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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach CVČ za školský rok 2010/2011 

 
Kontaktné údaje CVČ 

 
Názov školského 

zariadenia  
Centrum voľného času 

Telefónne číslo 0556223820 
Faxové číslo 0556941398 

Elektronická adresa cvcke@mail.t-com.sk, rcm@rcm.sk 
Internetová adresa www.rcm.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
 

Riaditeľ  Erika Munkova, Ing. 0556223820,0911488802 
  
  Zástupcovia riaditeľa 
Erika Repaská, 
ved.ekonomického úseku 

0556223820,0911488801 

Rada  školy Igor Tymczák, predseda 0556223820,0911488801 
   

Poradný orgán školy    
 
 
I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza CVČ: 
 
Silné stránky: 
 
- Profesionalita pracovníkov centra 
- Skúsenosti v oblasti projektového 
manažmentu   a realizácie medzinárodných 
projektov;  
- Centrum zriadené KSK 
- Dobrá lokalita, dostupnosť centra pre  
  návštevníkov;  
- Aktívna spolupráca a členstvo   
  v medzinárodných org. ENYC,  Platform  
  network;  
-Realizácia akreditovaných školiacich aktivít;  
–Priestory centra vhodné pre  vzdelávacie a 
voľnočasové  aktivity  priamo v centre;  
-Sídlo regionálnej pobočky siete Eurodesk,  
-Regionálne konzultačné centrum programu EÚ  
  Mládež v akcii ,  
-Veľmi dobrá spolupráca so strednými školami    

Slabé stránky: 
 
- Nedostatočná propagácia centra v médiách  
- Málo finančných prostriedkov na vlastnú  
   činnosť;  
- Málo priestorov na pravidelnú záujmovú  
   činnosť 
- Nedostatočné technické a materiálne  
   vybavenie centra pre niektoré aktivity,  
- Slabá jazyková vzdelanosť zamestnancov 
- Propagácia centra a jeho aktivít, zviditeľnenie 
- Dobrovoľníctvo – nenapĺňanie stanovených 
cieľov, resp. pomalé napredovanie 
- Nepostačujúce zdroje na rozvoj školiacej 
činnosti (ľudské, finančné, priestorové) 
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  v kraji,  
-Akreditovaní školitelia,  
- Akreditácia centra pre Európsku  
  dobrovoľnícku službu 
- spolupráca s akademickými pracoviskami,  
  univerzitami 
- Zvýšenie podielu pravidelnej záujmovej 
činnosti v priestoroch centra na Strojárskej 3 
v Košiciach 
- Rozšírenie pravidelnej záujmovej činnosti na 
12 vysunutých pracoviskách 
- Založenie Krajskej rady žiackych školských 
rád  
- Rozšírenie DŠS o ďalšie disciplíny a ich 
bezproblémový priebeh 
- Dobre sa rozvíjajúca medzinárodná 
spolupráca, stáli a korektní partneri, dobré meno 
centra, účasť na niekoľkých projektoch ako 
partneri 
- Permanentný záujem o školenia Kompas 
k ľudským právam 
- Úspechy v oblasti popularizácie vedy – 
výstavy, letná škola, vedecké cukrárne 
 
Príležitosti: 
- Nové a inovatívne programy, aktivity a  
  projekty;  
- úlohy v rámci Koncepcie rozvoja práce  
  s mládežou KSK 
- Spolupráca s Iuventou 
- Požiadavky mladých ľudí na ďalšie aktivity a  
   pozitívne hodnotenia;  
- Akreditácie vzdelávacích programov;  
- Realizácia projektov  a aktivít v oblasti kultúry 
   a umenia 
- Poverenie centra administrovaním dlhodobých 
  športových súťaží KSK na SŠ na ďalšie roky 
- Vytvorenie elokovaných pracovísk centra v  
   regióne 
- Rozšírenie pravidelnej záujmovej činnosti na 
SŠ 
- Získanie priestorov a podpory KSK na 
vybudovanie Regionálneho informačného centra 
- Rozšírenie záujmovej činnosti, jej skvalitnenie 
- Nové projekty, výzvy 
- Spolupráca a akademickými pracoviskami a 
univerzitami 
 

Ohrozenie: 
 
