Centrum voľného času, 1. mája 2533/12,
069 01 Snina

SPRÁVA
o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia
v školskom roku 2020/2021

Prerokované v pedagogickej rade dňa 12. októbra 2021
Prerokované v rade školského zariadenia dňa 27. októbra 2021
Predložené zriaďovateľovi dňa 29. októbra 2021
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 Z. z. zo 18.12.2020
a účinná od 1.1.2021 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Plán práce CVČ na školský rok 2020/21
3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení.
4. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ Snina.

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času, 1. mája 2533/12, 069 01 Snina za školský rok 2020/2021
1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
1. Názov školského zariadenia: Centrum voľného času
2. Adresa školského zariadenia: 1. mája 2533/12, 069 01 Snina
3. Webové sídlo: www.cvcsnina.sk e-mailová adresa: cvcsnina@centrum.sk
4. Zriaďovateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
2. Vedúci zamestnanci školského zariadenia
Meno a priezvisko
Mgr. Michal Juško

Funkcia
riaditeľ CVČ

3. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch školy
3.1 Údaje o rade školského zariadenia
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času Snina 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 po voľbách dňa 24. apríla 2008.
Ustanovujúce zasadnutie novej rady školského zariadenia sa uskutočnilo 14.3.2019.
V štvorročnom funkčnom období bude rada ŠZ pracovať v tomto zložení:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko

Vlasta Ocetníková
Nadežda Volochová
Adriana Galandová
Ing. Štefan Janko
Ing. Gabriela Nemčíková
Mgr. Stanislav Jún
JUDr. Dušan Hačko

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Informácia o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ
v školskom roku 2020/2021
V školskom roku 2020/2021 sa Rada školského zariadenia pri CVČ zišla na riadnom zasadaní
jedenkrát, a to až 2.6.2021. Na tomto zasadnutí riaditeľ CVČ Mgr. Michal Juško informoval
o rekonštrukcii priestorov CVČ, o letnej prázdninovej činnosti a o príprave na nový školský
rok 2021/2022. Z dôvodu pandémie COVID-19 bola od októbra 2020 činnosť centra
pozastavená, nezrealizovalo sa ani plánované riadne zasadnutie rady v októbri. Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021
obdržali všetci členovia rady elektronickou poštou na preštudovanie dňa 27.10.2021, následne
všetci členovia túto správu schválili per rollam.
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3.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školského zariadenia
V CVČ pracovali, ako poradný orgán riaditeľa, dve predmetové komisie. Vzhľadom na
počet interných pracovníkov sú vedúcimi PK zároveň pedagogickí zamestnanci jednotlivých
oddelení –Vlasta Ocetníková pre oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied a Mgr. Alena
Jušková pre oddelenie športu a turistiky. Vzhľadom k pandemickej situácii bola činnosť týchto
komisii značne obmedzená.
4. Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2020/2021
V školskom roku 2020/2021 bolo na svoju činnosť pripravených 84 záujmových útvarov (ďalej
ZÚ), pričom z uvedeného počtu viedli:
-

27 záujmových útvarov interní zamestnanci
57 záujmových útvarov externí zamestnanci.

