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Východiská a podklady:
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 škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Vyhlášky 306/2009 o ŠK, ŠŠSZČ,CVČ, ŠH a SOPO
4. Zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení CVČ
6. Informácie o činnosti Rady pri CVČ
7. Ďalšie podklady:
- výkaz 15 -01 o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a
mládeže podľa stavu k 15.9.2014 a príležitostná činnosť k 15.9.2014
- vyhodnotenia, olympiád, súťaží a podujatí
- vyhodnotenie letnej činnosti 2015
- POP na školský rok 2014/2015
I. Základné údaje CVČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov zariadenia: Centrum voľného času
Adresa : Kukučínova 2851, 022 01 Čadca
Telefónne číslo: 041/4334180, tel/ fax041/4334179, mobil - 0918057150
Internetová adresa: www.cvcca.edu.sk , E- meil : domcek@cvcca.edu.sk, :
Zriaďovateľ : Mesto Čadca, Námestie slobody 30
Meno vedúceho zamestnancov CVČ: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ

7. Vyučovací jazyk: slovenský

II. a)Údaje o Rade CVČ
Od 15.01.2015 pracuje Rada CVČ v zložení:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
Bc. Mária Čamborová
Martin Vangel
Vladimír Malík
Marián Kubala
Radoslav Čečotka
Jana Masnicová
Bc. Jana Kotyrová

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/za
vychovávateľka CVČ
poslanec MZ
poslanec MZ
poslanec MZ
rodič
rodič
nepedagog. zamestnanec CVČ

V zmysle § 24 a 25 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 a § 5
vyhlášky MŠ SR č.291/2004 bola dňa 15.01.2015 doplnená rada pri Centre voľného času
novými členmi z radu poslancov MZ Čadca. V školskom roku 2014/15 sa uskutočnili dve
zasadnutia Rady CVČ. Na jednom zasadnutí bola predložená Správa o podmienkach
výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2013/2014, návrh rozpočtu na rok 2014,
plán činnosti CVČ na šk. rok 2014/2015, Výchovný program na roky 2013 – 2017 a Školský
poriadok na šk. rok 2013/2014. Na druhom bolo uvítanie nových – delegovaných členov
rady. Bola predstavená koncepcia nového riaditeľa Centra voľného času
Rada riešila ďalšie úlohy v zmysle štatútu rady.
II. b) Údaje o poradných orgánoch riaditeľa CVČ
Pedagogická rada – prerokováva a schvaľuje vyhodnotenie činnosti CVČ, plán činnosti
na jarné prázdniny, plán letnej činnosti, S p r á v u o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Centra voľného času, Plán práce CVČ na príslušný rok, Výchovný plán
CVČ, Školský poriadok na príslušný školský rok, Plán Kontinuálneho vzdelávania a Plán
zasadnutí PR. Pedagogická rada sa schádza 2 x ročne.
II. c)Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných. predpokladov pedagogických
zamestnancov
P.č.
Meno a priezvisko
zodp.za oblasť
vzdelanie
ped.
prax
10. PhDr. Peter Jurga
telovych. a šport
VŠ II – dejepis-etika
14
2. PaedDr.Jozefína Sadleková prírodoveda.
VŠ II– techn. vzdelávania
39
3. Bc. Mária Čamborová
telových. a šport
VŠ I- bak.
30
vychovávateľstvo
4. Mgr. Zuzana Priečková
telových. a šport
VŠ II – soc. pedagógika
18
5. Mgr. Radoslav Nekoranec
kultúra a umenie
VŠ II- špec. pedagogika
24
6. Mgr. Ján Staník
TTŠČ
VŠ II - soc. pedagógika
19
7. Mgr. Dana Jašurková
spoločen. vedy
VŠ II- pedagogika
19
8. Milada Strýčková
odd. jazykov
SŠ+ DPŠ - vych.
24
9. Mgr. Anna Vlčková
turistika a br. šport.
VŠ II. – vych.
28
11. Mgr. Anna Labajová
technika
VŠ II – uč. techn. pred.
15
12. Mgr. Stanislava Rozinová Prírodoveda
VŠ II. – uč. pedsgogika a SJ
4
13. Bc Jana Špalková
technika
VŠ I- bak.
16
vychovávateľstvo
hospodárka, účtovníčka
14. Bc. Jana Kotyrová
VŠ I- bakalárske
15. Emília Galandžárová
upratovačka /100%/ SŠ
úväzok
16. DašaKufová
mzdová pracovníčka
SŠ
/45%/ úväzok

