
 
 
            VYHODNOCOVACIA  SPRÁVA  ZA  ŠKOLSKÝ  RO K  2008/2009 
 
 
 
ŠKOLSKĚ  ZARIADENIE: Centrum vo ľného času Elán 
Telefón, fax: 4 323 415 
Web: www.cvcrk.sk 
e- mail: cvcrbk@post.sk 
Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
 
1. VEDÚCI  ZAMESTNANCI: 
 
Mgr. Pavol Svrček, riaditeľ (do 15. augusta 2009) 
Katarína Bajtalová, zástupkyňa riaditeľa (od 15. augusta poverená vedením) 
 
2. PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI :  spolu počet: 7/7 
                                                              z toho kvalifikovaní: 7 
                                                              nekvalifikovaní: 0     z toho študujúci: 0  
                                                              dôchodcovia: 0  
 
 
3. ODBORNOSŤ  VYUČOVANIA : voľnočasové aktivity 
 
4. PREVÁDZKOVÍ  PRACOVNÍCI : spolu počet: 4/1,97 
 
5. RADA  ŠKOLY (PREDSEDA): Ing. Tatiana Juhásová 
 
6.RADA RODIČOV (PREDSEDA): Dalibor Šimko 
 
7. ŽIACI : spolu počet 
 
   K 15. septembru: 7 267 
   K 30. júnu: 7.313 
 
8. ABSOLVENTI  KVALIFIKA ČNEJ  SKÚŠKY 
 
I.   kvalif.: ukončené: 0                          prihlásení: 0 
II. kvalif.: ukončené :0                           prihlásení: 0 
Náhrada I. kvalif. skúšky: počet: 1 
 
 
9.VZDELÁVANIE  VEDÚCICH  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCO V 
 
Ukončení: 1 
Prebiehajúce: 0 
 
 



10. ĎALŠIE  VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 
 
Počet pedagógov, ktorí sa v školskom roku 2008/2009 vzdelávali: 

- cez MPC Banská Bystrica: 0 
- iné vzdelávacie inštitúcie:0 

 
 
11. PRIESTOROVÉ  VYBAVENIE  A MATERIÁLNO – TECHNICK É  PODMIENKY 
 
        Priestory v objekte na Plavisku č. 47 v zásade spĺňajú potreby na činnosti, ktoré v ňom 
realizujeme. Žiada sa však rozšíriť menšiu tanečnú miestnosť, nakoľko záujem detí o tanečné 
krúžky z roka na rok stúpa. Taktiež sa treba zaoberať myšlienkou dobudovania priľahlého 
športového objektu pri rieke Revúca, to však nie je v správe centra, ale mesta. 
         V objekte na Dončovej ulici č.1 sa v ostatnom školskom roku podarilo zrekonštruovať 
klubovú miestnosť, ktorá je zároveň učebňou (oprava stien a vymaľovanie) a vybaviť ju 
nábytkom, televízorom, videom a ďalšími didaktickými pomôckami. Ešte ku koncu 
predchádzajúceho školského roka sa urobila kompletná rekonštrukcia strechy budovy. 
Dôležitou úlohou v ďalšom období je kompletné vymaľovanie objektu zvonka.   
 
12. STRATEGICKÝ  CIE Ľ 
 
           Do roku 2012 získať pre pravidelnú činnosť centra aspoň 1.500 záujemcov, pokiaľ ide 
o tzv. kmeňových členov 
 
13. CIELE  A ICH  PLNENIE  V ŠKOLSKOM  ROKU  2008/2 009 
 
- rozšíriť krúžkovú ponuku centra a zvýšiť počet členov oproti minulému školskému roku 
- rozšíriť obsah a formy výchovmo – vzdelávacích aktivít v pravidelnej i nepravidelnej 
záujmovej činnosti 
 - zamerať sa na rozšírenie vekových a sociálnych skupín 
- udržať vysokú organizačnú úroveň predmetových olympiád  a športových postupových 
súťaží 
 