- Nízky rozpočet kvôli krízovým opatreniam;  
- Nedostatok finančných prostriedkov na  
   priame aktivity 
- Strata záujmu o aktivity zo strany študentov,  
- Vyhorenie pedagogických zamestnancov  
-  Neinovatívnosť 
  - Nedostatočné financovanie pravidelnej 
záujmovej činnosti vzhľadom ku materiálno 
technickým požiadavkám krúžkov a klubov na 
vysunutých pracoviskách 
- Konkurencia v oblasti školiacich aktivít ( 
výhodnejšie finančné podmienky pre 
účastníkov) 
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Vízia CVČ : 
 
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej centrum) ako moderné školské 
zariadenie s regionálnou pôsobnosťou otvorené mládeži implementujúce do svojej činnosti 
európske priority a ciele vyplývajúce z členstva v Európskej sieti mládežníckych centier ako aj 
priority a ciele vyplývajúce z koncepcie rozvoja práce s s mládežou v KSK poskytujúce 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 poskytujúce mladým ľuďom informácie v oblastiach voľného času,  štúdia, poskytovania 
finančných dotácií, medzinárodnej mobility mládeže. 
 
 
Vyhodnotenie:  
 
Vyhodnotenie plánu činnosti na školský rok 2010/2011 
 
Prioritnou úlohou v predchádzajúcom školskom roku bolo rozšíriť počet žiakov navštevujúcich 
centrum voľného času v pravidelných aktivitách formou krúžkov.  
V školskom roku sa celkovo zvýšil počet pravidelných aktivít centra, počet krúžkov, klubov.  
V školskom roku 2010/2011 CVČ RCM uzavrelo dohodu o spolupráci  s 12 školami v rámci 
pravidelnej záujmovej činnosti. Spolu bolo do pravidelnej záujmovej činnosti zapojených vyše 
3000 žiakov stredných škôl. 
 
Centrum úspešne zrealizovalo tretí ročník dlhodobých športových súťaží KSK s veľmi dobrou 
zapojenosťou stredných škôl. 
Centrum bolo úspešné a získalo ako partner projektu grant z programu LLP Gruntvig na mobility 
zamerané na športové aktivity. Projekt začne v šk.roku 2011/2012 
 
Centrum  má  zastúpenie v predsedníctve Európskej  siete mládežníckych centier ENYC  zriadenej 
pri Rade Európy. Centrum je od roku 2009 členom v medzinárodnej sieti Platform network ktorá sa 
zameriava na podporu mobility mládeže prostredníctvom letných kempov a mládežníckych výmen. 
Medzinárodná spolupráca bola na dobrej úrovni, boli realizované 2 mládežnícke výmeny, aktívne 
pôsobenie v ENYC, vo februári 2011 sme boli organizátormi Valného zhromaždenia siete ENYC 
 
Centrum sa  ďalej orientovalo na realizáciu schválených projektov z prostriedkov APVV a 
z programu Mládež v akcii. Dobré výsledky boli dosiahnuté v oblasti medzinárodnej spolupráce, 
rozvoja v oblasti školiacej stratégie.  
 
V školskom roku 2010/2011  sme pokračovali v aktivitách v rámci projektu Mikrokozmos 
v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV , PF UPJŠ a Slovenským technickým múzeom 
v Košiciach realizáciou pobytových sústredení, letnej školy, súťaží, výstav, vernisáže, prednášok 
a prezentácií. 
V rámci projektu APVV sme uskutočnili Vedeckú cukráreň - cyklus prednášok a besied, podieľali 
sme sa na akcii Noc výskumníka, realizovali niekoľko výstav :Tajomstvo svetla a vody –výstava 
fotografií  , Vesmírne dimenzie –výstava fotografií, Vesmírne dimenzie a Svetelné znečistenie –
výstava fotografií  , Slovenská cesta do mikrokozmu –výstava (dvojrozmerná časť).   
a tiež letnú školu : Neznáme kozmické žiarenie v  ŠvP Kysak 
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Aj v tomto školskom roku sme sa venovali podpore Žiackych  školských  rád   ako jednej  
z hlavných cieľových skupín činnosti centra 
Ďalšou témou našich aktivít sú ľudské práva. Pokračovali sme v školeniach dlhodobých aj 
krátkodobých a tiež v realizácii živých knižníc ( metóda neformálneho vzdelávania na odbúravanie 
predsudkov a stereotypov). Ďalej sme realizovali školenia na tému Európske občianstvo ako aj 
komunikačné školenia. 
 