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Zamestnanci Centra voľného času si neustále rozširujú vedomosti v oblasti
mimoškolskej výchovy najmä štúdiom odbornej literatúry a kontinuálnym vzdelávaním cez
MPC. Vzdelávania boli uvedené v pláne kontinuálneho vzdelávania CVČ na rok 2014/2015
III. Údaje o počte detí v CVČ
V školskom roku 2014/2015 bolo do CVČ prijatých k 15.9.2014 2061 detí a iných
osôb /1x evidovaných/. V krúžkoch CVČ však pracovalo 2149 detí a mladých ľudí . Na tuto
činnosť bolo odovzdaných 1 639 vzdelávacích poukazov.
74 záujmových útvarov viedlo - 12 interných zamestnancov
85 záujmových útvarov viedlo - 57 externých zamestnancov
Pravidelná záujmová činnosť bola realizovaná podľa vypracovaných výchovných
programov činnosti. Z dôvodu veľkého počtu ZÚ činnosť prebiehala aj vo vypožičaných
priestoroch ZŠ,MŠ, – v učebniach, telocvičniach, ihriskách na plavárni, v Kultúrnom
a informačnom centre, a iných priestoroch. Členovia ZÚ sa zúčastňovali podujatí, súťaží,
táborov, odborných sústredení a tiež súbor Joja, mažoretky a krúžok brušných tancov
vystupovali na rôznych podujatiach, reprezentovali CVČ aj v zahraničí. Výsledky zapájania sa
do súťaži iných podujatí
IV. Aktivity CVČ a prezentácia na verejnosti
Aktivity /činnosť/ CVČ sú rozdelené do troch oblasti:
a/ pravidelná záujmová činnosť
b/ príležitostná činnosť
c/ prázdninová, rekreačná činnosť, odborné sústredenia
a) Pravidelná činnosť
Prehľad o počte záujmových útvarov po jednotlivých oblastiach:
P.č.
Oblasť činnosti
Počet záuj. útvarov
1.
jazykov
26
2.
spoločenských vied
17
3.
vedy a techniky
12
4.
informatika
4
5.
kultúry a umenia
17
6.
telovýchovy a športu
67
7.
turist. a branných športov
9
8.
prírodných vied
3
9.
ekologické
0
10.
rodičia a detí
4
Spolu
159

Počet členov
364
527
173
45
247
1043
134
50
0
60
2643

Zoznam záujmových útvarov v ktorých bola v školskom roku 2014/2015 zabezpečovaná
záujmová činnosť na jednotlivých oddeleniach:
- jazykové

- anglický jazyk,anglická konverzácia, angličtina hrou, hravá
slovenčina, literárny

- spoločenskévedy

- mladý novinár, svetielko, tanečný ,súbor Joja,
spoločenský tanec, Klub Maják, maškrtník, knihovník

- vedy a techniky
informatiky

- počítačový, internetový klub, fotografický,
šikovníček, počítače hrou, matematika, tvorivé ruky

- kultúry a umenia

- mažoretky, ľudový tanec, výtvarný,hra na gitaru, hra na
klávesy, divadelný

- telovýchovy a športu

- futbalový, športové hry, plávanie, stolný tenis, malý futbal,
volejbal, basketbal, pohybové hry, florbal, vybíjaná, hádzaná
sánkarsky, aerobik, hokejbal, karate, loptové hry, cvičenie

