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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2017/2018
•

Názov zariadenia:

Centrum voľného času Banská Bystrica
/ďalej len „CVČ“ alebo „centrum“/

•

Adresa zariadenia:

Centrum voľného času, Havranské 9,
975 90 Banská Bystrica

•

Telefónne a faxové číslo:

048/413590; 0918 977140

•

Internetová a elektronická adresa: www.cvcpohoda.sk,
e-mail: cvchavranske9@gmail.com

•

Údaje o zriaďovateľovi:

•

Mená vedúcich zamestnancov zariadenia s určením ich funkcie:
Mgr. Richard Vrbovský – riaditeľ zariadenia,
Mgr. Katarína Líšková – zástupca riaditeľa zariadenia.

•

Údaje o rade zariadenia:
zloženie – 5 členov orgánu samosprávy zariadenia /od 25.04. 2016/

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Pavol Babic – predseda rady od 06.05. 2008
– opätovne zvolený 16.04. 2012 a 25.04. 2016.
Členovia rady:
Katarína Snopková – za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jaroslav Jakubec – za rodičov žiakov záujmovej činnosti
Dana Cibuľková – za zriaďovateľa
Ing. Marta Lapiňová - za zriaďovateľa
•

Údaje o počte členov zapísaných v pravidelnej záujmovej činnosti:
1 648 členov z toho do 15 rokov 1 616 členov k 15.09. 2017,
1 697 členov z toho do 15 rokov 1 643 členov k 30.06. 2018.

•

Údaje o počte záujmových útvarov:
131 záujmových útvarov k 15.09. 2017,
131 záujmových útvarov k 30.06. 2018.

•

Údaje o počte podujatí príležitostnej záujmovej činnosti:
698 uskutočnených podujatí v školskom roku 2017/2018.

•

Údaje o počte účastníkov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného podujatia
príležitostnej záujmovej činnosti organizovaného zariadením:
23 137 účastníkov z toho do 15 rokov 18 029 účastníkov.

• Údaje o počte zamestnancov.

Pedagogickí zamestnanci

Kariérový stupeň

Fyzický
počet PZ

Prepočítaný
počet PZ

Kvalifikovanosť PZ

Začínajúci PZ

Samostatný PZ

PZ s 1.
atestáciou

7

7

VŠ II. stupňa

1

2

4

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický
počet NPZ

Prepočítaný
počet NPZ

3

2,4

Zamestnanci pracujúci na dohodu

Dohoda
o pracovnej činnosti

Dohoda
o vykonaní práce

Dohoda o brigádnickej
práci študentov

Dohoda
o pracovnej činnosti

Externí vedúci
záujmových útvarov

Členovia okresných
komisií a porôt,
rozhodcovia

Správca počítačovej
siete CVČ

THP zamestnanci

39

72

1

1

Všetci externí vedúci záujmových útvarov spĺňali predpoklady na výkon pracovných
činností v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti CVČ.

• Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov.
Vzdelávanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov CVČ vyplýva
najmä z § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov.
Zodpovednosť riaditeľa CVČ za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva
aj z § 5 ods. 2 písm. c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež
s § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov zákona č. 390/2011 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
V súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ na
školský rok 2017/2018 boli zamestnanci - vychovávatelia CVČ prihlásení celkom na 8
aktualizačných vzdelávaní v akreditovaných vzdelávacích zariadeniach MPC Regionálne
pracovisko Banská Bystrica, UNI KREDIT n. o. Banská Bystrica a SOFTIMEX
Multimédiá, s. r. o. Lubeník ktoré do 31.08.2018 neboli otvorené. Z uvedeného dôvodu
počas školského roku neboli tieto kontinuálne vzdelávania uskutočnené.

*Forma vzdelávania

Priebeh vzdelávania v školskom roku
Počet
2017/2018
vzdelávaných
začalo

Adaptačné vzdelávanie

1

pokračuje

ukončilo

1

*v tab. sú uvedené len aktuálne formy vzdelávania v školskom roku 2017/2018
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov CVČ bolo zabezpečované priebežne podľa potrieb
a ekonomických možností zariadenia hlavne formou školení, kurzov a seminárov
organizovaných najmä Národným ústavom celoživotného vzdelávania, Regionálne
pracovisko Košice a tiež vzdelávacími agentúrami IPEKO Zvolen s. r. o. a EDOS – PEM
Bratislava.
• Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti.
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje záujmovú a rekreačnú
činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
Svoju činnosť uskutočňuje podľa 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, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej
praxe, pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok
2017/2018 a ďalších rezortných predpisov ako aj vnútorných dokumentov CVČ.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na voľno-časové aktivity pre deti
a mládež a ich rodičov, ako aj pre obyvateľov mesta Banská Bystrica. Podieľa sa na
rozvoji kompetencií detí a mládeže získaných v škole najmä prostredníctvom kultúrnych,
spoločenských a športových činností. Poskytuje záujmovú činnosť pre deti, mládež
a dospelých spravidla v oblastiach: jazykov, spoločenských vied, prírodných vied, vedy a
techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turistiky a branných športov
a ekologickej výchovy. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v súlade s Výchovným
programom CVČ najmä prostredníctvom krúžkov a klubov spravidla 1x týždenne
v rozsahu 1 až 4 hodín výchovno-vzdelávacej činnosti alebo formou podujatí v rozsahu
nevyhnutne potrebnom na ich zabezpečenie.
CVČ dlhodobo zameraním svojej činnosti na vhodné využitie voľného času detí
a mládeže pôsobí preventívne v oblasti boja s nežiaducimi javmi v spoločnosti, na území
mesta a okresu Banská Bystrica.
CVČ organizovalo v školskom roku 2017/2018 pre žiakov základných škôl prevenčné
aktivity v oblasti drogových závislostí. V rámci drogovej prevencie absolvovalo tieto
prevenčné aktivity 1930 žiakov zo 100 tried 8 ZŠ mesta a okresu Banská Bystrica.
Cieľom prevenčných aktivít je najmä prevencia prvého užitia drogy, prevencia užívania
drog a drogovej závislosti, ako aj redukovanie problémov užívateľa drog v jeho
sociálnom prostredí.
Medzi aktivity kde CVČ venuje pozornosť rómskym deťom a deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia patrí najmä záujmová činnosť v mestskom zariadení
núdzového bývania „KOTVA“, kde sa okrem pravidelnej záujmovej činnosti uskutočnili
aj aktivity najmä s prírodovedným zameraním a komunitného centra „KOMPAS“, kde
CVČ organizovalo pravidelnú záujmovú činnosť.
Rozsiahla časť pravidelnej záujmovej činnosti CVČ bola činnosť v 28 záujmových
útvaroch anglického jazyka Happy Cookie pre deti z 13 materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, pričom sa táto prezentovala aj
otvorenými hodinami alebo besiedkami pre rodičov.
Jednou z dôležitých prevenčných aktivít v oblasti príležitostnej záujmovej činnosti
CVČ v školskom roku bolo organizovanie a zabezpečenie výučby dopravnej výchovy so
zameraním na správanie sa detí v cestnej premávke zo základných škôl v spolupráci s
Mestskou políciou Banská Bystrica a materských škôl ktorej sa zúčastnilo 53 tried s 859
deťmi.
Pre ďalší rozvoj odborných kompetencií detí v priebehu školského roka CVČ
organizovalo činnosti v spolupráci s odbornými organizáciami a to hlavne so SAŽP
v Banskej Bystrici, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica,
prírodovedným oddelením Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli v
Radvani, Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica, Hvezdárňou
M. Hella v Banskej Bystrici a Jazdeckou školou D. Búgelovej v Ľubietovej.
Pozitívne je možné zhodnotiť v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti aj spoluprácu
so základnými školami najmä ZŠ Sitnianska, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Pieninská, ZŠ J.
Bakossa, ZŠ Radvanská, ZŠ JGT Gaštanová, ZŠ Golianova kde v priamo v prostredí škôl
prebiehala záujmová činnosť CVČ, pričom je predpoklad dobrého zapojenia detí do
takejto záujmovej činnosti i v budúcich školských rokoch.
Ako veľmi prospešnú pre CVČ i zriaďovateľa mesto Banská Bystrica môžeme
hodnotiť spoluprácu so športovými klubmi v meste Banská Bystrica najmä s BK ŠKP,
BK ŠKP 08, FK Dukla, HC 05, ŠVK Tatran, VŠC Dukla - mládež.

