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1. Základné informácie
A. Základné identifikačné údaje školského zariadenia
Názov škol. zariadenia :

Centrum voľného času

Adresa škol. zariadenia:

Komenského 752, 02204 Čadca

Telefónne čísla:
Webové sídlo:

041 / 4334179
riaditeľka : 041 / 4334180, 0908453108
www.cvcca.sk

Elektronická adresa:

riaditelcvcca@gmail.com

Riaditeľ škol. zariadenia:

PhDr. Peter Jurga do 07.06.2021
Mgr. Mária Čamborová od 08.06.2021

Rada CVČ:
P.č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Radoslav Nekoranec predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Bc. Zuzana Poláčková

podpredseda rodičov

3.

Bc. Jana Kotyrová

člen

nepedagogických zamestnancov

4.

Mgr. Lenka Jurgová

člen

rodičov

5.

Mgr. Danka Jašurková

člen

zriaďovateľa

6.

Marián Kubala

člen

zriaďovateľa

7.

Vladimír Malík

člen

zriaďovateľa

B. Základné identifikačné údaje zriaďovateľa školského zariadenia
Zriaďovateľ škol. zariadenia:

Mesto Čadca

Adresa zriaďovateľa:

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Telefónne čísla:

041/430 22 12

Webové sídlo:

www.mestocadca.sk

Elektronická pošta:

sekretariat@mestocadca.sk

C. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia

Rada školského zariadenia sa na svojich zasadnutiach zaoberala problematikou
pedagogicko – organizačného a materiálno – technického zabezpečenia CVČ,
financovania CVČ, organizácie CVČ, koncepčného zámeru rozvoja CVČ, správou
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach zariadenia za
školský rok 2020/2021.
07.12.2020 malo byť ukončené funkčné obdobie rady školy. Z dôvodu výnimočného
stavu z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 a tiež vplyvom prerušenia
prevádzky CVČ, bola rade CVČ predĺžená činnosť. Z uvedených dôvodov voľby do
novej rady sa uskutočnili v mesiaci september- október 2021 a zloženie a funkčnosť
novej rady je platná od 15.10.2021.
V priebehu škol. roka 2020/21 bolo vyhlásené 2 kolo výberového konania na funkciu
riad. CVČ po neúspešnom prvom kole. V druhom kole kandidovali 3 kandidáti,
výberového kola sa však zúčastnili 2. V tomto kole po prvom hlasovaní bol výsledok
3:3 a v druhom následnom hlasovaní opäť výsledok 3:3. Keďže žiaden kandidát
nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, Rada CVČ svojim uznesením odporučila
zriaďovateľovi vyhlásiť nové kolo výberu. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu
COVID pandémie nové kolo prebehlo až v mesiaci jún 2021 s 2 kandidátmi PhDr.
Peter Jurga a Mgr. Mária Čamborová. Výberového konania sa zúčastnila len Mgr.
Mária Čamborová, PhDr. Peter Jurga sa VK nezúčastnil a ani neudal dôvod v danom
limite. Po absolvovaní VK a hlasovaní bola kandidátka Mgr. Čamborová Mária vo
VK úspešná počtom hlasov 5:0. Rada CVČ svojim uznesením Mestu Čadca poveriť
Mgr. Máriu Čamborovú riadením CVČ od 08.06.2021.
D. Počet členov záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
P.č.

Oddelenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jazykov
spoločenských vied
prírodných vied
vedy a techniky
kultúry a umenia
telovýchovy a športu
turistiky a bran. šp.
informatiky
rodičia a deti
Spolu

Počet
ZÚ
7
14
3
7
11
31
5
1
1
80

Počet členov
97
176
40
80
138
449
64
15
15
1074

E. Počet zamestnancov
P. č.

Meno a priezvisko

1.

PhDr. Peter Jurga

2.

Mgr. Mária Čamborová

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PaedDr. Jozefína Sadleková
Mgr. Zuzana Priečková
Mgr. Radoslav Nekoranec
Mgr. Ján Staník
Mgr. Dana Jašurková
Mgr. Anna Vlčková
Mgr. Vladimír Kmec
Mgr. Jana Špalková
Bc. Jana Kotyrová
Daša Kufová

Oddelenie
riadenie do 07.06.2021
od 08.06.2021 odd.
prírodovedy
odd. TVŠ do 07.06.2021
od 08.06.2021 riadenie
prírodoveda do 31.08.2021
TVŠ
kultúra a umenie
PPDZ
spoločenské vedy
turistika a br. športy
technika do 30.6.2020
technika
hospodár-účtovník
mzdový prac.

Úväzok
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
37,33

13.