- turistiky a branných
športov

- tulák, tuláčik ,turisticky, strelecký, zdravotnícky

- prírodných vied

- mladý zálesák, rybár, environmentálny

- rodičov a detí

- materský klub

Pravidelná záujmová činnosť
Pravidelná činnosť prebiehala v záujmových útvaroch , servisnej a klubovej činnosti,
ktoré viedli interní i externí pracovníci. Organizovaná bola v priestoroch centra voľného času,
kde pracovalo 24 ZÚ, ale prevažná časť záujmovej činnosti prebiehala v priestoroch
poskytovaných ZŠ- Rázusova, Komenského, Žarec, Podzávoz, Horelica, Prívary, a tiež
v priestoroch MŠ , kde prebiehali krúžky pre detí predškolského veku. Súbor
Joja, spoločenské tance a Materský klub pracovali v priestoroch KIC Čadca. Mažoretky zasa
využívali k svojej činnosti okrem priestorov CVČ aj KIC a ZŠ Komenského. Futbalové krúžky
trénovali hlavne na ihriskách FK v Čadci a počas zimného obdobia v telocvičniach ZŠ a SŠ.
Hokejbalové krúžky svoju činnosť prevádzali na hokejbalovom ihrisku, v športovej hale
a v zimnom období v telocvični CVČ.
Záujmové útvary sa schádzali a pracovali 1 – 2 krát týždenne po dve až tri hodiny.

Niektoré krúžky – mažoretky, súbor JOJA, hokejbal, futbal, florbal sa stretávali častejšie
a okrem toho sa zúčastňovali na turnajoch, súťažiach alebo organizovali odborné ,
a víkendové sústredenia, kde sa pripravovali na súťaže a vystúpenia. Individuálne hodiny
mali aj gitaristi a deti, ktoré sa učili hru na klávesy. Klubová činnosť bola bez časového
obmedzenia. Pri CVČ otvorený internetový klub, ktorý navštevovali najmä členovia ZÚ.
V rámci otvoreného klubu CVČ sme organizovali rôzne podujatia, na ktorých sa mohli
zúčastniť členovia CVČ ale i iné detí a mládež. Boli to akcie ako: lampiónový sprievod, tvorivé
dielne, športové podujatia, karnevaly, deň detí, a pod.
Činnosť a aktivity záujmových útvarov v jednotlivých oddeleniach boli nasledovné:
Rodičia a detí
Pri CVČ pracuje materský klub pre mamičky s deťmi do 6 rokov. Mamy s deťmi
schádzali 4 dni v týždni v dopoludňajších hodinách. Tieto dopoludnia boli venované hrám,
cvičeniu, pohybovej príprave, čítaniu pre radosť, prednáškam pre mamy, tvorivým
, hudobným aktivitám, tvorivým dielňam, hrali krátke divadielka a každý deň bola otvorená
herňa. Pre mamičky a detičky boli organizované rôzne podujatia ako napr. Mikulášska
besiedka, Karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň otvorených dverí, Besedy a iné.

Odd. jazykov
Ako každý rok najväčší záujem bol o ZÚ anglického jazyka , v ktorých pracovali najmä
detí predškolského veku a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ. Staršie detí už majú anglický jazyk v rámci
vyučovania a o ZÚ už nemajú záujem. Deti predškolského veku pracovali už podľa
osvedčených pracovných zošitov BUSY BEE I a II. Hoci je o tieto ZÚ veľký záujem počet ZÚ
klesá, nakoľko sa začína anglický jazyk na niektorých školách vyučovať už od
1. ročníka. Okrem ZÚ anglického jazyka pracovali krúžky slov. jazyka, ktoré pomáhali deťom
pri zdokonaľovaní sa v slovenskom jazyku a literatúre. Oddelenie jazykov zorganizovalo
olympiádu v anglickom , nemeckom a slovenskom jazyku, kde sa zúčastnili víťazí školských
kôl ZŠ z celého okresu.
Odd. kultúry a umenia
V tejto oblasti najviac detí pracuje v súbore mažoretiek Čačanky. Jeho činnosť
prebiehala v piatich ZÚ pod vedením Zuzany Priečkovej a Anny Vlčkovej. Ich činnosť
spočívala v pravidelných tréningoch v telocvičniach MŠ na Žarci a v ZŠ Komenského. Svoju
celoročnú prácu, nácvik choreografii ukázali na 15 . ročníku Prehliadky kysuckých
mažoretiek. Aby dobré zvládli choreografie na súťažné vystúpenia sa mažoretky pripravovali
na víkendových a niekoľkých jednodňových sústredeniach.
Celoročnú činnosť ukončili pobytovým táborom „Mažoretky“v Klokočove.