Z hľadiska naplnenosti záujmových útvarov bolo k 15. 9. 2020 prihlásených 864 detí
a mládeže. Pri plánovaní pravidelnej činnosti sme vychádzali zo samotných záujmov detí
a mládeže, pričom tradične bol najväčší záujem o športové krúžky.
5.Vyhodnotenie činnosti ZÚ podľa jednotlivých oddelení
5.1. Oddelenie športu a turistiky
V školskom roku 2020/2021 vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu (od 1.10.2020) a v
súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR bola činnosť centier voľného času pozastavená. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania
rozhodol, že okrem iných opatrení mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času.
Pravidelná záujmová činnosť:
Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu sa pravidelná záujmová činnosť nerealizovala.
Bolo pripravených 53 záujmových športových krúžkov pre MŠ a ZŠ : florbal, futbal, pohybové
a športové hry, plávanie, turistika, volejbal, vybíjaná, taekwondo, zápasenie.
Zamestnanci CVČ zareagovali na žiadosť základných škôl v našom meste vypomôcť
v školských kluboch detí vzhľadom na opatrenia, ktoré sa týkali ich činnosti v tomto
pandemickom období. Z oddelenia Š a T vychovávateľka Mgr. Alena Jušková pracovala v ŠKD
na ZŠ Komenského v Snine, a to v období od 11.11.2020 do 18.12.2020. Vychovávateľ Mgr.
Pavol Kirňák sa nezúčastnil výpomoci.
Príležitostná záujmová činnosť:
Koncom septembra sme zorganizovali OK v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ.
Počet účastníkov spolu: ZŠ – 38 žiakov, SŠ – 20 študentov
Okresné kolo v šachu sa konalo online. Priebeh súťaže riadil šachový zväz.
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Projektová činnosť:
Grantový projekt Nadácie SPP : Športuj aj Ty - žiadali sme dotáciu na zorganizovanie
Futbalového Kempu v čase letných prázdnin pre skupinu deti od 6 – 11 rokov. Cieľom
projektu bolo vytvoriť podmienky k športu pre mladé talenty. Dotácia nebola schválená.
Letná činnosť:
Oddelenie športu a turistiky zorganizovalo dva turnusy denného letného tábora:
I. turnus : 6.7. – 9.7.2021 Túlavé topánky - 13 účastníkov
Túlavé topánky deti zaviedli na zrúcaniny Brekovského a Kapušanského hradu, do
Archeoparku v Hanušovciach n/Topľou. Za relaxom na Zemplínsku Šíravu a zvieratkami
v mini ZOO.
II. turnus : 2.8. - 6.8.2021 Športový kemp - 14 účastníkov
Účastníkov letného tábora sme privítali v nových, vynovených priestoroch CVČ na Ul. 1. mája
v Snine.
Na činnosť sme využívali priestor telocvične CVČ , futbalové ihrisko MFK Snina a plaváreň
v Snine.
Zábavným súťažením a hrami si deti zlepšili kondíciu, naučili sa pretekať fair play . Zaujali ich
aj tréningy šachu a turistická vychádzka v Poloninách.

5.2 Oddelenia estetiky, kultúry a spoločenských vied
Na školský rok 2020/2021 sme sa po úspešnej letnej činnosti 2020 na oddelení estetiky, kultúry
a spoločenských vied pripravovali minimálne tak zodpovedne ako každý rok. Plánovali sme
otvoriť až 31 záujmových útvarov na oddelení a organizovať pestrú príležitostnú záujmovú
činnosť a spontánne podujatia. Na tento školský rok sme sa tešili o to viac, že sme sa už
udomácnili vo vynovených a zrekonštruovaných priestoroch bývalej základnej školy.
Školský rok 2020/2021 bol však napokon iný. Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu (od
1.10.2020) a v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR bola činnosť centier voľného
času pozastavená. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra
2020 do odvolania rozhodol, že okrem iných opatrení mimoriadne prerušuje prevádzku
centier voľného času.
Neorganizovali sme žiadne voľnočasové aktivity okrem okresných kôl predmetových
olympiád. Tie sa realizovali dištančnou formou.
K priamej činnosti s deťmi sme sa vrátili až počas letných prázdnin.
Pravidelná záujmová činnosť:
Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu sa pravidelná záujmová činnosť nerealizovala. Avšak
zamestnanci CVČ zareagovali na žiadosť základných škôl v našom meste vypomôcť
v školských kluboch detí vzhľadom na opatrenia, ktoré sa týkali ich činnosti v tomto
pandemickom období. Z oddelenia EKaSV vychovávateľky Vlasta Ocetníková pracovala
v ŠKD na ZŠ na Ul. študentskej a Bc. Monika Katanová v ŠKD na ZŠ Komenského v Snine,
a to v období od 11.11.2020 do 18.12.2020.
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Príležitostná záujmová činnosť:
Počet zorganizovaných podujatí príležitostnej ZČ – iba okresné kolá predmetových
olympiád: 14
Počet účastníkov spolu: 329
Z toho počet účastníkov do 15 rokov: 299
a nad 15 rokov: 30 (porota, organizátori)
Na doplnenie:
➢ žiakov na olympiády pripravovalo 116 pedagógov
➢ do krajského kola postúpilo celkom 30 súťažiacich
➢ najlepšie umiestnenia v krajskom a celoslovenskom kole olympiád a kategórií, ktorých okresné kolá organizovalo CVČ Snina:
• Olympiáda v nemeckom jazyku:
Elena Mišková, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
KK 1. miesto
CK 4. miesto
• Technická olympiáda kat. B:
Jozef Andrejčík, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
KK 3. miesto
• Dejepisná olympiáda kat. D:
Samuel Chmela, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
KK 3. miesto
• Biologická olympiáda kat. E – Zoológia:
Nella Hricková, ZŠ. Ul. študentská, Snina
KK 3. miesto
( KK – krajské kolo, CK – celoslovenské kolo)
Okresné kolá predmetových olympiád a postupových súťaži vyhlasovaných MŠ SR sa
v školskom roku 2020/2021 organizovali dištančne na základe terminovníka. Boli to:
26.11.2020
27.11.2020
13.01.2021
20.01.2021
27.01.2021
05.02.2021
08.02.2021
11.02.2021
12.03.2021
31.3.2021
08.04.2021
13.04.2021
14.04.2021
20.04.2021

