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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  RAKÚSY 
 

 

SPRÁVA O  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH  

A PODMIENKACH  PRÁCE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

 

I. Základné identifikačné údaje  

a) 

1. Názov školského zariadenia : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RAKÚSY

  

         2. Adresa školského zariadenia :    Rakúsy 81, 059  76 

 

3. Telefónne a faxové čísla zariadenia :  0918 756 385,  0911 262 311 

   

4. Internetová a elektronická adresa :  cvc.rakusy@szm.sk   

     

5. Údaje o zriaďovateľovi  zariadenia: obec Rakúsy 

 

6. Zamestnanci:   Mgr. Monika  Jurašková, riaditeľka 

                          Lenka Malecová, ekonómka  do 26.11. 2011 MD 

                          Anna Szentiványiová, ekonómka – zástup. MD a RD 

                          Bc. Katarína Václavová, pedagogický pracovník 

                          Mgr. Zuzana Kraigerová, pedagogický pracovník do 31.5.2012 

                          Mgr. Jana Budzáková, pedagogický pracovník 

                          Maroš Mirga, údrţba, audiovizuálna  technika 

                          Renáta Mirgová, upratovačka do 31. 3. 2012 cez § 50i 

                          Martina Höcherová, pedagogický pracovník na MD 

                          Lenka Badţová, pedagogický pracovník na MD do 25. 8. 2012 

                          Mgr. Miriam Vojtaššáková, pedagogický pracovník od 1.4.2012 

                                                                       do 31.8.2012 

7. Údaje o rade školy: 

 

Rada CVČ bola zriadená podľa zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve na ustanovujúcej schôdzi po predchádzajúcich voľbách  

17. 1. 2008. Má 5 členov. 

 

1. Mgr. Anna Ratajová – predseda, delegovaný zástupca inej výchovno-    

                                         vzdelávacej inštitúcie  

2. Bc. Katarína Václavová – volený člen za zamestnancov 

3. Janka Blaščáková – delegovaný zástupca obce 

4. Peter Gábor – delegovaný zástupca obce 

5. Danka Polhošová – volený zástupca za rodičov  

 

Rada CVČ sa stretáva podľa potreby a jej činnosť sa riadi zákonom 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

mailto:cvc.rakusy@szm.sk


 3 

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNE PODMIENKY ČINNOSTI  

 

Centrum voľného času Rakúsy začalo svoju činnosť 1. 9. 2007. V súlade 

so zákonom č. 279/1993 o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov sa 

zaoberalo záujmovou činnosťou detí a mládeţe v obci Rakúsy, v januári 2008 

svoju činnosť  rozšírilo aj na obec Mlynčeky, v školskom roku 2008/2009 

prechodne  na obec Liptovská Teplička. Počas tohto prvého roka svojho 

fungovania zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom 

rozvoja záujmov detí a mládeţe, vytváralo podmienky na neformálne vzdelávanie 

prostredníctvom pravidelnej i nepravidelnej činnosti. 

Sídlo CVČ ostáva naďalej v budove ZŠ s MŠ v obci na adrese Rakúsy č. 

81, ale hlavná činnosť CVČ Rakúsy sa od septembra 2008 sústreďuje v budove 

bývalých šatní TJ, kde sú na to vytvorené najlepšie podmienky, keďţe budova je 

prispôsobená iba voľnočasovým aktivitám a v areáli sa nachádzajú aj dve ihriská.  

V školskom roku 2011/2012 pracovalo CVČ Rakúsy na týchto 

elokovaných pracoviskách: 

- obecná budova  súp. č. 504 vrátane futbalového a multifunkčného ihriska 

podľa nájomnej zmluvy 

- priestory budovy ZŠ s MŠ Rakúsy v obci súp. č. 55  

- priestory budovy ZS s MŠ Rakúsy súp. č. 260 v časti obce Rakúsy-osada 

- priestory komunitného centra súp. č. 258 v časti obce Rakúsy-osada 

- alokované priestory budovy ZŠ s MŠ v Keţmarku, Nad traťou 1, Keţmarok 

- priestory budovy ZŠ s MŠ Mlynčeky, Mlynčeky 15 

- priestory Vily Aurora  Mlynčekoch súp. č. 58 

 

