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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   

                            Mgr. Katarína Václavová, pedagogický pracovník 

                            Marek Mirga, kurič-údrţbár 

                           

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. Mgr. 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 spravidla dvakrát za rok a jej činnosť sa 

riadi zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

Rada CVČ je pravidelne informovaná o všetkých dôleţitých zmenách 

v činnosti CVČ. 

mailto:cvc.rakusy@szm.sk
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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 a do januára 2013 sme mali v centre 

zapísané aj deti z iných obcí okresu Keţmarok. 

Od svojho vzniku zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 

prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeţe, vytvára 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 priebehu roka sa dokončila novostavba účelovej budovy CVČ 

v rómskej osade a v januári 2014 sa všetka činnosť aj inventár CVČ premiestnili 

do novej budovy, ktorú CVČ dostalo do správy od obce Rakúsy. V súvislosti 

s tým sa zmenili aj harmonogramy činnosti na jednotlivých dotknutých 

pracoviskách. Pre novú budovu sa vytvoril nový harmonogram činnosti, a nový 

prevádzková poriadok. Všetky prevádzkové náklady od januára 2014 hradí CVČ 

zo svojho rozpočtu. 

V školskom roku 2013/2014 pracovalo CVČ Rakúsy na týchto 

elokovaných pracoviskách: 

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

podľa nájomnej zmluvy 

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

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

Na elokovaných pracoviskách v školských budovách CVČ rozvíja svoju 

krúţkovú činnosť na základe dohody s riaditeľstvom ZŠ s MŠ. 

Budovu súp. číslo 504, má CVČ v prenájme podľa nájomnej zmluvy 

spolu s celým areálom – futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko bezplatne. Do 

decembra 2013. 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. Do konca decembra 2013 všetky 

prevádzkové náklady na budovu súp. č. 504 hradilo CVČ zo  svojho rozpočtu. 

Od januára 2014 platí pre budovu súp. č. 504 nový prevádzkový 

poriadok a CVČ je len jedným zo siedmich subjektov obce, ktoré ju vyuţívajú. 

Všetky prevádzkové náklady na budovu znáša obec. 

V januári 2013 došlo k zmene financovania centier voľného času, čo 

malo negatívny dopad na celkovú činnosť CVČ Rakúsy, ktorú sme boli nútení 

v januári 2013 zredukovať na polovicu. V septembri 2013 sme zápis do CVČ 

realizovali na úrovni druhého polroka školského roka 2012/2013.  
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PRAVIDELNÁ KRÚŢKOVÁ ČINNOSŤ 

 

Do pravidelnej krúţkovej činnosti bolo na začiatku školského roka 

prihlásených 536 detí. Vzdelávacie poukazy odovzdalo rovnako 536 detí. 

Pravidelná krúţková činnosť sa realizovala v týchto budovách: 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v obci – 3 krúţkov 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v osade – 7 krúţkov 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v Keţmarku – 10 krúţkov 

- budova súp. č. 504 v obci  - 13 krúţkov 

- mimo obce – 1 krúţkov 

 

V školskom roku 2013/2014 pracovali v CVČ tieto krúţky v jednotlivých 

budovách: 

 
ZOZNAM KRÚŢKOV  V BUDOVE ZŠ S MŠ RAKÚSY   

 

1.  UČÍME SA S POČÍTAČOM Novotná  

2.  STRELECKÝ Uhlár 

3.  ZÁBAVA S POČÍTAČOM Klimková 

 

ZOZNAM KRÚŢKOV V BUDOVE CVČ Č. 504 
4.  MALÝ PRVÁK Badţová 

5.  SVET TANCA Jurašková 

6.  PRÍRODA OKOLO NÁS Václavová 

7.  POHYBOVÉ HRY  Václavová 

8.  ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL Václavová 

9.  S LOPTOU A LOPTIČKOU Václavová 

10.  POHYBOVÉ HRY 

A ZÁBAVNÉ AKTIVITY 

Václavová 

11.  STOLNÝ TENIS Mišalko  

12.  ROZHOVORY POD LAMPOU Václavová 

13.  ŠPORTOVÝ Suchý 

14.  TVORÍME A ČÍTAME Václavová 

15.  ŠIKOVNÝ PRVÁK Václavová 

16.  TANCOM K ZDRAVIU  Václavová 

 

