
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V CV Č ELÁN                                          
    ZA ŠKOLSKÝ  ROK  2011/12 
 
 
Školské zariadenie:   Centrum voľného času Elán, Dončova 1, Ružomberok 
Telefón, fax:               4 323 800, 4 304 208 (Dončova 1), 4 323 415 (Plavisko 47) 
Web:                            www.cvcrk.sk 
E- mail:                       cvcrbk.director@gmail.com, cvcrbksport@gmail.com 
Zriaďovateľ:              Mesto Ružomberok 
 
1.VEDÚCI  ZAMESTNANCI  

 
Mgr. Pavol Svrček, riaditeľ  
Katarína Bajtalová, zástupkyňa riaditeľa  
 
2. PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI    
 
spolu počet :    8/8 
z toho kvalifikovaní :   7/7 
nekvalifikovaný :   1  
dôchodcovia :   0  
 
3. ODBORNOSŤ  VYUČOVANIA  
 
Pedagogickí zamestnanci (okrem Michaely Mrázovej , študujúcej  VŠ pedagogického smeru) 
sú kvalifikovaní pre výkon pedagogickej a výchovnej práce v rámci voľno-časových aktivít 
s deťmi a mládežou. 
 
4. PREVÁDZKOVÍ  PRACOVNÍCI :  spolu počet: 5/3,83 (prepočítaný stav) 
  
 
5. RADA  ŠKOLY (PREDSEDA) :             Mgr. Zuzana Kederová 
 
6. RADA RODIČOV (PREDSEDA) :             Ivana Taračová 
 
7. POČET ČLENOV ZÁUJMOVÝCH  ÚTVAROV  
 
 K 15.09.2011 :  5 466- 1x / 440 ZÚ  
                           (3 054 prijatých vzdelávacích poukazov; počet žiakov, ktorí v školskom roku 
2010/2011 neabsolvovali 60 hodín záujmového vzdelávania 362  ) 
 K 15.06.2012 :  5 863 členov / 422  ZÚ ( zrušené KaE 6, TaP 1, ŠaTV 11 ZÚ ) 
                            
  
8. ABSOLVENTI  PRVEJ  A DRUHEJ  ATESTÁCIE  
 
I.   atestácia- absolvovaná:  0                                  prihlásení: 0 
II. atestácia- absolvovaná :  0 
Náhrada I. atestácie- počet: 2 (Mgr. Pavol Svrček, Ing. Tatiana Juhásová) 
 
 
 
 



VZDELÁVANIE  VEDÚCICH  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV  
 
 
Ukončené: 0            Študujúci: 2 (Ing. Tatiana Juhásová –  funkčné štúdium,                                                                 
                      Mgr. Pavol Svrček – inovačné štúdium)                                                        
 
10. ĎALŠIE  VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV  
 
Počet pedagógov, ktorí sa v školskom roku 2011/2012 vzdelávali: 

- cez MPC Žilina: 2 
- iné vzdelávacie inštitúcie: 0 

 
11. PRIESTOROVÉ  VYBAVENIE  A MATERIÁLNO – TECHNICK É  PODMIENKY  
 
        V priebehu školského roka 2011/2012 sme dostali do správy celú budovu na Plavisku č. 
47, to znamená aj prízemie, kde sa nachádza športová hala. Priestory v tomto objekte v zásade 
spĺňajú potreby na činnosti, ktoré v ňom realizujeme (športové a kultúrne aktivity). Žiadalo by 
sa rozšíriť malú tanečnú miestnosť, nakoľko záujem detí o tanečné krúžky z roka na rok 
stúpa, z technického hľadiska je to však prakticky nerealizovateľné. Preto bude treba hľadať 
alternatívne riešenie. Nevyhnutná bude výmena okien a dverí na hornom podlaží objektu za 
plastové, nakoľko súčasné drevené sú už dlhšie v nevyhovujúcom stave.   
        V budove na Dončovej 1 sa vymenili drevené vchodové dvere za plastové. Na prvom 
poschodí na chodbe sme si skrášlili steny pôsobivými maľbami študentov Školy úžitkového 
výtvarníctva.    
         Zverenie telocvične v  Malých Tatrách do správy CVČ (v predminulý školský rok) bolo 
rozhodne nevýhodným krokom pre naše zariadenie, keďže v tomto objekte centrum 
nerealizuje žiadnu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Navyše telocvičňa je v technicky kritickom 
stave. S uvedenými problémami by sa malo vedenie mesta vážne zaoberať.  
         Od 1. januára 2012 prešlo CVČ Elán na právnu subjektivitu, s čím súvisí aj väčšia 
zainteresovanosť centra na chode a údržbe jednotlivých objektov.  
 