V súlade s poverením Okresného úradu, odborom školstva v Banskej Bystrici, CVČ
organizovalo 16 okresných kôl žiakov základných škôl a 1 okresné kolo žiakov
stredných škôl predmetových olympiád a postupových súťaží s celkovou účasťou
698 žiakov (viď tab. č. 1), 23 okresných kôl školských športových súťaží s účasťou
1926 žiakov (viď tab. č. 2), školské majstrovstvá okresu v šachu s účasťou 42 žiakov a
školské majstrovstvá kraja v šachu s účasťou 49 žiakov, okresné kolo dopravnej súťaže
Na bicykli bezpečne 2018 s účasťou 24 žiakov zo 6 základných škôl okresu Banská
Bystrica.

Prehľad okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom
roku 2017/2018 (tab. č. 1):

1
2
3
4
5

Názov okresného kola

Dátum

OK olympiáda
ľudských práv
OK technická
olympiáda kat. A, B
OK matematická
olympiáda kat. Z5 a Z9
OK geografická
olympiáda kat. G,F,E
OK biologická
olympiáda kat. C

CVČ
21.11.2017 Havranské 9

Miesto

Do 15r.
/dievčat

Nad15r. Počet čl.
/dievčat komisie

Počet
škôl

13/9

6/5

3

5

ZŠ JGT
30.11.2017 Gaštanová
ZŠ JB
24.1.2018 Bakossova

26/2

14/7

3

10

62/27

19/17

5

17

6.2.2018

ZŠ
Golianova

110/48

22/16

5

18

8.2.2018
13.3. a
14.3.2018

CVČ
Havranské 9
ZŠ
Pieninská

9/3

7/4

2

4

191/78

50/45

5

22

6/4

8/7

3

5

29/21

16/14

5

14

15

OK pytagoriády P3-P8
OK fyzikálna
olympiáda kat. E, F
OK chemická
olympiáda kat. Dz
OK biologická
olympiáda kat. E
OK matematická
olympiáda Z6-Z7-Z8
OK biologická
olympiáda kat. D
OK olympiáda
zo slovenského jazyka a lit.
OK olympiáda
v anglickom jazyku
OK olympiáda ZŠ
v nemeckom jazyku
OK olympiáda SŠ
v nemeckom jazyku

16

OK dejepisná olympiáda

15.2.2018

ZŠ Spojová

55/27

11/10

3

10

17

OK Slávik Slovenska

9.5.2018

SZUŠ Tatára

32/29

30/20

3

14

67

190

6
7
8
9
10
11
12
13
14

11.4.2018

ZŠ
Moskovská
ZŠ
Sitnianska
CVČ
Havranské 9

12/6

10/8

6

6

17.4.2018

ZŠ JB
Bakossova

85/46

20/19

6

13

25.4.2018

CVČ
Havranské 9

14/8

11/8

3

8

CVČ
29.11.2017 Havranské 9

16.3.2018
23.3.2018

12/7

13/12

3

12

16.1.2018

ZŠ JB
Bakossova

31/12

19/15

6

18

18.1.2018

CVČ
Havranské 9

11/9

7/5

2

5

18.1.2018

SPŠ
J. Murgaša

28/22

4

9

698/336 291/234

Prehľad okresných kôl školských športových súťaží
v školskom roku 2017/2018 (tab. č. 2):

Názov okresného kola

Dátum

1

OK cezpoľný beh

10.10.2017

2

OK bedminton žiaci

OK bedminton žiačky
OK vybíjaná najmladších
4 žiakov a žiačok
3

Miesto

SOŠ
Pod Bánošom
YONEX
17.10.2017
ARÉNA
YONEX
18.10.2017
ARÉNA
24.10.-25.10.2017 ZŠ Radvanská
27.10.2017
ZŠ Sitnianska