Aj ďalšie krúžky , ktoré pracovali v tejto oblasti tiež dosahovali dobré výsledky. Chlapci
a dievčatá svoje umenia na gitaru a klávesy predviedli na akciách CVČ- MDD, Mikuláš ,
Kysuce majú talent, Deň športu a kultúry, Detský karneval, MDD v Materskom klube a pod.

Spoločenské vedy
V tejto oblasti najaktívnejším krúžkom v oblasti SPV je súbor JOJA, ktorý od roku 1995
pracuje pri Centre voľného času v Čadci. Umeleckou vedúcou a choreografkou tohto súboru je Mgr.
Danka Jašurková.V školskom roku 2014/2015 SMT Joja navštevovalo spolu (prípravka, deti, juniori,
mládež, Joja „A“, Joja „B“, Joja „C“) v I. polroku 119 tanečníkov a v II. polroku 90 tanečníkov.
SMT JOJA súťažil, účinkoval v programe na rôznych akciách a podujatiach ako napr.: Mesto
otvorené umelcom, karnevaly, Mikuláš, Kysuce majú talent, maratón, Čadčianske kultúrne
leto a ďalších. V roku 2015 súbor JOJA oslávil 25 výročie svojho vzniku na premiérovom dni
JOJA
Odd. prírodovedy
V tejto oblasti veľmi aktívne pracuje ZÚ- mladý zálesák pod vedením p RNDr. Fidesa,
ktorý a počas roka pripravoval na celoslovenskú súťaž, ktorej sa zúčastnili v mesiaci jún
a získali 3. miesto. Členovia tohto ZÚ sa okrem toho zúčastňovali streleckých súťaži
organizovaných CVČ.
Členovia rybárskych ZÚ, okrem toho, že sa v teoretickej časti učili poznávať rôzne
druhy rýb, učili sa techniky lovu a pripravovali sa na skúšky pre získanie povolenky na
rybolov. Taktiež sa pripravovali na súťaž v love rýb, ktorá sa konala v máji na rybníkoch
v Milošovej.
Veda a technika, informatika
Oblasť vedy, techniky a informatiky nezastupovali len krúžky zamerané na výuku
práce s počítačom, počítače hrou pre menšie detí, ale i ďalšie ako fotografický, ktorý svoje
práce posielal na rôzne výstavy. Krúžky ako šikovné ruky, šikovníček, tvorivé dielne,
kreatívna tvorba, ktorých výrobky skrášľovali a skrášľujú priestory CVČ. Okrem týchto ZÚ
mali možnosť najmä deti z iných krúžkov navštevovať internetový klub, ktorý im bol
sprístupnený 2 dni v týždni. V tejto oblasti klesá počet ZÚ. O prácu napr. s drevom alebo
elektrotechniku deti vôbec neprejavujú záujem.

Turistika a športovo branné činnosti
Aj v tomto školskom roku Tulák pracoval v dvoch turistických ZÚ pod vedením
Gabriela Horosa a Anny Vlčkovej. Ich činnosť spočívala v pravidelných stredajších
stretnutiach, zameraných na spoznávanie sa navzájom, tréningovú prípravu na PTZ /preteky
turistickej zdatnosti/, prípravu na víkendové podujatia, kondičnú prípravu, hry a súťaže.
Počas víkendov sa zúčastnili troch 2 až 3 dňových túlačiek a takmer 20-tich jednodňových
víkendových túr. Ťažisko ich činnosti spočíva vo výkonnostnej turistike, teda účasti
v súťažiach PTZ.

