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Centrum voľného času – Szabadidőközpont , Rozmarínová ul. č. 2 Komárno 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  

školský rok 2015/16 

 

Základné identifikačné údaje 

  

1. Názov zariadenia :   Centrum voľného času - Szabadidőközpont 

2. Adresa zariadenia:   Rozmarínová ul. č.2, 945 01 Komárno 

3. Telefónne číslo :    035/7730 396 

4. Internetová a elektronická adresa:  cvc@komarno.sk 

      cvckomarnokomarno@gmail.com 

5. Údaje o zriaďovateľovi :   Mesto Komárno 

      Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

6. Mená vedúcich zamestnancov zariadenia : 

       Mgr. Erika Sokolová  

Údaje o rade školy a poradných orgánoch zariadenia : 

Rada školského zariadenia pri CVČ Komárno : 9 členov 

 Marta Szabóová      – predseda Rady školského zariadenia 

 Mgr.František Dosúdil – člen za pedagogických pracovníkov 

 Katarína Szalaiová – členka za THP pracovníkov 

 Nikoleta Tadanayová – členka za rodičov 

 Ing. Iveta Petrušová – členka za rodičov 

 Ing. Mária Tovaryšová  – členka za rodičov do 20.6.2016 

 Alžbeta Kuszáková         - členka za rodičov od 20.6.2016 

 PhDr. Imrich Knirs         -  člen mestského zastupiteľstva  

 Ing.Zoltán Bujna   – člen mestského zastupiteľstva  

 Jana Mačicová                 - člen mestského zastupiteľstva   

mailto:cvckomarnokomarno@gmail.com


Pedagogická rada : 

Interní pracovníci 

 Mgr. Erika Sokolová         -   riaditeľka CVČ 

 Marta Szabóová  – výchovno – ped. pracovníčka 

 Bc. Eszter Bajkai   – výchovno – ped. pracovník 

 Mgr. Erika Sokolová  – výchovno – ped. pracovníčka 

 Katarína Takáčová   - výchovno – ped. pracovníčka do 28.2.2016 

 Sylvia Lengyelová              - výchovno – ped.pracovníčka od 1.3.2016 

 Mgr. František Dosúdil - výchovno – ped. pracovník 

Dobrovoľní pracovníci 

 Laura Páczer    – vedúca krúžku jogy a brušného tanca 

 Kornel Németh   – vedúci modelárskeho krúžku                  

 Mgr. Attila Ambrus  - tréner ŠŠS rýchlostná kanoistika   

 Pavol Náhlik    – tréner ŠŠS rýchlostná kanoistika  

 

 

Spolupráca s občianskymi združeniami a klubmi 

 

Pri Centre voľného času Komárno pracovali občianske združenia : 

 Odysea mysle Slovensko – celoslovenská asociácia OOTM zastúpené pedagogicko – 

výchovnými pracovníčkami Mgr. Erikou Sokolovou , Martou Szabóovou. 

 Klub modelárov, RC Comorra - členmi klubu sú bývalí vedúci a členovia 

modelárskych krúžkov . 

 Športové kluby : 
 

Klub rýchlostnej kanoistiky             Mgr. František Dosúdil 

Slovenská federácia KUNG FU  Ferenc Fűri 

 Občianske združenie KĽÚČ  Dr. Dana Maňasová  

 Občianske združenie SPOSA  p. Kajanová 

 

 

 

Údaje o počte návštevníkov školského zariadenia 



K 15. septembru 2015 CVČ zaregistrovalo 349 žiadostí o prijatie do 27 záujmových útvarov v 

CVČ. Z toho do 15 rokov bolo prijatých 66  žiadostí detí do 5 rokov 204 do 15 rokov a 79  

nad 15 rokov . 

Počet záujmových útvarov v školskom roku 2015/16 : 27 

z toho interní zamestnanci viedli - počet krúžkov:20    

z toho externí zamestnanci viedli - počet krúžkov: 7 krúžkov Montessori, Jóga, Pohyb moje 

hobby, modelársky, gymnastika, Kung-Fu, Stolný tenis 

Počet klubov : 6  Stolný tenis, Modelársky, Pohyb moje hobby, Jóga klub, Klub šitia, 

Patchwork 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov : 62 

 

Celková návštevnosť v školskom roku 2015/16 

Počet návštevníkov 7147 

Počet podujatí 83 

Počet záujmových útvarov 27 

Počet členov záujmových útvarov 302 

 

a) Pravidelná záujmová činnosť 

Počet záujmových útvarov 27 

Počet členov v záujmových útvaroch 302 

Interní pracovníci 6 

Dobrovoľní pracovníci  7 

 

 

Oblasť Jazykov Spol. 

