 17 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

90. Plavecký krúžok 20 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

91. Praktické siete 18 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

92. Cudzí jazyk trochu inak 20 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

93. Marketing v škole (Ekonomika hrou) 16 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

94. Angličtina krok za krokom 20 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

95. Včelárstvo 15 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

96. Športové hry, plávanie 20 SOŠ ekonomická, STOJAN, SNV 

97. KR ŽŠR 12 CVČ - RCM  

98. Mládežnícki lídri 9 CVČ - RCM 

99. Enviromentálny klub 12 CVČ - RCM  

100. Projektový manažment 12 CVČ - RCM  

101. Klub SOČ 7 CVČ - RCM  

102. Finančný krúžok I. 13 CVČ - RCM  

103. Finančný krúžok II. 10 CVČ - RCM  

104. Klub masmediálnej komunikácie I. 10 CVČ - RCM  

105. Klub masmediálnej komunikácie II. 10 CVČ - RCM  

106. Krúžok po stopách dejín umenia I 25 CVČ - RCM 

107. Krúžok po stopách dejín umenia II 24 CVČ - RCM 

108. Krúžok po stopách dejín umenia III 23 CVČ - RCM 

109. Klub chemikov 15 CVČ - RCM  

110. Fotografický klub I. 5 CVČ - RCM  

111. Fotografický klub II. 5 CVČ - RCM  

112. Fotografický klub III. 5 CVČ - RCM  

113. Výtvarný krúžok 1 6 CVČ - RCM  

114. Výtvarný krúžok 2 5 CVČ - RCM  

115. Výtvarný krúžok 3 5 CVČ - RCM  

116. Hikaridojo 8 CVČ - RCM  
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117. Letecko-modelársky krúžok 16 CVČ - RCM  

118. Automodelársky krúžok  19 CVČ - RCM  

119. Basketbalový krúžok 1 7 CVČ - RCM  

120. Basketbalový krúžok 2  44 CVČ - RCM  

121. Klub dobrovoľníkov I. 10 CVČ - RCM  

122. Klub dobrovoľníkov II. 8 CVČ - RCM  

123. Zumba 8 CVČ - RCM  

 

Krúžok po stopách dejín umenia I - 24 žiakov - 23. 6.2021 - celodenný pobyt v Jasove spojený s 

prehliadkou Premonštrátskeho kostola v Jasove.   

Krúžok po stopách dejín umenia II - 25 žiakov - 24. 6.2021 - celodenný pobyt v Starom Smokovci 

spojený s odborným výkladom histórie vzniku Vysokých Tatier a históriou fotografovania. 

Krúžok po stopách dejín umenia III - 23 žiakov - 22. 6.2021 - prehliadka Ľubovnianskeho hradu 

a skanzenu s odborným výkladom 

Krúžok po stopách dejín umenia III - 23 žiakov - 25. 6.2021 – prehliadka Červeného kláštora spojená 

s odborným výkladom jeho histórie.  

 

 V. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  

 

Koncepcia rozvoja športu KSK  
 

DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE KSK 

 

V školskom roku 2020/2021 vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID – 19 sa 

neuskutočnili dlhodobé športové súťaže, a tiež sa neuskutočnila ani športová olympiáda KSK. 

Zodpovední za úsek športu: Ing. Ľubica Guothová – vedúca oddelenia, Mgr. Martin Sabo.  

 

Zorganizovali sme Letný badmintonový turnaj 1.7.2021 na ihrisku OA, Watsonova 61, Košice, Zúčastnili 

sa ho 3 školy a 6 žiakov.  

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou v KSK 

 

Výchovno - vzdelávacie aktivity v školskom roku 2020/2021 

 

Názov aktivity Dátum Miesto 
Počet  

účast. 

