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Podľa § 14 ods. 5 pís. e) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods.1 Vyhlášky 
Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického 
usmernenia  č. 10/2006  k citovanej vyhláške riaditeľstvo centra vypracovalo nasledovnú správu. 

 
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 

Názov:    Centrum voľného času 

Adresa:   Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

Telefónne číslo:    041/56 211 78 

 IČO: 378 10 961 

Internetová adresa:   www.cvczilina.sk               e-mail: cvczilina@cvczilina.sk  

Zriaďovateľ:  Mesto Žilina 

 
 
VEDÚCI ZAMESTNANCI ICH FUNKCIE 
 

Riaditeľka: Mgr. Annamária Mihalčinová 

Vedúca pracoviska: Kuzmányho 105, 010 01 Žilina: Bc. Miroslava Vršanská 

Vedúca elokovaného pracoviska: Zvolenská 20, Žilina- Vlčince: Bc. Andrea Gálošová 

 
 
 
ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV: 
 

Personálna obsadenosť CVČ Počet 

Všetci interní zamestnanci CVČ 18 

Pedagogickí zamestnanci  

 kvalifikovaní 7 

 nekvalifikovaní  

 na materskej dovolenke 1 

 na rodičovskej dovolenke 1 

Nepedagogickí zamestnanci  

 upratovačky 2 

 ekonóm, administratíva  2 

 správca haly  1 

 správca Mini ZOO 1 

 kuriči (len cez vykurovacie obdobie)  

 ošetrovatelia zvierat v Chránenej dielni 2 

 školník, údržbár 1 
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Zoznam pedagogických zamestnancov a ich vzdelanie 

1. Mihalčinová Annamária, Mgr. Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

2. Ďuranová Andrea, Mgr. Učiteľstvo pre 1.- 4. ročník ZŠ,  informatika  

3. Dobšovič Mjartan Eva, Mgr.  PhDr.                    
Andragogika: pedagogika. + ped. minimum pre MŠ,SŠ 
vychovávateľstvo, doktorát 

4. Funtíková Andrea, Mgr.               Mediamatika a kultúrne dedičstvo, DPŠ /MD/ 

5. Gálošová Andrea, Bc. Vychovávateľstvo 

6. Štolfa Róbert USO - oblasť techniky /RD/ 

7. Vaneková Darina                      Pedagogika voľného času 

8. Veselá Janka Alexandra, Bc.                          Vychovávateľstvo 

9. Vršanská Miroslava, Bc.                     Vychovávateľstvo 

 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Všetci pedagogickí zamestnanci individuálne - rozširovanie si vedomostí z oblasti PC a vlastnej 
odbornosti. 
Ostatné vzdelávanie – podľa plánu profesijného rozvoja a kariérneho postupu pedagogických 
zamestnancov.  
 
   
 
ÚDAJE O RADE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI CVČ 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/ delegovaný za: 

1. Bc. Janka Alexandra Veselá predseda pedagogických zamestnancov 

2. Bc. Andrea Gálošová členka pedagogických zamestnancov  

3. Ing. Mária Salátová členka nepedagogických zamestnancov 

4. Ing. Silvia Budová členka zástupcov rodičov 

5. Ing. Patrik Groma, PhD. člen zástupcov rodičov 

6. Eva Kubová členka zástupcov rodičov 

7. PaedDr. Ľudmila Chodelková členka zriaďovateľa 

8. Mgr. Miriam Šuteková členka zriaďovateľa 

9. Mgr. Dominik Hriník člen zriaďovateľa 

 
 
ÚDAJE O PORADNÝCH ORGÁNOCH RIADITEĽA CVČ 
 
Stále poradné orgány riaditeľa CVČ v školskom roku boli: pedagogická rada a Rada CVČ. Poradné orgány 
riaditeľa CVČ sa schádzali podľa plánu a podľa potrieb vyplývajúcich z činnosti CVČ.  
Z jednotlivých zasadnutí sa zhotovoval zápis. Plnenie úloh vyplývajúcich z jednotlivých uznesení sa 
pravidelne vyhodnocovalo.  
 