Budovu bývalých šatní TJ, ktorej bolo pridelené súp. číslo 504, má CVČ 

v prenájme podľa nájomnej zmluvy spolu s celým areálom – futbalové ihrisko 

a multifunkčné ihrisko bezplatne. V budove má priestor na činnosť vytvorené 

stolnotenisové druţstvo Rakúsy podľa osobitnej dohody schválenej obcou. Táto 

organizácia má priestory poskytnuté bezplatne za podmienok, ţe bude rešpektovať 

prevádzkový poriadok budovy a spomínanú dohodu. 

Všetky prevádzkové náklady vrátane údrţby budovy a ihrísk (kosenie, 

oprava oplotenia, obrubníkov, opravy interiéru) znáša CVČ podľa podmienok 

v nájomnej zmluve. 

  

 

 

PRAVIDELNÁ KRÚŢKOVÁ ČINNOSŤ 

 

Do pravidelnej krúţkovej činnosti bolo na začiatku školského roka 

prihlásených 1023 detí. Vzdelávacie poukazy odovzdalo 493 detí. 

Pravidelná krúţková činnosť sa realizovala v týchto budovách: 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v obci – 7 krúţkov 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v osade – 5 krúţkov 

- budova komunitného centra v osade – 12 krúţkov 
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- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v Keţmarku – 18 krúţkov 

- budova CVČ v obci  - 19 krúţkov 

- mimo obce – 7 krúţkov 

 

V školskom roku 2011/2012 pracovali v CVČ tieto krúţky v jednotlivých 

budovách: 

 

Budova ZŠ s MŠ v obci  

 

1.  Práca s počítačom 1 Červeň 

2.  Angličtina pre najmenších Strišovská 

3.  Práca s počítačom 2 Mirga 

4.  Práca s počítačom 3 Mirga 

5.  Angličtina pre najmenších Strišovská 

6.  Práca s počítačom 2 Mirga 

7.  Biblické dejiny Červeň 

 

 

Budova MŠ v osade 

 

8.  Kreslím, lepím, maľujem Pisarčíková 

9.  Zábavné všeličo 2 Galliková  

10.  Čo tie rúčky vedia Kováčová  

11.  Pomáhaj mi, pastelka Regitková  

12.  V kráľovstve matemetiky Vosovičová  

 

Budova KC v osade 

 

13.  Hry na kaţdý deň 1 Kraigerová  

14.  Tance a hry 1 Kraigerová  

15.  Tance a hry 2 Kraigerová  

16.  Z rozprávky do rozprávky 2 Kraigerová  

17.  Internetová kaviareň Mirga  

18.  Výtvarné tvorivé dielne Budzáková  

19.  Ţivot  s farbami Budzáková 

20.  Zábavné všeličo  Václavová 

21.  Rozvíjame sa hrou Václavová  

22.  Spevácky 1 Jurašková 

23.  Hudba lieči  Jurašková 

24.  Šitie a oprava odevov 1 Dovalová 

 

 

 

 



 5 

Školská budova v Keţmarku 

 

25.  Z rozprávky do rozprávky 1 Höcherová 

26.   Hry na kaţdý deň 3 Kraigerová 

27.  Hry na kaţdý deň 4 Budzáková  

28.  Učíme sa komunikovať 1 Kraigerová 

29.  Rozvoj grafomotoriky Budzáková 

30.  Slovenčinár  Valenčíková 

31.  Literárno-dramatický Kekeliová 

32.  Rozvíjanie jemnej motoriky Kraigerová 

33.  Farebný svet v hrsti 1 Budzáková  

34.  Šikovné pršteky Soľusová 

35.  Z kaţdého roţku trošku Leštinská  

36.  Logopedický  Šimanská 

37.  Rómska hudba a tanec Höcherová  

38.  Pohybové hry a zábavné aktivity Kraigerová  

39.  Literárno-dramatický Kekeliová  

40.  Zahrajme sa spolu  Höcherová 

41.  Rozvoj grafomotoriky 2 Budzáková 

42.  Slovenčinár Valenčíková 
 

 