vedy 

Vedy a 

techniky 

Kult. a 

umenia 

Telovýchovy  

a športu 

Rodičov 

a deti 

Ekologická 

výchova 

Spolu        

21 3 3 2 5 9 4 1 

 

b) Príležitostná činnosť 

Oblasť  Počet 

 so/ne Podujatí do 15 r. nad 15 r Účastník do  15 r. nad 15 r 

Jazykov 0 0 0 0 0 0 0 

Spoločenských vied 4 27 16 8 2242 1878 364 

Vedy a techniky 1 2 1 1 190 153 37 

Kultúry a umenia 7 13 7 5 2234 1201 1033 

Telovýchovy a športu 17 26 17 7 1704 1332 372 

Rodičov a detí 3 8 35 10 604 564 27 

Iné 7 7 7 1 173 15 158 

Spolu 39 83 67 16 7147 5288 1859 

 



c) Postupové súťaže 

                                                                   Počet 

Post. súť. Kat. MO MK Súťaží Účast. ZŠ Účast. SŠ Dosp. Spolu 

12 4 12 0 34 2519 291 371 3174 

 

 

d) Prázdninová činnosť 

Počet táborov       13 

Stálych       5 

Prímestských        5 

Počet táborov v zahraničí       3 

Počet účastníkov   210 

Počet pedagogických prac.     27 

 

Metodická činnosť 

 

 Semináre a odborné 

kurzy 

Konferencie Prednášky iných 

usporiadateľov 

Počet podujatí   6           5 

Počet účastníkov  108   

Počet dní, hodín   11 dni        14 hodín 

 

Vydané metodické materiály 

 

Počet titulov 1 

Metodické materiály vlastné 1 

Metodické materiály preklady 5 

Vydanie vlastného časopisu 1 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov 

 
a) Pedagogickí zamestnanci  

 

Interní zamestnanci Počet SŠ VŠ 

Pedagogickí zamestnanci 5 2 3 

 

Externí zamestnanci Počet Učiteľ TV Tréner Nekvalif. 

Zamestnanci na dohodu  0 0 0 0 

 

Dobrovoľníci Počet Tanec Šport Hudba Technika 

 10 2 2 1 1 

 

 



b) Nepedagogickí zamestnanci THP 

 

Zamestnanec Počet 4 

Hospodárka, administratívnych prac. 1  

Školníčka, upratovačka                1    

Upratovačka 1  

Údržbár –Stredisko rýchlostnej kanoistiky 1  

 

 

 

Stredisko rýchlostnej kanoistiky 

 

Mgr. František Dosúdil - interný pedagogický pracovník – starostlivosť o talentovanú mládež 

Mgr. František Dosúdil nastúpil 1. februára 2013 ako interný pedagogicko – výchovný 

pracovník  a mal na starosti talentovanú mládež.  

Zastával funkciu člena prezídia SZRK, vedúceho komisie vzdelávania a člena realizačného 

tímu juniorskej reprezentácie. 

Pod vedením Mgr. Františka Dosúdila pracujú dobrovoľní pracovníci, v školskom roku 

2015/16 dosahovali vynikajúce výsledky vo všetkých vekových kategóriách.. 

Ladislav Polhammer – interný pracovník – údržbár v stredisku rýchlostnej kanoistiky 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 Národný projekt  

 Škola rodinných financií – finančné vzdelávanie lektorov realizuje NDS- Mgr. Erika 

Sokolová, Marta Szabóová 

 Pedagogické štúdium SPgŠ Levice 1. ročník - Lengyelová Silvia 

 Tréner detských a mládežníckych tímov – Marta Szabóová, Mgr. Erika Sokolová 

 Školenie Mladiinfo ambasádori Slovenska IUVENTA - Žilina – Lengyelová Silvia 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti 

 

 Webová stránka www.cvckomarno.com 

 Sociálna sieť Facebook https://www.facebook.com/CVCKomarno/?fref=ts 

 Webová stránka ODYSEA MYSLE  www.odyseamysle.sk- propagácia činnosti, 

kreatívnej práce CVČ.  

 Zapojili sme sa do celoslovenského charitatívneho projektu „Zóna bez peňazí“ 

http://www.cvckomarno.com/
http://www.odyseamysle.sk-/


 Usporiadanie celoslovenského stretnutia kreatívnej mládeži v Komárne ( apríl 2016) 

 Propagácia činnosti Centra voľného času formou letákov, plagátov,  e-mailov pre školy  

a školské zariadenia, na webovej stránke mesta, okresnom týždenníku Delta, 

Komárňanských listoch, Komárňanskej televízii, regionálnej tlači, Naše noviny, 

Organizovanie postupových súťaží – vypracovanie propozícií v okresnom rozsahu 

 

 

Údaje o projektoch 

Vypracovaných 13 projektov pracovníčkami Centra voľného času v Komárne v spolupráci 

s OZ Odysea Mysle Slovensko Mgr. Erikou Sokolovou a Martou Szabóovou 43 % 

úspešnosťou. 