Do 15 r.
/dievčatá

Nad 15 r.
/dievčatá

Počet
škôl

Počet
rozhodcov

71/32

64/31

12

1

28/0

14/7

11

2

23/23

13/9

10

2

170/77

21/12

10

2

5

OK hádzaná žiaci

7.11.2017

ZŠ Moskovská

45/0

7/2

4

2

6

OK hádzaná žiačky

8.11.2017

ZŠ Moskovská

46/46

8/4

5

2

7

OK basketbal žiaci

15.11.2017

KGŠM

47/0

8/2

5

2

ZŠ Golianova 8

45/45

10/4

5

2

9

21.11.2017
5.12.2017
6.12.2017
8.12.2017

CVČ
Havranské 9

42/0

20/7

7

2

23/11

12/4

7

2

11 OK stolný tenis žiačky

CVČ
12.12.-13.12.2017 Havranské 9
16.1.2018
CVČ
19.1.2018
Havranské 9

21/21

12/6

4

3

12 OK volejbal žiačky

24.1.2018

ZŠ Pieninská

50/50

10/6

6

2

13 OK volejbal žiaci

29.1.2018
6.2.-9.2.2018
13.2.-14.2.2018

ZŠ Spojová

42/0

8/4

4

2

ZŠ Selce

180/0

36/10

17

5

27.2.-28.2.2018
02.3.2018
7.3.-9.3.2018
13.3.2018
14.3.2018

ZŠ Moskovská
ZŠ Selce
ZŠ JGT Gaštan.
ZŠ Sitnianska
ZŠ Spojová

124/124

22/13

9

3

188/188

25/14

13

7

27.3.2018
9.4.2018
13.4.2018

ZŠ Gaštanová

126/68

19/14

6

5

ZŠ Ďumbierska

190/0

37/7

18

5

ZŠ Radvanská

97/97

16/9

8

3

138/0

28/2

13

8

10.5.2018

ZŠ Ďumbierska
CVČ
Havranské 9

24/12

12/9

6

9

15.5.2018

ZŠ Radvanská

25/25

6/4

3

1

18.5.2018

ŠG Tr. SNP

181/87

48/27

15

20

1926/906

456/207

198

92

8 OK basketbal žiačky

OK stolný tenis žiaci
OK streľba zo
10 vzduchovej pušky druž.

14 OK florbal žiaci
15 OK florbal žiačky
16 OK vybíjaná žiačky
17 OK gymnastický štvorboj
18
19

20
21
22

OK malý futbal žiakov
Futbal cup
OK malý futbal žiačok
Futbal cup
OK malý futbal ml.
žiakov Školský pohár
SFZ
OK „Na bicykli
bezpečne“
OK malý futbal ml.
žiačok Školský pohár SFZ

23 OK atletika družstiev

17.4.2018
19.4.2018
2.5.2018
4.5.2018
9.5.2018

Súčasťou celkovej ponuky na voľno-časové činnosti CVČ sú najmä podujatia pre deti
a verejnosť: XXI. ročník šachového turnaja OPEN Banská Bystrica a VC mládeže
ktorý bol zároveň aj majstrovstvami Slovenska v Rapid šachu s účasťou 79 šachistov
z toho 31 žiakov, Novoročný šachový turnaj Banská Bystrica 2018 s účasťou 176
šachistov z toho 86 žiakov, GPX mládeže o pohár Mesta Banská Bystrica v šachu,

šachová dorastenecká a žiacka liga. Okresné kolá astronomických súťaží XXVIII. ročník
súťaže „Čo vieš o hviezdach 2018“ s 28 súťažiacimi a už XXIV. ročník astronomickej
vedomostnej súťaže „Astrostop 2017“ s 19 súťažiacimi.
Ďalej centrum organizovalo šachové, stolnotenisové, florbalové a bowlingové turnaje,
tiež turnaj v prehadzovanej, tradičnú zimnú súťaž halových modelov leteckých modelárov
s účasťou 24 modelárov, Šarkaniádu 2017 v spolupráci s obcou Nemce, jesennú a jarnú
ligu hádzadiel pre leteckých modelárov, astronomické prednášky a pozorovania, odborné
exkurzie, tvorivé dielne v DFNsP v Banskej Bystrici a v domove sociálnych služieb
SÉNIUM Banská Bystrica, prezentácie záujmovej činnosti, kde CVČ najviac
popularizujú na verejnosti svojimi výsledkami záujmové útvary šachu, astronómie,
leteckého modelára a dramatický záujmový útvar so svojou divadelnou rozprávkou.
Centrum počas školského roku organizačne zabezpečovalo, alebo sa svojou činnosťou
podieľalo aj na viacerých väčších podujatiach na území mesta a v blízkom okolí: Detský
jarmok 2017 pri príležitosti zahájenia nového školského roku 2017/2018 CVČ s 273
účastníkmi z toho bolo 187 detí, Rozlúčka s prázdninami kde sa do súťaží na
stanovištiach CVČ a maľovaní na tvár zapojilo 1885 detí a rodičov, Športovo
spoločenský deň v Radvani – Královej so 407 účastníkmi z toho 380 detí, Deň rodiny
s účasťou 633 detí a rodičov, Športový deň na Pršianskej terase a Športový deň
Rakytovce pri príležitosti krstu knihy o Rakytovciach s účasťou 144 detí, Beh
olympijského dňa, MDD mesta Banská Bystrica s účasťou 427 detí, Prechod
rozprávkovým lesom v Kremničke s účasťou 576 detí a rodičov, Hurá prázdniny 779
detí a rodičov.
Počas školského roku centrum spolupracovalo so športovým klubom HC 05
na korčuliarskej gramotnosti detí základných škôl mesta činnosťou 2 vychovávateľov.
Svojou tradičnou kvalitou letných miestnych táborov v rámci „LETA 2018“
s pestrosťou obsahu činnosti CVČ ponúklo vhodné a zaujímavé strávenie letných
prázdnin pre 98 detí v 5 týždňových turnusoch s tematickým zameraním na pohyb
a šport, výuku jazdy na koni a poníkovi, pohyb a poznávanie a na výtvarné aktivity.
V spolupráci so zriaďovateľom Mestom Banská Bystrica sa CVČ podieľalo aj na
ďalších podujatiach mesta: Plavecká štafeta žiakov základných škôl, Olympiáda
seniorov so 158 súťažiacimi, Plavecká 24-hodinovka, Olympijský festival detí
základných škôl mesta s účasťou 526 detí.
Organizačne CVČ zabezpečovalo v spolupráci s Komunitným centrom Fončorda
Športiádu seniorov 2018 aj so stolnotenisovým turnajom (44 súťažiacich mužov a žien)
s účasťou 148 seniorov a podujatia pre všetkých obyvateľov mesta Fončorďácke
paradajkové hody a Bubble day 2017.
• Údaje o projektoch do ktorých bolo zariadenie zapojené.
CVČ Havranské 9, Banská Bystrica bolo v školskom roku 2017/2018 zapojené do
siedmeho ročníka projektu „Šach na školách", ktorý sa zameriava na deti vo veku šesť
až desať rokov. Zapojených je doň aktuálne viac ako 200 škôl a centier voľného času.
Šach na školách je aj vďaka odporúčaniu Európskeho parlamentu z roku 2011 veľkým
fenoménom posledných rokov, v niektorých krajinách však funguje už desaťročia.
Značný pokrok v školskom šachu zaznamenávajú nie len štáty západnej Európy s
prepracovanými systémami vzdelávania, predovšetkým Nemecko, Veľká Británia a
škandinávske krajiny ale aj napr. Maďarsko.
Cieľom Šachu na školách pritom nie je výchova kvalifikovaných šachistov, projekt