Budova CVČ v obci 
 

43.  Ihriskové športy Václavová  

44.  Stolný tenis 2 Mirga  

45.  Varenie 2 Budzáková 

46.  Angličtina pre najmenších 2 Václavová  

47.  Výtvarné práce a aranţovanie Budzáková  

48.  Aerobic  Birošíková  

49.  Stolný tenis 1 Václavová  

50.  Varenie 1 Václavová 

51.  Počítač – náš kamarát Budzáková  

52.  Zumba Kraigerová 

53.  Aerobic  Birošíková  

54.  Sezónne športy Václavová  

55.  Kalokagatia  Václavová  

56.  Turistický  Budzáková  

57.  Tanečný  Birošíková  

58.  Zahrajme sa spolu Václavová, Kraigerová, 

Höcherová 

59.  Šitie a oprava odevov Dovalová 

60.  Spevácky 2 Vdovjaková 

61.  Ľudové tance – formou sústredení Kovalčíková  
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Externé krúţky 

 

62.  Sezónny tenis Vojtaššáková  Mlynčeky 

63.  Pohybové hry Vojtaššáková  Mlynčeky 

64.  Netradičné športy  Vojtaššáková  Mlynčeky 

65.  Zumba  Birošíková Mlynčeky 

66.  Hasičský Mlynčeky Vojtaššák Mlynčeky 

67.  Turistický Mlynčeky Vojtaššáková  Mlynčeky 

68.  Angličtina hrou Ďurašová L. Teplička 

 

 

Krúţkovej činnosti sa okrem interných pedagogických zamestnancov 

venovalo 23 externých zamestnancov na dohodu. 

 

 

PRÍLEŢITOSTNÁ ČINNOSŤ 

 

 Príleţitostná činnosť sa vykonávala v areáli šatní TJ, v kinosále OcÚ 

Rakúsy, a na rôznych miestach v prírode v blízkom i vzdialenejšom okolí obce. 

 Väčšina príleţitostnej činnosti sa realizovala v areáli CVČ – v budove a na 

ihriskách.  

 

Prehľad akcií počas školského roka 

 

              September 

 Polepetko – divadlo Rakúsy 

Polepetko – divadlo  Mlynčeky 

Stanovačka Noc s Anadersenom 

Stanovačka – prezentácia podujatia Rómsky hlások 

Október 

Kúzelník Ivan – školská budova v Keţmarku 

Zber prírodnín 

Výroba vencov na sviatok Všetkých svätých 

Halloween 

Saxana a lexikón kúziel - návšteva kina v Keţmarku 

November 

Saxana a lexikón kúziel – návšteva kina v Keţmarku 

Návšteva bazéna 

Návšteva bazéna 

Deň študentstva – súťaţ 

Animátori v akcii – podujatie pre najmenších členov CVČ 
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Výroba adventných vencov 

