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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 :  0905 650 955,  0911 262 311 

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

cvc.rakusy@gmail.com    

5. Údaje o zriaďovateľovi  zariadenia: obec Rakúsy 

6. Zamestnanci: Mgr. Monika  Jurašková, riaditeľka 

                            Lenka Malecová, ekonómka   

                            Mgr. Katarína Václavová, pedagogický pracovník na MD 

                            Marek Mirga, kurič-údržbár 

                            Mgr. Milan Jankura, pg. pracovník 

                           

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. 

 

mailto:cvc.rakusy@szm.sk
mailto:cvc.rakusy@gmail.com


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. Pavol Bialončík – 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 dôležitých 

zmenách v činnosti CVČ. 



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 mládeže 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 Kežmarok. Situácia sa 
zmenila v roku 2013, keď sme z dôvodu zmeny vo financovaní centier voľného 
času zrušili všetky krúžky v iných obciach. 

CVČ od svojho vzniku zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže, 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 takmer všetka činnosť CVČ Rakúsy sa od septembra 2014 sústreďuje 
v budove č. 250 v rómskej osade, ktorá bola postavená ako účelová budova CVČ 
a je prispôsobená voľnočasovým aktivitám v podmienkach špecifických pre 
osadu. Zároveň slúži aj na pastoráciu a rôzne aktivity samosprávy.  

Od júla 2014  z dôvodu prestavby Komunitného centra v osade sme 
mali na poschodí v budove kanceláriu terénnych sociálnych pracovníčok. 
Budova bola v prevádzke nepretržite od rána od 7,00 h do večera do 20,00 h. 

Prevádzka budovy a jej návštevnosť si vyžaduje zvýšené nároky na 
organizáciu, upratovanie a dozor, preto do činnosti zapájame aj aktivačných 
zamestnancov obce, ktorí pomáhajú interným zamestnancom CVČ. V šk. roku 
2014/2015 sme zamestnali aj troch zamestnancov využijúc nástroje aktívnej 
politiky trhu práce v pracovných pozíciách pedagogický pracovník, upratovačka 
a asistentka. 

  
V školskom roku 2014/2015 pracovalo CVČ Rakúsy na týchto 

elokovaných pracoviskách: 
- obecná budova  súp. č. 504 vrátane futbalového a multifunkčného ihriska podľa 

nájomnej zmluvy  
- budova CVČ v osade súp. č. 250 
- priestory budovy ZS s MŠ Rakúsy súp. č. 260 v časti obce Rakúsy-osada 

Na elokovaných pracoviskách v školských budovách CVČ rozvíja svoju 
krúžkovú činnosť na základe dohody s riaditeľstvom ZŠ s MŠ. 

Budovu súp. č. 250 má CVČ v správe. Všetky prevádzkové náklady od 
januára 2014 hradí CVČ zo svojho rozpočtu.  

 



Pre budovu súp. č. 504 platí od januára 2014 nový prevádzkový 
poriadok a CVČ je len jedným zo siedmich subjektov obce, ktoré ju využívajú. 
Všetky prevádzkové náklady na budovu znáša obec. 

  
  

 
PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

 
Do pravidelnej krúžkovej činnosti bolo na začiatku školského roka 

prihlásených 534 detí. Vzdelávacie poukazy odovzdalo rovnako 534 detí. 
Pravidelná krúžková činnosť sa realizovala v týchto budovách: 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v obci – 2 krúžky 
- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v osade – 2 krúžkov 

 
V školskom roku 2014/2015 pracovali v CVČ tieto krúžky v jednotlivých 
budovách: 
 

Trieda  Názov krúžku Vyučujúci 

1.  Gospeláčik Jurašková 
2.  Spevácky Jurašková 

3.  Svet tanca 1 Jurašková  (Balická) 
4.  Svet tanca 2 Jurašková  (Balická) 

5.  Farebný svet v hrsti Václavová  (Bátoryová) 

6.  Príroda okolo nás Václavová (Bátoryová) 
7.  Farma Václavová(Bátoryová) 

8.  Vedenie domácnosti Václavová (Bátoryová) 
9.  Rozvoj grafomotoriky a komunikácie 3 Václavová (Bátoryová) 

10.  Všestranný žiačik Václavová (Bátoryová) 

11.  Tvoríme a kreslíme Václavová (Bátoryová) 

12.  Jazykovedko Václavová (Bátoryová) 

13.  Šikovný prvák Václavová  (Bátoryová) 

