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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 
       Bc. Richard Bureš – pedagogický pracovník od 01.01.2017 od 09.03.2017 
           Marek Mirga, kurič-údržbár do 31.1.2017 a od 21.8.2017 
           Mgr. Milan Jankura, pg. Pracovník 
           Július Iléš od 08.03.2016 do 08.12.2016 - §54 
           Ľubomíra Mirgová, upratovačka  
           Ján Mišalko od 08.03.2016 do 08.12.2016 - §54 
           Ján Mišalko, kurič od 1.2.2017 do 04.08. 2017 
    
Aktivační zamestnanci CVČ   vykonávajúci asistenciu a dozor na činnosti počas 

celého roka:     
 Július Ileš, Vladimír Polhoš, Marcela Oračková, Adriana PIštová, Lucia Pištová, 

Barbara Pištová, Cyril Polhoš, Roman Pišta, František Gábor, Dávid Gábor, Miroslav 
Polhoš, Oliver Mišalko, Zlatica Mižigárová, Rastislav MIžigár  

                           

  

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


 3 

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. Pavol Bjalončík – 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 všetka činnosť CVČ Rakúsy sa od septembra 2015 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. 
Do 4. Júna 2017 slúžila aj na pastoráciu a cirkevné aktivity. Podľa potreby tu 
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samospráva vykonáva rôzne aktivity. Pravidelne tu vykonvajú svoju činnosť aj 
detské lekárky MUDr. Janku a MUDr. Glatzová. 

V uplynulom školskom roku sme sa snažili  rozširovať účelové využitie 
budovy, zveľaďovať jej okolie. Prevádzka budovy a jej návštevnosť si vyžaduje 
zvýšené nároky na organizáciu, upratovanie a dozor, preto do činnosti 
zapájame aj aktivačných zamestnancov, ktorí pomáhajú interným 
zamestnancom CVČ. Od januára 2016 na základe vlastnej dohody o aktivačnej 
činnosti s UPSVaR Kežmarok pravidelne zamestnávame aktivačných 
zamestnancov. Vďaka týmto zamestnancom vykonávame práce aj nad rámec 
činnosti CVČ.  V mesiaci máj sme okrem pravidelnej činnosti v budove CVČ 
zamerali všetky svoje sily na sprevádzkovanie kaplnky na cintoríne, ktorá bola 
oficiálne otvorená 4. júna 2017 akciou 1. sväté prijímanie. Aktivační 
zamestnanci s čiastočnou pomocou rodičov prvoprijímajúcich detí zveľadili 
okolie budovy, aby bolo dôstojné na slávenie sv. omší a pohrebov. 

V školskom roku 2016/2017 pracovalo CVČ Rakúsy na jedinom 
elokovanom pracovisku a to v budove  súp. č. 250 v osade ba jeden krúžok 
pracoval v budove ZŠ s MŠ v obci. 

Budovu súp. č. 250 má CVČ v správe. Všetky prevádzkové náklady 
hradí CVČ zo svojho rozpočtu. Na ostatných elokovaných pracoviskách ani 
v tomto školskom roku CVČ svoju činnosť nevykonáva, hoci dohody o využívaní 
priestorov ostávajú naďalej v platnosti. Jeden krúžok sa realizoval v základnej 
škole v obci, kde má CVČ stále svoje sídlo. 

 V areáli CVČ v osade má CVČ umiestnené javisko, plechovú garáž 
slúžiacu na inventár údržby, pracovné náradie a pracovné pomôcky väčších 
rozmerov. Vedľa budovy je vybudované detské Workoutové (preliezačkové) 
ihrisko, na ktorom sa realizujú telovýchovné krúžky pre starších žiakov aj 
zábavné aktivity pre maličkých. 
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PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 
 
Do pravidelnej krúžkovej činnosti bolo na začiatku školského roka 

prihlásených 572 detí. Vzdelávacie poukazy odovzdalo rovnako 572 detí. 
Pravidelná krúžková činnosť sa realizovala v 24 krúžkoch, ktoré všetky 

pracovali v osade v budove CVČ. 
 