má hlavne spoločensko-vzdelávací charakter. Cieľom je naučiť čo možno najviac detí
hrať šach a využiť túto hru ako nástroj výučby na zlepšenie schopností detí učiť sa a
rozmýšľať. Zároveň sú deti motivované k zmysluplnému využitiu voľného času, čo je
súčasne prevenciou pred sociálno-patologickými javmi. Z nášho CVČ bolo v školskom
roku do projektu zapojených 23 detí členov záujmového šachového útvaru.
CVČ aj v školskom roku 2017/2018 pokračovalo vo vlastnom projekte vychádzajúc
z nedávneho projektu mesta Banská Bystrica "Healthy Diets" siedmich miest zo siedmich
členských štátov EÚ „WE LOVE EATING“ pod názvom "OSTROV ZDRAVIA"–
projekt zdravej výživy a aktívneho pohybu pre deti materských škôl v meste Banská
Bystrica.
Projekt bol cielený na deti predškolského veku, keďže tento vek je vhodným obdobím
v živote dieťaťa, kedy je neopakovateľná príležitosť na rozvíjanie predstáv detí
o zdravom životnom štýle, keď je detská myseľ a duša otvorená a dieťa si ešte neosvojilo
neprimerané návyky a zvyky správania sa či konania. Dieťa už v predškolskom veku
intenzívne objavuje svet, osvojuje si hodnoty na svojej úrovni myslenia. Program sa
uskutočňuje detskou formou rozprávok alebo príbehov. Deti rozprávaním príbehu samé
nachádzajú poučenie.
Projekt sa realizoval v tematických blokoch:
➢ Zdravie – pochopiť pojem zdravie, že ide o pohodu duševnú, telesnú a sociálnu.
➢ Hygiena – aké je dôležité predchádzať nákazám, dodržiavať základy osobnej hygieny.
Posilniť motiváciu k dodržiavaniu hygienických návykov.
➢ Výživa – zoznámiť sa s rôznymi druhmi potravín, ktoré sa radia k zdravej alebo
nezdravej výžive.
➢ Vzťahy k ostatným – uvedomiť si podstatu priateľstva, kamarátstva jeho význam pre
ľudský život, definovať čo je to kamarátstvo.
➢ Dopravná výchova – úlohou je pripraviť dieťa na samostatný pohyb po cestných
komunikáciách v súlade s etickými princípmi, uplatňovať zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke - ako chodec, cyklista, kolobežkár.
➢ Zdravé telo – pohybové aktivity - „Atletická škôlka“ (pozitívne účinky na ľudský
organizmus, pohybové cvičenia, odstraňovanie obezity u detí).
Celkom sa do projektu "OSTROV ZDRAVIA" v školskom roku 2017/2018
zapojilo opakovane 7 materských škôl s 34 triedami spolu na 59 aktivitách.
• Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou.
V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná žiadna inšpekcia Štátnou školskou
inšpekciou - Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica.
• Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach zariadenia.
Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom
čase v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom
na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej
zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na
zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti
a tolerancie.
Zariadenie využívalo na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť objekt vo svojej správe
na Havranskom 9, Banská Bystrica. Budova CVČ je situovaná v samostatnom uzavretom

areáli, pričom je rozdelená na blok A a na blok B so samostatnými vchodmi a spoločnou
prístupovou cestou. Súčasťou areálu je aj vlastná kotolňa CVČ. Objekt pozostáva s
dvojpodlažnej budovy a nachádza sa v ňom osem tried prispôsobených pre záujmovú
činnosť, riaditeľstvo a ekonomický úsek zariadenia.
Dispozičné riešenie zariadenia:
Blok A:
Vestibul
34,2 m2
Šatne /2/
26,6 m2
Vstupná hala /2/
50,5 m2
Zasadačka
50,2 m2
Herňa
51,2 m2
Telocvičňa
102,4 m2
Dielňa
57,8 m2
Archív /2/
6,2 m2
Kuchynka
15,2 m2
Sklady /2/
10,8 m2
Kancelárie prízemie /2/ 13,3 m2
WC prízemie
7,2 m2
WC poschodie
7,2 m2
Kancelárie poschodie /2/23,5 m2
Miestnosť upratovačky
3 m2

Blok B:
Vestibul + schody
17,4 m2
Šatňa
13,3 m2
Vstupná hala
25,2 m2
Výtvarná
33,1 m2
Tanečná
68,4 m2
Kancelárie /2/
13,3 m2
WC prízemie
7,2 m2
Sklady /2/
15,8 m2
Vestibul + schody /pre KC*/ 17,1 m2
Kancelária /pre KC*/
9,7 m2
Spoločenská miest. /pre KC*/68,4 m2
Počítačová miest. /pre KC*/ 33,1 m2
Šatňa /pre KC*/
9,9 m2
WC poschodie /pre KC*/
8,2 m2
Kuchynka /pre KC*/
16,4 m2
Chodba /pre KC*/
8,5 m2
Vstupná hala /pre KC*/
25,2 m2
Sklady /2/ /pre KC*/
7,9 m2
Priestory na poschodí v Bloku B označené * sú využívané na činnosť Komunitného
centra Fončorda (ďalej „KCF“), ktoré bolo zriadené Mestom Banská Bystrica. KFC má
svoju celoročnú činnosť zameranú na prácu s občianskymi komunitami najmä sídliska
Fončorda.
Maximálna denná kapacita zariadenia je 130 osôb.
V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná oprava popraskanej a opadávajúcej
omietky spolu s fixáciou priečky vo výtvarnej učebni, drobné opravy tečúcich
vykurovacích telies.
Z rozpočtu zriaďovateľa bola zrealizovaná kompletná oprava tečúcej strechy
a poškodenej atiky formou položenia novej hydroizolácie strechy bloku „B“ a aj strechy
technického pavilónu CVČ.
Z dôvodu pretrvávajúceho zlého stavu elektrických rozvodov boli uskutočnené len
najnutnejšie opravy. Tiež z dôvodu opakujúcich sa problémov s kanalizačným rozvodom
v objekte a aj v areáli CVČ boli vykonávané havarijné vyčistenia upchatej kanalizácie
a kanalizačnej šachty.
V mesiaci október 2017 bol vybudovaný pocitový chodník v rámci revitalizácie
vonkajšieho areálu CVČ zo zostatku participatívneho rozpočtu mesta.
Interiérové vybavenie z dôvodu obmedzeného rozpočtu nebolo zakupované.
Uskutočnili sa všetky potrebné odborné prehliadky a revízie vrátane BOZP a PO.
Materiálne zabezpečenie záujmovej činnosti bolo z ekonomických možností
obmedzené len na nutné vybavenie a zabezpečenie tak, aby táto činnosť počas školského
roka mohla byť riadne uskutočňovaná.