12. STRATEGICKÝ  CIE Ľ 
 
          Hlavné ciele a formy stratégie vo výchovno-vzdelávacom procese CVČ Elán na 
najbližšie obdobie sú zahrnuté vo Výchovnom programe  na obdobie 2010-2014. 
      Aj v tomto školskom roku  niekoľko záujmových útvarov (ZÚ) pracovalo aj v susediacich 
okresoch (v zmysle Nariadenia vlády č. 531/2010 Z. z.). Za takéhoto stavu sme v počtoch 
členov v jednotlivých ZÚ zostali zhruba na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom školskom 
roku. Približne päť a pol tisíc členov (člen zapísaný len jedenkrát) je na počet pracovníkov 
centra, ktorí sa podieľajú na chode krúžkov pedagogicky alebo administratívne, na hranici 
únosnosti. Za daného stavu  zvyšovanie počtov členov v ZÚ  neodporúčam.  

CVČ Elán opäť spolupracovalo s KŠÚ Žilina pri organizovaní školských športových 
postupových súťaží, predmetových olympiád a ďalších súťaží vypísaných Ministerstvom 
školstva, vedy a výskumu SR. 
      . 
 
13. CIELE  A ICH  PLNENIE  V ŠKOLSKOM  ROKU  2011/2 012 
 
 
podarilo sa nám udržať počty členov v jednotlivých ZÚ na úrovni z predchádzajúceho roka   
rozšírili sme obsah a formy výchovno-vzdelávacieho procesu v pravidelnej i príležitostnej 
záujmovej činnosti 



udržala sa vysoká úroveň organizovania predmetových olympiád a športových postupových 
súťaží 
úspešne sa podaril prechod na právnu subjektivitu centra 
na vysokej úrovni sme zorganizovali 2. mestskú olympiádu 
výrazne sme zlepšili propagáciu činnosti CVČ 
pripravili sme brožúrku s výsledkami najlepších v predmetových olympiádach a postupových 
súťažiach 
 
 
14. PROJEKTY 
 
V tomto školskom  roku sa pokračovalo v projekte dlhodobých okresných florbalových líg 
družstiev žiakov ZŠ a SŠ, k čomu pribudla aj liga dospelých. Jednotlivé ligy vyvrcholili 
začiatkom júna.  
V súvislosti so získaním časti finančných prostriedkov na organizáciu 2. mestskej olympiády 
bol podaný projekt na MŠ SR, ktorý však nebol akceptovaný.   
 
 
15.  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 
 
počet hospitácií pedagogických zamestnancov:  
riaditeľ : 23 hospitácií v záujmových útvaroch 
zástupkyňa riaditeľa : 32 hospitácií v záujmových útvaroch, 1 hospitácia na akcii oddelenia 
kultúry a estetiky, 133 individuálnych metodických konzultácií a usmernení vedúcim ZÚ, 37 
kontrol celoročnej činnosti a zápisov v triednych knihách vedúcich ZÚ 
kontroly prevádzkových zamestnancov: priebežné kontroly činnosti, hlavne účtovné doklady, 
kontrola zo strany ŠŠI Žilina: 1 (následná kontrola) – Správa o výsledkoch inšpekčnej 
činnosti vykonanej dňa 5.10. 2012 bola doručená oddeleniu školstva a športu MÚ 
Ružomberok.    
kontrolór mesta: 0 
 