Žiacke školské rady: 

Stretnutie Krajskej Rady Žiackych Školských Rád 4.9.2020 CVČ/RCM 10 

Stretnutie Krajskej Rady Žiackych Školských Rád 24.5.2021 CVČ/RCM 16 

Stretnutie Krajskej Rady Žiackych Školských Rád 7.6.2021 CVČ/RCM 16 

Stretnutie Krajskej Rady Žiackych Školských Rád  18.6.2021 CVČ/RCM 27 

Školenie Refresh ŽŠR pre koordinátorov ŽŠR 

 

28.8.2020 CVČ/RCM 25 

Školenie Reštart ŽŠR 

 

25.5.2021 CVČ/RCM 10 

Školenie Reštart ŽŠR 

 

1.6.2021 CVČ/RCM 6 

 

Našou víziou je, aby ŽŠR boli rešpektované demokratické inštitúcie, ktoré prispievajú k modernizácii 

spoločnosti, zvyšovaniu občianskej kultúry a dotvárali identitu našej krajiny. ŽŠR vytvárajú priestor na 
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učenie sa k demokracii, občianskemu správaniu a občianskej zodpovednosti. Našim cieľom je pripraviť 

členov ŽŠR využívať svoje práva, ale aj povinnosti.    

 

 

V školskom roku 2020/2021 k tematike Žiackych školských rád (ŽŠR) sa uskutočnili nasledujúce 

aktivity: 

 

Vytvorenie Newsletteru pre ŽŠR v KSK 

Kvôli dlhodobému prechodu na dištančné vzdelávanie bolo potrebné vytvoriť nové komunikačné kanály 

pre komunikáciu s členmi, predsedami a koordinátormi ŽŠR. Nepravidelným newsletterom a vytvorením 

FB skupiny sme dosiahli lepšie šírenie informácií s cieľovými skupinami. 

Dátumy odoslania s počtom prijímateľov newsletteru: 

• 25.9.2020 pre 95 koordinátorov ŽŠR (témou bolo aktualizovanie údajov o predsedoch)  

• 12.10.2020 pre 61 predsedov ŽŠR (témou bol prieskum vzdelávacích požiadaviek ŽŠR počas 

dištančného vzdelávania) 

• 5.11.2020 pre 156 adresátov (predsedovia aj koordinátori – novinky) 

• 19.5.2021 pre 155 prijímateľov (koordinátori a predsedovia ŽŠR) 

• 16.6.2021 pre 155 prijímateľov (koordinátori a predsedovia ŽŠR) 

 

Vytvorenie FB skupiny „ŽŠR východu“ 

Skupina na sociálnej sieti Facebook pre zlepšenie komunikácie so ŽŠR. Skupina bola vytvorená 

v spolupráci s Krajskou Radou Prešovského kraja a má tak dosah na celom východnom Slovensku. 

V skupine sú publikované možnosti vzdelávania pre ŽŠR, informácie a pozvánky na iné aktivity súvisiace 

s ŽŠR. Počet členov k 11.6.2021:96 

 

Tvorba webu www.ZSR.RCM.sk 

Web stránka vytvorená za účelom zlepšenia komunikácia so ŽŠR v KSK. Na stránke sú publikované 

aktuálne školenia, aktivity a vzdelávacie publikácie pre ŽŠR.  

 

Aktualizácia zoznamu ŽŠR 

Priebežná aktualizácia zoznamu predsedov a koordinátorov ŽŠR v KSK. Zoznam obsahuje všetky školy 

v KSK (štátne aj súkromné) a kontakty na jednotlivých koordinátorov a predsedov. Zoznam slúži ako 

základ pre priamu komunikáciu s ŽŠR. Zoznam je neverejný, údaje sú sprístupnené na požiadane 

zainteresovaným osobám (RCM a KSK). Zoznam bol aktualizovaný v mesiacoch september a október 

v súvislosti s voľbami ŽŠR na jednotlivých školách.  