Návšteva kina v Keţmarku - Cigán 

Burza šatstva 

Turnaj v stolnom tenise pre ţiakov stredných škôl 

Diskotéka 

Turnaj v stolnom tenise, mladší ţiaci 

December 

Divadlo Cliperton – Princezná so zlatou hviezdou 

Snehová kráľovná – divadelné predstavenie v Keţmarku 

Twilight sága 1 časť – pozeranie fiklmu v CVČ 

Mikulášska besiedka 

Twilight sága 2 časť – v CVČ 

Stridţí pochod na Luciu 

Mikuláš ,,osada“ 

Mikuláš ,,MŠ dedina“ 

Výroba vianočných ozdôb 

Pečenie vianočných medovníkov 

Burza šatstva 

Vianočná besiedka ,,ZŠ Rakúsy“ 

Vianočný koncert v obecnom parku 

Vianočný koncert ,,osada“ 

Január 

,, Zimná zábava“  na snehu 

Súťaţ o najkrajšiu snehovú sochu 

Súťaţ o najkrajšiu snehovú sochu ,,osada“ 

Animátori v akcii 

Januárový zimný pretek 

Február 

Spoločný deň ,,Rakúsy-Mlynčeky“ 

Fašiangové posedenie pre rodičov a deti 

Karnevalová diskotéka ,,osada“ 

Fašiangový pochod dedinou 

Deň prípravy na Rakúsy majú talent 

,,Rakúsy majú talent 2012“ 

Marec 

Jarné zdobenie CVČ 

,,Zlatý hrebeň“ – súťaţ o najkrajší účes 

Súťaţ ,,Deň tanca“ Svit 

Súťaţ ,,Deň tanca“ Svit 

Stanovačka pre tanečníkov „Deň tanca“ 

Súťaţ o najstaršiu knihu 

Zdobenie veľkonočných kraslíc 

Apríl 

Veľká predškolská hra (osada)  
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Rakúsy hľadajú superstar I. 

Výtvarná súťaţ ,, Jarné prebúdzanie prírody“ 

Máj 

Rakúsy hľadajú superstar II. 

,,Kúzelník Ivan“ osada 

,,Kúzelník Ivan“ Mlynčeky 

Protidrogové predstavenie 

Deň matiek ,,dedina“ 

,,Ţabí kráľ“ , divadlo na hojdačke (osada) 

Stredoveké hudobné nástroje – výchovný koncert v Keţmarku 

Jún 

Turistický pochod do Belianskej jaskyne 

Koncert Roba Šimku v osade 

Cirkus Muzikus - osada MŠ 

Cirkus Muzikus - Mlynčeky 

Poznávací zájazd do Košíc 

Burza šatstva v osade 

Kino – predstavenie Megamozog pre deti z obce 

Kino – Megamozog – pre deti z osady 

Turnaj v stolnom tenise 

Hurá prázdniny - súťaţ 

Júl 

Zber lesných plodov a varenie dţemu 

Turistický pochod do Tatranskej Lomnice 

Festrom Čičava 

August 

ZOO Spišská Nová Ves 

 

 Okrem týchto jednodňových podujatí sme počas prázdnin  organizovali tieto 

letné tábory: 

- prímestský tábor Rakúsy Šport-zdravie-krása- pre deti z obce 

- pobytový tábor Ostrov pokladov v Hnilčíku 

- prímestský tábor Talent je náš poklad pre deti z osady 

- prímestský tábor Mlynčeky pre deti z Mlynčekov a Rakús 

 

          Činnosť centra voľného času sústredila okrem pravidelnej krúţkovej 

činnosti a organizovaných príleţitostných akcií na klubovú činnosť, pri ktorej mali 

všetky deti moţnosť vo vyhradenom čase navštevovať centrum voľného času 

a venovať sa činnostiam podľa vlastného záujmu alebo podľa vedenia 

zamestnancov CVČ. Sobotný klub v obci pre menšie deti, ktorý viedla Bc. 

Katarína Václavová.  

Multifunkčné ihrisko bolo počas celého roka vyuţívané prevaţne 

staršími ţiakmi a mládeţou z obce aj z osady. 
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          V tomto roku sme zorganizovali štvrtý ročník podujatia Rakúsy majú talent, 

ktoré sa konalo 1. 3. 2012. Predsedom poroty bol spevák Milan Hrčka, ktorý 

krátky čas pôsobil aj ako externý zamestnanec nášho zariadenia. Ďalšími členmi 

poroty boli zástupcovia Rady CVČ, vedenia ZŠ s MŠ, pedagógovia, sociálni 

pracovníci a pani katechétka Vierka Krolčíková z Levoče. Podujatia sa aj tento rok 

zúčastnili iba rómske deti, čo bolo trochu smutné, ale z hľadiska zábavy bolo aj 

tak na čo pozerať. Splnilo svoj účel hlavne pre deti zo sociálne slabého prostredia, 

ktoré nemajú moţnosť ani sa inde uplatniť ani presadiť. Predseda poroty vystúpil 

ako  hlavný hosť programu a aj vďaka nemu prítomní diváci aj súťaţiaci zaţili 

dobrú zábavu. 