14.  Tvoríme a čítame Václavová  (Bátoryová) 

15.  Rozhovory pod lampou  Jankura 

16.  Stolný tenis Jankura 

17.  Turistický  Jankura 

18.  Zábava s počítačom Jankura 



19.  Varíme chutne a zdravo Václavová  (Bátoryová) 

20.  Umenie rúk a srdca Václavová  (Bátoryová) 

21.  Všetkovedko  Jankura 

22.  Šikovníček Jankura 

23.  Veselo v prírode Jankura 

24.  Pohybové hry a zábavné aktivity Jankura 

25.  Z každého rožka troška Václavová (Bátoryová) 

26.  Šitie a oprava odevov 1 Dovalová  

27.  Šitie a oprava odevov 2 Dovalová 

 

Budova ZŠ s MŠ v obci a osade 

28. Branno-sportový  Uhlár  

29. Sezónne športy  Suchý  

30. Rozvoj grafomotoriky a komunikácie 1 Oháleková  

31. Rozvoj grafomotoriky a komunikácie 2 Oháleková  

 

Krúžkovej činnosti sa venovali traja interní pedagogickí zamestnanci 
venovalo 5 externých zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti.  

Celkový počet krúžkov bol 31. Do CVČ sme prijali len deti, ktoré 
odovzdali vzdelávací poukaz, príležitostnú činnosť sme venovali všetkým 
deťom v obci. 
              V priebehu roka sa trošku menilo obsadenie vedenia krúžkov z dôvodu, 
že Mgr. K. Václavová odišla na MD a prijali sme aj jednu novú externistku na 
vedenie tanečných krúžkov.  
  Vedúci záujmovej činnosti využívajú pri práci knižný fond CVČ, ktorý 
tvorí zhruba 500 kníh. Niektoré sú zakúpené z rozpočtu CVČ, väčšina z nich je 
však darovaná. Po odchode vedúcej knižnice Mgr. Václavovej a Mgr. 
Bátoryovej, ktorá ju zastupovala počas 8 mesiacov, nám chýba pracovník, ktorý 
by tento knižný fond spravoval a motivoval deti k väčšej čitateľskej 
gramotnosti. Preto sa v budúcom školskom roku pokúsime nájsť človeka na 
túto pozíciu prostredníctvom úradu práce.  
 

 



PRÍLEŽITOSTNÁ ČINNOSŤ 

 Príležitostná činnosť sa vykonávala prevažne v budove CVČ, výchovné 
koncerty a vystúpenia sme organizovali v kinosále OcÚ Rakúsy, v budove ZŠ 
s MŠ v obci alebo vonku v obecnom parku a na javisku v osade. Podujatia 
branno-športového charakteru sme organizovali v blízkom okolí v prírode. 
 

Prehľad akcií počas školského roka 2014/2015  

SEPTEMBER 

Výtvarný deň 

Tanečný kasting – 1. kolo 
Večerné premietanie rozprávky Ľadové kráľovstvo 

Tanečný kasting - 2. kolo 

OKTÓBER 
Mechúrik Koščúrik -  Kinosála Rakúsy 

Mechúrik Koščúrik – divadlo Na predmestí – kežmarská budova 
 

Večerné premietanie „Moje, tvoje, naše“ 
Jesenná Šarkaniáda 

Milionár – vodomostná súťaž 
Mechúrik Koščúrik – predstavenie v osade 

Večerné premietanie „Moje, tvoje , naše“ 

Milionár – vodomostná súťaž 
Večerné premietanie pre najmenších - Croodovci 

NOVEMBER  
Verejná generálka pre deti pred vystúpením v Spišskom podhradí 

Návšteva sociálnych pracovníkov z celého Slovenska  - kultúrny program 

Stolnotenisový  turnaj 
Verejná generálka pre dospelých  pred vystúpením v Spišskom podhradí 

Zájazd do Sp. Podhradia – kultúrne vystúpenie 
Večerné premietanie – Vystúpenie v Sp. Podhradí 

Godzone – zájazd – Aréna Poprad 
Večerné premietanie „Doba ľadová 4“ 

Večerné premietanie „Dovolenka TREJT“ - komédia 

Výroba adventných vencov 
DECEMBER 

Spoznaj Slovensko – vedomostná súťaž 
Večerné premietanie – Tintinove dobrodružstvá  

