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za školský rok 2017 – 2018

Východiská a podklady
:
––––––––––––––––––––––Správa je vypracovaná v zmysle :
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2006 Z.z. zo 16. decembra 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.
Ďalšie podklady :
○ Vyhodnotenia vychovávateľov CVČ v jednotlivých oblastiach záujmovej
činnosti .
○ Štatistiky za rok 2017/2018
○ Výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2017, prvý polrok 2018
○ Plán práce CVČ na školský rok 2017 / 2018
Centrum voľného času vychádzajúc z § 116 Zákona č. 245/2008 Z.z. – školský zákon vytvára
počas školského roka 2017/2018 podmienky na neformálne vzdelávanie a zabezpečovalo
organizovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti a mládež do hlavne do 15 rokov. Svoju
činnosť zameriava na organizovanie výchovnej činnosti počas celého kalendárneho roka a
počas školských prázdnin.
Vo výchovnej činnosti sa kládol dôraz na :
● skvalitňovanie úrovne mimoškolského vzdelávania v pravidelnej a príležitostnej
záujmovej činnosti / záujmové krúžky a organizovanie podujatí /
● na organizovanie výchovnej činnosti tak, aby do činnosti boli zapojené všetky
vekové kategórie / predškolský vek , mladší školský vek , starší školský vek
a mládež od 18 rokov
● realizovanie zásad Deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa boli
realizované v konkrétnych činnostiach a v záujmových oblastiach
● počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa určoval na
základe:
a. záujmu detí
b. materiálneho vybavenia
c. priestorových podmienok
d. náročnosti krúžku
e. personálneho obsadenia
● výchovnú činnosť CVČ v uplynulom školskom roku realizovalo prostredníctvom
záujmových oddelení :

1.
2.
3.
4.
5.

Kultúrne a estetické oddelenie
Oddelenie pracovno-technické
Oddelenie spoločensko-vedné
Oddelenie telesné a športové
Oddelenie prírodno – environmentálne

Činnosť centra sa ďalej člení
a/ na pravidelnú záujmovú činnosť
b/ na príležitostnú činnosť /organizovanie podujatí, súťaží a výletov /
c/ na prázdninovú činnosť formou miestnych a špecializovaných táborov
d/ na odborné sústredenia, workshopy, konferencie a semináre
V školskom roku 2017 – 2018 pracovalo v pravidelnej záujmovej činnosti 272 detí v 33
záujmových krúžkoch a zároveň pracovali pod CVČ Štúrovo dve mládežnícke organizácie:
Mládežnícky parlament mesta Štúrovo a Mládež SČK.
Základné identifikačné údaje o CVČ :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia : 
Centrum voľného času Štúrovo
Zriaďovateľ : 
Mesto Štúrovo
Adresa zariadenia : 
Rákocziho ulica 82 , 943 01 Štúrovo
Telefónne a faxové čísla : 
0903 296 306 , 036 7533 770
Elektronická adresa CVČ : 
info@cvcsturovo.sk, riaditel@cvcsturovo.sk
Internetová stránka: 
https://www.cvcsturovo.sk/
1. Vedúci zamestnanci centra voľného času
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––Mgr.Katarína Tungliová, riaditeľka CVČ , štatutár od 1.1.2016
2. Výchovní pracovníci – vychovávatelia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Erzsébet Kovács
Márta Nagy
PaedDr. Marta Csáková
3. Vedúci záujmových útvarov
____________________________
Mgr. Katarína Tungliová
PaedDr. Marta Csáková
Erzsébet Kovács
Márta Nagy

Mgr. Renáta Hlaváč
Anikó Bogdányiová
Július Hégli
Marianna Hégliová
Zsuzsanna Szűcs
Norbert Rácz
Bc. Viktória Šutová
Štefan Perutek
Adam Lukács
4. Prevádzkoví pracovníci :
–––––––––––––––––––––––––––
Angelika Nagyová, upratovačka
Ferenc Kiss, údržbár
Ing. Lívia Zahradničeková, účtovníčka a referentka PaM