Telovýchova a šport
Zo športových krúžkov môžeme pochváliť futbalistov, kde sa všetky vekové kategórie
zapojili do súťaži počas celého roka.
Chlapci a dievčatá zo ZÚ florbal sa zapojili do juniorskej florbalovej ligy.
Úspechy detí zo ZÚ florbal a hokejbal v roku 2014/2015:
1. I. miesto v Novoročnom turnaji staršia kategória chlapci
2. I. miesto v juniorskej hokejbalovej lige
3. III. miesto v juniorskej kysuckej florbalovej lige- dievčatá
Členovia ZÚ plávania boli rozdelení na začiatočníkov a pokročilých. O tieto ZÚ je
čoraz väčší záujem. Pracovalo v nich viac ako 100 detí. Tí najmenší sa učili základy plávania a
pokročilí v rámci činnosti ZÚ sa pripravovali na okresné kolo v plávaní.
IV. b)Príležitostná činnosť
Príležitostná činnosť bola zameraná na organizovanie obvodových, okresných ale
i regionálnych a krajských súťaži, pretekov, olympiád ako i na organizovanie podujatí
miestneho charakteru a na servisnú činnosť. V jednotlivých oblastiach činnosti sa
uskutočnilo v šk. roku 2014/2015 nasledovný počet podujatí:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oblasť
Telovýchova a šport
Jazykov
Spoločenské vedy
Kultúra a umenie
Prírodoveda
Veda a technika, informatika
Turistika a branné športy
Iné, /rodičia a detí/
Spolu

Počet podujatí
77
14
24
32
20
4
13
28
212

Počet účastníkov
3661
298
1180
2070
630
245
738
430
9252

Prehľad podujatí, súťaží a olympiád organizovaných jednotlivými oddeleniami:
V jednotlivých oblastiach činnosti boli organizované a uskutočnené nasledovné akcie,
podujatia, súťaže, vystúpenia a iné aktivity:
Odd. telovýchovy a športu
Cezpoľný beh ZŠ
Cezpoľný beh SŠ
Rope skipping ZŠ
Rope skipping SŠ
ABC futbalistu ZŠ
ABC futbalistu SŠ
Bedminton ZŠ
Bedminton SŠ
Florbal SŠ CH
Florbal SŠ D
Futsal SŠ CH
Futsal ZŠ
Stolný tenis ZŠ
Šach SŠ
Šach ZŠ
Stolný tenis SŠ
Vianočné plávanie
Vianočný futsal SŠ D
Vybíjaná
Basketbal SŠ CH
Basketbal SŠ D
Basketbal ZŠ CH
Basketbal ZŠ D
Florbal ZŠ CH
Florbal ZŠ D
Volejbal SŠ CH
Volejbal SŠ D
Volejbal ZŠ CH
Volejbal ZŠ D
Stolný tenis ZŠ
Stolný tenis SŠ
Futbal SŠ CH
Malý futbal MC´Donald Cup
Malý futbal Dôvera CH
Malý futbal Dôvera D
Malý futbal Jednota Cup CH
Malý futbal Jednota Cup D

Atletika družstiev ZŠ
Atletika SŠ
Maratónska štafeta ZŠ
Maratónska štafeta SŠ
Beh T. Foxa
Deň športu
Minimaratón
Olympijský odznak všestrannosti
Pri väčšom počte prihlásených družstiev na športové sa konali najskôr obvodové kola
a víťazí postupovali do okresného kola.