CVČ na svoju záujmovú činnosť si zabezpečovalo aj priestory /najmä telocvične a
učebne/ základných a materských škôl, tiež boli podľa zamerania záujmovej činnosti
využívané športoviská a ihriská športových klubov na území mesta Banská Bystrica. Časť
priestorov si CVČ na svoju záujmovú činnosť aj prenajímalo a to najmä telocvične
základných škôl, keďže žiadnu telocvičňu CVČ vo vlastníctve resp. správe nemá.

•

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:
– finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom na rok 2017: 194.835 €
na rok 2018: 202.791 €
– finančné prostriedky získané z príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou zariadenia:
v roku 2017: 11.949 €
v roku 2018: 10.977 € /k 31.8.2018/
/boli spravidla použité na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, nákup materiálu,
učebných pomôcok, vyplatenie časti odmien z dohôd o pracovnej činnosti a na
zabezpečenie miestnych táborov v rámci letnej činnosti CVČ 2018
celkom vo výške: 3.790 €,
– finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2017: 3.782 €
v roku 2018: 3.610 € /k 31.8.2018/
/boli spravidla použité na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, nákup
materiálu, učebných pomôcok a na vyplatenie odmien z dohôd o pracovnej činnosti/,
– finančné prostriedky pridelené a čerpané na organizáciu školských športových súťaží,
predmetových olympiád a postupových súťaží Okresným úradom Banská Bystrica odborom školstva
v roku 2017: 5.800 €,
v roku 2018: 5.800 € do 31.8. 2018 čerpané: 4.502,28 €.

Prehľad údajov o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti CVČ za kalendárny rok 2017

Zdroje - originálne kompetencie (v €)
Mzdy
Odvody
Prevádzka

194.835
610
620

107.458
43.838

630+640

43.539

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka
Energie, voda a komunikácie

14.893

z toho: teplo
Materiál
z toho: výchovno-vzdelávací proces
Údržba
Služby
z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Cestovné náhrady

13.802
2.361
2.174
2.548
23.109
138
0

630

Nenormatívne zdroje (v €)
Vzdelávacie poukazy
z toho: mzdy - odmeny z dohôd o PČ
odvody
materiál
Rozvojové projekty – bežné výdavky

637027
620
630
641

5.482
3.597
1.885
0

Kapitálové výdavky (v €)
700
0
Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelávanie CVČ:
FP za záujmovú činnosť CVČ sa použili na úhradu nákladov spojených
s výchovou a vzdelávaním
SPOLU
11.949
z toho: výdavky na materiál
685
výdavky na mzdy - odmeny z dohôd o PČ
2.443
výdavky na nájomné za priestory pre záujmovú činn.
2.625
výdavky na príspevky do DDS
1.380
výdavky na súťaže CVČ
469
výdavky na propagáciu
347
výdavky na letnú činnosť (materiál, cestovné, vstupné, stravné)
4.000

Príspevky a dary (v €)
SPOLU
Požitie na ..........................

0

•

Cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia.
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ boli spracované v zmysle Pedagogickoorganizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mesta
Banská Bystrica na školský rok 2017/2018:
1. predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu
2. priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia
na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli
byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu,
zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s
vedením centra a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka.
3. eliminovať problémy segregácie rómskych detí, eliminovať nežiaduce javy,
akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo
oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti v súlade so
Stratégiou SR pre integráciu Rómov do roku 2020,
4. v záujmových útvaroch cudzieho jazyka eliminovať memorovanie, uskutočňovať
výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na
rôzne štýly učenia sa dieťaťa, jeho schopnosti a druh inteligencie.
5. vytvárať predpoklady pre spoluprácu všetkých subjektov zaoberajúcich sa
problematikou voľného času detí a mládeže,
6. podieľať sa na realizácii programov a projektov orientovaných na prevenciu
a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a pri potláčaní ich
vplyvov, bezpečného používania internetu,
7. organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zdravý životný štýl v súlade s
Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na
roky 2015 – 2025 hlavne činnosťou športových záujmových útvarov a podporou
pohybových aktivít v prírode, pokračovaním projektu pre MŠ "Ostrov zdravia",
8. rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú
najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k
životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním
životného prostredia,
9. zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam, v zmysle
medzinárodných záväzkov SR v problematike ľudských práv a Celoštátnej
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej
vládou SR uznesením číslo 71/2015 naďalej organizovať Olympiádu ľudských
práv pre žiakov základných škôl okresu Banská Bystrica,
10. eliminovať rizikové správanie a šikanovanie v súlade s článkom 19 Dohovoru o
právach dieťaťa sa zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami fyzického
alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo
nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho
zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny,
11. venovať pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizovať
súčinnosť pri prieskume s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže v
oblasti výchovných programov v centrách voľného času so zastúpením žiakov zo
SZP so zameraním na inkluzívne princípy výchovy a vzdelávania, zapájanie detí
zo SZP do organizovaných voľno-časových aktivít centra, skúmanie postojov
vychovávateľov k princípom inkluzívneho vzdelávania,
12. rozvíjať finančnú gramotnosť na elementárnej úrovni na záujmovej činnosti už

v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
13. vytvárať bezpečné priestory a vhodné materiálno-technické podmienky pre
vzdelávanie detí a žiakov v čase mimo vyučovania.

Plnenie cieľov, ako vyplýva z údajov uvedených v tejto správe sa CVČ v školskom
roku 2017/2018 darí napĺňať v priereze celej záujmovej činnosti, ako v oblasti pravidelnej
záujmovej činnosti najmä svojou širokou ponukou záujmových útvarov, tak aj v oblasti
príležitostnej záujmovej činnosti počtom podujatí, súťaží, olympiád a ďalších aktivít
zameraných na rozvoj kompetencií získaných v škole a aj narastajúcim počtom detí
a iných osôb zúčastnených na týchto aktivitách.
• Údaje o dobrých výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia:
– činnosť astronomických záujmových útvarov CVČ:
- okresné kolo „Čo vieš o hviezdach 2018“ 13.04.2018,
CVČ Havranské 9, Banská Bystrica
I. kategória – mladší žiaci
2. miesto: Oliver Víglaský
3. miesto: Michal Darida
II. kategória – starší žiaci
3. miesto: Markéta Abrahámová
III. kategória – žiaci SŠ
1. miesto: Dávid Šebeň
2. miesto: Ivona Abrahámová
3. miesto: Timon Vološin
4. miesto: Peter Vaňo
- krajské kolo „Čo vieš o hviezdach 2018“ 24.4.2018, Planetárium M. Hella
v Žiari nad Hronom
I. kategória – mladší žiaci
3. miesto: Oliver Víglaský
4. miesto: Michal Darida
II. kategória – starší žiaci
6. miesto: Markéta Abrahámová
III. kategória – žiaci SŠ
1. miesto: Dávid Šebeň
3. miesto: Timon Vološin
6. miesto: Ivona Abrahámová
- celoslovenské kolo „Čo vieš o hviezdach 2018“ v Hurbanove
III. kategória
13. miesto: Dávid Šebeň
14. miesto: Timon Vološin