V rámci medzinárodnej spolupráce sme hosťovali dobrovoľníkov z  Francúzska, Nemecka, 
Bulharska  a vyslali mladých ľudí z nášho kraja na EDS do Talianska, na Island. Ďalšie skupiny 
mladých ľudí sme vyslali na mládežnícku výmenu do Talianska,  Luxembourgu, Belgicka, Čiech a 
Poľska. Počas letných prázdnin sme v rámci schválených  projektov z programu Mládež v akcii 
realizovali 2 medzinárodné mládežnícke výmeny a to European history s účasťou mládeže z 5 
krajín Európy a Letś discover mystery s účasťou mládeže z 5 krajín Európy. 
 
CVČ RCM sa podieľala za SR na medzinárodnom projekte Expedícia Mars , súťaž pre deti 
a mládež, ktorá odštartovala v auguste 2010 . Vyvrcholením projektu bol  v čase vianočných 
prázdnin simulovaný let do vesmíru v makete skutočného raketoplánu v Európskom vesmírnom 
centre v Belgicku, kde prešli podobným výcvikom, aký podstupujú pri svojej príprave aj skutoční 
kozmonauti.. Za Slovensko sa finále zúčastnilo 7 žiakov 
 
V rámci schválenej Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK sme realizovali úlohy v nej 
vytýčené pre centrum v oblasti podpory práce ŽŠR, ľudských práv, činnosti dobrovoľníckeho 
centra a medzinárodnej mobility mládeže 
 
 
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 a akčných  plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 
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. 
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. 
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Vyhodnotenie:  
 
Centrum pri svojej činnosti v školskom roku 2010/2011 zohľadnilo požiadavky zriaďovateľa 
podieľať sa na príprave Koncepcie rozvoja práce s mládežou v oblastiach ako je voľný čas, 
participácia mladých ľudí a mobilita, ako aj rozšírenie pravidelných záujmových aktivít.  
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 a plnením zámerov a cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK 
 
 Zámery: 
 
Získať pre Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže s kompetencie  a akreditácie 
centra pre školiace a vzdelávacie aktivity pre mládež a mládežníckych pracovníkov, získať pozíciu 
vzdelávacieho, školiaceho a informačného zariadenia pre prácu s mládežou so zameraním na 
cieľové skupiny mládež, pracovníci s mládežou a organizácie pracujúce s mládežou 
Dosiahnuť úspešnosť v predkladaní projektov do grantových programov vyhlasovaných na podporu 
mládežníckych aktivít a činnosti centra 
Zriadiť a účelne využívať vysunuté pracoviská  centra pri práci s mládežou, rozšíriť pravidelnú 
záujmovú činnosť centra. 
Rozšíriť záber činnosti centra v ďalších oblastiach práce s mládežou  
Zriadiť Informačné centrum pre mládež. 
 
Vyhodnotenie:  
 
Centrum má svoje miesto, poslanie a úlohy v rámci Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK, 
spolupracuje s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže, Národnou agentúrou programu Mládež 
v akcii, s partnermi v rámci medzinárodných štruktúr v Európe, čo dáva priestor na vytvorenie 
pozície vzdelávacieho, voľnočasového - záujmového, školiaceho a informačného zariadenia pre 
prácu s mládežou .  
Centrum bolo v školskom roku 2010/2011 úspešné v predkladaní projektov na podporu 
mládežníckych aktivít v rámci regiónu aj medzinárodných aktivít.  
Projekt , ktorý sme podali na zriadenie informačného centra nebol úspešný. Chceli by sme projekt 
predložiť OŠ ÚKSK na zasadnutie zastupiteľstva, nakoľko sme našli v objekte na Strojárskej 3 
vhodné priestory pre účely rozšírenia činnosti CVČ. 
Centrum získalo akreditáciu na ďalšie vzdelávacie aktivity. 
 