5. Rada školského zariadenia – CVČ :
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školská rada centra voľného času bola ustanovená v zmysle §24 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 (od 25.5.2017) Rada CVČ Štúrovo zasadala podľa stanoveného
plánu. Rada školského zariadenia je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a
presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Posudzuje činnosť školského zariadenia z pohľadu výchovnej problematiky a vyjadruje sa k
činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej
kontroly práce vedúceho zamestnanca školského zariadenia a ostatných zamestnancov, ktorí
sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v Centre voľného času.
Zloženie rady centra voľného času :
––––––––––––––––––––––––––––––
1. Mgr. Miroslav Chalmovský za zriaďovateľa / MsZ/
2. Darina Boeshe - predsedkyňa, za rodičov
3. Mgr. Anikó Zács za rodičov
4. Angelika Nagyová za prevádzkových pracovníkov
5. Márta Nagy za pedagogických pracovníkov

6. Údaje o poradných orgánoch riaditeľa centra voľného času
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pedagogická rada : 13 členov – vychovávatelia a vedúci záujmových krúžkov CVČ

Zasadala pravidelne polročne raz na základe plánu práce so stanoveným programom
doplneným o aktuálne otázky. Plán zasadnutia je súčasťou plánu práce zariadenia.
V rámci plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ Štúrovo v
školskom roku 2017/2018 jeden pedagogický zamestnanec bol zaradený 
na kontinuálne
vzdelávanie – funkčné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe:
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného
zamestnanca.
Pravidelná záujmová činnosť – záujmové krúžky a kluby
v školskom roku 2017 / 2018 :
Počet záujmových útvarov ..................................................... 35
Počet členov / detí a mládeže / .............................................. 272
Z toho mládež .......................................................................... 34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Všetci vedúci záujmových útvarov boli odborne spôsobilí viesť záujmové útvary.
Prehľad záujmovej činnosti detí a mládeže v Centre voľného času Štúrovo
v školskom roku 2017/ 2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A/ Pravidelná záujmová činnosť
Na základe ponuky záujmových krúžkov k zahájeniu školského roka boli otvárené krúžky,
ktoré spĺňajú počet zapísaných detí a ktoré majú zabezpečené vedúceho záujmového útvaru.
Najväčší záujem o krúžky tanečné a jazykové.
Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2017/2018
Názov záujmového útvaru

Počet
skupín

Zodpovedný

Počet
členov

anglický jazyk 1., 2.

3

Mgr. K.Tungliová

13

anglický jazyk

4

A.Bogdányiová

16

FC DC

1

M.Nagy

18

Food Revolution

1

E.Kovács

9

Hravo po slovensky

12

PaedDr. M.Čáková

75

Karate

1

Ing. Norbert Rácz

15

Kisbojtár

1

Marianna Hégliová

17

Kisbojtár

1

Július Hégli

18

Kis kisbojtár

1

Zuzana Szűcs

18

Mládežnícky parlament

1

Mgr. K.Tungliová

9

Mládež SČK

1

Bc. V.Šutová

5

Nemecký jazyk

1

Mgr.R.Hlaváč

7

Rozprávajme sa!

1

M.Nagy

7

Rybársky

1

Š.Perutek

8

Sissy mažoretky

1

E.Kovács

13

Výtvarná

1

M.Nagy

5

Spoločenské tance ukončenie k 28.2.2018

3

A.Lukács

19

SPOLU

35

272

B / Príležitostná záujmová činnosť
Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v školskom roku:51
Príležitostná záujmová činnosť je realizovaná formou podujatí, workshopov, vystúpení,
stretnutí a seminárov. Okrem týchto podujatí CVČ sa aktívne zapája do verejného a
spoločenského života v meste a jeho širšom okolí. Je súčasťou mnohých kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí a festivalov.
Príležitostné aktivity v školskom roku 2017/2018
Por.
číslo

Dátum

Podujatie

Poznámka

Počet
prítomných

1.

4.9. 15.9.2017

Nábor do záujmových útvarov
( zodp. Tungliová, Kovács, Nagy )

verejnosť:
deti, rodičia

2.

07.10.2017

“Za naše živé vody”
Berek 2
( Perutek, Tungliová, Nagy )

ekologická
akcia spojená
so súťažou

13

3.

8.10.2017

Festival mažoretkových skupín
Mužla (Kovács)

vystúpenie

10

4.

27.10.2017

Oslavy 500. výročia reformácie Kisbojtár
(Hégli, Hegliová)

vystúpenie

33

5.

30.10.2017

odborný seminár: 
“Práca s
mládežou na regionálnej
úrovni”
(Tungliová, Kovács Nagy

)

pracovníci s
mládežou

22

6.