 

 

Účasť na aktivitách zameraných na mládežnícku politiku: 

 

Stretnutie pracovnej skupiny organizácií pracujúcich 

s mládežou v KSK 

1.10.2020 CVČ – RCM  8 

Školenie siete Eurodesk ČR a SR 21.10.2020 online 10 

Stretnutie expertnej skupiny projektu „Leaders of Future“ 22.10.2020 CVČ – RCM 

Online  

6 

Nahrávanie podcastu pre Iuventu s témou Erasmus+ 26.11.2020 Prešov 3 

Metodika a tvorba vlastnej - Escape room  30.11.2020 online 10 

 

S OŠ KSK sme pokračovali v pravidelných poradách ku Koncepcií práce s mládežou v Košickom 

samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025 (2030).  

Pracovníci CVČ Mgr. Viera Hamřiková, RNDr. Ľubomír Mucha, Ing. Jakub Szepesgyőrky, Mgr. Roland 

Bánhegyi sa zúčastnili okrúhlych stolov, ktoré prebiehali v online priestore od 8. 2. 2021 do 11. 2. 2021.  

http://www.zsr.rcm.sk/
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Ing. Jakub Szepesgyőrky bol členom autorského tímu dokumentu „Koncepcie rozvoja práce s mládežou 

na území Košického samosprávneho kraja na roku 2021-2025 (2030)“.  

 

Vlastné podporné aktivity centra pre účastníkov 

POPS: 

Príprava Slovenského družstva na Európsku fyzikálnu 

olympiádu 

14.06. – 18.06. 

2021 

online 5 

Príprava Slovenského družstva na Medzinárodnú 

fyzikálnu olympiádu 

6.07. – 16.07. 

2020 

CVČ – RCM, 

online 

5 

Webinár „Biologická olympiáda v Košickom kraji“ pre 

učiteľov pripravujúcich žiakov na BiO  

19. 04. 2021 CVČ – RCM, 

online 

30 

 

 

 

Predmetové olympiády a postupové súťaže   

Súťaž  
Počet 

súťažiacich 
Dátum 

KK Olympiády ľudských práv 36 11. 02. 2021 

KK Dejepisnej olympiády 69 22. 03. 2021 

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

 
67 12. 02. 2021 

KK Matematickej olympiády kategória A 65 13. 01. 2021 

KK Matematickej olympiády kategórie B, C 72 10. 03. 2021 

KK Matematickej olympiády kategória Z9 111 16. 03. 2021 

KK Olympiády v informatika 25 20. 01. 2021 

KK Chemickej olympiády kategória A 24 27. 01. 2021 

KK Chemickej olympiády kategórie B, C, D 107 08. 04. 2021 

KK Fyzikálnej olympiády kategória A 10 09. 03. 2021 

KK Fyzikálnej olympiády kategórie B, C, D 43 12. 05. 2021 

KK Fyzikálnej olympiády kategória E 22 21. 04. 2021 

KK Biologickej olympiády kategórie A, B 36 11. 03. 2021 

KK Biologickej olympiády kategória C 23 19. 03. 2021 

KK Biologickej olympiády kategória E 47 18. 05. 2021 

Krajská prehliadka SOČ  213 31. 03. 2021 

KK Enersol SK 17 05. 03. 2021 

Európska fyzikálna olympiáda  5 
19. 06. – 24. 06. 

20201 

Medzinárodná fyzikálna olympiáda 5 
17. 07. – 24. 07. 

2021 
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VI. údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti. 

 

 

P.Č. Názov aktivity Miesto a termín 

konania 

Cieľová skupina Počet 

zúčastnených  

1.  Webstránka, FB profil priebežne Verejnosť, žiaci, 

učitelia 

 

2.  Kam do mesta  priebežne Verejnosť  

 

 

Zamestnanci CVČ – RC M sú aj členmi odborných hodnotiacich porôt v súťažiach, ktoré vyhlasuje 

Ministerstvo školstva. 