 
Ciele v školskom roku 2010/2011: 
 

• Pokračovať v aktivitách  Regionálneho centra mládeže, získať kompetencie a akreditácie 
centra pre školiace a vzdelávacie aktivity pre mládež a mládežníckych pracovníkov a ďalej  
rozvíjať nové  formy  a postupy  v práci s mládežou vo voľnom čase  

 
• V zmysle  starostlivosti o talenty organizovať vlastné odborné kluby, školenia , sústredenia 

a ďalšie aktivity zamerané aj na  prípravu súťažiacich na súťaže 
 

• Pokračovať v praxi spracovávania a predkladania projektov do grantových programov 
vyhlasovaných na podporu mládežníckych aktivít 
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• Pracovať na zriadení elokovaných pracovísk, spolupracovať so SŠ v kraji, zvýšiť účasť 
mládeže na pravidelnej záujmovej činnosti v centre 

 
• Dovybaviť technicky a účelovo priestory CVČ, vytvoriť vyhovujúce  a štandardné 

podmienky pre zamestnancov, návštevníkov centra a vhodné podmienky pre realizáciu 
aktivít centra vo vlastných priestoroch 

 
• Zorganizovanie konferencie k informáciám o mládeži a pre mládež, ktorej cieľom bude 

vytvoriť priestor pre stretnutie odborníkov a pracovníkov, ktorí sa zaoberajú informáciami o 
mládeži a pre mládež v Košickom kraji, aby navrhli systém zbierania a analýzy informácií o 
mládeži a pre mládež 

 

Vyhodnotenie: 

• V školskom roku 2010/2011 sme získali prostriedky z programu Mládež v akcii na  projekty  

Európskej dobrovoľníckej služby a dvoch mládežníckych výmen 

• Pokračovali sme v praxi realizácie pobytových tematických sústredení mladých biológov 
a matematikov,  prípravy žiakov na spracovanie  prác v rámci stredoškolskej odbornej 
činnosti, v podujatiach zameraných na popularizáciu fyziky letnou školu fyzikov a ďalšími 
aktivitami 

• Zvýšili sme podiel pravidelnej záujmovej činnosti centra 

• Zrealizovali sme videokonferenciu k informáciám pre mládež s medzinárodnou účasťou 
 
Ciele a poslanie v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže v CVČ  RCM  
 
- Rozvíjať komunikačné a organizačné schopnosti mládeže  
- Pripraviť žiakov na aktívnu prácu ŽŠR, tímovú spoluprácu, 
   rozšíriť ich znalosti a vedomosti v oblasti komunikačných, organizačných  zručností,    
   participácie, právneho povedomia, vyjednávania a sebaprezentácie,  
- Rozvíjať osobnosť mladých lídrov, pripravovať ich na prácu so skupinou 
- Rozvíjať schopnosti mladých ľudí  kooperovať v skupine 
- Viesť mladých ľudí  správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať riešenia  
   a vedieť ich riešiť, navrhovať a realizovať vlastné postupy  
- Viesť mladých ľudí k samostatnému tvorivému mysleniu 
- Rozvíjať schopnosti mladých ľudí vyjadrovať vlastné názory a úsudky, prijímať  
   konštruktívnu kritiku a spätnú väzbu, viesť diskusiu 
- Naučiť mladých ľudí vyhľadávať informácie a vedieť ich použiť 
- Naučiť mladých ľudí vyjadriť svoje pocity, postoje prostredníctvom rôznych esejí, krátkych  
  videonahrávok, výtvarných techník a umenia 
- Viesť mladých ľudí osvojiť si kontrolovať a regulovať svoje správanie, rešpektovať  
   všeľudské etické hodnoty 
- Rozvíjať umelecké a tvorivé zručnosti mladých ľudí, 
- Posilňovať úctu mladých ľudí k ĽP, rozvíjať ich  povedomie o ľudských právach  
- Naučiť mladých ľudí vyjadrovať a pochopiť význam dodržiavania ĽP a slobôd , požívať  
 príručku Kompas k výchove k ľudským právam a vedieť pripraviť krátky workshop pre   
   svojich spolužiakov 
- Posilňovať rešpektovanie národnostnej, kultúrnej, etnickej  rozmanitosti 
- Rozvíjať schopnosť byť tolerantný voči iným kultúram 
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- Posilňovať občianske povedomie 
- Posilňovať povedomie o európskom občianstve 
- Viesť mladých ľudí   k ochrane  životného  prostredia 
- Rozvíjať u mladých ľudí hrdosť na históriu a kultúru svojho mesta 
- Rozvíjať vedomosti mladých ľudí o  dejinách vlastného národa 
- Naučiť mladých ľudí efektívne využívať  v komunikácii cudzie jazyky 
- Rozvíjať záujem o zdravý životný štýl zapojením sa do športových aktivít 
- Rozvíjať záujem mladých ľudí o prírodovedné disciplíny, vedu a techniku 
 
