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Vyjadrenie Rady CVČ Elán:
Rada CVČ Elán odporúča zriaďovateľovi
schváliť – neschváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Centra voľného času Elán, Dončova 1441/1,
Ružomberok 034 01, za školský rok 2019/2020

.......................................................
Mgr. Viera Tokáriková
predseda Rady CVČ Elán

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Ružomberok
schvaľuje – neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času Elán, Dončova 1441/1, Ružomberok 034 01
za školský rok 2019/2020

.................................................
za zriaďovateľa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra
voľného času Elán, Dončova 1 / 1441, Ružomberok, 034 01, za školský rok 2019/2020

a) základné identifikačné údaje o zariadení:
1. Názov školského zariadenia. Centrum voľného času Elán
2. Adresa zariadenia: Dončova 1 / 1441, Ružomberok, 034 01
3. Kontakt: 0914 / 335 960 - riaditeľ

4. Internetové adresy

Web: www.cvcrk.sk
E-mail: riaditel@cvcrk.sk - riad.
juhasova@cvcrk.sk .-zást. riad.
tokarikova@cvcrk.sk – obl. prír. vied a tech.
cvcrbkkultura@gmail.com – obl. spol. vied
a kultúry
cvcrbksport@gmail.com – obl. športu a
telovýchovy
olosova@cvcrk.sk – ekon. prac.

5. Údaje o zriaďovateľovi:

Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku, Ružomberok, 034 01

6. Vedúci školského zariadenia:

Mgr. Pavol Svrček. riaditeľ
Ing. Tatiana Juhásová, zástupkyňa riaditeľa

7.1. Rada školského zariadenia:

Mgr. Viera Tokáriková, predseda
Iveta Olosová, za neped. prac. CVČ
Ing. Roman Zach, za poslancov mesta
Ing. Dagmar Majeríková, za mesto
Pavol Holubčík za rodičov

Počas školského roka sa v dôsledku pandémie uskutočnilo len jedno zasadnutie (24.
októbra 2019). Riaditeľ CVČ informoval o hlavných úlohách zariadenia v školskom roku
2019/2020. Podal zásadné informácie o Pedagogicko-organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na aktuálny šk. rok,
Koncepčnom zámere rozvoja školy 2019/2020 a 2020/2021 a o Profesijnom rozvoji v šk.
roku 2019/2020.
7.2
Klub rodičov pri CVČ Elán:
V minulom roku došlo k transformácii Rodičovskej rady pri Centre voľného času Elán
na Klub rodičov pri CVČ Elán (registrácia bola vykonaná 8.8. 2019). Prvým predsedom
združenia je Pavol Holubčík, narodený 4.8. 1977, trvalý pobyt: Papiernická 1787/3, 034 01
Ružomberok. V ostatnom období sa vykonávali úkony potrebné na rozbehnutie činnosti
združenia (ustanovenie orgánov, zriadenie účtu).

b) Počty detí v školskom zariadení:
Pravidelná záujmová činnosť
Počet ZÚ / počet členov ( k 1.10. 2019): 155 / 2.256
Počet ZÚ / počet členov ( k 12.6. 2020): 155 / 2.236

Príležitostná záujmová činnosť
Počet akcií spolu: 191
Počet účastníkov spolu: 14.665

Letné tábory
Počet: 2
Počet účastníkov: 65
Výlety s Elánom (realizované v dvoch dňoch)
Počet účastníkov: 24

c) Oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Elán
oblasť spoločenských vied a kultúry
oblasť športu a telovýchovy
oblasť prírodných vied a techniky

d) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov

pedagogickí zamestnanci
spolu počet: 5/5 (prepočítaný stav)
z toho kvalifikovaní: 5/5
nepedagogickí zamestnanci: 3

e) Aktivity zariadenia na verejnosti
Šarkaniáda (podujatie pre deti, Kalvária)
Beh okolo Sidorova
Karneval na ľade (podujatie pre deti, zimný štadión)

f) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2019/2020 inšpekcia
v Ružomberku nebola vykonaná.

Štátnou

školskou

inšpekciou

v CVČ

Elán

g) Priestorové a materiálno-technické podmienky zariadenia
CVČ Elán má dve pracoviská: objekt na Dončovej 1 (sídli tam aj riaditeľstvo) a objekt na
Plavisku 47, ktorý prešiel rekonštrukciou zameranou na zníženie energetickej náročnosti.
Pravidelnú i nepravidelnú záujmovú činnosť realizujeme tiež v elokovaných pracoviskách
(priestory MŠ, ZŠ, SŠ, objekty športových klubov a pod.).
Aj v školskom roku 2019/2020 sme v rámci možností materiálne vybavovali jednotlivé ZÚ, čo
sa hlavne v základných školách, kde fungujú krúžky CVČ, opäť stretlo s vysoko pozitívnou
odozvou.
To, že naše zariadenie je rozložené do dvoch od seba dosť vzdialených objektov, považujem
za istý hendikep. Materiálne a technicky je centrum vybavené na vysokej úrovni.

h) Údaje o finančnom zabezpečení
originálne kompetencie (dotácia mesto) – 64.000 eur.
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov (školné) – 2.472 eur. (obd. 1.1. – 30.6. 2020)
vzdelávacie poukazy – 27.897,40 eur. (k 30.6. 2020)
iné finančné prostriedky (finančné dotácie od obcí) – 12.571,90 eur (obd. 1.1. – 30.6. 2020)

i ) Sebahodnotenie (SWOT analýza)

Silné stránky ++
jasná filozofia zariadenia

kvalifikovanosť pedagogického kolektívu
organizačné schopnosti zamestnancov
kreatívnosť externých vedúcich
široké spektrum ponúkaných ZÚ
spokojnosť detí
vysoká organizačná úroveň predmetových olympiád a školských športových postupových
súťaží
dobré vzťahy s externými pracovníkmi
dobrá spolupráca s inštitúciami mesta a regiónu
propagácia činnosti
komunikácia s obcami

Silné stránky +
Zapájanie sa do projektovej činnosti
komunikácia medzi vedením CVČ a funkcionármi mesta
vzťahy medzi kolegami, pracovná klíma

Slabé stránky
komunikácia s rodičmi

Šance
zmapovať ďalších potenciálnych záujemcov o pravidelnú záujmovú činnosť
pre deti mesta ponúkať nové, zaujímavé podujatia
pritiahnuť väčší počet detí na akcie v čase prázdnin (jarné, jesenné...)
posilňovať pozitívnu verejnú mienku smerom k CVČ
pokúsiť sa získať viac finančných prostriedkov zo sponzorstva a z poukázania 2% dane
z príjmov fyzických a právnických osôb
Uplatnenie SWOT analýzy dáva možnosť sústrediť sa na:
ďalší rozvoj silných stránok zariadenia, rozvoj vlastných schopností, eliminovať resp.
minimalizovať vlastné slabiny
V Ružomberku 2.9. 2020

Mgr. Pavol Svrček
riaditeľ CVČ Elán

