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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Zákon č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 209/2019 Z.
z., 310/2019 Z. z)
2. 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.
3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
4. Vyhlášky 306/2009 o ŠK, ŠŠSZČ,CVČ, ŠH a SOPO
5. Zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní
6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení CVČ
7. Informácie o činnosti Rady pri CVČ
8. Ďalšie podklady:
- výkaz 15 -01 o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a
mládeže podľa stavu k 15.9.2019 a príležitostná činnosť k 15.9.2020.
- vyhodnotenia, olympiád, súťaží a podujatí
- vyhodnotenie letnej činnosti 2020

I. Základné údaje CVČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov zariadenia: Centrum voľného času
Adresa : Komenského 752, 02204 Čadca
Telefónne číslo: 041/4334180, tel/ fax041/4334179, mobil - 0905824474
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
Rada CVČ je v zložení:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Mgr. Mária Čamborová
Mgr. Dana Jašurková
Vladimír Malík
Marián Kubala
Lenka Čentáková

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/za
vychovávateľka CVČ
poslanec MZ
poslanec MZ
poslanec MZ
rodič

6.
7.

Radoslav Čečotka

člen
člen

Dáša Kufová

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 pracuje Rada CVČ od 7.12.2016. Po Voľbách do miestnej
samosprávy bola zmena člena za zástupcov poslancov. Funkčné obdobie Rady CVČ končí
7.12.2020. V školskom roku 2019/20 sa uskutočnili tri zasadnutia Rady CVČ. Na jednom
zasadnutí bola predložená Správa o podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ za
školský rok 2019/2020, návrh rozpočtu na rok 2021 plán činnosti CVČ na šk. rok 2020/2021.
V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnila 2x voľba na riaditeľa centra voľného času.
Ani v jednom kole nebol úspešné zvolený žiaden kandidát z výberového konania. Poverený
ostal riaditeľ PhDr. Peter Jurga
II. b) Údaje o poradných orgánoch riaditeľa CVČ
Rada CVČ – prerokováva a schvaľuje vyhodnotenie činnosti CVČ, plán činnosti na jarné
prázdniny, plán letnej činnosti, S p r á v u o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Centra voľného času.
II. c)Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných. predpokladov pedagogických
zamestnancov
P. č.

Meno a priezvisko

1. PhDr. Peter Jurga

zodp.za oblasť
telových. a šport

2. PaedDr. Jozefína Sadleková prírodoveda.
3. Mgr. Mária Čamborová
telových. a šport

vzdelanie
VŠ II – dejepis-etika

4. Mgr. Zuzana Priečková
5. Mgr. Radoslav Nekoranec
6. Mgr. Ján Staník
7. Mgr. Dana Jašurková
8. Mgr. Anna Vlčková
10. Mgr. Vladimír Kmec

telových. a šport
kultúra a umenie
PPDZ
spoločen. vedy
turistika a br. šport.
technika

VŠ II– techn. vzdelávania
VŠ II- aplikované pohybové
aktivity
VŠ II – soc. pedagogika
VŠ II- špec. pedagogika
VŠ II - soc. pedagogika
VŠ II- pedagogika
VŠ II. – vych.
VŠ II- Matematika – Obč. náuka

11. Bc. Jana Špalková

technika

VŠ I- bak. vychovávateľstvo

12. Jana Kotyrová

hospodárka, účtovníčka

13. Anna Krištofíková

upratovačka /100%/ - úväzok

14. Daša Kufová

mzdová pracovníčka /37,33%/ úväzok

ped.
prax
18
44
34

21

24
29
24
24
33
22

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 2019/2020
III. d) Údaje o počte detí v CVČ
V školskom roku 2019/2020 bolo do CVČ prijatých k 15.9.2019 1741 detí a iných osôb.
V krúžkoch CVČ však pracovalo 1870 detí a mladých ľudí . Na tuto činnosť bolo odovzdaných
1429 vzdelávacích poukazov.
76 záujmových útvarov viedlo - 11 interných zamestnancov
60 záujmových útvarov viedlo - 19 externých zamestnancov a 5 dobrovoľníkov
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 dome
v Čadci, a iných priestoroch. Členovia ZÚ sa zúčastňovali podujatí, súťaží, táborov, odborných
sústredení a tiež súbor Joja, mažoretky vystupovali na rôznych podujatiach, reprezentovali
CVČ aj v zahraničí.
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.
1.

Oblasť činnosti
jazykov

2.
3.