Odd. kultúra a umenie
Šaliansky Maťko
Vianočný Krakov
Lampiónový sprievod
Anjelici pre radosť
Fašiangový karneval
Karneval pre detí v MK
Kysuce majú talent
Mikuláš v materskom klube
Karneval v materskom klube
Deň matiek v MK
Deň detí v MK
Deň otvorených dverí v MK
Sladké Vianoce -pečenie medovníkov
Hviezdoslavov Kubín
Slávik Slovenská
Európa v škole
Detí sa zabávajú- MDD
Sústredenia súboru mažoretky /8x/
Maľujeme na kostýmy

Oddelenie prírodovedy
Miss zvieratko
Matematická olympiáda 5. roč.
Matematická olympiáda 9. roč.
Biologická olympiáda – kat. C.
Chemická olympiáda
Pytagoriáda
Poznaj a chráň

- zoológia
- botanika
- geológia
Matematická olympiáda pre 6. roč.
Matematická olympiáda pre 7. roč.
Matematická olympiáda pre 8. roč.
BiO F -Rastliny a zvieratá našich lesov
Biologická olympiáda – kat. D
Liečivé rastliny v ľudovej slovesnosti
Memoriál J. Mihálika – súťaž v love kaprov
Odd. jazykov
Olympiáda v Slov jazyku
Olympiáda v AJ
Olympiáda v NJ
Sústredenie ml. angličtinárov
Spoločenské vedy
Mesto otvorené umelcom – vystúpenia súboru Joja a mažoretiek
Cvičí celá rodina
November dance - odborné sústredenie junioriek
Tanečný víkend detí
Tanečný víkend junioriek
V ladnom pohybe- odborné sústredenie mládeže
Kysuce majú talent –
Tanečný víkend
MDD – zabávame detí
25.Premiérový deň SMT JOJA
Aqua city Poprad- /výlet s členmi SMT Joja/
Čadčianske kultúrne leto
Odd. techniky
Technická olympiáda
Okresné kolo Geografickej olympiády
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Farby jesene tvorivé dielne
Odborné sústredenie – maškrtník
Odd. turistiky a branných športov
Koštialská dolina - tulácky štart
Kysucké Beskydy– tuláci objavujú
Farebné jesenné túlanie Vlkolinec
Moja rodná Čadca – vedomostná súťaž
Zatváranie Kysuckej brány

Tuláci poznávajú Bratislavu
Zimný biatlon
Okolo Bystrickej priehrady
BBBB –bežky bazén, Beskydy, Bohumín
Kysuce- Orava –Kysuce
Lietavský hrad – po stopách minulosti
KK –pre detí
Kysuce, Kysuce –vedomostná súťaž /1. -4. roč./
Jarná tulačka
Vystúp na V. Raču
Tuláci pečú -Vianočne medovníčky
Na bicykli bezpečne- okr.. kolo
Strelecká súťaž O pohár riaditeľa CVČ
Otvorenie 100 jarných km
Ú časť na pretekoch turistickej zdatnosti
IV. c) Prázdninová činnosť
Prázdninová a rekreačná činnosť je vyvrcholením celoročnej práce s deťmi v CVČ. Patrí
medzi obľúbené aktivity, čo vidieť i pri napĺňaní a počte detí a táborov.
Počas leta 2015 sa uskutočnili nasledovné tábory, sústredenia, stretnutia.....
P.č.

Názov tábora

Forma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15

Materský klub
Letný tábor „ Trojdňovka za vysvedčenie
Tábor „Slniečko I.“
Turistický tábor „ Tuláčik“
Letný rekreačný tábor „Super leto“
Putujeme Slovenskom
Tábor „Slniečko I“
Sústredenie- Tanec je radosť
Tábor mažoretiek Čačanka
Tábor „Kamarát“
Tábor „Slniečko II“
Tábor „Priatelia“
Letný turistický tábor „Tulák“
Tábor „ tvorivé dielničky „
Sústredenie - Florbal

denná
denná
denná
pobytová
pobytová
denná
denná
denná
pobytová
denná
denná
denná
pobytová
denná/ zrušený
denná