 
 
 
 



S t r a n a  4 | 12 
 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZA ŠKOLSKÝ ROK 

Celkový počet detí a mládeže pravidelne navštevujúcich Centrum voľného času Kuzmányho 105,  

v záujmových útvaroch v školskom roku: 1517 členov 

 

Názov záujmového útvaru 
Počet prihlásených členov k 15.09. 2020 

s trvalým pobytom na území mesta Žilina 

 záujmový útvar 1. záujmový útvar 2. 

Aikido 7   

Atletika 34 3 

Basketbal  31 1 

Bedminton 13 1 

Debatný klub 4   

Detský folklórny súbor Cipovička 95 4 

Detský orchester 14   

Divadielko Kukadielko 8 3 

Dopraváčik 64 15 

Džudo  113 22 

Džudo a pohybová príprava 27   

Farbičky- čarbičky 5 10 

Florbal 73 2 

Fotografický 4 1 

Futbal 11   

Hádzaná 26 1 

Hra na gitaru 8 1 

Karate 28 6 

Keramika 4   

Klub výnimočných detí 7   

Kreatívny 7 2 

Lezenie 98 5 

Lukostreľba 10   

Mini ZOO 31 5 

Minicentrum Slniečko 68 2 

Modelár 24 3 

My sme mladí muzikanti 3 2 

Pohybová výchova Slniečko 9   

Pohybovka Žabka 10 2 

Spektrum klub 19 3 

Sudoku 26 1 

Šach 54 4 

Športové chrobáčiky 4 3 

Tanečná MŠ 1   

Tanečná pohybovka 17   

Tanečná príprava  Slniečko 10   

Tanečná skupina Argonnath 64 2 

Tanečné divadlo Extad 44   

Tanečné domčeky 68 11 

Vedecko-technický 10   

Volejbal 75 3 

Výtvarná výchova MŠ 32 14 

Výtvarná výchova ZŠ 7 2 

Ženská spevácka skupina Spievanky 7   

 
 

V školskom roku 2020/2021 pedagogickí pracovníci pracovali v záujmových krúžkoch s viac ako 1517 
členmi, nakoľko niektorí členovia boli prihlásení do viacerých krúžkov. Preto sa počty detí prihlásených 
k 15. 9. 2020 odlišujú od počtu detí, ktoré skutočne navštevovali krúžky. Členov s trvalým pobytom v 
meste Žilina bolo 1274. V ponuke CVČ bolo v 1. polroku 87 záujmových  útvarov.  
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PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

           

  Oblasť 

  jazykov 
spoločen-

ských 
vied 

prírod- 
ných 
vied 

vedy a 
techniky 

kultúry 
a 

umenia 

telový- 
chovy a 
športu 

ekolo- 
gickej 

výchovy 

rodičia 
a deti 

iné 

Počet podujatí SPOLU 3 4 6 2 39 44 24 1 28 

v tom pre účastníkov 
do 15 rokov vrátane 45 4 153 62 163 1255 22 53 4 

nad 15 rokov 2 2 25 21 74 341   58 23 

Počet podujatí v sobotu a nedeľu       1 10 30 2   1 
 

          
Počet účastníkov  SPOLU 72 1587 227 83 423 1669 319 111 30 

z celkového počtu len dievčatá 59 749 121 12 336 499 203 92 17 

z celkového počtu do 15 rokov 70 1503 202 62 282 1281 300 53 14 

z celkového počtu do 15 rokov len dievčatá 57 855 98 9 196 424 193 47   

z celkového počtu nad 15 rokov   2 50 25 21 141 357   58 16 

z celkového počtu nad 15 rokov len dievčatá 2 42 23 3 119 86 10 51 7 

Počet účastníkov v sobotu a nedeľu 0 0 0 0 61 1119 34   7 

 
mesiac dátum názov podujatia 

S
e

p
te

m
b

e
r 

17.9.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

18.9.2020 Deň mobility 

18.9.2020 Spolupráca na Community run 2020 

18.9.2020 Mobilita 

19.9.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

21.9.2020 Stretnutie detí a rodičov TS Argonnath na ihrisku CVČ 

23.9.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

25.9.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

25.9.2020 Deň otvorených dverí - nábor na krúžky 

30.9.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

 