Anna Krištofiková

upratovačka

100%

F. Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov ped. zamestnancov
P.č.

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PhDr. Peter Jurga
Mgr. Mária Čamborová
PaedDr. Jozefína Sadleková
Mgr. Zuzana Priečková
Mgr. Radoslav Nekoranec
Mgr. Ján Staník
Mgr. Dana Jašurková
Mgr. Anna Vlčková
Mgr. Vladimír Kmec
Mgr. Jana Špalková

Vzdelanie

Ped.
prax

Kvalif.

VŠ II .-dejepis - etika
VŠ II- aplikované pohyb.akt.
VŠ II- tech. vzdel
VŠ II- soc. pedagogika
VŠ II- špec. pedagog.
VŠ II - soc. pedagogika
VŠ II- pedagogika
VŠ II- vychovávateľ.
VŠ II- uč. tech. predm.
Bc. vychovávateľ

19
35
45
25
30
25
25
34
23
22

Kvalif.
Kvalif.
Kvalif.
Kvalif.
Kvalif.
Kvalif.
Kvalif..
Kvalif.
Kvalif.
Kvalif.

G. Aktivity a prezentácia CVČ na verejnosti
Činnosť CVČ je rozdelená na
-

a/ pravidelná záujmová činnosť/ZÚ/
Pravidelná činnosť prebiehala v záujmových útvaroch , servisnej a klubovej
činnosti, ktoré viedli interní i externí pracovníci. Organizovaná bola v priestoroch
centra voľného času, ale prevažná časť záujmovej činnosti prebiehala v
priestoroch poskytovaných ZŠ Rázusova, J.A. Komenského, M. R. Štefánika, ZŠ
s MŠ Čadca- Podzávoz, ZŠ s MŠ Čadca - Horelica, ZŠ Milošová Prívary, a tiež v
priestoroch MŠ, kde prebiehali krúžky pre deti predškolského veku. Súbor Joja,
spoločenské tance, Materský klub pracovali v priestoroch Domu kultúry v Čadci.
Činnosť ZÚ bola narušená pandémiou Covid 19 a vyhlásením lock - downu bola
činnosť krúžkov zastavená. Niektoré krúžky pracovali dištančnou formou, kde sa
vedúci záujmových útvarov snažili formou kvízov, ukážok motivovať členov
krúžkov ako majú tráviť voľný čas v náročnej situácii, v ktorej sa ocitli nielen
deti, ale celá spoločnosť a s ktorou sa doposiaľ nestretli . Tieto motivačné aktivity
mali za úlohu zabrániť, aby sa deti dostali do stresových situácii, ktoré prinášala
daná pandemická situácia.

-

b/príležitostná záujmová činnosť
V šk. roku 2020/201 sa podarilo zorganizovať podujatia vlastné, vyhlásené
MŠVaV SR.V mesiaci marec však už boli podujatia príležitostnej činnosti
stopnuté a vzhľadom k tomu, že sa ľudia podľa vyhlásení a opatrení nesmeli
kontaktovať, prebiehala online výuka, taktiež olympiády boli realizované online
formou.

P. č.
1.

Počet podujatí
13

Počet účastníkov
672

c/ prázdninová činnosť a sústredenia
Napriek pretrvávajúcej situácii COVID 19 sa nám podarilo pripraviť
a zorganizovať počas leta letné prímestské tábory a sústredenia členov krúžkov.

Letná činnosť bola pre deti od 6 do 10 rokov a organizáciou aktivít pre túto
vekovú kategóriu sme chceli pomôcť rodičom, ktorí počas pretrvávajúcej
pandemickej situácie už mali vyčerpané limity dovoleniek a mali obmedzené
možnosti zabezpečenia dozoru pre svoje deti počas letných prázdnin.
P.č.

LT, sústredenie

Počet detí

1.

LT Malý olympionik

22

2.

LT Priatelia

22

3.

LT športovo-pohyb.

20

4.
5.

LT Tulák
LT Malá Ellčača

10
20

5.
6.

Sústr.Joja
Sústr. Mažoretky

24
46

7.