V školskom roku 2016/2017 pracovali v CVČ tieto krúžky: 
 

1.  Vedenie domácnosti a varenie PON Jurašková 

2.  Dokumentárny film DF Jurašková 

3.  Biblické dejiny v obrazoch BDO Jurašková 

4.  Tanečno-pohybová prípravka TPP Jurašková 

  

5.  VESELO V PRÍRODE  VVP Jankura 

6.  VŠETKOVEDKO VV Jankura 

7.  VŠESTRANNÝ ŽIAČIK PHZA Jankura 

8.  STOLNÝ TENIS STT Jankura 

9.  SEZÓNNE ŠPORTY SŠ Jankura 

10.  ZÁBAVA S POČÍTAČOM ZSP Jankura 

11.  Workout pre chlapcov WCH Jankura 

12.  Workout pre dievčatá WD Jankura 

13.  POHYBOVÉ HRY A ZÁBAVNÉ AKTIVITY PHZA Suchý 

14.  Rozvoj grafomotoriky a komunikácie TGK Gecelovská 

15.  Rozvíjame sa hrou RH Šoltisiková 

16.  Rozvíjame sa umením RU Kredatusová 

17.  Spevácky S Oračková 

18.  Zumba Z Oračková  
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19.  Hudobno-dramatický HD Oračková 

20.  Spoločenské hry a zábavné aktivity  ŠP Oračková 

21.  Príroda okolo nás D SHZA Martin Mišalko 

22.  Šikovný prvák D VZ Dávid Mirga 

23.  Jazykovedko D J Dávid Mirga 

24.  Svet tanca SVT  Mirgová 

25.  Rómska kultúra a tradície RKT Mirgová 

26.  Rozhovory pod lampou RPL Mirgová 

27.  Šitie a oprava odevov  D ŠOO  Oračko 

28.  Farebný svet v hrsti D FSH Oračko  

29.  Tvoríme a kreslíme D TAK Oračko  

30.  Správny farmár D SF Mirga Marek 

 
 
Krúžkovej činnosti sa venovali dvaja interní pedagogickí zamestnanci 

venovalo 6 externých zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a traja 
dobrovoľníci spolu s asistentmi. Krúžky boli dosť početné, ale vďaka asistentom 
sme zvládali aj tento počet.  

Do CVČ sme prijali len deti, ktoré odovzdali vzdelávací poukaz, 
príležitostnú činnosť sme venovali takmer výlučne rómskym deťom, keďže 
aktivity s nerómskymi deťmi prevzala pod svoj patronát kultúrna komisia pri 
OZ Rakúsy.  
              V priebehu roka sa trošku menilo obsadenie vedenia krúžkov z dôvodu, 
že sme nenašli vhodného pedagogického zamestnanca, ktorého by sme mohli 
zamestnať cez úrad práce. 
  Vedúci záujmovej činnosti využívali dostupné pomôcky a knižný fond 
CVČ, ktorý tvorí zhruba 500 kníh. Niektoré sú zakúpené z rozpočtu CVČ, väčšina 
z nich je však darovaná. Knihy boli využívané málo, pretože vedúci krúžkov mali 
iné zameranie. 
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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 2016/2017  