O
k

tó
b

e
r 

3.10.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

4.10.2020 Súťaž v online šachoch - 1 

7.10.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

10.10.2020 Sústredenie DFS Cipovička A, B 

10.10.2020 Sústredenie Spevácka skupina Spievanky 

10.10.2020 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

10.10.2020 Tanečné variácie TD Extad - CVČ Kuzmányho 105 

11.10.2020 Súťaž v online šachoch - 2 

18.10.2020 Súťaž v online šachoch - 3 
25.10.2020 Súťaž v online šachoch - 4 

 

N
o

v
e

m
b

e
r 

1.11.2020 Súťaž v online šachoch - 5 

8.11.2020 Súťaž v online šachoch - 6 

15.11.2020 Súťaž v online šachoch - 7 

22.11.2020 Majstrovstvá okresu žiakov v online šachu 

22.11.2020 Majstrovstvá okresu študentov v online šachu 

26.11.2020 Okresné kolo technickej olympiády 11.ročník online  

27.11.2020 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 12. ročník online 

 

D
e

ce
m

b
e

r 

13.12.2020 Spektrum chess - online - 3 

20.12.2020 Spektrum chess - online - 4 

27.12.2020 Spektrum chess - online - 5 

30.12.2020 Mladosť open - online chess - 1 



S t r a n a  6 | 12 
 

 

Ja
n

u
á

r 

3.1.2021 Spektrum chess - online - 6 

6.1.2021 Mladosť open - online chess - 2 

10.1.2021 Spektrum chess - online - 7 

13.1.2021 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku (online) 

17.1.2021 Spektrum chess - online - 8 

20.1.2021 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku (online) 

27.1.2021 Okresné kolo Matematickej olympiády (online) 

27.1.2021 Mladosť open - online chess - 3 

31.1.2021 Online Spektrum 

 

F
e

b
ru

á
r 

1.2.2021 Výtvarná súťaž MŠ a ZŠ "Rozprávka o snehovej kráľovnej" 

5.2.2021 Geografická olympiáda okresné kolo - online 

7.2.2021 Online turnaj v šachu detí 

8.2.2021 Biologická olympiáda okresné kolo - kategória C - online 

10.2.2021 Online turnaj v šachu mládeže 

11.2.2021 Dejepisná olympiáda okresné kolo - online 

14.2.2021 Online turnaj v šachu detí 

21.2.2021 Online turnaj v šachu detí 

28.2.2021 Online turnaj v šachu detí 

 

M
a

re
c 

7.3.2021 Online turnaj v šachu detí 

14.3.2021 Online turnaj v šachu detí 

17.3.2021 Umenie pod rúškom rúška - DFS Cipovička 

21.3.2021 Online turnaj v šachu detí 

28.3.2021 Online turnaj v šachu detí 

31.3.2021 Okresné kolo Matematickej olympiády kateg. Z6 - Z8 - online 

 

A
p

ríl 

4.4.2021 Online turnaj v šachu detí 

8.4.2021 Biologická olympiáda okresné kolo - kategória E - online 

11.4.2021 Online turnaj v šachu detí 

13.4.2021 Okresné kolo Pytagoriády P3 - P5 

14.4.2021 Okresné kolo Pytagoriády P6 - P8 

16.4.2021 Umenie pod rúškom rúška - Spevácka skupina Spievanky 

24.4.2021 Biologická olympiáda okresné kolo - kategória D - online 

 