– činnosť záujmového útvaru leteckého modelárstva:
Účasť na celoslovenských súťažiach
11. Majstrovstvá SR voľne lietajúcich modelov Očová 2018
1. miesto: Bohuslav Ježík v kat. Gumáčiky – BV3
3. miesto: Bohuslav Ježík v kat. Hádzadlá
Majstrovstvá SR lodných modelov 2018 v Rimavskej Sobote
1. miesto: Bohuslav Ježík v kat. F4A
4. miesto: Bohuslav Ježík v kat. ECO EXPERT
– činnosť šachových záujmových útvarov CVČ:
Jednotlivci:
- Majstrovstvá SR mládeže Tatralandia 2018
1. miesto: Marek Ďurovka v kat. CH 8
2. miesto: Lukáš Strapec v kat. CH 8
12. miesto: Tomáš Lovčičan v kat. CH 12
1. miesto: Richard Turčan v kat. CH 14
4. miesto: Adrian Gyerpál v kat. CH 14
11. miesto: Agáta Berková v kat. D 10
- Majstrovstvá SR mládeže v rapid šachu - 12.5.2018 v Topoľčanoch
1. miesto: Lukáš Strapec v kat. CH 8
5. miesto: Marek Ďurovka v kat. CH 8
7. miesto: Tomáš Lovčičan v kat. CH 12
2. miesto: Richard Turčan v kat. CH 14
7. miesto: Adrian Gyerpál v kat. CH 14
10. miesto: Agáta Berková v kat. D 10
- finále GPX mládeže 2018 v šachu jednotlivcov chlapcov a dievčat v Čadci
1. miesto: Lukáš Strapec v kat. CH 8
5. miesto: Marek Ďurovka v kat. CH 8
8. miesto: Dubovská Ema v kat. D 8
- Majstrovstvá EU mládeže 2018 v Ružomberku
4. miesto: Lukáš Strapec v kat. CH 8
7. miesto: Adrian Gyerpál v kat. CH 14
14. miesto: Richard Turčan v kat. CH 14
9. miesto: Dubovská Ema v kat. D 8
Družstvá:
- Majstrovstvá SR v šachu družstiev - dorastenecká liga 2018 v Trnave
1. miesto: družstvo CVČ
- Majstrovstvá SR v šachu družstiev žiakov 2018
1. miesto: družstvo CVČ v kat. kat. mladších žiakov

•

Vlastné hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia SWOT analýza.

Silné stránky:
Poskytovanie deťom, mládeži a rodičom detí členov záujmovej činnosti možnosti na
plnohodnotné využitie voľného času počas celého školského roka vrátane prázdnin.
Organizovanie záujmových útvarov pre deti a mládež s cieľom zaujímavej záujmovej
činnosti v nadväznosti na kompetencie získané v škole.
Kvalitná príprava a realizácia jednorazových podujatí a cyklických podujatí
vychádzajúca z dlhoročných skúseností a tradícií.
Aktívna spolupráca so zriaďovateľom Mestom Banská Bystrica, participácia na
podujatiach organizovaných mestom, ale aj na podujatiach organizovaných inštitúciami,
ktoré pracujú s deťmi a mládežou.
Príprava a realizácia podujatí pre členov záujmových útvarov.
Zabezpečovanie záujmových aktivít počas všetkých druhov prázdnin.
Zabezpečovanie miestnych táborov počas letných prázdnin so zaujímavou ponukou
programu táborov.
Reprezentácia záujmových útvarov na verejnosti, otvorené hodiny pre rodičov, účasť
na súťažiach a turnajoch.
Spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici
a Mestskou políciou Banská Bystrica v oblasti prevenčnej činnosti proti negatívnym
javom spoločnosti ako sú drogy a kriminalita mládeže.
Aktívna prezentácia a spolupráca centra na podujatiach organizovanými Komunitným
centrom Fončorda, Občianskymi radami v Radvani a Kremničke.
Odborná kvalifikovanosť pedagógov CVČ. Pri profesijnom rozvoji ide o proces, pri
ktorom si pedagogický zamestnanec prehlbuje, zdokonaľuje a rozširuje kvalifikáciu a
profesijné kompetencie potrebné pre výkon svojej činnosti kontinuálnym vzdelávaním,
tvorivými aktivitami, sebavzdelávaním.
Slabé stránky:
Centrum sa nachádza vo väčšej vzdialenosti od základných škôl mesta, stredných škôl,
mestského úradu.
Centrum nevlastní vhodné exteriérové priestory, ktoré by vyhovovali najmä športovej a
pohybovej záujmovej činnosti.
Vzdelávacie poukazy odovzdávajú žiaci a študenti na základných a stredných školách,
takže len časť vzdelávacích poukazov je odovzdávaná do centra. Centrá tak nemajú
rovnoprávnu šancu získavať vzdelávacie poukazy. Vydavateľom vzdelávacích poukazov
sú základné a stredné školy, ktoré vo väčšine prípadov neumožnia zákonným zástupcom
detí odovzdať poukaz mimo pôdy školy podľa vlastného výberu a uváženia. Podľa
protokolu prijatých vzdelávacích poukazov z 26.09.2017 centrum prijalo „len“ 188
vzdelávacích poukazov z počtu do 15 rokov 1 616 členov záujmových útvarov centra. Aj
keď počet odovzdaných vzdelávacích poukazov je už každoročne stabilizovaný, stále
väčšina členov našich záujmových útvarov svoje vzdelávacie poukazy odovzdá v
základných a stredných školách.
Len pomaly sa zvyšujúce finančné ohodnotenie vychovávateľov, externých a najmä
nepedagogických zamestnancov.
Nedostatočná alebo len veľmi obmedzená ponuka vzdelávacích podujatí pre
pedagogických zamestnancov centier zo strany vzdelávacích inštitúcií.