Technická olympiáda kat. A, B
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kat. C
Olympiáda v anglickom jazyku kat. 1A, 1B
Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 1A, 1B
Matematická olympiáda Z5 a Z9
Geografická olympiáda kat. E, F, G
Biologická olympiáda kat. C
Dejepisná olympiáda kat. C, D, E,
Chemická olympiáda kat. D
Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8
Biologická olympiáda kat. E
Pytagoriáda P 3-5
Pytagoriáda P 6-8
Biologická olympiáda kat. D

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E, F sme neorganizovali pre nezáujem zo strany
žiakov.
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Iná činnosť:
V marci 2021 sme zareagovali na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014
– 2021 – PRIORITY a vypracovali sme projekt pod názvom KYBERŠIKANA - ZÁVISLOSTI
– PREVENCIA. Týmto projektom sme si dávali za cieľ pomôcť mladým ľuďom správne sa
orientovať v spoločnosti, zvlášť v tejto neľahkej dobe, ktorá nahráva, aj "vďaka" absencii
sociálneho styku, mnohým zlým veciam, ku ktorým, nepochybne, patria rôzne závislosti a
riziká nebezpečnosti internetu a sociálnych sietí. Projekt, žiaľ, nebol schválený z dôvodu
vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy PRIORITY/D/1/2021 na
podporené žiadosti o dotáciu.
Letná činnosť:
Ponuka letnej činnosti CVČ bola aj tento rok veľmi pestrá a bohatá. Centrum voľného času
malo na leto 2021 v ponuke 7 turnusov denných letných táborov rôzneho zamerania pre deti od
6 do 14 rokov. Na základe záujmu zo strany verejnosti sme napokon zrealizovali 4 s takmer
dvojnásobnou účasťou detí oproti minulému letu. Dva turnusy boli športovo-turistického
charakteru (Túlavé topánky a Športový kemp), dva turnusy sme nazvali Letný mix. Ako už zo
samotného názvu vyplýva, na dané turnusy sme pre deti namixovali naozaj pestrý program,
v ktorom nechýbal šport, zábava, súťaže rôzneho charakteru, kino, výlety.. Na základe reakcií
účastníkov tábora a ich rodičov môžeme skonštatovať, že deťom sa v tábore páčilo všetko,
Najviac ich zaujali výlety, a to do Medzilaboriec, na Kolonické sedlo do Astronomického
observatória a v neposlednom rade do Thermalparku na Zemplínskej šírave.
V Medzilaborciach sme navštívili Múzeum moderného umenia A. Warhola. Aj mladších
účastníkov zaujal workshop v areáli múzea pod dohľadom odborníkov, na ktorom si vyrobili
originálne tričká. Stihli sme aj relax v Haškových kúpeľoch.
Úžasným zážitkom bola exkurzia do Astronomického observatória na Kolonickom sedle a
návšteva malého, no na exponáty bohatého múzea v Stakčíne. Deti sa vyšantili aj v bazénoch
na Zemplínskej šírave.
Tieto tábory boli plné pestrých voľnočasových aktivít. Nechýbali športové zápolenia,
kúpalisko, tvorivé dielne, zábavné hry a súťaže, hlavolamy, výtvarné aktivity.
Zúčastnilo sa ich 76 detí vo veku od 6 do 13 rokov. Účastníkov letného tábora sme privítali už
v nových, vynovených priestoroch CVČ na Ul. 1. mája v Snine, do ktorých sme sa presťahovali
v lete 2019.
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6. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a
pedagogických zamestnancov CVČ
Stav k 31.8.2018
Počet
zamestnanci CVČ
7
Z toho PZ*
5
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
5
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
Z toho NZ**
2
Z počtu NZ
- školský psychológ***
0
- špeciálny pedagóg
0
- upratovačky
1
- ostatní
1