M
á

j 

6.5.2021 Biologická olympiáda okresné kolo - kategória F - online 

11.5.2021 Individuálny tréning TD Extad 

12.5.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

13.5.2021 Individuálny tréning TD Extad 

14.5.2021 Individuálny tréning TD Extad 

14.5.2021 Tanečné variácie TD Extad 

14.5.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

15.5.2021 Sústredenie Detská spevácka skupina Spievanky a muzikanti 

16.5.2021 Príprava TS Argonnath na online tanečnú súťaž 

17.5.2021 Žilina moje mesto - literárna časť 

17.5.2021 Výtvarná súťaž MŠ a ZŠ "Každý má rád zvieratká" 

18.5.2021 Individuálny tréning TD Extad 

18.5.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

21.5.2021 Šachový turnaj členov CVČ 

21.5.2021 Futsal- turnaj  

21.5.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

22.5.2021 Sústredenie Spevácka skupina Spievanky  
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22.5.2021 TS Argonnath - súťaž Showtime Dance  - online 

22.5.2021 Tanečné improvizácie, tvorivá dielňa 

24.5.2021 Žilina moje mesto - výtvarná časť 

25.5.2021 Individuálny tréning TD Extad 

26.5.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

27.5.2021 Tanečné variácie TD Extad 

28.5.2021 Spektrum chess I. 

28.5.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

28.5.2021 Tanečné variácie TD Extad 

 

Jú
n

 

1.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

2.6.2021 Hádzaná- turnaj 

3.6.2021 Individuálny tréning TD Extad 

4.6.2021 Spektrum chess II. 

4.6.2021 Tanečné variácie TD Extad 

4.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

5.6.2021 Sústredenie Detská spevácka skupina Spievanky a muzikanti 

6.6.2021 Florbal- turnaj 

9.6.2021 Futsal- turnaj 

9.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

10.6.2021 Individuálny tréning TD Extad 

11.6.2021 
Vernisáž s vyhodnotením výtvarných súťaží "Rozprávka o snehovej 
kráľovnej a Každý má rád zvieratká" 

11.6.2021 Spektrum chess III. 

11.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

12.6.2021 Florbal- turnaj 

12.6.2021 Sústredenie Spevácka skupina Spievanky  

12.6.2021 Tanečné improvizácie, tvorivá dielňa TD Extad 

13.6.2021 Hádzaná- turnaj 

15.6.2021 Vystúpenie Detská spevácka skupina Spievanky a ĽH DFS Cipovička 

15.6.2021 Žilina moje mesto - poznávacia časť 

15.6.2021 Žilina moje mesto - vyhodnotenie 

15.6.2021 Individuálny tréning TD Extad 

15.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

18.6.2021 Tanečné variácie TD Extad 

18.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

19.6.2021 Záverečný športový deň 

19.6.2021 Florbal- turnaj 

20.6.2021 Florbal- turnaj 

20.6.2021 Príprava TS Argonnath na online tanečnú súťaž 

22.6.2021 Hurá prázdniny -  DFS Cipovička C, D, prípravka  

23.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

24.6.2021 Individuálny tréning TD Extad 

25.6.2021 Tanečné variácie TD Extad 

25.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 
 27.6.2021 Florbal- turnaj 
 29.6.2021 Individuálny tréning TD Extad 

 29.6.2021 Vstup do Mini ZOO - Návšteva verejnosti 

 
Prerušenie krúžkovej a príležitostnej činnosti od 12.10.2020 do 23.04.2021 z dôvodu šírenia korona 
vírusu COVID - 19. 
Údaje spracované na základe dodaných materiálov pedagogických zamestnancov.  
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LETNÁ ČINNOSŤ V CVČ  
 
CVČ počas letných prázdnin pripravilo 47 podujatí /tábory, odborné sústredenia, iné aktivity/, ktorých 
sa zúčastnilo 1 233 účastníkov. 