Počet záuj. útvarov

Počet členov
22

219

spoločenských vied

19

263

prírodných vied

12

196

vedy a techniky

2

20

4.

kultúry a umenia

25

365

5.

telovýchovy a športu

39

539

6.

turist. a branných športov

5

77

7.

informatiky

6

74

8.

rodičia a detí

6

102

136

1870

Spolu

Zoznam záujmových útvarov v ktorých bola v školskom roku 2019/2020 zabezpečovaná
záujmová činnosť na jednotlivých oddeleniach:
- jazykové

- anglický jazyk ,hravá slovenčina,

- spoločenské vedy

-tanečný ,súbor Joja, spoločenský tanec,

- vedy a techniky
informatiky

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

- kultúry a umenia

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

- telovýchovy a športu

- futbalový, športové hry, plávanie, minifutbal,
volejbal, pohybové hry, florbal, vybíjaná, hádzaná,
sánkarsky, karate, loptové hry,

- turistiky a branných
športov

- tulák, tuláčik ,turisticky, strelecký,

- prírodných vied

- rybár,

- rodičov a detí

- materský klub

IV a) 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 11 ZÚ, ale prevažná časť záujmovej činnosti prebiehala v priestoroch
poskytovaných ZŠ Rázusova, J.A. Komenského, M. R. Štefánika, ZŠ Podzávoz, ZŠ Horelica, ZŠ
Milošová Prívary, a tiež v priestoroch MŠ, kde prebiehali krúžky pre detí predškolského veku.
Súbor Joja, spoločenské tance a Materský klub pracovali v priestoroch Domu kultúry v Čadci.
Mažoretky zasa využívali k svojej činnosti okrem priestorov CVČ aj DK a ZŠ Komenského a ZŠ
M.R. Štefánika. Futbalové krúžky trénovali hlavne na ihriskách FK v Čadci a počas zimného
obdobia v telocvičniach ZŠ a SŠ.
Záujmové útvary sa schádzali a pracovali 1 – 2 krát týždenne po dve až tri hodiny.
Niektoré krúžky – mažoretky, súbor JOJA, 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, speváci 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, športové podujatia, karnevaly, deň deti, 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 sa
schádzali 2 dni v týždni v dopoludňajších hodinách. Tieto dopoludnia boli venované hrám,
cvičeniu, pohybovej príprave, čítaniu pre radosť, tvorivým , hudobným aktivitám, tvorivým
dielňam, hrali krátke divadielka a každý deň bola otvorená herňa. Pre detičky boli
organizované rôzne podujatia ako napr. Mikulášska besiedka, karneval.
Odd. jazykov
Každý rok je najväčší záujem o ZÚ anglického jazyka , v ktorých pracovali najmä deti
predškolského veku a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ. Staršie detí už majú anglický jazyk v rámci
vyučovania a o ZÚ už nemajú záujem. Podarilo sa však otvoriť jeden záujmový útvar – anglický
jazyk pre ročníky 5-9. Aj napriek ponuke otvoriť záujmové útvary zamerané na iný jazyk, nebol
o ne 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. Okrem ZÚ anglického jazyka
pracovali krúžky slov. jazyka, ktoré pomáhali deťom pri zdokonaľovaní sa v slovenskom
jazyku a literatúre.Za oddelenie jazykov zorganizovalo olympiádu v anglickom , nemeckom
jazyku oddelenie športu , v slovenskom jazyku oddelenie kultúry a umenia, 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 J.A. Komenského ZŠ
M.R. Štefánika, športovej hale pratex, v telocvični CVČ. . Svoju tvorbu predstavili na rôznych
podujatiach organizovaných mestom aj súťažiach. Aby dobre zvládli choreografie na súťažné
vystúpenia sa mažoretky pripravovali na víkendových a niekoľkých jednodňových
sústredeniach.
Aj ďalšie krúžky , ktoré pracovali v tejto oblasti tiež dosahovali dobré výsledky.
Chlapci a dievčatá svoje umenia na gitaru a klávesy predviedli na akciách Mikuláš , Kysuce
majú talent a kultúry, Detský karneval a pod. Pod vedením Radoslava Nekoranca a Jána
Staníka sa projekt vlastného CD CVČ , nemohol uskutočniť , nakoľko mimoriadna situácia ,
ktorá nastala ohľadom šírenia coronavírusu to nedovoľovala
Spoločenské vedy
V tejto oblasti najaktívnejším krúžkom v oblasti SPV je krúžok JOJA. Vedúcou záujmového
útvaru je Mgr. Danka Jašurková.