SEPTEMBER 

 Diecézna púť Rómov 

 Polepeto – dovadlo Clipperton 

 Ľadová sezóna – filmové predstavenie 

 Ninja korytnačky – filmové predstavenie 

 Kung-fu panda – filmové prestavenie 

 Milionár – vedomostná súťaž 

 Pexeso - hra 

OKTÓBER 

 Program pre starších - generálka 

 Bohoslovci v osade – motivačné stretnutie 

 Úcta k straším – posedenie rodičov a starých rodičov s programom 

 Filmové predstavenie  Mimoni 

 Filmové predstavenie Doba ľadová 5 

 Filmové predstavenie Karate Tiger 

 Milionár – vedomostná súťaž 

NOVEMBER 

 Pexeso – zábavná hra na obrazovke 

 GODZONE – koncert gospelových kapiel 

 Hallowen party – vyrezávadnie tekvíc 

 Adventné vence – príprava na advent 

 Milionár – vedomostná súťaž 

 Filmové predstavenie – Odvážna Viana 

 Pexeso – zábavná hra na obrazovke 

 Hokejová zápas Poprad – Nitra 

 Hokejová zápas Poprad – Košice 

 Šarkaniáda – púšťanie šarkanov 

DECEMBER 

 Filmové predstavenie Sám doma  

 Filmové predstavenie Sám doma 2 

 Na Luciu – zimné tradície našich predkov 

 Mikuláš v ZŠ 

 Mikuláš v CVČ 

 Mikuláš v MŠ 

 Milionár – vedomostná súťaž 

 Vianočný Betlehem – bábkové divadlo Babadlo  
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JANUÁR 

 Pexeso – zábavná hra na obrazovke 

 Filmový večer – Tajný život maznáčikov 

 Filmové prestavenie Hľadá sa Dory 

FEBRUÁR 

 ZOOtropolis – filmový večer 

 Milionár – vedomostná súťaž 

 Pexeso – zábavná hra 

 Autoškola – náučný program pre deti 

MAREC 

 Stolno-tenisový turnaj -  štvorhra 

 Autoškola – dopravná výchova pre deti 

 Pexeso – zábavná hra na obrazovke 

 Hokejov zápas Poprad – Zvolen 

 Vesmírniček – astronómia pre najmenších 

 Vesmír  - astronómia pre žiakov 

 Filmový večer – Ninja korytnačky  2 

APRÍL 

 Stolnotenisový turnaj – štvorhra 

 Hokejový zápas – Slovensko-Kanada 

 Autoškola – dopravná výchova pre deti 

 Pí a jeho život – filmové predstavenie 

 Deň Rómov – spoločenská udalosť 

 Milionár – vedomostná súťaž 

 Pexeso – zábavná hra 

 Janko a Marienka – Divadlo zo šuflíka 

MÁJ 

 Deň matiek 

 Autoškola – dopravná výchova pre deti 

 Milionár – vedomostná súťaž 

 Pexeso – zábavná hra 

JÚN 

 Hokejbalový turnaj pre dospelých 

 Hokejbalový turnaj pre deti 

 Splav Dunajca – výlet do Červeného kláštora 

JÚL – AUGUST 

 Futbalový turnaj 

 Rómska púť do Gaboltova 

 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 
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k zvyšovaniu duchovnej úrovne detí a mládeže v spojení s dospelými. Rozvíja sa 
tak spolupráca medzi rodinou a školou, medzi rodičmi a pedagógmi. Aj zájazdy, 
ktoré sme počas roka zorganizovali, boli náboženského charakteru a účastníci – 
deti aj dospelí – si náklady hradia z vlastných prostriedkov. 

      Vďaka podpore samosprávy, ktorá sa premietla do navýšenia rozpočtu 
na tento rok sme mohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a vylepšiť aj 
materiálno-technické podmienky v zariadení. Počas leta sme čerpali minimálne 
dovolenku, celý júl sme sa venovali voľnej prázdninovej činnosti s deťmi, 
upravovali sme terén v objekte, a údržbu budovy. August bol venovaný 
príprave prímestského tábora so saleziánmi.  
 Školský rok sme zahájili v zostave 2 interní pedagogickí zamestnanci 
vrátane riaditeľky  a dvaja THP pracovníci, v marci pribudli traja asistenti na 
čiastočný úväzok zamestnaní prostredníctvom úradu práce podľa §54 s 5-
percentným spolufinancovaním CVČ.  Od januára zamestnávame aj vlastných 
aktivačných zamestnancov podľa  §52 a §12. Naša politika zamestnanosti 
uprednostňuje domácich ľudí, ktorí postupne získavajú pracovné skúsenosti 
a budujú si autoritu v domácom prostredí. Zapájaním animátorov do činnosti 
motivujeme mladých ľudí, aby si dopĺňali vzdelanie a aby sa mohli uplatniť 
v domácom prostredí ako aktívni a kvalifikovaní zamestnanci. Aktívne 
spolupracujeme so zástupcami katolíckej cirkvi a zapájame do spolupráce 
všetky vekové kategórie obyvateľov osady s cieľom pozdvihnúť ich životnú 
a morálnu úroveň.  
   