      

Tábory počas letných prázdnin 2021 

p.č. Názov tábora Termín Miesto konania: 
Počet 

účastníkov: 
Vedúci 

1. Mestský zábavný  tábor 1. – 9. 7.  CVČ Kuzmányho 24 Bc. Ďuranová, Bc. Vršanská 

2. Denný tábor FUN CAMP 6. - 9. 7.  CVČ Zvolenská  16 Bc. Gálošová 

3. Denný tábor šachové variácie I. 6. - 9. 7.  CVČ Kuzmányho 17 p. Vaneková 

4. Denný tanečný LET´S Dance 12. – 16. 7.  CVČ Zvolenská  13 Bc. Gálošová 

5. Denný tábor MINI ZOO I. 2. – 4. 8.  CVČ Zvolenská  18 Mgr. Mihalčinová 

6. Denný tábor MINI ZOO II. 11. – 13. 8.  CVČ Zvolenská  17 Mgr. Mihalčinová 

7. Denný tábor šachové variácie II.  23. - 27. 8.  CVČ Kuzmányho 22 p. Vaneková 

 

 
     

Odborné sústredenia počas letných prázdnin 2021 

p.č. Názov sústredenia Termín Miesto konania: 
Počet 

účastníkov: 
Vedúci 

1. Sústredenie- SPIEVANKY 6.-9. 7.  CVČ Zvolenská  12 Bc. Veselá 

2. Sústredenie DFS CIPOVIČKA 12.-16. 7.  CVČ Zvolenská  28 Bc. Veselá 

3. Sústredenie TD EXTAD 16.–20. 8.  CVČ Kuzmányho 26 Bc. Vršanská 

 

 
  

 
 
   

Iné aktivity počas letných prázdnin 2021 

p.č. Názov sústredenia Termín Miesto konania: 
Počet 

účastníkov: 
Vedúci 

1. Mini ZOO pre verejnosť 1. -31.7.  CVČ Zvolenská  239 p. Maťašovská 

2. Tanečné podujatia   1. -31.7.  CVČ Kuzmányho 15 p. Vršanská 

3. Športové podujatia  1. -31.7.  ŠH V. Javorku 309 p. Benko 

4. Mini ZOO pre verejnosť 1. -31.8. CVČ Zvolenská  157 p. Maťašovská 

5. Športové podujatia  1. -31.8. ŠH V. Javorku 320 p. Benko 

 

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,  DVD z akcií, brožúry, 
bulletiny, pre deti predškolského veku a začiatočníkov v šachu vypracovali metodické a učebné materiály, 
pozvánky a pokyny k olympiádam, pracovné listy pre ZÚ, žiadosti sponzorom, testy na súťaže, tvorba, 
aktualizácia a správa webových stránok, informačné letáky pre rodičov...   
 
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII NA VEREJNOSTI 

Celá záujmová činnosť CVČ je určená pre verejnosť, s cieľom vytvoriť jej priestor pre rozvoj záujmov, 
prezentáciu talentu a vôbec zmysluplné využívanie voľného času a chrániť ju tak pred vplyvom sociálno-
patologických 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, výstavy, výchovné koncerty, Dni otvorených dverí, ... Činnosť CVČ prezentujú tiež 
webové stránky, FB, mesačné plány, plagáty, nástenky, propagačné materiály, články a vystúpenia v 
médiách... 
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ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

Situovanie CVČ: Kuzmányho 105 - veľmi výhodná poloha pre možnosť poskytovania priestoru pre 
zmysluplné napĺňanie voľného času deťom i mládeži zo širokého okolia.  
Priestorové podmienky: sú vyhovujúcejšie pre pohybové aktivity, o ktoré je najväčší záujem. Menšie 
miestnosti využívajú záujmové útvary ako napríklad výtvarný, hudobný, či modelárske.  
 
Budova na elokovanom pracovisku na Zvolenskej ulici 20 si vyžaduje nevyhnutnú opravu. Do budovy 
zateká, steny sú nasiaknuté vodou, fasáda potrebuje zateplenie a nový náter. Napriek tomu na pracovisku 
zabezpečujeme činnosť v najlepšej možnej miere, nakoľko na najväčšom žilinskom veľký dopyt po 
voľnočasových aktivitách. 
 