Odd. prírodovedy
V tejto oblasti veľmi aktívne pracuje ZÚ- rybársky. 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. Na oddelení prírodovedy
sledujeme klesajúci charakter činností zameraných na prírodovedu. Niekoľko rokov absentuje
krúžok mladý záchranár. Nedarí sa naplniť ani environmentálne krúžky aj napriek iniciatíve
škôl, mesta a iných subjektov, ktoré vykonávajú činnosť pri ochrane a životného prostredia.
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, pod vedením Bc. Jany
Špalkovej , 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. Deti majú vo väčšine počítače doma, alebo
informatika prebieha v škole. So spoločnosťou Shaeffler sa nám podarilo udržať technický
krúžok pod vedením Mgr. Vladimíra Kmeca, kde sa deti učili pracovať s drevom a vyrábať
rôzne predmety.
Turistika a športovo branné činnosti
Aj v tomto školskom roku Tulák pracoval v dvoch turistických ZÚ pod vedením
Gabriela Horosa a Mgr. 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 niekoľkých 2 až 3 dňových túlačiek Oddelenie Turistiky
a športovo branných činností dosahuje nemalé úspechy.
Telovýchova a šport
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.

Riaditeľ
Riaditeľ PhDr. Peter Jurga sa venuje záujmovým útvarom zameraným sa na šport.
Okrem plávania je to florbal. Počas uplynulého obdobia sa deti ZÚ-florbal zúčastnili na viacero
turnajoch, okresnej florbalovej lige a iných podujatiach. V spolupráci s mestom Jablunkov v ČR
sa pravidelne stretáva s členmi zú na športovom dni, ktoré organizuje mieste centrum voľného
času

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oblasť činnosti
Riaditeľ
Jazykov
Spol. vied
Vedy techniky- inf.
Kultúry a umenia
Telovýchovy a športov
Turist. a branných športov
Prírodovedných vied
SPOLU

Počet príležitostných činností
15
2
0
9
1
25
27
7
63

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. Vyhlásenie núdzového stavu nedovoľovalo uskutočniť viacero plánovaných
podujatí. Neorganizovali sa súťaže vyhlásené MŠSR so zameraním na šport a ani predmetové
olympiády. Podarilo sa uskutočniť okresné kolo chcem olympiády – distančnou formou, na
ktorej sa zúčastnilo 10 detí.

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 2020 sa uskutočnili na základe mimoriadneho stavu len 3 tábory s dennou
dochádzkou
spolu
počet táborov

v tom

3
stálych

0

putovných

0

prímestských

3

v zahraničí

0

počet účastníkov

45
zo SR do 15
45

v tom

zo SR nad 15
0
zo zahraničia
0

v táboroch v zahraničí
členov zú

0
25

počet zamestnancov

6

z toho ped zamestnancov

6

V. Priestorové a materiálno – technické podmienky CVČ
CVČ sídli na Komenského 752. Na svoju činnosť má k dispozícii aj telocvičňu po bývalej ZŠ
A. Hlinku. Využívaním týchto priestorov sa zabezpečuje činnosť najmä športových krúžkov.
V týchto priestoroch boli urobené opravy - výmena parkiet.
Záujem o činnosť a aktivity centra voľného času je veľmi veľká, avšak situácia ohľadom
korona-vírusu nedovoľovala uskutočniť naplánované aktivity vo všetkých oblastiach čo vidieť
aj v prehľade pravidelnej a príležitostnej.
Učebné pomôcky sú vyhovujúce, nakoľko ich obnovujeme a zakupujeme deťom
postupne zo vzdelávacích poukazov.

VI. Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ

Správa o hospodárení za rok 2019

Činnosť centra voľného času je zameraná na plnenie hlavných úloh vytýčených v pláne činnosti, ktoré
vychádzajú z potrieb CVČ a plánov jednotlivých oddelení. Tieto úlohy smerujú k zabezpečovaniu
a vytváraniu čo najvhodnejších podmienok na aktívny oddych detí a mládeže prostredníctvom
pravidelnej, príležitostnej, servisnej činnosti a rekreačnooddychových
podujatí, súťaží a olympiád.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského zariadenia:

Finančné prostriedky od zriaďovateľa:

237.490,00 Eur

Finančné prostriedky získané od zákonných
zástupcov / zápisné /:

21.216,00 Eur

Finančné prostriedky získané zo štátneho
rozpočtu – vzdelávacie poukazy:

43.520,00 Eur

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

1.789,00 Eur

Finančné prostriedky z dobropisov, vratky

1.035,00 Eur

Finančné prostriedky na olympiády a súťaže

8.800,00 Eur

Finančné prostriedky z prenájmu:

Príjmy spolu:

126,00 Eur

313.976,00 Eur

Výdavky:

Tarifné platy:

152.722,00 €

Osobný príplatok

6.861,00 €

Príplatok za riadenie:

1.601,00 €

Príplatky za soboty, nedele:
Príplatky za kredity:

442,00 €
4.047,00 €

Odmeny:

2.565,00 €

Odvody:

64.627,00 €

Cestovné:
Elektrická energia:
Tepelná energia:

13,00 €
2.390,00 €
16.924,00 €

Vodné, stočné:

125,00 €

Poštové služby:

53,00 €

Telekomunikačné služby:

406,00 €

Prevádzkové stroje, prístroje:

766,00 €

Všeobecný materiál:

2.002,00 €

Knihy, učebné pomôcky:

21.573,00 €

Prepravné:

1.524,00 €

Rutinná a štand. údržba:
Nájomné za prenájom budov:
Školenie:

155,00 €
1,00 €
78,00 €

Konkurzy a súťaže:

11.265,00 €

Všeobecné služby:

2.438,00 €

Poplatky:
Stravovanie:
Poistné:
Prídel do sociálneho fondu:
Dohody:
Dane:
Nemocenské dávky:

399,00 €
4.831,00 €
962,00 €
1.498,00 €
13.525,00 €
84,00 €
76,00 €

Výdavky spolu:
Zostatok k 31.12.2019
Spolu:

313.953,00 €
23,00 €
313.976,00 €

Z toho:

výdavky zo vzdelávacích poukazov:

Elektrická energia:
Tepelná energia:

589,00 €
7.872,00 €

Knihy, učebnice, učebné pomôcky:

15.675,00 €

Prepravné:

1.524,00 €

Konkurzy a súťaže:

2.086,00 €

Dohody:

11.778,00 €

Odvody:

3.996,00 €

výdavky - dotácie od iných obcí na činnosť detí ZÚ:

Všeobecný materiál
Učebné pomôcky:

634,00 €
1.155,00 €

výdavky na olympiády a športové súťaže:

Konkurzy a súťaže:

6.550,00 €

Dohody:

1.747,00 €

Odvody:

503,00 €

Položka 631001 – cestovné náhrady - bolo preplatené cestovné zo školenia účtovníčky.

Položka 632003 – zaplatené poštové služby.

Položka 632005 – zaplatené telefónne poplatky.

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

Výdavky na položke 633004 boli použité na nákup komunikátora a dochádzkového terminálu.

V oblasti všeobecného materiálu 633006 predstavujú výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky,
kancelárske potreby- bloky, zvýrazňovače, perá, xeroxový papier, rýchloviazače, poradače, , Euro
obaly, materiál na činnosť, papier na diplomy, obaly, fascikle, tonery a náplne do tlačiarní pre
interných a externých pracovníkov.

Finančné prostriedky na knihy, časopisy a učebné pomôcky 633009 boli vynaložené na zakúpenie
športových potrieb – volejbalové a futbalové lopty, lyžiarky, lyžiarské okuliare, lyžiarské palice,
bežkárske sety, terče, gitary, volejbalové dresy, ukazovateľ skoré, mikroskopy, vzduchovky, plutvy,
plavecké okuliare, rádioprijímač, ovládač svetiel, svetelný efekt, stojany na reproduktory, počítače,
kostymy pre Mažoretky a JOJU, koše na UP, hrniec, CD prehrávače, plavecké pomôcky, pracovné listy
a CD pre výučbu anglického jazyka, spoločenské hry, slúchadla, struny na gitaru, adaptér, kompresor,
obal na stojany, zosilňovač, prenosný hudobný minisystém.
Finančné prostriedky boli použité aj na nákup učebných pomôcok na rôzne záujmové útvary – plátno,
temperové farby, žinilkové drôty, štetce, xerox paier, špagát, ceruzky, lepiace pásky, akrylové farby,
balóny, pohyblivé oči, nožnice, modelovacia hmota, pastelky, Disk CD-R, Disk DVD-R, vodové farby,
lepenka, špajle, špendlíky, lepidla, krepový papier, olejové farby, akrylové farby, strúhadla,
zvýrazňovače, rýchloviazače,
dierovače, výkresy.

Finančné prostriedky na položke 634004 boli použité na autobusovú dopravu pre detí ZÚ
JOJA a Mažoretky.

Položka 635009 – rutinná a štandardná údržba softvéru – program WIN IBEU a WIN PaM.

Výdavky na položke 633001 nájomné – bol zaplatený nájom za telocvičňu.

Finančné prostriedky na položke 637001 boli použité na školenie účtovníčky.

Výdavky na položke 637002 boli použité na vstupy na bazén. Deťom, ktoré sa zúčastňujú rôznych
súťaží a podujatí boli zakúpené rôzne odmeny. Ďalej bola preplatená strava a odmeny deťom, ktoré sa
zúčastňujú na športových súťažiach a olympiádach.

Výdavky na položke 637004 boli použité na služby BOZP, PO, Zdravotná služba, tlač na kopírovacom
zariadení, výroba kľúčov.

PhDr. Peter Jurga
Vypracovala: Jana Kotyrová

riad. CVČ