 
16. ÚROVEŇ  VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA 
 
Silné stránky: jasná filozofia zariadenia, kreatívnosť a vysoké pracovné nasadenie interných 
a externých pracovníkov, veľmi dobrá  kooperácia s externými pracovníkmi, široké spektrum 
ponúkaných záujmových útvarov, široká a rôznorodá ponuka jednorazových podujatí, dobrá 
propagácia činnosti centra na verejnosti, úspechy pri prezentácii činnosti, hlavne u tanečných 
záujmových útvarov.    
 
Slabé stránky:  pretrvávajúci nižší záujem žiakov o krúžky v oblasti techniky a prírodovedy, 
menší počet ZÚ vedených  internými vychovávateľmi  (aj keď pri tak malom počte  
vychovávateľov a pomerne veľkom počte príležitostných činností je zvýšenie počtu nimi 
vedených krúžkov prakticky nereálne), ubúdanie počtu členov ZÚ v jarných mesiacoch 
(celoslovenský trend). 
 
Možné šance: zmapovať ďalších potenciálnych záujemcov o pravidelnú činnosť centra, 
hlavne stredné školy v meste Ružomberok, viac sa zapájať do projektov, umožniť ďalšie 
vzdelávanie zamestnancov (ak bude adekvátna ponuka). 
 
Možné riziká: Pripravovaný návrh zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení, ak bude prijatý, by výrazne zasiahol do pôsobnosti centier voľného 



času. Obmedzil by tak vekové rozpätie potenciálnych členov ZÚ ( z 30 rokov na 15 rokov) 
a tiež územnú pôsobnosť centier.  Aj vzhľadom na rôzne nepredvídané riziká bude do 
budúcnosti nevyhnutná spoločná a racionálna filozofia zriaďovateľa, centra a škôl na území 
mesta či okresu. 
 
 
 
17. FINANČNÉ  A HMOTNÉ  ZABEZPE ČENIE  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  
ČINNOSTI 
 
Centrum je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá hospodári so samostatným rozpočtom 
vyčleneným zriaďovateľom. Rozpočet na rok 2012 vnímam vcelku ako vyvážený, čo 
potvrdzuje aj stav jeho čerpania k 30. 6. 2012.   
  
 
18. HODNOTIACA  SPRÁVA  
Súhrn pravidelnej záujmovej činnosti CVČ Elán v školskom roku 2011/2012 
 
Počet ZÚ:        440                               
Počet členov:                              5 466  
Predškolský vek:                   427 
Do 15 rokov:                                 4 328 
Nad 15 rokov:                       711 
Priemerný počet  na 1 ZÚ:           12,42 
 
Súhrn príležitostnej záujmovej činnosti CVČ Elán v školskom roku 2011/2012 
 
Počet akcií spolu :         457 
Počet účastníkov spolu :   32 375 
Počet akcií v sobotu a nedeľu :          24 
Počet účastníkov v S a N :       2 423 
Počet akcií odpoludnia :          179 
Počet účastníkov odpoludnia :          10  918 
Počet akcií dopoludnia :         278 
Počet účastníkov dopoludnia :           21 457 
 
Súhrn prázdninovej činnosti CVČ Elán v školskom roku 2011/2012 
 
Počet akcií :           20    
Počet účastníkov:                1 082 
    
Konkrétnejšie o činnosti jednotlivých oddelení v prílohách. 
 
Prílohy:  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia techniky a prírodovedy 
 
              2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia kultúry a estetiky 
 
              3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia športu a telesnej výchovy 
 
 
 
 



V Ružomberku  
 
Spracoval:     Mgr. Pavol Svrček                        Zriaďovateľ: 
            riaditeľ CVČ Elán 
 

                                     
                   
 
Za  Radu  CVČ : 