 
II.  údaje o po čte žiakov v CV Č   
 
 
Druh činnosti:  Počet účastníkov 
Pravidelná záujmová činnosť  3393 
školenia pre žiacke školské rady, ľudské práva, 
živé knižnice,  

431 

Sústredenia, letné školy 70 
Letné kempy a plenér 98 
Ďalšie aktivity (školenia komunikačné, vlastné 
súťaže, výstavy, konferencie, sprievodné aktivity 
k projektu Mikrokozmos, informačné aktivity) 

1809 

medzinárodné aktivity (mládežnícke výmeny, 
semináre, školenia, EDS) 

52 

dlhodobé športové súťaže 9250 
krajské kolá postupových súťaží a olympiád 1921 
 
 
III. údaje o po čte zamestnancov a plnení kvalifika čného predpokladu  
zamestnancov CV Č 
 
1. pedagogickí zamestnanci  

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 

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

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 3 1 3 4  11 42,72 
z toho žien: 1  3 3    

Kvalifika čná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 
z toho externých  
kvalifikovaných 5 

nekvalifikovaných  
doplňujúcich si kvalifikáciu  2 

s 1. kvalifikačnou skúškou 2 
s 2. kvalifikačnou skúškou 2 

Počet všetkých 
učiteľov:  

s vedecko-akademickou hodnosťou  
Priemerný počet žiakov na učiteľa  

z toho s vysokoškolským vzdelaním  Počet majstrov 
odborného výcviku:  so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  
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 so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  
Priemerný počet žiakov na majstra OV  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 3 

Počet  
vychovávateľov: 11 

 so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 2 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

Nepedagogickí zamestnanci školy 
 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do 30       nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov všetkých vek 
Počet:   1 2  3 51 

z toho žien:   1 2  3 51 

 
z toho s vysokoškolským vzdelaním  Počet 

nepedagogických 
zamestnancov:  so stredoškolským vzdelaním 3 

 
 
   
IV. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CV Č  
 
  
Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  
osved čenie,certifikátu  

Počet učiteľov Poznámka 

     
     
 
 
V. údaje o aktivitách a prezentácii CV Č  na verejnosti,  
 
Prezentácia CVČ RCM na verejnosti: 
 
- Konferencia pre žiacke školské rady  
- INFO dni CVČ 
- Valné zhromaždenie Európskej siete mládežníckych centier, Kysak, Február 2011 
- Valné zhromaždenie siete Platform network, november 2010, Greifswald, Nemecko 
- webstránka, Facebook 
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VI. údaje o projektoch, do ktorých je CV Č  zapojené  
 
 
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový 

finan čný 
príspevok (€) 

Príspevok 
školy (ak bol) 

Poznámka 

European visit 
Slovakia 

SK-21-72-2010-R4 10944  Dobrovoľníci EDS 

European History SK-11-50-2011-R2 15376  Mládežnícka výmena 
Let s discover 
mysteries 

SK-11-24-2011-R1 17574  Mládežnícka výmena 

Cez  mikrokozmu 
k poznaniu 
makrokozmu  

LPP-0181-07 3551,75  Partnerstvo v projekte 
z APVV 
(2010) 

 
 
VII. údaje o výsledkoch inšpek čnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2010/2011.  
 
V školskom roku 2010/2011 bola vykonaná tematická inšpekcia zameraná na pravidelnú záujmovú 
činnosť. 
 