Hokejový zápas Poprad-Zvolen 



Vystúpenie Kesaj čhave v CVČ 
Pečene medovníkov s deťmi 

Hokejovýzápas Poprad-Martin 
Večerné premietanie – Prasiatko Brave 

Pečenie medovníkov s mamičkami 

Milionár – vedomostná súťaž 
Mikuláš  pre MŠ osada 

Filmový večer – Milerovci na Tripu 
Nácvik programu na silvestrovský večierok 

Silvestrovský večierok 
JANUÁR  

Let“s dance 

Prezentácia spomienkových fotiek  
Zlatá rybka – divadlo Cliperton   

Večerné predstavenie MAMA 
Burza šatstva 

Pečenie fánok 

Večerné premietanie – Na vlásku 
Milionár – vedomostná súťaž 

Večerné premietanie - Bojovník 
Stolnotenisový turnaj 

FEBRUÁR  

Spoznaj Slovensko – vedomostná súťaž 
Spoznaj Slovensko – vedomostná súťaž 

Večerné premietanie – Lets Dance 3 
Karneval 

Rozlúčka s pani zimou 
MAREC 

Klauniáda – divadlo Na doske – kinosála Rakúsy 

Klauniáda – divadlo Na doske – CVČ osada 
Večerné predstavenie – Ako vycvičiť Draka  

Seminár „Ľudské práva a chudoba“ – program pre medzinárodnú delegáciu 
Milionár – vedomostná súťaž 

Burza šatstva -  

Premietanie filmu Lets dance 4 
Premietanie filmu – Dobrodružstvá pána Peabodyho 

Stolnotenisový turnaj 
Premietanie filmu Ružový panter 

APRÍL  
Premietanie filmu – Herkules 



Festival tanca 2015 vo Svite 
Festival tanca 2015 vo Svite 

MÁJ 
Premietanie filmu Sedem trpaslíkov 

Deň matiek – kultúrny program 

Premietanie filmu Pidimuž v akcii 
Burza šatstva 

JÚN 
MDD – súťažno-zábavný program pre staršie deti 

MDD – súťažno-zábavný program pre menšie deti 
Stolnotenisový turnaj 

Premietanie filmu Asterix a Obelix 

Kúzelník Ivan Lúčanič 
Tri prasiatka – Spišské divadlo  

Tanečné vystúpenie Miroslav „Bruce“ Žilku 
Veľká letná hra 

JÚL - AUGUST 

Burza šatstva 
Soľ nad zlato  - prímestský tábor so saleziánmi 

 

  

 Činnosť centra voľného času sústredila na pravidelnú krúžkovú činnosť 
a organizovanie príležitostných akcií. Značnú časť činnosti CVČ zaberá 
pastorácia v osade, ktorá je zameraná na duchovný život v osade a popri nej sa 
rozvíjajú aj aktivity hudobno-dramatického charakteru. Vyžaduje si to naozaj 
náročnú organizáciu práce a činnosti v budove, ale celkovo to prispieva 
k zvyšovaniu duchovnej úrovne detí a mládeže v spojení s dospelými. Rozvíja sa 
tak spolupráca medzi rodinou a školou, medzi rodičmi a pedagógmi. 

      V tomto školskom roku sme kvôli nedostatku financií nezorganizovali 
žiadny zájazd okrem tanečných súťaží vo Svite, ktorý absolvujeme už niekoľko 
rokov. Vždy nás reprezentujú najtalentovanejšie deti, ktoré na súťaž pripravujú 
animátori z radov bývalých členov CVČ. 
 Školský rok sme absolvovali v zostave 3 interní pedagogickí zamestnanci 
vrátane riaditeľky (na 8 mesiacov sme zamestnali znevýhodnenú uchádzačku 
o zamestnanie) a dvaja THP pracovníci. Z dôvodu šetrenia rozpočtu sme mali 
zamestnanú upratovačku tiež z úradu práce, ale na upratovanie a dozor sme aj 
v tomto roku využívali aktivačných zamestnancov obce. Počas leta sme čerpali 
celozávodnú  dovolenku.  
   



 

Prázdninová a letná činnosť 

 Za najvýznamnejšiu oblasť činnosti v rámci finančných možností 
považujeme letný prímestský tábor v osade, ktorý nám pomáhajú zorganizovať 
už tretí rok Saleziáni s Miletičovej ulice v Bratislave. Aj tento rok sa tábor 
zorganizoval v posledný augustový týždeň. Saleziáni bývali aj stravovali sa 
v budove CVČ v osade.  
          Aktivity tábora boli náučné a formovali aj morálne vedomie detí. 
Napriek tomu, že zloženie 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. Animátorom z Bratislavy pomáhali 
tento rok domáci animátori z osady, čo posilnilo multikultúrne vzťahy medzi 
účastníkmi.  
   