 Z vydarených akcií všeobecného spoločenského významu môţeme 

spomenúť ešte Vianočný koncert, ktorý sa konal vonku v obecnom parku a bol 

príjemným spestrením sviatočných vianočných dní.  

 Školský rok sme začínali v zostave 4 pedagogickí zamestnanci vrátane 

riaditeľky a dvaja THP pracovníci. Z dôvodu šetrenia rozpočtu sme vyuţili § 51 i 

a prijali sme na dobu určitú Mgr. Janu Budzákovú, ktorej pracovný pomer skončil 

v apríli 2012. Koncom mája však odišla do zahraničia Mgr. Zuzana Kraigerová, 

preto sme na jej miesto znovu prijali Mgr. Janu Budzákovú. Od novembra 2011 

ekonómku Lenku Malecovú počas MD zastupuje Anna Szentiványiová. Z dôvodu 

plánovaných aktivít na leto aj čerpaniu dovoleniek sme na dobu určitú prijali Mgr. 

Miriam Vojtaššákovú. V závere augusta sa do pracovného pomeru vrátila Bc. 

Lenka Badţová. 

 Za najvýznamnejšiu udalosť roka povaţujeme zahájenie výstavby budovy 

CVČ v osade. Stavbu budovy financuje obecný úrad z vlastného rozpočtu, CVČ sa 

na nákladoch podieľa aj priamo a to drobnými investíciami a financovaním 

pracovnej sily, ktorá má na starosti organizáciu prác. Aj v tomto roku sme 

obmedzovali akcie, ktoré by si vyţadovali zvýšené finančné nároky a obmedzili 

sme aj nákup inventára a pomôcok.  

 

Prázdninová a letná činnosť 

 

 Za najvýznamnejšiu oblasť činnosti v uplynulom roku povaţujeme spoločné 

podujatia detí a mládeţe z Mlynčekov a Rakús. Ich vyvrcholením bol farský tábor 

v Hnilčíku, ktorého sa zúčastnilo 31 detí a 5 pedagogických zamestnancov. Tábor 

bol mimoriadne vydarený a obsahovo naplnený na maximálnu moţnú mieru. 

Aktivity tábora boli náučné a formovali aj morálne vedomie detí. Napriek tomu, ţe 

zloţenie detí bolo vekovo aj povahovo veľmi rozdielne, spolupráca a vzájomné 

vzťahy v tábore fungovali bez problémov a nedorozumení určite aj vďaka 

skvelému vedeniu, celkovej organizácii tábora a v neposlednom rade aj vďaka 

vhodnému prostrediu. 

 Prímestské tábory osobitne pre deti z obce a deti z osady a z obce Mlynčeky 

boli vítané hlavne zo strany rodičov, ktorí sú zamestnaní a počas leta majú 

problém so zabezpečením programu pre deti. Tábory sme zamerali na rozvoj 

umeleckých aktivít, hry a šport. V rámci táborov sme zrealizovali umelecké 



 10 

workshopy, výlety na bicykloch do blízkeho okolia, stanovačku, opekačku, 

návštevu kina, plavárne, hľadanie pokladu atď.  

  

  

 

 

 FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

 

v školskom roku 2011/2012 

Príjmy:  

 

 Rok 2011 Rok 2012 Spolu  

Dotácia  15 381,50,- € 76 000,00,- € 91381,50,- € 

Dotácia UPSVaR 3 106,34,- € 0,00,- € 3 106,34,- € 

Vzdelávacie 

poukazy 

5 522,- € 8 266,- € 13 788,00,- € 

Spolu:             24 009,84,-€                84 266,- € 108 275,84,- € 
 

 

 

Výdavky : 

 

 Rok 2011 Rok 2012 Spolu  

Mzdy 23 376,56,- € 23 603,87,- € 46 980,43,- € 

Odvody  8 427,03,- € 8 358,55,- € 16 785,58,- € 

Tovary a sluţby 20 304,97,- € 21 457,23,- € 41 762,20,- € 

        Z toho dohody 6 014,49,- € 8 893,23,- € 14 907,72,- € 

   103 650,35,- € 

 

Vyuţitie vzdelávacích poukazov: 