ZOZNAM KRÚŢKOV V BUDOVE ZŠ S MŠ V OSADE Č. 260 

 
17.  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY A KOMUNIKÁCIE 

1 

Oháleková 

18.  HUDOBNO-DRAMATICKÝ 

 

Mišalko 

19.  MUZIKÁL Jurašková 

20.  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY A KOMUNIKÁCIE 

2 

Oháleková 
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21.  FAREBNÝ SVET V HRSTI Václavová  

22.  UMENIE RÚK A SRDCA Václavová 

23.  VEDENI DOMÁCNOSTI Jurašková 

 
ZOZNAM KRÚŢKOV V ŠKOLSKEJ BUDOVE V KEŢMARKU 

 
24.  III.A 

 
Krajňáková TVORÍME A KRESLÍME 

25.  II. B 

 
Bátorová SVET FARIEB 

26.  VI. Cš 

 
Leštinská Z KAŢDÉHO ROŢKU TROŠKU 

27.  II. A Vosovičová RADI TVORÍME 

28.  II. B Valenčíková VŠETKOVEDKO 

29.  II. A Tauchinová VESELO V PRÍRODE 

30.  II.Cš Česáková TVORIVÉ DIELNE 

31.  3. Dš Tondrová SPOLOČENSKÉ HRY A TVORIVÉ 

AKTIVITY 

32.  5. Cš Soľusová ŠIKOVNÍČEK 

33.  3. C Michlíková JAZYKOVEDKO 

 

ZOZNAM KRÚŢKOV V OBCI MLYNČEKY 

 

 

HRAVO-ZDRAVO  S FIT LOPTOU Mgr. Martina Tremba 

 

 

Krúţkovej činnosti sa okrem interných pedagogických zamestnancov 

venovalo 18 externých zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti.  

Celkový počet krúţkov bol 34. Do CVČ sme prijali len deti, ktoré 

odovzdali vzdelávací poukaz, príleţitostnú činnosť sme venovali všetkým deťom 

v obci. 

      V priebehu roka sme sa sťahovali do nových priestorov, preto bolo pomerne 

náročné zvládnuť krúţkovú činnosť mnohokrát v improvizovaných podmienkach. 

 Počas vykurovacej sezóny sme mali zamestnaného údrţbára –kuriča, ktorý 

ukončil pracovný pomer v apríli 2014. Opäť sme ho prijali počas leta na dohodu 

o vykonaní práce, keďţe interní zamestnanci si čerpali dovolenky a budova kvôli 

ostatnej činnosti nemohla ostať bez správcu. 

 

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, v druhom polroku prevaţne v okolí osady a na školskom dvore. 
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Prehľad akcií počas školského roka 2013/2014  

 