Absencia modernej odbornej literatúry pre oblasť výchovy mimo vyučovania.
Amortizácia budovy centra, je potrebná rekonštrukcia hydroizolácie obvodového
muriva a obnova fasády, náročná údržba členitého vonkajšieho areálu.
Objekt centra je energeticky náročný z dôvodu starých, netesniacich a nefunkčných
okien.
Príležitosti:
Využívať príležitosť naďalej participovať na podujatiach, ktoré sú organizované
v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a s organizáciami pracujúcimi s deťmi a
mládežou.
Podporovať tvorivú činnosť a vlastné nápady pedagogických zamestnancov centra.
Zapájať sa do projektov samosprávy a iných grantových ponúk – kvalitné spracovávanie
projektov.
Na internetovej stránke www.cvcpohoda.sk a na facebooku propagovať pripravované
podujatia, uverejňovať články a fotogalériu z uskutočnených podujatí, naďalej zlepšovať
komunikáciu s členmi záujmových útvarov, s rodičmi a s verejnosťou.
Dobrá spolupráca pri spoločných aktivitách CVČ a Komunitného centra Fončorda i
Občianskymi radami v Radvani a v Kremničke je príležitosťou, ako zviditeľniť
a spropagovať záujmovú činnosť CVČ v komunite obyvateľov najmä miestnych častí
Fončorda a Radvaň.
Ohrozenia:
V súčasnosti platná legislatíva nezohľadňovala a nezohľadňuje vekové rozpätie detí a
mládeže, pre ktoré centrum poskytuje záujmovú činnosť. V zmysle zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
centrá zabezpečujú činnosť pre deti a mládež do 30 rokov.
Financovanie činnosti je štátom nastavené len pre deti vo veku od 5 do 15 rokov.
Otvorená teda zostáva otázka, čo s deťmi navštevujúcimi deviaty ročník základnej školy,
stredoškolákmi a mládežou do 30 rokov, tak ako je stanovená hranica veku v zákone
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vo vyhláške MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí,
školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve
a stredisku odbornej praxe.
Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov objem financií na záujmové
vzdelávanie v centrách voľného času je od 1. januára 2013 poukazovaný obciam a
mestám podľa počtu detí s trvalým pobytom vo veku od 5 do 15 rokov bez ohľadu na to,
či sa v obci, alebo meste CVČ nachádza. Podľa týchto pravidiel sa nedostávajú financie
iba do 244 miest a obcí, kde pôsobia centrá voľného času, ale dotácie na záujmovú
činnosť dostáva aj 2 647 obcí, v ktorých sa nenachádzajú žiadne centrá voľného času.
Nespravodlivosť a jeho zložitosť spôsobu financovania ešte podčiarkuje aj veľké a
nepotrebné množstvo súkromných centier na území mesta Banská Bystrica.
•

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia.

Klásť dôraz na kvalitu všetkých pripravovaných podujatí v oblasti príležitostnej
záujmovej činnosti.

Rozširovať ponuku činnosti CVČ vo väčšej miere na podujatia pre deti a rodičov.
Ponúknuť činnosti na vhodné využitie voľného času pre vekovú kategóriu od 5 do 30
rokov, ale aj rodičov, dospelých a seniorov v spolupráci s Komunitným centrom
Fončorda.
Aktívne využívať internetovú stránku CVČ, facebook, Radničné noviny a regionálne
médiá na propagáciu činnosti školského zariadenia.
Na podujatiach rodinného charakteru spolupracovať s OZ a inštitúciami, ktoré takéto
podujatia spoluorganizujú.
Opätovne vytvárať možnosti na prácu s neorganizovanou mládežou prostredníctvom
aktivít zameraných na vhodné využitie voľného času.
Získavať dobrovoľníkov hlavne pre nové formy záujmovej činnosti v športových,
environmentálnych a záujmových útvaroch zameraných na rozvoj pracovnej výchovy a
zručností detí a mládeže.
Naďalej zvyšovať odbornú kvalifikovanosť zamestnancov CVČ.
Pokračovať v odstraňovaní havarijných stavov v objekte CVČ, najmä opravami
vlhnúcich múrov budov, upchávajúcej sa kanalizácie a poruchovej elektroinštalácie
celého objektu CVČ a udržiavať tak zariadenie v prevádzky schopnom stave.
Vytvoriť príjemné a podnetné vonkajšie prostredie areálu CVČ, aby ako celok
poskytovalo možnosti deťom a ich rodičom na vhodné využitie voľného času.
Banská Bystrica 08.10. 2018

spracoval: Mgr. Richard Vrbovský
riaditeľ CVČ

Prerokované v Pedagogickej rade Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
dňa 08.10.2018.
Prerokované v Rade školského zariadenia pri Centre voľného času Havranské 9, Banská
Bystrica dňa 11.10.2018.

Prílohy Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 tvoria:
1. Štatistika záujmovej činnosti k 30.06. 2018.
2. Správa o hospodárení za rok 2017.

Príloha č. 1

Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica
ŠTATISTIKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Údaje sú vyplnené k 30.06. 2018

Oddiel I. - Pravidelná záujmová činnosť

a

I.r.

Zariadenia
spolu

1

2

v tom v oblasti
spoločenprírodvedy a
jazykov
ských
ných vied techniky
vied
3

4

5

kultúry a
umenia

telovýchovy a
športu

7

8

6

turist. a
ekolobranných gickej
športov výchovy
9

rodičia a
deti

informatiky

10

11

12

Počet záujmových útvarov

101

131

33

9

7

3

11

60

5

3

0

0

z toho tie, ktoré vedú interní pedagogickí zamestnanci

102

73

28

9

0

1

4

26

2

3

0

0

Počet členov záujmových útvarov

103

1 697

376

99

92

33

158

860

59

20

0

0

z toho dievčatá

z riadku 0103

104

752

187

45

46

14

117

314

15

14

0

0

do 15 rokov

105

1 643

376

99

84

31

158

818

57

20

0

0

z toho dievčatá

106

746

187

45

45

14

117

310

14

14

0

0

nad 15 rokov

107

54

0

0

8

2

0

42

2

0

0

0

z toho dievčatá

108

6

0

0

1

0

0

4

1

0

0

0

Oddiel II. - Príležitostná záujmová činnosť

a
Počet podujatí spolu
v tom
pre účastníkov

v tom v oblasti

I.r.