Materiálno-technické podmienky: materiál na činnosť jednotlivých záujmových útvarov je v prevažnej 
miere hradený z poplatkov účastníkov, z darov od sponzorov, alebo prostredníctvom grantov. Vďaka 
veľkému úsiliu pracovníkov sa činnosť CVČ darí zabezpečiť na dobrej úrovni, no modernizácia vybavenia, 
amortizácia a spotreba zdrojov nás núti v našom úsilí neustávať. Oblasť spoločensko-vedná pre svoju 
činnosť zabezpečuje  pomôcky na rôzne výtvarné a keramické techniky, oblasť techniky si zabezpečuje 
prostriedky na kompletný materiál pre modelárske krúžky, potreby pre počítačové i šachové krúžky. CVČ 
zabezpečuje potreby pre zvieratká, ich veterinárnu starostlivosť ako i nové zvieratká a chovné zariadenia. 
Oblasti, v ktorých sú tanečné a pohybové krúžky zasa musia získať zdroje na zakúpenie krojov, kostýmov, 
cvičebných pomôcok a ďalších potrieb. Z rovnakých zdrojov sú financované i odborné sústredenia, účasť 
súťažiacich na súťažiach, či ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou. Tanečné súbory hľadajú spôsob, ako 
umožniť deťom vystupovať, pretože by o činnosť stratili záujem.  Preto na školách vystupujú formou 
výchovných koncertov a niektoré sa zúčastňujú väčšinou na súťažiach miestneho charakteru.   
Elokované pracovisko na Zvolenskej ulici umožňuje deťom z najväčšieho sídliska v Žiline, ktoré sú najviac 
ohrozené sociálno-patologickými javmi, rozvíjať svoje záujmy pod vedením profesionálov. 
Elokované pracovisko Športová hala V. Javorku – poskytlo priestory pre veľký počet športových krúžkov 
a športových  aktivít. 
 
 
 

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  
 

1.  O dotáciách od zriaďovateľa 
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..............................................................................................  170 920,13€  
- poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a fondu zamestnanosti ................................ 59 479,87€ 
- bežné transfery na nemocenské dávky .............................................................................................................. 861,00€ 
- odstupné  ............................................................................................................................................................................... 0,00€ 
- prevádzkové výdavky ....................................................................................................................................... 119 738,73€ 

 
2.  O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením CVČ od rodičov, 
alebo inej osoby, ktorá má voči účastníkom záujmovej činnosti vyživovaciu povinnosť 
 
výdavky z príjmov: 
37 159,62€ / kód zdroja financovania 72g- vlastné príjmy, z prenájmu priestorov - použité na prevádzku a činnosť  
495,79€  /kód zdroja financovania 72j- iné príjmy 
553,13€  /kód zdroja financovania  11H- od iných obcí 
 

 3. O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 
 
- vzdelávacie poukazy...... 2 176,00€ 

 
4. Iné  finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
 
4 718,41€ /kód zdroja 111/ prostriedky z OU OS určené na organizovanie okresných kôl postupových súťaží, ktoré 
vyhlasuje MŠVV a Š SR. 
7 978,98€ / kód zdroja 1AC1, 1AC2 od ÚPSVaR projekt Chránená dielňa a chránené pracovisko pre podporu 
zdravotne postihnutých. 
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 VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA  
 
Cieľom CVČ i v tomto roku bolo vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre rozvoj záujmov čo najširšieho 
okruhu záujemcov. Podmienené to bolo i súčasným spôsobom  financovania školských zariadení podľa 
počtu žiakov, v našom prípade - účastníkov záujmovej činnosti, pretože financie sú limitujúcim faktorom 
činnosti a vôbec existencie zariadenia. Splnenie tohto cieľa je ľahko porovnateľné, stačí sa pozrieť na 
nasledujúce  údaje: V minulom školskom roku (2020/21)  pracovalo v CVČ  87   ZÚ s počtom  1 517   členov. 
Do príležitostnej záujmovej činnosti sa zapojilo celkom 4 455 účastníkov. Pripravili sme 86 
príležitostných podujatí. Aj z tohto počtu  vidieť, že o našu činnosť je stále veľký záujem. Rodičia a široká 
verejnosť oceňujú našu profesionalitu pri práci s deťmi  a mládežou.   
 