 

Krajská prehliadka SOČ dištančnou formou, členovia hodnotiacej komisie - 31.3.2021 

- Komisia 02 – Ľubomír Mucha  

- Komisia 08 – Petra Horváthová 

- Komisia 16 – Ľubica Oberučová 

Celoštátna prehliadka SOČ dištančnou formou, člen hodnotiacej komisie - 29.4.2021 

- Komisia 02 – Ľubomír Mucha  

 

Člen odbornej hodnotiacej komisie na Krajskom kole súťaže ENERSOL – Ľubomír Mucha 

 

Fyzikálna olympiáda 

 

- Predseda súťažnej poroty pre kategórie A, B, C, D a E v Krajskom kole FO v školskom roku 

2020/2021 – dištančnou formou – Ľubomír Mucha 

- Predseda súťažnej poroty úlohy č. 2 na Celoštátnom kole FO v kategórii A – dištančnou formou – 

Ľubomír Mucha 

- Predseda súťažnej poroty experimentálnej úlohy na Celoštátnom kole FO v kategórii A – 

dištančnou formou – Ľubomír Mucha 

 

Vedúci slovenského družstva na Európskej fyzikálnej olympiáde a Medzinárodnej fyzikálnej 

olympiáde – Ľubomír Mucha 

 

Úspechy žiakov navštevujúcich krúžky v CVČ – RCM: 

 

Klub masmediálnej komunikácie: vedúca Marta Harviľáková – Mikuľáková. 

 

Žiaci sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Zlatá klapka v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí 

a mládeže.  

Víťaz v kategórii Spravodajský príspevok 15 – 19: Pavol Kliment, Gabriel Dávid Girovský 

Víťaz v kategórii Moderátor 10-19:Pavol Kliment 

 

Klub fyzikov: vedúci Ľubomír Mucha 
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Štefan Slavkovský, Pavol Šimkovič a Adam Džavoronok boli členmi slovenského družstva na Európskej 

fyzikálnej olympiáde a Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.  

 

Štefan Slavkovský získal na obidvoch súťažiach bronzové medaily a Pavol Šimkovič s Adam 

Džavoronkom získali bronzové medaily na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde 

 

 

VII. údaje o projektoch, do ktorých je CVČ zapojené. 

 

 

Názov projektu Číslo projektu Celkový 

finančný 

príspevok (€) 

Príspevok 

školy (ak 

bol) (€) 

Poznámka 

Projekty schválené: 

NOT for everyone    spoluorganizátor 

Projekty podané, čakajúce na schválenie: 

„ŽŠR v Košickom kraji“    Podané 09. 04. 2021 

“Byť aktívny a kreatívny”. 

 

   Podané 09. 04. 2021 

ROOTS    Podané 05.05.2021 

 

 

 

VIII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v CVČ 

v školskom roku 2020/2021.  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná kontrola. 

 

 

 

 

IX. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach CVČ.  

 

Centrum  voľného času sídli v priestoroch na Strojárenskej 3 v Košiciach. 

Priestory spravuje Správa majetku KSK. 

K 31. 08. 2021 Centrum muselo odovzdať univerzálnu sálu pre realizáciu rôznych aktivít (semináre, 

školenia, prednášky, výstavy, tanečné aktivity), výtvarný ateliér a fotografický ateliér zriaďovateľovi. 

Tieto priestory sa stanú súčasťou Kreatívneho centra KSK.  

V súčasnosti má Centrum okrem kancelárií k dispozícii už iba jenu menšiu školiacu miestnosť. 

Centrum má vlastný bezpečnostný poplachový systém. 