Prázdninová a letná činnosť 

 Za najvýznamnejšiu oblasť činnosti považujeme letný prímestský tábor 
v osade, ktorý nám pomáhajú zorganizovať saleziánski dobrovoľníci 
z Miletičovej ulice v Bratislave. Aj tento rok to už bol piaty ročník tábora a 
zorganizoval sa v posledný augustový týždeň. Saleziáni bývali aj stravovali sa 
v budove CVČ v osade, vďaka vylepšenej finančnej situácii sme mohli zabezpečiť 
ich stravovanie z vlastného rozpočtu. Tento rok prišlo spolu až 13 animátorov, 
pretože sa tu radi vracajú, hoci nie všetci mohli byť na celom tábore. 
          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 
aj tento rok mladší domáci animátori z osady, čo opäť posilnilo multikultúrne 
vzťahy medzi účastníkmi.  
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FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

 

v školskom roku 2016/2017 

Príjmy:  

 

 Rok 2016 Rok 2017 

Dotácia 22 200,00 43 336,00 

Vzdelávacie poukazy 7 329,00 11 347,00 

Vlastné príjmy 785,07 444,00 

Dotácia  UPSVaR 

§50j, § 54 a § 52 

4 652,00 1 658,91 

Spolu: 34 966,07 56 785,91 

 

 

Výdavky : 

 

 Rok 2016 Rok 2017 

Mzdy 29 511,76 23 807,63 

Odvody  10 742,91 9  534,48 

Tovary a služby 16 496,05 9 921,21 

Z toho dohody 1 425,00 2 240,00 

PN 0,00 0,00 

Spolu: 56 750,72 43 263,32 
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Využitie vzdelávacích poukazov: 

 

 Rok 2016 Rok 2017 

Mzdy 2 704,80 6 379,81 

Odvody 1 132,30 2 942,19 

Dohody 535,00 2 025,00 

Všeobecný 

materiál + učebné 

pomôcky 

2 956,90 0,00 

Spolu: 7 329,00 11 347,00 

 

 

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, 

vstupné a tvorivé keramické dielne v hodnote 2 364 €. 

 

  

PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ 

 

Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2016/2017 je zdokumentovaná: -   

na fotografiách (nástenky, obecné noviny Spektrum) 

- videoprojekcia na DVD 
- web stránka 
- sociálne siete (facebook Amaro Gav Rakusy) 

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. 
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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 snažíme plniť, no mnoho závisí od 

profesionálneho vedenia činnosti a od pedagogického nasadenia zamestnancov 

pracujúcich v tomto špecifickom prostredí. Toto sa v novom školskom roku 

určite zlepší, keďže sa nám vrátia do pracovného pomeru dve skúsené 

a nadšené vychovávateľky. 

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. Vďaka navýšeniu rozpočtu od obce môžeme  

hovoriť aj o vylepšovaní materiálnych podmienok, hlavne pokiaľ ide o vonkajšie 

prostredie. Naďalej sa snažíme 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 
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch  dňa 26. 9. 2017 

 

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 2016/2017  

Za Pedagogickú radu:                         

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

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

                 Podpis zástupcov PR 

 

 

 

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa  29.9. 2017 

 

      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 2016/2017  

 

 

      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 2016/2017 

 

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

   za zriaďovateľa 
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