 

 Rok 2011 Rok 2012 Spolu  

Dohody 8 266,00,- € 5 522,00,- € 13 788,00,- € 

   13 788,00,- € 

 

 
 

 Veľkým prínosom boli kultúrne poukazy, ktorými sme disponovali 

a vyuţívali ich počas celého roka na kultúrne vystúpenia rôznych umelcov a na 

vstupné do rôznych kultúrnych inštitúcií. Týmto spôsobom sme uhradili výchovne 

koncerty a akcie v hodnote cca 2 100 €. 
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PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ 

 

Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2011/2012 je zdokumentovaná: 

-   na fotografiách (nástenky, obecné noviny Spektrum) 

- videoprojekcia na DVD 

Naše činnosti sme prezentovali aj ţivými vystúpeniami na tradičných 

(Vianočná a Mikulášska besiedka, Deň matiek, prvé sväté prijímanie, výchovné 

koncerty) aj príleţitostných akciách a prezentáciách.  Výsledky činnosti 

výtvarných krúţkov sme prezentovali počas celého roka na nástenkách a výzdobe 

školských budov a budovy CVČ. 

 

PLNENIE VYTÝČENÝCH CIEĽOV A ZÁMEROV  CVČ 

 

Cieľom nášho celoročného snaţenia bolo prispievať k všestrannému rozvoju 

osobnosti mladého človeka nenásilnou a zábavnou formou,  dobrovoľnou aktívnou 

účasťou na záujmových aktivitách. Zároveň sme sa snaţili odpútať pozornosť 

mládeţe od negatívnych javov, od pasívneho vyuţívania voľného času. Ciele sa 

nám postupne darí plniť, keďţe počet detí zapísaných na pravidelnú krúţkovú 

činnosť vzrástol.  

Pokiaľ ide o materiálne vybavenie a zabezpečovanie tejto činnosti, tak 

našou snahou bolo čo najviac vyuţívať existujúce priestory ZŠ s MŠ, a budovu 

CVČ spolu s ihriskami. Oproti minulému školskému roku CVČ rozšírilo počet 

svojich interných zamestnancov na šesť, zníţil sa počet externých zamestnancov 

na dohodu, pretoţe CVČ vyuţíva pre rómske deti hlavne priestory základnej 

školy, kde je najlepšie prepojenie s deťmi prostredníctvom učiteľov ZŠ a zároveň 

je táto spolupráca dôleţitá pri zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

v keţmarskej budove ZŠ, ktorá je takto vyuţitá aj v popoludňajších hodinách.  

 Keďţe členovia CVČ Rakúsy pochádzajú v prevaţnej miere z málo 

podnetného a znevýhodneného sociálneho prostredia, prispôsobuje sa tomu aj 

činnosť CVČ. Dôraz kladieme na rozvoj manuálnych, grafomotorických 

a umeleckých zručností, na prosociálnu, ekologickú, mravnú výchovu a šport. 

Menšie zastúpenie majú vedomostné súťaţe. Postupným vylepšovaním 

materiálneho vybavenia CVČ (knihy, hry, náučné filmy, výpočtová technika) sa 

však chceme orientovať aj na rozvíjanie vedomostí a intelektu týchto detí. 

Organizovaním spoločných podujatí chceme v deťoch pestovať aj multikultúrnu 

výchovu a etnickú toleranciu. Táto oblasť sa nám javí ako zvlášť dôleţitá.  

 Výstavbou budovy CVČ v osade sa poskytne viac priestoru na realizáciu 

všetkých voľnočasových aktivít a rozšíria sa moţnosti pôsobenia na deti a mládeţ, 

ktoré majú doma len minimálne podmienky realizácie. 

 

 

 

 

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ Rakúsy 
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch  dňa 4. 10. 2012 

 

Stanovisko pedagogickej rady Centra voľného času v Rakúsoch  

 

Pedagogická rada školského zariadenia odporúča 

Rade CVČ v Rakúsoch s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

Centra voľného času za školský rok 2009/2010  

Za Pedagogickú radu:     

 ............................................. 

..................................................... 