Materiálno technické podmienky centra: 

- doplňované a modernizované v rámci podmienok CVČ, 

- málo vyhovujúce zariadenie (stoly, stoličky, nábytok, počítačové a technické vybavenie), nie v každej 

miestnosti zodpovedajúce súčasným štandardom a potrebám, 

- v rámci možnosti pokračujeme v estetizácií prostredia. 
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X. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ,  a to: 

 

Vzdelávacie poukazy:   

 

6.11.2020    -   25.818,-   € 

10.2.2021    -   38.726,40 € 

                                     64.544,40 € 

Čerpanie: 

 

620 Odvody – ZP+SP 736,41 

631001 Cestovné         19,54 

632003 Poštovné     60,55 

633001 Interiérové vybavenie 8 273,09 

633002 Výpočtová technika     2 224,87 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenia 

2 177,18 

633006 Všeobecný materiál 939,87 

633009 Knihy, časopisy, uč. pomôcky 45 714,68 

637004 Všeobecné služby      152,31 

637007 Cestovné náhrady 804,90 

637027 Dohody o vykonaní práce   3 441,- 

 SPOLU: 64 544,40 

        

 

         

Príjmy:      

 

09-12/2020    -     495,- €                

01-08/2021    -         0,- €                                                       

                             495,- €| 

 

Čerpanie: 

 

 

632001 Energie 495,- 

   

 SPOLU: 495,- 

   

   

   

   

Iné finančné prostriedky na činnosť v školskom roku 2020/2021 získané podľa osobitných 

predpisov 

 

• Finančné prostriedky na zabezpečenie krajských  kôl  predmetových olympiád a postupových 

súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR poskytnuté Okresným úradom, Odborom školstva v Košiciach 

na základe zmluvy o ich technicko-organizačnom zabezpečení:  11.999,21 €   
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XI. vyhodnotenie činnosti.  

 

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu v súvislosti s pandémiou Covid – 19 sa všetky aktivity Centra 

od marca 2020 presunuli do online priestoru, niektoré aktivity museli byť z nariadenia hlavného 

hygienika a krízového štábu zrušené, resp. ich termín bol posunutý na obdobie po zrušení 

mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou. Zamestnanci boli od 13. októbra 2020 do 16. mája 

2021 doma na prekážke v práci zo strany zamestnávateľa. V rámci možnosti viedli svoje krúžkové 

aktivity, workshopy a školenia v online priestore. Na druhej strane v plnej miere organizačne 

zabezpečili v online prostredí krajské kolá predmetových olympiád (POPS). 

 

V rámci schválenej Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK sme realizovali úlohy v nej vytýčené pre 

Centrum v oblasti podpory práce ŽŠR, aktívneho využívania voľného času, výchove k ľudských právam, 

talentu a kreativity, dobrovoľníctva a medzinárodnej mobility mládeže. 

Prioritnou úlohou bolo pokračovať v rozvíjaní záujmovej  činnosti žiakov formou krúžkov a klubov v 

centre a na vysunutých pracoviskách na SŠ v online priestore. 

Spolu bolo do pravidelnej záujmovej činnosti zapojených vyše 2245 žiakov stredných škôl. V školskom 

roku 2020/2021 CVČ RCM uzavrelo dohodu o spolupráci s 9 školami v rámci pravidelnej záujmovej 

činnosti.  

Prínosom a dobrou vizitkou je účasť žiakov z našich klubov a krúžkov na rôznych súťažiach a 

olympiádach.  

Z krúžkov a klubov interných zamestnancov CVČ dosiahli žiaci veľmi pekné úspechy. Z dôvodu 

pandémie Covid 19 sa športové súťaže 13. ročníka Dlhodobých športových súťaži KSK neuskutočnili.   

Zamestnanci boli aj členmi odborných hodnotiacich porôt POPS, ktoré sme organizačne zabezpečovali.  

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK a jej akčných 

plánov: 

 

• Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti plnilo 

úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK a jej akčných plánov pre CVČ 

zohľadňujúc aktuálne európske dokumenty týkajúce sa mládežníckej politiky, implementujúc do 

činnosti európske a národné priority. Našou snahou je v súčinnosti so zriaďovateľom a jeho 

požiadavkami  implementovať Stratégiu SR pre mládež na roky 2014-2020 do činnosti s ohľadom na 

potreby mládeže a jeho špecifiká v Košickom kraji, využívajúc formy a metódy neformálneho 

vzdelávania. Väčšinu týchto aktivít realizujeme zážitkovými metódami. 