              September 

Prezentácia CVČ v osade 

Doba kamenná 1 

Doba kamenná 2 

Doba kamenná 3 

Hokejová zápas na štadióne v Poprade 

Október 

Koncert Martina Krausa 

Perníková chalúpka – divadlo Portál pre menšie deti 

Tanečná prezentácia CVČ 

Úcta k starším - osada 

Úcta k starším - obec 

Hokejová zápas Poprad-Zvolen na štadióne v Poprade 

November 

Detské kočovné divadlo Drak – muzikál ABBA 

Helloweenská párty 

Godzone Poprad 

Sušenie a príprava matriálu na výrobu vencov 

Výroba adventných vencov 

Katarínska disko párty 

       December 

Vianočná výzdoba 1 

Vianočná výzdoba 2 

Príprava na vianočnú besiedku 

Vianočná besiedka Keţmarok 

Hokejový zápas Poparad-Košice  

Mikulášska besiedka MŠ osada 

Vianočná radosť - Vlková 

Vianočná cesta – obecný park 

Január 

Novoročná diskopárty 

Deň tanca - osada 

Anjelik striebrovlások – dramatizácia 

Tanečná sobota 

Snehová zábava 

Čerta Káča – divadlo Cliperton 

Ušime si rukavice 

Február 

Veľký príbeh o láske - divadlo Na predmestí 

Valentínska disko párty 

Všetky moje deti – návšteva v kine Iskra 

Víkend so Saleziánmi  z Miletičky + karneval 
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Prejdime sa spolu – turistický pochod 

Marec 

Spoznávajme Keţmarok a naše pamiatky 

Cyklistický chodník 

Taneční popoludnie 

Príbeh o sv. Antonovi – videoprojekcia 

Lamačské chvály – koncert za odmenu v Keţmarku 

Apríl 

Deň tanca – generálka pred súťaţou 

Deň tanca Svit 2014 

Muzikál Jeţišova cesta k našej spáse Rakúsy 

Muzikál Jeţišova cesta k našej spáse Mlynčeky 

Máj 

Náučný chodník – prebúdzanie prírody 

Jún 

Deň detí  

Divadlo na predmestí 

Návšteva Keţmarského hradu spojená s rozprávkou 

Společný koncert ZUŠ as CVČ v obecnom parku 

Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 

Výlet do Starej Ĺubovne na hrad a do skanzenu 

Výlet na Oravský hrad-Zuberec-Námestovo-Klin 

Júl -August 

Rómska púť Gaboltov 

Prímestský tábor Snehulienka 

 

  Činnosť centra voľného času sústredila na pravidelnú krúţkovú činnosť 

a organizovanie príleţitostných akcií. Značnú časť času na zabralo sťahovanie sa 

do novostavby v osade, zariaďovanie a ukladanie agendy, neskôr archivácia. Preto 

sme boli nútení uţ počas roka a hlavne počas prázdnin činnosť s deťmi obmedziť. 

Od januára sa činnosť postupne rozbiehala v novej budove účelovo postavenej pre 

činnosť centra voľného času. Prevádzka budovy CVČ bola v druhom polroku 

školského roka viacmenej skúšobná a k nej sa pridruţilo mnoţstvo aktivít, ktoré si 

vyţiadala miestna samomspráva. 

Multifunkčné ihrisko bolo v prvom polroku školského roka vyuţívané 

prevaţne staršími ţiakmi a mládeţou z obce aj z osady, v druhom polroku to uţ 

boli len dva krúţky CVČ, ktoré viedli učitelia ZŠ s MŠ ako externí zamestnanci 

CVČ. 

           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. V lete to bola Púť Rómov do 

Gaboltova, na ktorú sme pripravovali program. Pre deti bol najpútavejší zájazd na 

Oravu, ktorý sme zorganizovali vďaka sponzorským príspevkom aj vďaka 
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príspevkom rodičov. Navštívili sme oravský hrad, Námestovo, obec Klin 

a skanzen v Zuberci. 

 Školský rok sme absolvovali v zostave 2 interní pedagogickí zamestnanci 

vrátane riaditeľky a dvaja THP pracovníci. Z dôvodu šetrenia rozpočtu sme nemali 

zamestnanú upratovačku ale na upratovanie a dozor sme aj v tomto roku vyuţívali 

aktivačných zamestnancov obce. Počas leta sme sa snaţili vyčerpať dovolenku, 

ktorú sme počas stavby budovy nemohli čerpať. 

   

 

Prázdninová a letná činnosť 

 

 Za najvýznamnejšiu oblasť činnosti v rámci finančných moţností 

povaţujeme letný prímestský tábor v osade, ktorý nám pomáhajú zorganizovať uţ 

druhý rok Saleziáni s Miletičovej ulice v Bratislave. Aj tento rok sa tábor 

zorganizoval v posledný augustový týţdeň. Saleziáni bývali aj stravovali sa 

v budove CVČ v osade. 