Počas inšpekčnej činnosti vykonanej Centre voľného času na Strojárskej 3 v Košiciach a jeho 
vysunutých pracoviskách v dňoch od 22.02.2011 do 11.03.2011  Štátnou školskou inšpekciou 
v súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 8097/2010-2011 zo dňa 21.02.2011 boli zistené 
nasledovné porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov ( uvedené v správe 
o výsledkoch inšpekčnej činnosti) : 
1) § 8 ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neprerokovanie výchovného programu) 
2) § 8 ods. 7 vyššie citovaného zákona (výchovný program nebol zverejnený na verejnom 
prístupnom mieste)  
3) § 10 ods. 4 a 5 vyššie citovaného zákona ( výchovný plán neobsahoval celkovú skladbu 
výchovných oddelení (zoznam ZÚ), neboli do neho zaradené ZÚ vysunutých pracovísk, neboli 
spracované výchovné osnovy pre pracovno-teoretickú časť výchovy 
4) § 153 ods. 1) vyššie citovaného zákona (CVČ nemá vydaný školský poriadok školského 
zariadenia) 
5) § 21 ods.11 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v názve školského zariadenia na 
úradnej pečiatke chýba názov ulice a popisné číslo) 
 
 
VIII. údaje o priestorových a materiálno-technickýc h podmienkach CV Č.  
 
Centrum  voľného času sídli v priestoroch na Strojárskej 3 v Košiciach. 
Priestory spravuje Správa majetku KSK. 
V súčasnosti má centrum okrem kancelárií k dispozícii jednu školiacu miestnosť(zároveň miestnosť 
pre pravidelné aktivity), výtvarný ateliér, univerzálnu sálu pre realizáciu rôznych aktivít ( semináre, 
školenia, prednášky, výstavy, tanečné aktivity), klubovú miestnosť. 
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Centrum má vlastný bezpečnostný poplachový systém. 
Centrum splnené technické predpoklady  pre realizáciu videokonferencií. 
Materiálno technické podmienky centra sú napriek tomu nie celkom vyhovujúce , zariadenie (stoly, 
stoličky, nábytok) nie v každej miestnosti zodpovedajúce súčasným štandardom . 
V priestoroch centra sú stále problémy s vykurovaním počas zimných mesiacov, súčasný systém 
nepostačuje hlavne v miestnostiach určených pre činnosť. Okná sú v zlom stave. 
 
 
 
IX. údaje o finan čnom a hmotnom zabezpe čení výchovno-vzdelávacej 
činnosti CV Č , a to 
 
 
1. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 
členení podľa financovaných aktivít :  
 
81452,- € 
 
Čerpanie:  
 
633 006 Všeobecný materiál 15259,-€ 
637 007 Služby 353,-€ 
633009 Knihy 5995,-€ 
637000 Školenia 2628,-€ 
637007 Cestovné náhrady 276,-€ 
637027 Dohody 55838,-€ 
625003 Úrazové poistenie 285,-€ 
625006 Garančné poistenie 86,-€ 
636001 Nájomné 688,-€ 
633011 Potraviny 44,-€ 
 
  
2. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít:  
  
Príjmy od 09/2010 - 12/2010   1950,-€     
Príjmy od 01/2011 – 08/2011   3002,50€     
 
 
Čerpanie: 
 
632 003 Poštové a telekomunikačné služby   575,- € 
637027 Dohody 1000,-€ 
633 006 Všeobecný materiál  616,10 € 
633 009 Knihy a časopisy 51,- € 
631001 Cestovné 374,- € 
631002 Cestovné zahraničie 972,-€ 
636001 Nájomné 765,-€ 
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637 001 Výdavky na školenia, kurzy, semináre 300,- € 
637 001 Výdavky na súťaže 200,- € 
637 003 Propagácia, reklama, tvorba webstránky 100,-€ 
 
    
 
 
 
3. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  
 
Finančné prostriedky na zabezpečenie  projektov z programu Mládež v akcii a APVV  
   
 
r. 2010 (09-12): 14495,95,-€   
r. 2011 (01-08):  32950,-€ 
 
Finančné prostriedky na zabezpečenie krajských  kôl  olympiád a postupových súťaží poskytnuté  
KŠÚ v Košiciach na základe zmluvy: 
 
          15939,71,- € 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského 
zariadenia  za školský rok 2010/2011 spracovala: 
 
 
 
Ing. Erika Munková 
riaditeľka CVČ 
 
 
 
Hodnotiaca správa prejednaná na zasadnutí Rady školského zariadenia 
 
dňa: 17.10.2011  
 
 
Igor  Tymczák 
predseda Rady CVČ: 
 