• Aj v tomto školskom roku sme sa venovali podpore žiackych školských rád ako jednej z hlavných 

cieľových skupín činnosti centra.  

• Aktívne sme sa podieľali na novej Koncepcii rozvoja práce s mládežou na území Košického 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030), ktorá bola schválená uznesením č. 549/2021 

na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 06. 2021 v Košiciach.  

• V rámci podporných aktivít sme pokračovali s konzultáciami pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády 

dištančnou formou. 

• Pripravili sme aj novú Koncepciu rozvoja športu na SŠ realizáciou Dlhodobých športových súťaží 

KSK.  

• Centrum sa realizáciou svojich aktivít dostáva do povedomia mladých ľudí, študentov ako miesto kde 

môžu získať nové zručnosti a kde sa môžu vrátiť aj za účelom trávenia voľného času, ale aj do 

povedomia učiteľov ako zariadenie poskytujúce podporu aj v oblastiach, ktoré majú prienik s 

formálnym vzdelávaním. Plnením zámerov a cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK 

hlavne v oblastiach ako je podpora talentov, občianstvo, participácia, výchova k ľudským právam, 

výchova k finančnej gramotnosti, mobilita, interkultúrna výchova sa venujeme v rámci neformálneho 

vzdelávania v našom CVČ. 
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• Centrum má svoje miesto, poslanie a úlohy v rámci Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK.  

Spolupracuje so strednými školami v kraji, s Asociáciou CVČ SR, s Iuventou – Slovenským inštitútom 

mládeže, s Okresným úradom, s partnermi v rámci medzinárodných štruktúr v Európe, čo dáva priestor 

na vytvorenie pozície výchovno-vzdelávacieho, voľnočasového a informačného zariadenia pre prácu s 

mládežou.  

 

 

XII. vízia a ciele  

 

Vízia CVČ : 

 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže sa aktívne zúčastňovalo na vytvorení Koncepcie 

rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 20201 – 2025 (2030). 

Centrum sa stane moderným výchovno-vzdelávacím školským zariadením s krajskou  pôsobnosťou 

otvorené mládeži, keď implementuje do svojej činnosti priority a ciele vyplývajúce z koncepcie rozvoja 

práce s mládežou v KSK. Pri svojej práci s mládežou vychádza aj z národných a európskych priorít, ktoré 

vyplývajú z členstva v Európskej sieti mládežníckych centier. Centrum poskytuje mladým ľuďom a 

pracovníkom s mládežou priestor pre podchytenie a realizáciu ich záujmov a možnosti zapojiť sa do 

aktivít podporujúcich rozšírenie ich vedomostí, zručností a všestranného  rozvoja osobnosti.  

Centrum sa chce podieľať na vytváraní  aktívneho života mladých ľudí, poskytovať mladým ľuďom 

priestor a podporu. Byť efektívne fungujúcou organizáciou s dôrazom na kvalitu a odbornosť, 

reflektujúcou na nové trendy v práci s mládežou. 

Veľký dôraz budeme klásť na prácu so ŽŠR v Košickom kraji. Po zmapovaní stavu v akom sa nachádzajú 

ŽŠR budeme vedieť lepšie prispôsobiť naše aktivity pri práci s nimi. Víziou je, aby ŽŠR boli 

rešpektované demokratické inštitúcie, ktoré prispievajú k modernizácii spoločnosti, zvyšovaniu 

občianskej kultúry a dotvárali identitu našej krajiny.   