          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 domácemu prostrediu a hlavne kvôli prístupu organizátorov, ktorých 

si deti veľmi obľúbili. 

  Počas leta sme zorganizovali aj tradičnú púť do Gaboltova. Program, 

ktorý sme s deťmi aj dospelými tento rok pripravovali na túto akciu, bol veľkou 

náboţenskou udalosťou a motiváciou pre všetkých účastníkov. Zúčastnili sa ho 

deti aj dospelí prevaţne z osady. 

  

 

 

 FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

 

v školskom roku 2013/2014 

Príjmy:  

 

 Rok 2013 Rok 2014 

Dotácia 20337,00 32 664,00 

Vzdelávacie 

poukazy 

6218,00 9 423,00 

Vlastné príjmy 1350,00 385,00 

Dotácia na 5% 

navýšenie platov 

454,24 0,00 

Spolu: 28 359,24 42 472,00 
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Výdavky : 

 

 Rok 2013 Rok 2014 

Mzdy 16 474,10 18 337,10 

Odvody  7 091,54 8 387,52 

Tovary a sluţby 18 596,29 9 264,11 

Z toho dohody 2 871,24 5 079,54 

PN 0,00 0,00 

Spolu: 45 033,17 41 068,27 

 

Vyuţitie vzdelávacích poukazov: 

 

 Rok 2013 Rok 2014 

Dohody 2 553,43 4 679,54 

Energie 2 330,48 435,56 

Odvody z dohôd 701,05 1 565,49 

Výpočtová tech. 1 052,50 0,00 

Všeob.mater. 547,86 254,28 

Uč.pomôcky 1 294,85 113,03 

Prepravné 40,00 0,00 

Údrţba výp.tech. 270,00 0,00 

Spolu: 8 790,17 7 047,90 

 
 

 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 €. Pozvaní umelci účinkovali vo všetkých 

školských budovách aj v budove CVČ a na javisku na školskom dvore. Javisko je 

súčasťou areálu CVČ a vyuţíva sa v priaznivom počasí na všetky spoločenské aj 

voľnočasové aktivity. 

 

  

 

PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ 

 

Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2013/2014 je zdokumentovaná: 

-   na fotografiách (CD, 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. 
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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. Snaţíme sa prispôsobovať svoju činnosť prevádzke školy 

tak, aby školské aktivity plynule prechádzali do aktivít voľnočasových.  

 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.  

 Počas roka sme prechádzali rôznymi zmenami, ktoré so sebou priniesli aj 

problémy a ťaţkosti, ale pozitívny prístup obce k nášmu zariadeniu nás podrţal 

v tom, aby sme to nevzdali. Navyše snahou obce bolo dokončiť budovu CVČ, čo 

sa aj podarilo. Budova slúţi deťom na voľnočasovú činnosť a dospelým na rôzne 

spoločenské aktivity, hlavne na omše. Budova sa skolaudovala koncom roka 2013. 

Po absolvovaní skúšobnej prevádzky v tomto školskom roku ju CVČ Rakúsy má 

dostať do správy a vytvoriť tam elokované pracovisko CVČ. Počas leta sa do 

budovy presťahovali aj terénne sociálne pracovníčky, ktoré tu budú mať svoje 

pracovisko aţ do skončenia prestavby budovy komunitného centra na adrese 

Rakúsy č. 258. 

 

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ Rakúsy 
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch  dňa 19. 9. 2014 

 

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 2013/2014  

Za Pedagogickú radu:     

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

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

                 Podpis zástupcov PR 

 

 

 

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa  1. 10. 2014 

 

      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 2013/2014  

 

 

      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 2013/2014 

 

 

 

 

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

   za zriaďovateľa 
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