  



 
FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

 

v školskom roku 2014/2015 

Príjmy:  

 

 Rok 2014 Rok 2015 

Dotácia 17 835,00 24 204,00 

Vzdelávacie poukazy 6 258,00 9 612,00 

Vlastné príjmy 55,00 0,00 

Dotácia  UPSVaR 

§50j a § 54 

0,00 6 227,22 

Spolu: 24 148,00 40 043,22 

 

 

Výdavky : 

 

 Rok 2014 Rok 2015 

Mzdy 16 152,34 22 880,13 

Odvody  6 342,40 8 746,04 

Tovary a služby 8 124,09 6 331,08 

Z toho dohody 1 484,88 1 307,12 

PN 0,00 0,00 

Spolu: 30 618,83 37 957,25 

 



Využitie vzdelávacích poukazov: 

 

 Rok 2014 Rok 2015 

Mzdy 3 250,00 5 906,00 

Odvody 1 884,51 2 501,28 

Dohody 1 084,88 1 204,72 

Energie 480,01 0,00 

Všeob.mater. 657,88 0,00 

Uč.pomôcky 1 218,10 0,00 

Ceny do súťaží 57,72 0,00 

Spolu: 8 633,10 9 612,00 

 

 

Veľkým prínosom boli kultúrne poukazy, ktorými sme disponovali a využívali 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 2 140 €. 

 

  

PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ 

 

Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2014/2015 je zdokumentovaná: -   

na fotografiách (nástenky, obecné noviny Spektrum) 

- videoprojekcia na DVD 
Naše činnosti sme prezentovali aj živými vystúpeniami na tradičných 

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

koncerty) aj príležitostných akciách a prezentáciách.  Výsledky činnosti 

výtvarných krúžkov sme prezentovali počas celého roka na nástenkách 

a výzdobe budovy CVČ. 

 



PLNENIE VYTÝČENÝCH CIEĽOV A ZÁMEROV  CVČ 

 

Cieľom nášho celoročného snaženia bolo prispievať k všestrannému 

rozvoju osobnosti mladého človeka nenásilnou a zábavnou formou,  

dobrovoľnou aktívnou účasťou na záujmových aktivitách. Zároveň sme sa 

snažili odpútať pozornosť mládeže od negatívnych javov, od pasívneho 

využívania voľného času. Ciele sa nám postupne darí plniť, keďže počet detí 

zapísaných na pravidelnú krúžkovú činnosť vzrástol.  

Pokiaľ ide o materiálne vybavenie a zabezpečovanie tejto činnosti, tak 

našou snahou bolo čo najviac využívať existujúce priestory CVČ.  CVČ sa 

v pomerne krátkom čase stalo neoddeliteľnou súčasťou života v osade. 

Prevádzka budovy je každý deň do 20.00 h večer, čo tieto deti veľmi vítajú. 

 Keďže členovia CVČ Rakúsy pochádzajú v prevažnej 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 súťaže, ale vďaka zábavnej forme sa 

rozbiehajú aj tieto náučné aktivity. Ťažko hovoriť o vylepšovaní materiálnych 

podmienok, ale snažíme sa primerane rozpočtu opravovať a hlavne šetriť  

materiálne vybavenie CVČ (knihy, hry, náučné filmy, výpočtová technika) a 

chceme sa zameriavať 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 dôležitá.  

 Počas roka sme sa stretávali aj s problémami a ťažkosťami, ale osobný ba 

až rodinný prístup všetkých zamestnancov CVČ k našej práci a budove, o ktorú 

sme sa snažili, nám pomohol všetko zvládnuť. Vieme, že naša činnosť 

a prevádzka budovy v osade si získala významný status, ktorý ocenili domáce aj 

zahraničné osobnosti, ktoré ju navštívili, a to nás povzbudzuje v našej práci. 

   

 

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ Rakúsy 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch  dňa 24. 9. 2013 



 

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 2014/2015  

Za Pedagogickú radu:                         

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

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

                 Podpis zástupcov PR 

 

 

 

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa  1. 10. 2015 

 

      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 2014/2015  

 

 

      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 2014/2015 

 

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

   za zriaďovateľa 



 

 