V. Priestorové a materiálno – technické podmienky CVČ
CVČ sídli na Kukučínovej ulici 2851. Na svoju činnosť má k dispozícii aj telocvičňu po bývalej
ZŠ A. Hlinku. Využívaním týchto priestorov sa rozšírila činnosť najmä športových krúžkov.
V týchto priestoroch boli urobené opravy - výmena parkiet , rekonštrukcia osvetlenia. Bolo
by potrebné ešte vymaľovať telocvičňu a priestory CVČ náter parkiet, oprava kúrenia.
Záujem o činnosť a aktivity centra voľného času je veľmi veľká, čo vidieť aj v prehľade
pravidelnej a príležitostnej. Do klubovní je potrebné dokúpiť vybavenie – stoličky, koberce
a najmä nábytok a iné zariadenie, ktoré je už staré a poškodené.
V tomto roku sa nám podarilo zamurovať výklenok pre vchod, ktorý sa už dlho
nepoužíval. V ďalšom období je veľmi potrebné vymeniť žľaby a odtokové rúry zo strechy.
Staré sú už prehrdzavené a pri väčšom daždi voda tečie po stenách budovy.
Učebné pomôcky sú vyhovujúce, nakoľko ich obnovujeme a zakupujem deťom
postupne zo vzdelávacích poukazov.
VI. Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ

Centrum voľného času v Čadci v kalendárnom roku 2014 hospodárilo s nasledovným
rozpočtom:
Finančné prostriedky od zriaďovateľa:

239.415,00 Eur

Finančné prostriedky získané od zákonných
zástupcov / zápisné /:

15.112,00 Eur

Finančné prostriedky získané zo štátneho
rozpočtu – vzdelávacie poukazy:

47.249,00 Eur

Finančné prostriedky – dotácie od iných obcí
na činnosť detí záujmových útvarov:

2.346,00 Eur

Finančné prostriedky získané od Okresného
úradu Žilina na športové súťaže a olympiády:

10.969,00 Eur

Príjmy spolu:

315.091,00 Eur

Výdavky:
Tarifné platy:
Osobný príplatok
Príplatok za riadenie:
Príplatky za soboty, nedele:
Odmeny:
Doplatok k platu:
Odvody:
Cestovné:
Elektrická energia:
Tepelná energia:
Vodné, stočné:
Poštové a telekomunikačné služby:
Interiérové vybavenie:
Výpočtová technika:
Telekomunikačná technika:
Prevádzkové stroje, prístroje:
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia:
Všeobecný materiál:
Knihy, učebné pomôcky:

Pracovné odevy, obuv
Prepravné:
Rutinná a štand. údržba:
Nájomné za prenájom budov:
Školenie:
Konkurzy a súťaže:
Všeobecné služby:
Poplatky:
Stravovanie:
Poistné:
Prídel do sociálneho fondu:
Dohody:
Dane:
Členské príspevky:
Výdavky spolu:

114.011,00 €
7.056,00 €
1.687,00 €
2.431,00 €
6.290,00 €
50,00 €
63.492,00 €
72,00 €
2.816,00 €
19.049,00 €
614,00 €
838,00 €
823,00 €
306,00 €
20,00 €
1.341,00 €
500,00 €
2.273,00 €
17.998,00 €

39,00 €
9.764,00 €
1.074,00 €
363,00 €
131,00 €
13.695,00 €
1.589,00 €
395,00 €
4.401,00 €
51,00 €
1.294,00 €
40.488,00 €
80,00 €
60,00 €
315.091,00 €

Z toho výdavky zo vzdelávacích poukazov:
Elektrická energia:
Tepelná energia:
Vodné, stočné:
Výpočtová technika:
Všeobecný materiál:
Knihy, učebnice, učebné pomôcky:
Prepravné:
Konkurzy a súťaže:
Všeobecné služby:
Dohody:
Odvody:

768,00 €
4.232,00 €
156,00 €
306,00 €
28,00 €
12.041,00 €
312,00 €
1.092,00 €
638,00 €
21.186,00 €
6.490,00 €

Výdavky spolu:

47.249,00 €

Výdavky na olympiády a športové súťaže:
Konkurzy a súťaže:
Dohody:
Odvody:

Výdavky spolu:

7.826,00 €
2.421,00 €
722,00 €

10.969,00 €

PhDr. Peter Jurga
riaditeľ CVČ Čadca