plnení kvalifikačného predpokladu

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

a) Zoznam pedagógov a ich aprobácia

Meno a priezvisko
Mgr. Michal Juško
Vlasta Ocetníková
Mgr. Alena Jušková
Bc. Monika Katanová
Mgr. Pavol Kirňak

Oblasť činnosti
riaditeľ, šport a turistika
estetika, kultúra a spoločenské vedy
šport a turistika
estetika, kultúra a spoločenské vedy
šport a turistika

b) Odbornosť vedenia záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
Všetky záujmové útvary v CVČ sú vedené odborne.
c) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia
V hodnotenom období sa vzdelávania zúčastnili pedagogickí zamestnanci podľa plánu.
Propagačná činnosť:
O činnosti nášho CVČ, o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach sme širokú verejnosť
informovali prostredníctvom www.cvcsnina.sk, facebook.com/cvcsnina, aj prostredníctvom
plagátov vylepovaných v školách a na verejných plochách na to určených v meste Snina.
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7. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1
písm. l)
CVČ Snina sídli od júna 2020 v bývalých priestoroch EP ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine, od
1.3.2021 na základe zmluvy o správe majetku je CVČ správcom celého areálu.
8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia (§ 2 ods. 1 písm. m).
V roku 2021 hospodári CVČ s finančnými prostriedkami v celkovej výške 233.944 - €
podľa rozpočtu zo dňa 24. 06. 2021.
Túto sumu tvoria tieto príjmy:
1. normatív mesto 131.222,- €
2. nenormatívne príjmy mesto 67.000,- €
3. vzdelávacie poukazy 13.376,- €
4. finančné prostriedky z OÚ v Prešove, 6.200,- €,
ktoré sú účelovo viazané a použité na konkrétne olympiády a športové súťaže
5. vlastné príjmy (školné, nájom) 16.146,- €
II. Ďalšie informácie o školskom zariadení:
V obmedzenom režime sme počas roka spolupracovali s materskými, základnými a strednými
školami v meste Snina, futbalovým klubom MFK Snina, volejbalovým klubom MVK Snina,
klubom šermu Snina, zápasníckymi klubmi v meste Snina, taekwondo klubom Black Tiger
Snina, Pedagogicko-psychologickou poradňou, Vihorlatským osvetovým strediskom, Maticou
Slovenska, Rusínskou obrodou na Slovensku, Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom
mesta Snina, Radou mládeže Prešovského kraja a mestom Snina.
V rámci metodických aktivít spolupracovalo CVČ Snina s Iuventou Bratislava, organizáciou
Ministerstva školstva SR, ktorá zhromažďuje a spracováva informácie o činnosti rôznych
subjektov, aktívnych v oblasti práce s deťmi a mládežou v Slovenskej republike a v zahraničí,
zabezpečuje rozvoj práce s deťmi a mládežou formou výskumných a vzdelávacích aktivít
a podporuje mobilitu deti a mládeže a prácu s deťmi a mládežou na medzinárodnej úrovni.

Mgr. Michal Juško, riaditeľ CVČ
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Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, 1. mája 2533/12, 069 01 Snina
Centrum voľného času
1. mája 2533/12
069 01 Snina
V Snine 28.10.2021
Vec: Vyjadrenie Rady školského zariadenie pri CVČ v Snine ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia v školskom roku 2020/2021.
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia ochorenia COVID-19 aj v našom okrese Rada
školského zariadenia pri Centre voľného času v Snine tentokrát nerokovala na plánovanom
riadnom zasadnutí. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ, jej výsledkoch
a podmienkach školského zariadenia v školskom roku 2020/2021 obdržali všetci členovia rady
elektronickou poštou na preštudovanie dňa 27.10.2021, následne všetci členovia túto správu
schválili.
Rada školského zariadenia pri CVČ v Snine odporúča túto správu zriaďovateľovi schváliť.

Vlasta Ocetníková
predsedníčka rady ŠZ
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