31.10.2017

“Stretnutie dobrých duchov”:
vyrezávanie tekvíc + karneval
strašidiel
(Kovács, Nagy, Tungliová)

deti a mládež
CVČ

41

7.

02.11.2017

“Moderné centrum”
workshop (Tungliová, Nagy)

deti a mládež

22

8.

12.11.2017

“Štúrovský Blyskáč”
rybárska súťaž
(Perutek, Tungliová, Nagy)

Obid

10

9.

17.11.2017

Vystúpenie Kisbojtár
(Hégli, Hégliová)

Katarínska
zábava

42

10.

17.11.2017

Ples - vystúpenie mažoretiek a
spoločenských tancov
(Kovács, Lukács)

Kamenica nad
Hronom

15

11.

25.11.2017

Stand up for youth1
rozvoj dobrovoľníctva a participácie
(Tungliová)

workshop +
prezentácia

6

12.

9.12.2017

Streetball tournament +
tanečné vystúpenie 
FC DC a
Gymnázium Štúrovo
(Tungliová, Nagy)

telocvičňa
Terasy II

36

13.

13.12.2017

Vianočná Budapešť -
Kisbojtár
(Hégli, Hégliová, Szűcs)

výlet

46

14.

15.12.2017

“Svetlo Vianoc”
vianočné vystúpenia zú v CVČ
(všetci pracovníci CVČ)

CVČ

197

15.

2.1. 05.1.2018

Prázdninová činnosť
(Kovács, Nagy)

prímestský
tábor

3

16.

28.1.2018

Stand up for youth 2
diskusia s pozvanými hosťami
Tungliová, Nagy)

CVČ

17

17.

2.2.2018

Tanečné sústredenie
FC DC - hip hop
(Nagy)

CVČ

11

18.

26.2.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová)

prvá pomoc

6+6

19.

3.3.2018

“Tajomstvo dobrého projektu”
odborný seminár (Tungliová)

CVČ

7

20.

5.3.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová)

prevencia
ochorení

2 +2

21.

12.3.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová, Bogdányiová)

pesničky a
rytmus

7 +7

22.

19.3.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Kovács)

výživa dojčiat

6+6

23.

24.3.2018

“Príď, hraj, vyhraj”
spoločenské hry + riešenie logických
úloh (Kovács, Hlaváč)

CVČ

12

24.

26.3.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti

hry s deťmi

3+3

25.

5.3. 9.3.2018

Jarné prázdniny v CVČ
(Kovács, Nagy)

CVČ

10

26.

29.3.2018

“Prázdninové veľkonočné dielne”
(Kovács)

CVČ

16

27.

17.3.2018

Komunikácia vs riešenie
problémov
(Tungliová)

CVČ
mládež,
verejnosť

15

28.

27.3.2018

“Zábavná matematika”
súťaž pre ZŠ (Nagy)

CVČ

24

29.

3.4.2018

“Športom ku zdraviu” deti, mládež
a seniori
(Tungliová, Kovács, Nagy, Slovák)

CVČ

35

30.

14.4.2018

Centrácka zábavná sobota

CVČ

11

(Kovács, Nagy)

deti

31.

14.4.2018

Streetball

CVČ
telocvičňa

12

32.

18.4.2018

Deň Zeme - Kupakcia
(Nagy, Kovács)

pešia zóna

deti MŠ a ZŠ

33.

16.4.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová)

CVČ

1+1

34.

17.4.2018

Otvorenie čajovne

CVČ

25

35.

23.4.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová, Kovács)

CVČ

3+3

36.

26.4.2018

Športová Olympiáda MŠ
(Nagy, Kovács)

CVČ,
telocvičňa

58 športovci +
diváci

37.

7.5.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová, Kovács)

CVČ

3+3

38.

30.4.2018

Bambino klub
mamičky na MD a ich deti
(Šútová, Kovács)

CVČ

3+3

39.

1.5.2018

Majáles
(Kovács)

pešia zóna

12

40.

20.4.2018

Bruntálsky Bača
(Hégli, Hégliová)

Bruntál

27

41.

25.5.2018

Romafest
(Hégli, Hégliová)

MsKS

40

42.