Sústr. Florbal
Celkom

11
175

Vedúci
Čamborová,
Priečková
Špalková,
Staník
Staník,
Nekoranec
Vlčková
Vlčková.
Priečková
Jašurková
Vlčková,
Priečková
Jurga

Počet
dní
5
5
5
4
5
6
4
5
39

d/ edičná činnosť
Pedagogickí zamestnanci v edičnej oblasti vypracovali: pozvánky a pokyny k
súťažiam, plány pre ZÚ, potvrdenia, tabuľky, štatistické hlásenia, fotografie a
informácie pre web stránky CVČ a jednotlivých ZÚ, články do masmédií,
výsledkové listiny, propozície súťaží, informácie o podujatiach, aktualizácia a
správa webových stránok, informačné letáky pre rodičov.
e/ údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti
Celá záujmová činnosť CVČ je určená nielen pre deti a mládež, ale i pre
verejnosť, s cieľom vytvoriť jej priestor pre rozvoj záujmov, prezentáciu talentu a
zmysluplné využívanie voľného času. Ponukou záujmovej činnosti chceme deti a
mládež chrániť pred vplyvom sociálnopatologických javov. Čo sa týka
prezentácie CVČ na verejnosti, možno hovoriť, že celá príležitostná záujmová
činnosť reprezentuje CVČ, či už sú to vystúpenia našich súborov pri rôznych
príležitostiach a na mestských podujatiach a podobne. Činnosť CVČ prezentujú
tiež webové stránky, FB, plagáty, nástenky, propagačné materiály, články a
vystúpenia v
médiách...
H:

Projekty
V školskom roku 2020/2021 nebolo CVČ zapojené do žiadnych projektov
z dôvodu Covid 19.

I:

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti.
Inšpekčná činnosť v danom šk. roku nebola realizovaná.

K:

Silné a slabé stránky CVČ
Silné stránky
- profesionalita a kvalifikovanosť pedag. pracovníkov

- umiestnenie CVČ /veľké sídlisko/ a možnosť pracovať v priestoroch škôl mesta
- materiálne zabezpečenie na činnosť
- podpora zriaďovateľa v činnosti
- profesionálne organizovaná organizácia olympiád a škol. športových súťaží
Slabé stránky
- chýbajúci zákon o centrách voľného času
- nízky záujem rodičov o spoluprácu
- areál škol. zariadenie/ihriská/ v nevyhovujúcom stave
L:

Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ
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:

223.786,00 Eur

Finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov / zápisné /:

14.794,00 Eur

Finančné prostriedky získané zo štátneho rozpočtu – vzdelávacie poukazy:

41.568,00 Eur

Z toho presun do roku 2021:
Finančné prostriedky – dotácie od iných obcí na činnosť detí záujmových útvarov:

- 10.500,00 Eur
134,00 Eur

Finančné prostriedky z dobropisov, vratky

1.080,00 Eur

Finančné prostriedky na olympiády a súťaže

2.203,00 Eur

Finančné prostriedky z prenájmu:

Príjmy spolu:
z toho presun FP zo vzdelávacích poukazov do roku 2021
CELKOM PRÍJMY:

168,00 Eur

283.733,00 Eur
- 10.500,00 Eur
273.233,00 Eur

Výdavky celkom:
Mzdy
Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne:
Elektrická energia:
Tepelná energia:

164.201,00 €
58.384,00 €
1.799,00 €
15.842,00 €

Vodné, stočné:

91,00€

Poštové služby:

53,00 €

Telekomunikačné služby:

463,00 €

Všeobecný materiál:

1.098,00 €

Knihy, učebné pomôcky:

15.006,00€

OOPP:
Prepravné:
Rutinná a štandardná údržba:

26,00€
134,00 €
1.475,00 €

Nájomné za prenájom budov:
Školenie:

1,00 €
315,00 €

Konkurzy a súťaže:

2.693,00 €

Všeobecné služby:

2.866,00 €
288,00 €

Poplatky:
Stravovanie:

2.473,00 €

Poistné:

962,00 €

Prídel do sociálneho fondu:

976,00 €
3.681,00 €

Dohody:
Dane:

111,00 €

Nemocenské dávky:

267,00 €

Výdavky spolu:
Zostatok VÚ k 31.12.2020

273.205,00 €
28,00 €
273.233,00 €

Spolu:
Z toho:
Výdavky zo vzdelávacích poukazov celkom:

31.068,00 €

z toho:
Elektrická energia:

1.452,00 €

Tepelná energia:

10.258,00 €

Knihy, učebnice, učebné pomôcky:

14.209,00 €

Konkurzy a súťaže:

577,00 €

Dohody:

2.959,00 €

Odvody:

970,00 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 10500,00 € boli v decembri 2020
odvedené na účet zriaďovateľa a budú použité v roku 2021.
Výdavky z dotácie od iných obcí na činnosť detí ZÚ celkom:

134,00 €

Učebné pomôcky:

134,00 €

Výdavky na olympiády a športové súťaže celkom:

2.203,00 €

Konkurzy a súťaže:

1.278,00 €

Dohody:

722,00€

Odvody:

203,00€

Spracoval: Mgr. Mária Čamborová, riad. CVČ
Finan. stránku spracoval: Mgr. Katarína Gasioriková