                 Podpis zástupcov PR 

 

 

 

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa  4. 10. 2012 

 

      Stanovisko rady CVČ Rakúsy:  

      Rada školy odporúča 

      obci Rakúsy 

      s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

CVČ Rakúsy za školský rok 2009/2010  

 

 

      Mgr. Anna Ratajová.................................... 

               predseda Rady CVČ Rakúsy 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

obec Rakúsy  

s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

CVČ Rakúsy za školský rok 2009/2010 

 

 

 

 

      ...............................................................               

   za zriaďovateľa 
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DOHODA 

 

o poskytovaní priestorov CVČ stolnotenisovému druţstvu Rakúsy. 

 
 

Rozsah činnosti a priestory 

 

Pravidelná činnosť podľa harmonogramu  a rozpisu turnajov: 

 

14.  október 2012 – 14. apríl 2013 

 

termíny turnajov muţstva „A“ Rakúsy 
 

14. 10. 2012 

28. 10. 2012 

18. 11. 2012 

2.12. 2012 

16. 12. 2012 

20. 1. 2013 

27. 1. 2013 

17. 2. 2013 

10. 3. 2013 

24. 3. 2013 

14. 4. 2013 

 

 Veľká herňa –  streda – 18.00 – 20.00 h – tréningy 

                            nedeľa –   9.00 – 15.00 h - turnaje 

 Malá herňa 1 – vyuţíva sa ako šatňa počas turnajov podľa rozpisu muţstva 

„A“  

 Malá herňa 2 – miestnosť so sprchami – vyuţíva sa počas turnajov „A“ 

muţstva ako šatňa pre hostí. 

 Kuchynka – vyuţíva sa v nedeľu počas turnajov muţstva „A“ . 

 

Mimo pravidelnej činnosti je moţné vyuţívať priestory po dohode s riaditeľkou 

CVČ.  

 

Podmienky vyuţívania priestorov 

 

 Stolnotenisové druţstvo vyuţíva uvedené priestory a inventár kuchynky 

a po skončení činnosti (tréningy aj turnaje) dá miestnosti aj inventár do 

pôvodného stavu a na pôvodné miesto (skladacie stoly, malé štvorcové 

stolíky). Pouţívaný riad je potrebné po pouţití uloţiť do umývačky riadu. 

Zamestnanci CVČ pripravia veľkú herňu tak, aby vyhovovala 

podmienkam tréningu aj turnaja.  
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Kľúče od priestorov 

 

 Členovia stolnotenisového druţstva majú vlastné kľúče od vchodu do 

budovy a od veľkej herne. Ostatné priestory otvárajú pred turnajom 

zamestnanci CVČ. Budovu po skončení turnaja zamyká zodpovedný člen 

stolnotenisového druţstva. 

 

Osobitné dojednania 

 

 Pri splnení uvedených podmienok stolnotenisové druţstvo vyuţíva 

priestory CVČ bezplatne. Na športovú činnosť pouţíva stolnotenisové 

druţstvo výlučne svoj majetok.  

 Upratovanie v beţnom rozsahu zabezpečuje upratovačka CVČ. 

  Stolnotenisové druţstvo sa zároveň zaväzuje rešpektovať ostatné 

prevádzkové podmienky budovy (zákaz fajčiť v budove, šetrenie 

inventára CVČ ako aj priestorov budovy, napoškodzovanie majetku obce 

a CVČ).  

 Akékoľvek poškodenie majetku obce alebo CVČ sú povinní členovia 

stolnotenisového druţstva nahradiť v celom rozsahu. 

 Pri nedodrţaní tejto dohody sa so súhlasom obce vyuţívanie priestorov 

budovy na činnosť stolnotenisového druţstva končí. 

 

 

 

Za CVČ: Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ    ..................................  

 

Za stolnotenisové druţstvo: Ing. Peter Ploščica  .................................... 

 

Za obec: Ing. Bystrík Václav, starosta                       ................................ 

 

 

Ostatní členovia stolnotenisového druţstva: 

 

Muţstvo „A“ 

 

....................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. 

 

 

 

V Rakúsoch   2. 9. 2012 
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