10.5.2018

Zlatá rybka
výtvarná súťaž
(Perutek, Nagy, Tungliová)

ĽŠU

5 (CVČ)

43.

23.5.2018

Projekt “Dorotka”
Mládež SČK
(Šútová)

MŠ - Adyho
ul.

28

44.

18.5.2018

Okresná súťaž prvej pomoci
Mládež SČK
(Kovács)

Gymnázium
Nové Zámky

6 CVČ

45.

12.5.2018

FIFA 18+
súťaž v PS
(Slovák, Tungliová)

CVČ

12

46.

19.5.2018

Rodinná sobota
(Kovács, Nagy)

CVČ

12

47.

2.6.2018

Mestský deň detí
(pracovníci CVČ a mestských
organizácií + dobrovoľníci)

CVČ

170 detí +
rodičia, starí
rodičia

48.

16.6.2018

Bajtava - dni obce
Vystúpenie FC DC a SISSY
mažoretky

Bajtava

22

49.

15.6.2018

Slávnostné ukončenie školského
roka
(pracovníci CVČ)

MsKS

250

50.

11.8.2018

Mládež SČK: školenie prvej
pomoci pre rodičov a ich deti
(Šútová,Tungliová)

CVČ

9

51.

318.2018

Family Park Rakúsko - výlet
organizovaný pre rodiny
(Tungliová)

Rakúsko

35

C/ Detské tábory
CVČ hlavne počas školských prázdnin organizovalo detské denné tábory a pobytové tábory.
Názov

Miesto

Počet detí

Zimné prázdniny

CVČ Štúrovo

3

Jarné prázdniny

CVČ Štúrovo

6

Letné prímestské tábory

CVČ Štúrovo

130

Letný pobytový tábor

Tatranská Lomnica

19

SPOLU: 158

D/ Odborné sústredenia, konferencie a projekty
V školskom roku naše centrum spolupracovalo s Asociáciou centier voľného času. Riaditeľka
a vychovávateľky spolu s niekoľkými mládežníkmi zastupovala CVČ Štúrovo a Slovensko na
niekoľkých podujatiach:
1. InterCity Youth Conference 2017 
( Leuven, Belgicko, 15.-17.11.2017)
2. Európsky projekt: 
„Europe goes local“ - 
podpora mládeže na lokálnej úrovni, účasť
na konferencii v Portugalsku 4.6. - 8.6.2018 (Tungliová), účasť lokálneho tímu na
3-fázovom školení a konferencii ( Tungliová, Nagy, Strečková, Laky)
3. Projekt 
“Moderné centrum” - pilotný projekt ( transformácia cvč na centrum
mládeže) , účasť na projekte a konferenciách ( Tungliová, Kovács, Srnková)
4. Youth work against violent radicalisation - The role of democratic competences
( Nórsko, Apríl 2018, projekt Erasmus+, Bendík, Tungliová)
5. Konferencia Asociácie CVČ SR 1.12.2017, Žilina
6. Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila v Bratislave
dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o
mládeži 2018.
V rámci 
Mládeže SČK
sa dobrovoľníčky zúčastnili niekoľkých projektov:
a. Dorotka – pravidelne navštevovali materskú škôlku a venovali sa malým deťom
b. Zúčastnili sa školení, súťaží a viedli semináre na kúpalisku Vadaš a v CVČ Štúrovo.
Priestorové a materiálno- technické podmienky CVČ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Centrum voľného času v Štúrove sídli v priestoroch ZŠ na Terasách a plne zodpovedá
záujmovej činnosti. Materiálno – technické vybavenie priestorov centra voľného času
postupne budujeme . Pre deti je k dispozícii herňa pre deti a mládež, Klub výpočtovej
techniky, Karate klub. Vytvorili sme nový priestor pre mamičky a ich bábätká (Bambino
klub) a vybudovali sme ihrisko pre deti s pieskoviskom a workout ihrisko pre mládež.
Vestibul centra sa zmodernizoval a vytvorili sme nové, moderné priestory pre deti, mládež a
rodičov. Otvorili sme novú čajovňu pod názvom: “Čajka” na ktorej spolupracovali
zamestnanci CVČ a dobrovoľníci. Postupne chceme v tejto činnosti pokračovať podľa toho
ako nám to finančné možnosti dovolia .
V školskom roku sme získali dotácie z dvoch zdrojov: VÚC Nitra a to na šport a kultúru
1700€ , a z projektu Asociácie CVČ SR 1500 €. Vďaka občianskemu združeniu „Ľudia so

srdcom“ sme taktiež získali finančné prostriedky na organizovanie niekoľkých kultúrnych a
športových podujatí v hodnote cca: 2600 €. Naše podujatia podporili sponzorsky aj mnohí
podnikatelia a firmy.