Rozvíjať pravidelnú záujmovu činnosť v priestoroch CVČ a na školách hlavne v oblastiach o ktoré je 

dlhodobý záujem – soft skills, fotografia, ľudské práva, masmediálna komunikácia, finančná gramotnosť, 

výtvarné umenie a športové krúžky. Pracovať s mládežníckymi lídrami, dobrovoľníkmi. Zamerať sa aj na 

prácu s talentovanou mládežou. Realizácia programov (projektov) zameraných na podporu a rozvoj 

tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí a sebarozvoj. Podporovať realizáciu outdoorových aktivít do 

prírody, počas ktorých bude možné rozvíjať medzipredmetové vzťahy. Realizovať zážitkové aktivity pre 

žiakov v témach sociálnej inklúzie znevýhodnenej mládeže. Pričom pri týchto aktivitách používať metódy 

neformálneho vzdelávania. 

Usilovať sa o získanie značky kvality „Moderné centrum mládeže“. Cieľom zavedenia značky kvality v 

oblasti mládeže je zámer posilniť kvalitu práce s mládežou, podporiť potenciál práce s mládežou a 

flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí, či posilniť rozvoj participácie a angažovanosti 

mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach. 
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SWOT analýza CVČ: 
 

Silné stránky: 

• Profesionalita, odbornosť a flexibilita pracovníkov 

Centra 

• Skúsenosti pracovníkov v oblasti neformálneho 

vzdelávania 

• Široký záber aktivít 

• Pružnosť pri aktualizácii tém aktivít podľa požiadaviek 

akčného plánu 

• Spolupráca s KSK pri vytváraní koncepcie práce 

s mládežou na ďalšie roky 

• Minimálne, alebo žiadne poplatky 

• Veľmi dobrá spolupráca a záujem o vzdelávacie aktivity 

zo strany stredných škôl 

• Úspechy v oblasti popularizácie vedy a podpory 

talentovanej mládeže (fyzika, matematika, biológia, 

chémia) 

• Spolupráca s akademickými pracoviskami PF UPJŠ 

• Medzinárodná spolupráca, stáli a korektní partneri, dobré 

meno Centra, aktívna spolupráca  

a členstvo v  medzinárodných organizáciách ENYC, 

Platform network 

• Akreditácia centra ako vysielajúcej organizácie pre 

Európsky zbor solidarity 

• Úspechy v organizácii Dlhodobých športových súťaží 

KSK 

• Skúsenosti v oblasti projektového manažmentu 

a realizácie projektov na regionálnej a na  medzinárodnej 

úrovni 

• Schopnosť presunúť aktivity v prípade potreby do online 

priestoru 

• Spolupráca s občianskymi združeniami  a neziskovými 

organizáciami 

• Úspešnosť v realizácii voľnočasových a výchovno-

vzdelávacích programov 

• Spolupráca s Radou mládeže Košického kraja 

• Dobrá lokalita, dostupnosť Centra pre návštevníkov 

 

Slabé stránky: 

• Málo finančných prostriedkov na vlastnú činnosť 

• Nastavenie spôsobu financovania 

• Nedostatočné priestorové, technické a materiálne 

vybavenie Centra  

• Nedostatočný záujem zo strany mládeže 

o pravidelnú činnosť  

• Zastarané IKT 

 

Príležitosti: 

• Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území 

Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 

(2030) 

• Poverenie Centra administrovaním Dlhodobých 

športových súťaži KSK na SŠ na ďalšie roky a ďalšími 

aktivitami 

• Intenzívna a kontinuálna práca so skupinami mladých 

lídrov 

• Získavanie finančných prostriedkov a skúseností 

z projektov 

• Možnosti výmeny medzinárodných skúseností na poli 

práce s mládežou 

• Projekty na princípe partnerstva 

• Zmena legislatívy pre CVČ 

• Podpora neformálneho vzdelávania 

• Rozšírenie záujmovej činnosti, jej skvalitnenie 

• Požiadavky mladých ľudí na ďalšie aktivity a pozitívne 

hodnotenia 

• Nové projekty, výzvy 

• Erasmus+ 

• Akreditácie vzdelávacích programov 

• Získanie značky kvality „Moderné centrum“ 

• Realizácia aktivít v online priestore a dištančnou formou 

 

 

 

Ohrozenia: 

• Nedostatok finančných prostriedkov 

• Strata záujmu o aktivity zo strany mladých ľudí 

• Konkurencia iných organizácií v oblasti voľného 

času a práce s mládežou 

• Nastavenie výziev grantových programov 

• Nedostačujúca legislatíva v oblasti práce s 

mládežou  

• Zrušenie niektorých aktivít v dôsledku 

pandemickej situácie. 