 
SWOT ANALÝZA 
 
Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení  
 
Silné stránky: 
 tou najsilnejšou stránkou CVČ je jeho personálne obsadenie – odbornosť, vzdelanie, prax, široký záber, 

chuť vzdelávať sa, ochota pracovať aj v popoludňajších a večerných hodinách, aj nad rámec pracovného 
času, aj počas voľných dní a sviatkov,  cez prázdniny 

 dobré meno CVČ, vybudované dlhoročnou kvalitnou prácou, tradície - dlhoročné súbory, tradičné 
podujatia, ale aj inovácia a modernizácia, nové nápady 

 poloha CVČ – centrum mesta - dostupné zo širokého okolia 
 Zvolenská ul. – najväčšie sídlisko v meste, koncentrácia ľudí 
 využívanie športovej haly V. Javorku – široká škála športových krúžkov, ktoré doteraz    v našej   činnosti 

chýbali,  
 pestrá paleta činností, 
 konkurencieschopnosť – vynikajúce výsledky v súťažiach na úrovni kraja, Slovenska i v 

medzinárodnom meradle 
 
Slabé stránky: 
 nutnosť modernizácie, potreba zakúpiť vybavenie pre rozvoj špeciálnych záujmov nadanej mládeže i 

na klubovú činnosť pre deti a mládež bez vyhranených záujmov a často zo znevýhodnených 
podmienok,    

 zlá legislatíva, kladúca prekážky - nezohľadňovanie rôznorodosti činnosti CVČ pri objeme  finančných 
prostriedkov 

 nedostatok financií - nutnosť vyberať vyššie poplatky, čo je v prípade najviac ohrozených skupín 
nereálne 
 

Príležitosti: 
 schopnosť pružne reagovať na požiadavky rodičov a detí v oblasti voľno-časových 

aktivít /nové záujmové útvary, modernizácia, individuálny prístup.../  
 medzinárodná spolupráca – výmeny, súťaže, vystúpenia 
 veľkým problémom pre činnosť CVČ je nedoriešené financovanie CVČ, zle nastavená legislatíva 

ohľadom CVČ a jeho činnosti. Nová legislatíva financovania CVČ nepomáha skvalitniť prácu v CVČ, 
zabraňuje prijímať deti z okolitých obcí 

 mnohé obce nie sú ochotné pristúpiť na prefinancovanie nákladov na dieťa v krúžkovej činnosti 
 v prípadoch, keď obce sú ochotné finančné prostriedky poukázať, enormne narastá administratíva. 

 
 
ÚSPECHY  

Samozrejme, že našim cieľom, cieľom profesionálnych pedagógov, je viesť členov záujmovej činnosti k čo 
najuspokojivejším výsledkom. Výsledky, zamerané na výkon, sú merateľné  úspechmi  na rôznych 
úrovniach, tie dosahujú naše záujmové útvary pravidelne, ako je uvedené nižšie.  
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TS Argonnath: Na online súťaži Showtime Dance si dievčatá z najstaršej skupiny vytancovali vo svojej 
kategórii 2. miesto. 
 
Spevácka skupina Spievanky a Detský folklórny súbor Cipovička sa zúčastnila v marci a aprílí 2021 
projektu, ktorý pripravilo Krajské kultúrne stredisko Žilina pod názvom UMENIE POD RÚŠKOM RÚŠKA. 
Hudobný projekt mohli diváci  sledovať na YouTube, TV Severka a TV Raj a na sociálnych sieťach. 
 
Záujmový servis bol poskytnutý záujemcom zo strany organizačných a pedagogických pracovníkov v 
oblastiach činnosti CVČ. V rámci sústredení sa venujeme individuálne jednotlivým talentovaným deťom a 
skupinám. 
Pre vedúcich krúžkov poskytujeme metodickú pomoc.  
 
Pozitívne hodnotíme aj všetky výtvarné súťaže, ktoré sa tento rok organizovali, aj samotnú veľkú súťaž 
Žilina moje mesto. Ohlasy rodičov, pedagógov a predovšetkým ocenených detí boli výborné. 
 
 
 
VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI CVČ PRI PRÍPRAVE NA POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA 
PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM. 
  