Výsledok hospodárenia v škol.roku 2017/2018
Štruktúra príjmov a výdavkov k 31.12.2017
2014
Názov položky

2015

2 921
7 137

9 579

12 855

12 600

15 346

15 346

448

-

-

-

-

-

-

300

-

2 170

2 170

-

-

-

-

2 290

2 290

13 467

19 950

18 100

29 141

29 141

2015

2016

630

10 688
2014

Názov položky
Služby spolu
Transfery na odchodné,
skonč.prac.pom.
Transfery na nemocenské
dávky
Transfery jednotlivcom
Výdavky celkom
Výdavky celkom
Výdavky celkom
Celkom výdavky

2017

skutočno skutočno schválený upravený skutočnos
sť
sť
rozpočet rozpočet
ť
3 440
6 795
5 500
9 335
9 335

skutočnosť

Prenájom priestorov
Poplatky a platby - školné a
letný tábor
Dotácia od KŠÚ
Dary a sponzorské
príspevky
Dary a sponzorské
príspevky
Príjmy celkom

2016

skutočnosť

2017

skutočno skutočno
sť
sť

schválen
upravený skutočno
ý
rozpočet
sť
rozpočet

8 034

12 876

14 676

15 924

20 356

20 356

1 897

-

-

-

-

-

378

125

150

-

-

378
112 100
449
112 549

125
119 954
295
120 249

150
119 794
119 794

126 921
2 290
2 170
131 381

126 921
2 290
2 170
131 381

30
1 927
104 112
630
104 472

Štruktúra príjmov a výdavkov k 30.6.2018

Štruktúra príjmov bežného rozpočtu podľa aktivít a rozpočtovej klasifikácie k
30.6.2018
Názov položky
Poplatky a platby školné

2016

2017

2018

k 30.6.

k 30.06.

schválený upravený plnenie k
rozpočet rozpočet 30.6.2018

v%

3 786,70

5 083,00

13 500,00

50,98

13 500,00

6 883,00

Prenájom priestorov

3 067,80

5 426,00

6 000,00

6 000,00

3 161,00

52,68

10 044,00

51,51

19 500,00 19 500,00

Štruktúra výdavkov bežného rozpočtu podľa aktivít a rozpočtovej klasifikácie k
30.6.2018
2016
Názov položky

2017

2018
schválený upravený plnenie k
rozpočet rozpočet 30.6.2018

v%

k 30.6.

k 30.6.

18 965,50

19 302,68

54 600,00

54 600,00 19 316,91

35,38

7 163,90

7 628,95

19 250,00

19 250,00

7 775,67

40,39

Tovary a služby

20 645,84

23 088,88

52 674,00

52 674,00 23 452,80

44,52

Bežné transfery

124,85

-

150,00

150,00

55,05

36,70

-

-

-

-

-

-

Mzdy, platy, služobné
príjmy
Poistné a príspevky do
poisťovní

Kapitálové výdavky

126 674,00

126
674,00

50 600,43

39,95

Závery a návrhy
Na základe vyhodnocovacej Správy Centra voľného času v Štúrove a jednotlivých oddelení
záujmovo-umeleckej činnosti vyplývajú pre nastávajúce obdobie tieto závery – návrhy :

1. Venovať pozornosť vytváraniu priestorových a materiálnych podmienok pre prácu
záujmových činnosti , upriamiť pozornosť na efektívne využívanie priestorov v Cvč
Štúrovo
2. V spolupráci so zriaďovateľom vybudovať materiálne zariadenie tak, aby splnilo
podmienky voľnočasových aktivít detí a mládeže v nových podmienkach
3. Vytvárať podmienky a priestor pre prácu s mládežou.
4. Práca na medzinárodných projektoch, podporovať mobilitu mládeže a vytvárať
podmienky na podporu neformálneho vzdelávania mladých ľudí nášho regiónu.

V Štúrove, dňa 10.09.2018

Mgr. Katarína Tungliová
riaditeľka CVČ