• Strata priestorov  na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť v Centre 
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Ciele v školskom roku 2021/2022: 

 

1. Pokračovať v rozbehnutých projektoch a výchovno-vzdelávacích aktivitách CVČ RCM. 

2. Podporovať a rozvíjať také formy práce s mládežou ako je podpora mládežníckych skupín, výchovno-

vzdelávacie aktivity zamerané na získavanie kľúčových kompetencií. 

3. Podporiť profesijný rast vychovávateľov CVČ zameraný na získavanie zručností pre nové inovatívne 

metódy a formy výchovno-vzdelávacích aktivít. 

4. Technicky a účelovo vybaviť priestory CVČ, vytvoriť vyhovujúce  a štandardné podmienky pre 

zamestnancov, návštevníkov Centra a vhodné podmienky pre realizáciu aktivít Centra vo vlastných 

priestoroch. 

5. Vypracovať projekty výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na globálne vzdelávanie, ochranu 

životného prostredia, podporu  schopnosti mladých ľudí zamestnať sa, podnikavosť, médiá a kritické 

myslenie. 

6.  Sledovať aktuálne výzvy a uchádzať sa o dostupné mimorozpočtové zdroje (Erasmus +, Priority) na 

financovanie výchovno-vzdelávacích aktivít CVČ 

7. Pružne reagovať na mimoriadnu situáciu a opatrenia týkajúce sa pandémie Covid 19 v SR. Presunúť 

aktivity, u ktorých je to možné, do online priestoru, zamerať sa hlavne na dištančné vzdelávanie. 

 

 

Záver 

 

Poslaním Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže je systematická a cielená práca 

s mládežou, jej rozvoj a neustála reflexia na potreby mladých ľudí v Košickom kraji, vzdelávanie 

mládeže neformálnymi metódami,  vedenie k  tímovej práci, občianstvu a zodpovednosti za vlastné 

konanie,  rozvíjanie  iniciatívy a kreativity mladých ľudí.  Cieľom tejto činnosti  je rozvoj osobnosti 

mladého človeka.  

Pokračovať vo svojom úsilí utvárať podmienky na neformálne vzdelávanie, organizovať  a zabezpečovať 

výchovno-vzdelávaciu prácu prostredníctvom takých činností, ktoré vytvárajú podmienky pre relaxáciu 

a aktívne trávenie voľného času mládeže, umožňujú aktívne sa podieľať na formovaní návykov, 

užitočného využívania voľného času, formovaní osobnosti mladého človeka, rozvíjaní talentu a tvorivosti. 

Hlavným cieľom, ktorý si Centrum vytyčuje do školského roku 2021/2022, je kvalitnou činnosťou a 

zodpovedným prístupom udržiavať úroveň poskytovaných služieb, zvyšovať prestíž nášho zariadenia a 

budovať na dobrých vzťahoch s partnermi (školy, školské zariadenia, inštitúcie, občianske združenia pre 

prácu s mládežou).  

Reagovať na nové požiadavky neformálneho vzdelávania aj v súvislosti s vývojom situácie Covid 19 na 

Slovensku, aj vo svete. 

 

 

                                                                              Mgr. Viera Hamřiková 

                                                                          riaditeľka CVČ 

 

 

Hodnotiaca správa predložená na zasadnutí pedagogickej rady: 

Dňa: 06.09.2021 

 

 

Hodnotiaca správa predložená  na zasadnutí  Rady školského zariadenia: 

Dňa:  

 

Igor  Tymczák 

predseda Rady CVČ 