Záujmová činnosť je v mnohých prípadoch zdrojom profesionálnej orientácie. Máme informácie 
o niektorých našich bývalých členoch za posledné obdobie napr.:  
 
 Tanečníci a taneční pedagógovia v amatérskych alebo profesionálnych súboroch 

o Lujza Tarajová /EXTAD, spoločenské tance/ profesionálny tanečník 

o Braňo Eliáš /EXTAD, spoločenské tance/ profesionálny tanečník 
o Barborka Babková – /EXTAD/ Hudobno-tanečné konzervatórium Kolín 
o Skarlet Kaštieľová – /EXTAD/ Konzervatórium Bratislava 
o Monika Betinská – /EXTAD/ VŠMU Bratislava- odbor Choreografia  
o Ivana Kučerová - /EXTAD/ VŠMU Bratislava- odbor Choreografia  
o Veronika Beňová - /EXTAD/ Súkromná tanečná škola Praha- pedagóg tanca 
o Barbora Babková - /EXTAD/absolventka tanečnej školy Kolín - pedagóg tanca, choreograf 
o Soňa Milová - /EXTAD/ študentka v Cambridge, študuje tanec 
o Petr Horáček /Spoločenské tance/ prezident Slovenského zväzu tanečného športu 
o Bc. Andrea Gálošová - /Spoločenské tance/ - choreografka, trénerka tanečného športu, pedagóg v CVČ 
o Mgr. Andrea Štefková /Mažoretky, Spoločenské tance / – pedagóg v CVČ 

 
 Technické, prírodovedné a inak umelecké smery, 

o Ing. Kopera Michal /T/– ŽU- Fakulta riadenie 
o Prieložný Eduard /T/ - ŽU- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
o Ing. Sokol Miroslav /T/- ŽU- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
o Daubher Jakub /T/– UK- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
o Brozová Renáta /T/  – UK- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
o Gajdošík Andrej /T/ - Ekonomická univerzita 
o Kľučka Jozef /T/ - UP Olomouc- Lekárska fakulta  
o Pogányová Petra /MiniZOO/ - Prírodovedecká fakulta UK   
o Andrej Bros /MiniZOO/ - Prírodovedecká fakulta UK   
o Mária Moravčíková /Vv/ - Kremnica SŠUP 

 
 
SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI ORGANIZÁCIAMI 
 
Spolupráca rodičov s CVČ je na dobrej úrovni, hlavne čo sa týka tanečných súborov. 
Záujem rodičov sa prejavuje ich účasťou na podujatiach CVČ, ale aj v pomoci pri rôznych činnostiach, 
organizačných prácach.  
Nezanedbateľná je tiež finančná výpomoc rodičov, hlavne pri účastiach na súťažiach, zahraničných 
vystúpeniach jednotlivých tanečných súborov, ale aj pri zabezpečovaní materiálu na  krúžky. 
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CVČ pri svojej činnosti spolupracuje aj s inými subjektmi, o čom svedčí najmä spolupráca so zriaďovateľom 
CVČ – Mestom Žilina, ktoré je nápomocné pri realizácii mnohých aktivít, ďalej spolupráca s MŠ, ZŠ. 
Významná je aj spolupráca s Regionálnym kultúrnym strediskom, Domom Matice slovenskej ako aj 
mnohými inými organizáciami - Mestská polícia, dopravná polícia, hasiči, DPMŽ ako aj mnoho ďalších.  
 
 
NÁVRHY ZAMERANIA NA NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022 
 
-  naďalej udržiavať dobrú úroveň poskytovaných výchovno-vzdelávacích činností a aktivít, 
- udržať prestíž  zariadenia v stále silnejúcej konkurencii organizácií zameraných na voľno-časové aktivity,     
rozširovať priestor pre osvedčené i nové aktivity  detí s rodičmi, zvýšený dôraz klásť na zaujímavé aktivity 
pre mládež, deti predškolského veku, deti so špeciálnymi potrebami, organizovaním populárnych  a 
rodičmi  žiadaných prázdninových aktivít najmä pre deti mladšieho školského veku. 