Zariadenia
spolu

jazykov

1

2

3

spoločenprírodvedy a
ských
ných vied techniky
vied
4

5

6

kultúry a
umenia

telovýchovy a
športu

7

8

turist. a
ekolobranných gickej
športov výchovy
9

10

informatiky

rodičia a
deti

iné

11

12

13

201

698

17

154

87

42

94

288

1

2

0

13

0

do 15 rokov

202

547

13

151

69

16

78

204

1

2

0

13

0

nad 15 rokov

203

151

4

3

18

26

16

84

0

0

0

0

0

z r 0201 v sobotu a v nedeľu

204

17

0

0

0

0

0

12

0

0

0

5

0

Počet účastníkov spolu

205

23 137

455

3 979

961

1 023

582

9 285

35

18

0

6 799

0

z toho dievčatá

z riadku 0205

206

12 604

274

2 221

493

604

488

4 557

15

18

0

3 934

0

do 15 rokov

207

18 029

278

3 774

679

525

296

7 208

23

16

0

5 230

0

z toho dievčatá

208

9 350

128

2 023

301

221

254

3 439

11

16

0

2 957

0

nad 15 rokov

209

5 108

177

205

282

498

286

2 077

12

2

0

1 569

0

z toho dievčatá

210

3 254

146

198

192

383

234

1 118

4

2

0

977

0

211

4 732

0

0

0

22

0

452

0

0

0

4 280

0

z r 0205 v sobotu a v nedeľu

spracoval: Mgr. Richard Vrbovský, riaditeľ CVČ

Príloha č. 2

Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

SPRÁVA

O HOSPODÁRENÍ

Z A R O K 2017
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica (ďalej len "CVČ") je školské
zariadenie s právnou subjektivitou, zriaďovateľom ktorého je Mesto Banská Bystrica.
Hospodári najmä s prostriedkami pridelenými zriaďovateľom po schválení Mestským
zastupiteľstvom v Banskej Bystrici.
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v decembri 2016 schválilo návrh rozpočtu na
roky 2017 až 2019. Na základe uvedeného bol CVČ oznámený schválený Programový
rozpočet 10.4.01 príjmov a výdavkov na rok 2017 nasledovne:
Originálne kompetencie
MTZ - originálne kompetencie
Spolu - originálne kompetencie

114 610,00 €
76 263,00 €
190 873,00 €

- Vlastné príjmy - schválený rozpočet:
z toho: nájomné
príspevky zákonného zástupcu
ďalšie príspevky zákonného zást.na tábory

16 940,00 €
5 440,00 €
7 700,00 €
3 800,00 €.

K 31. 12. 2017 bolo nasledovné plnenie vlastných príjmov:
-

nájomné za služobný byt domovníka vo výške 1335,48 €,
nájomné Komunitné centrum Fončorda vo výške 4105,00 €,
spolu nájomné plnenie vo výške 5 440,48 €,

-

príspevky zákonného zástupcu na činnosť CVČ vo výške 11 949,00 €, z toho:
príspevky zákonného zástupcu na činnosť CVČ vo výške 7 949,00 €,
ďalšie príspevky zákonného zástupcu na miestne letné tábory vo výške 4 000,00 €,

- príjmy z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2016 vo výške:
558,18 €,
- príjmy z dobropisov vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016 vo výške: 8,56 €.
Celkove boli prijaté vlastné príjmy k 31. 12. 2017 vo výške 17 956,22 €.
výške boli použité na činnosť a prevádzku CVČ.

V plnej

- 2 V marci 2017 bola oznámená zriaďovateľom CVČ mestom Banská Bystrica zmena
rozpočtu z originálnych kompetencií na rok 2017 Oznámením zo dňa 29.03.2017 s tým, že
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 21.03.2017 schválilo uznesením č 757/2017
schválený a upravený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 pre CVČ nasledovne:
-

Originálne kompetencie
114 610,00 €
MTZ OK
80 225,00 €
Vlastné príjmy
16 940,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky zdroj 131G 1 700,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky zdroj 111
3 782,00 €
SPOLU:
217 257,00 €.

Zo štátneho rozpočtu nám boli začiatkom roku 2017 vrátené finančné prostriedky za
vzdelávacie poukazy za rok 2016 vo výške 1700,- €, ktoré sme v roku 2016 k 31.12.
nevyčerpali. O túto čiastku nám bol schválený aj rozpočet štátnych nenormatívnych
prostriedkov pre rok 2017 s kódom zdroja 131.
Zo štátneho rozpočtu boli pridelené v priebehu roka 2017 pre CVČ finančné prostriedky
za odovzdané vzdelávacie poukazy, a to v celkovej výške 6 188,- €. Do konca kalendárneho
roka boli použité prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 3 782,- € prevažne na nákup
materiálneho vybavenia záujmových útvarov CVČ a z časti na OON odmeny pre externých
vychovávateľov záujmových útvarov CVČ.
Finančné prostriedky vo výške 2 406,- € neboli použité k 31.12.2017 a tak boli vrátené
zriaďovateľovi, ktorý nám ich v novom roku 2018 vrátil na materiálne zabezpečenie
záujmovej činnosti CVČ.
Rozpočet za vzdelávacie poukazy nebol ku koncu roku 2017 zo strany zriaďovateľa
upravovaný na skutočné čerpanie, a tak zostal upravený vo výške 6 188,- €.
Celkove bol upravovaný rozpočet výdavkov k 31.12.2017 pre CVČ vo výške
220 679,- €, skutočné čerpanie bolo vo výške 218 273,22 €.
Išlo prevažne o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov:
− mzdy zamestnancov 107 458,35 €
− odvody zamestnancov 45 218,12 €
− prevádzka, energie
64 968,82 €
− transfery ú.642
627,93 €.

Z prevádzkových nákladov je najviac čerpané na energiách vo výške 20 332,85 €, a to za
zemný plyn, elektrickú energiu, vodu a telefón. Materiál bol čerpaný vo výške 5 678,69 €,
nájomné za priestory pre záujmovú činnosť CVČ na ZŠ bolo vo výške 2 625,- €, bežná
údržba priestorov a softvéru IBEU vo výške 2 548,29 €, stravovanie zamestnancov vo výške
3 613,66 €, poistenie majetku vo výške 1 029,11 € a odmeny externých zamestnancov CVČ
na dohody o pracovnej činnosti vo výške 18 892,00 €.

- 3 Počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august organizovalo naše CVČ letné miestne
tábory pre dievčatá a chlapcov od 7 rokov v šiestich turnusoch. Všetky turnusy boli takmer
naplnené, zúčastnilo sa ich 102 detí. Ďalší príspevok zákonného zástupcu na miestny tábor bol
v plnej výške použitý na výdavky táborov.
Celkove predstavoval čiastku 4 000,- € do rozpočtu príjmov a výdavkov CVČ v roku 2017.
V zmysle poverenia Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad, odbor školstva v
Banskej Bystrici sme počas celého roku 2017 organizačne a finančne zabezpečovali
okresné kolá športových súťaží, predmetových olympiád a odborných súťaží. Na základe
uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných kôl súťaží a
predmetových olympiád v roku 2017 bola pre CVČ pridelená čiastka 5 800,- €.

Túto čiastku v roku 2017 CVČ v plnom rozsahu aj vyčerpalo. Išlo o náklady na
organizáciu okresných kôl športových súťaží, predmetových olympiád a odborných súťaží
a to najmä na ceny pre víťazov, technicko-materiálne zabezpečenie, odmeny pre členov
odborných komisií a odvody do poisťovní z vyplatených odmien. Uvedené finančné
prostriedky nám boli poukázané na výdavkový účet CVČ formou refundácie vystavených
faktúr za jednotlivé okresné kolá.

Banská Bystrica 31.01. 2018

Vypracovala: Katarína Snopková
ekonómka CVČ

Mgr. Richard Vrbovský
riaditeľ CVČ