Vyhodnotenie plnenia, spôsob sledovania cieľa 
 
- rozšíriť krúžkovú ponuku sa nám podarilo predovšetkým skvalitnením propagácie a tiež 
zastrešením záujmových aktivít v Liptovskej Štiavnici a Hrboltovej pod CVČ 
- plánovaný počet kmeňových členov sme prekročili o 204  
 - rozšírili sme obsah a formy výchovno – vzdelávacieho procesu (pestrejšia a zaujímavejšia 
ponuka, orientácia na iné lokality)  
- rozšíriť vekové skupiny sa nám podarilo (niektoré tanečné skupiny a iné) 
- opäť sme mali ponuky aktivít pre deti Spojenej školy, Diagnostického centra a Detského  
domova v Ružomberku 
- organizácia predmetových olympiád a športových postupových súťaží bola na vysokej 
úrovni 
 
Sledovanie plnenia cieľov sme realizovali jednak podľa čiastkových štatistík ako aj 
hodnoteniami, ktoré sme potom rozoberali na pracovných poradách 
 
 



14. PROJEKTY 
 
Predovšetkým v dôsledku pracovnej vyťaženosti všetkých pracovníkov sme sa v školskom 
roku 2008/2009 do projektov nezapojili. V ďalšom období bude potrebné venovať pozornosť 
aj tejto oblasti. 
 
 
15. KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 
                                                  počet hospitácií: 26 
                                                  z toho ped. zamestnancov: 20 
                                                  prevádzkových zamestnancov: 6  
                                                  kontrola zo strany ŠŠI: 0 
 
16. ÚROVEŇ  VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA 
 
Silné stránky: jasná filozofia zariadenia, kreatívnosť a vysoké pracovné nasadenie interných 
a externých pracovníkov, výborná kooperácia s externými pracovníkmi, pomerne široké 
spektrum ponúkaných záujmových útvarov, široká a rôznorodá ponuka jednorazových 
podujatí, dobrá propagácia činnosti centra na verejnosti.  
 
Slabé stránky: výrazná prevaha orientácie krúžkových aktivít na základné školy a materské 
školy (anglický jazyk), slabšia komunikácia CVČ smerom k rodičom, pretrvávajúci nízky 
záujem žiakov o krúžky v oblasti prírodovedy. 
 
Možné šance: zmapovať ďalších potenciálnych záujemcov o pravidelnú činnosť centra, lepšia 
spolupráca vedenia CVČ s riaditeľmi škôl v otázke širšieho využívania krúžkovej ponuky 
centra pre ich žiakov, viac sa zapájať do projektov, umožniť ďalšie vzdelávanie pracovníkov. 
 
Možné riziká: vznik súkromných centier voľného času v meste, nedostatočná a nejednoznačná 
legislatíva týkajúca sa centier voľného času, nezodpovedajúce platobné ohodnotenie 
zamestnancov zariadenia. 
 
 
17. FINANČNÉ  A HMOTNÉ  ZABEZPE ČENIE  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  
ČINNOSTI 
 
(príloha)  
 
 
18. HODNOTIACA  SPRÁVA 
 
 
Súhrn pravidelnej záujmovej činnosti CVČ Elán  
 
Počet ZÚ: 401 
Počet členov: 7.313 
Predškolský vek: 352 
Do 15 rokov: 4.489 
Nad 15 rokov: 2.472 
Priemerný počet na 1 ZÚ: 18,24 



Súhrn príležitostnej záujmovej činnosti CVČ v školskom roku 2008/2009 
 
 
Počet akcií spolu: 634 
Počet účastníkov spolu: 34.018 
Počet akcií v sobotu a nedeľu: 110 
Počet účastníkov v S a N:  2.948 
Počet akcií odpoludnia:  219 
Počet účastníkov odpoludnia: 8.188 
Počet akcií dopoludnia: 305 
Počet účastníkov dopoludnia: 22.882 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. 2009                                             riaditeľ                                za zriaďovateľa 
....................                                     .........................                      .......................... 