 Úspešné 

1. Burza nápadov  – Mesto Komárno 

2. „Rozprávkové Vianoce“- Mesto Komárno 

3. Škola rodinných financií – NDS 

4. „Nec arte nec marte“ –Mesto Komárno 

5. Rozprávkový festival detí – mesto Komárno 

 

Údaje o priestorových  a materiálno – technických podmienkach zariadenia 

 

Činnosť uskutočňovala v troch pavilónoch bývalej materskej školy postupne prispôsobené pre 

činnosť CVČ:   

Pavilón A   

 1 tanečná sála I., telocvičňa – zrkadlová sála 

 1 klubovňa na kultúrne podujatia 

 1 miestnosť šatňa  

 3 sklady 

 1 riaditeľňa 

 1 pracovňa 

 1 kancelária pre hospodársko - administratívnu pracovníčku 

 1 kuchynka 

 4 sociálne zariadenia 

 



Bývalá hospodárska časť budovy 

 1 tanečná sála II. – bývalá jedáleň, rekonštrukcia,  

 šatňa 

 1 Klub Zlatá brána 

 1 modelárska dielňa aj so skladovacími priestormi 

 práčovňa- miestnosť pre upratovačku  

 1 sklad  

 2 sociálne zariadenie Zlý technický stav , priestory premokajú - nevyhovujúca izolácia 

stropu, poškodené strešné okná.  

 

Pavilón B / jednoposchodová budova /  bola v priebehu školského roka vysťahovaná a 

následne odovzdaná do užívania CZŠ Mariánum.  

V priebehu školského roka boli vykonané drobné opravy vykonávané svojpomocne, väčšie 

hlásené MsÚ -  OŠaK, opravu vykonali pracovníci Comora servisu. 

Počas školského roka sme mali väčšiu haváriu vodovodného potrubia v pavilóne B čo 

spôsobilo obmedzenú prevádzku činnosti v záujmových krúžkoch . 

. 

O údržbu areálu sa starala školníčka . 

Do areálu vedú 2 vchodové bráničky, ktoré sa zamykajú, 3 veľké brány, ktoré sú zamknuté a 

otvárajú sa v prípade potreby. V školskom roku 2008/2009 bolo CVČ zabezpečené 

signalizačným bezpečnostným systémom  a zabezpečenie. 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti 

školského zariadenia 

CVČ Komárno je školské zariadenie bez právnej subjektivity, svojou hospodárskou a 

finančnou činnosťou podlieha zriaďovateľovi. CVČ je zariadenie bez právnej subjektivity, 

zriaďovateľom je Mesto Komárno .  

Hospodári s objemom finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte na kalendárny rok 

podľa zákona SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 531/2010 Z.z. o 

rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadenia vlády SR č. 443/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 



podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov.  

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a v zmysle rozpočtu sme hospodárili aj so štátnym príspevkom  

za uplatnené vzdelávacie poukazy. 

V školskom roku 2015/16 Centrum voľného času v Komárne dostalo od žiakov a študentov  

vzdelávacie poukazy v počte 62 kusov. Prostriedky boli využité v súlade s platnými 

predpismi. Termín pre prijímanie vzdelávacích poukazov pre školské zariadenie CVČ je 

nevyhovujúci.  

Poplatky za krúžkovú činnosť sme vyberali v súlade s metodickým usmernením 

a všeobecným záväzným nariadením Mesta Komárno č. 7/2008 a výška čiastočnej úhrady 

nákladov CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v súlade so zákonom č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. / viď. prílohu/. Získané financie sa odviedli do pokladne Mesta. 50% 

získaných financií čerpali krúžky podľa požiadavky na svoju činnosť. 

V školskom roku 2015/16  sme na základe zmluvy s Mestom Komárno prenajímali priestory 

v CVČ na pohybové aktivity širokej verejnosti . 

 

Vyhodnotenie a plnenie koncepčného cieľa 

 Pre prácu v centre je vypracovaný Výchovný program CVČ. Výchovný program sa stal 

základným dokumentom centra, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovnovzdelávacia, 

záujmová a rekreačná činnosť v centre. Špecifikom centra je, že na rozdiel od ostatných 

výchovno-vzdelávacích zariadení : - zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým pre deti a mládež, ktoré sa 

vzdelávajú v základných a stredných školách, a tak sa pripravujú na budúce povolanie, ale aj 

pre ich rodičov a iné osoby do veku 30 rokov, - rozvíja kompetencie detí určené v štátnom 

vzdelávacom programe, - realizuje širší okruh činností (napr. prázdninové a príležitostné 

činnosti, súťaže, olympiády, poradenské činnosti, voľnočasové aktivity pre verejnosť a pod.), 

- výchovnovzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci 

(vychovávatelia centra), externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. Centrum si vo 

výchovnom programe vymedzuje vlastné ciele a poslanie výchovy. Tieto ciele sú v súlade s 

cieľmi výchovy a vzdelávania deklarovanými v školskom zákone. 



 

Celoročná práca v Centre voľného času v Komárne sa niesla v duchu plnenia vytýčeného 

cieľa : Inovácia výchovy a vzdelávania v Centre voľného času Komárno so zameraním na 

kreatívna účelné využitie voľného času . Spojenie oblastí práce tak, aby zodpovedali záujmom 

detí , mládeže a zároveň plnili Koncepciu štátnej politiky práce detí a mládeže 2014-2020. 

Plán činnosti vychádzal z Výchovného programu CVČ „Otvor svoj svet, vykroč zo svojho 

tieňa!“ 

Vytýčený cieľ Centra voľného času v Komárne podnecoval deti a mladých ľudí na 

sebarealizáciu a využitie všetkých daností na účelné využitie voľného času, bola ponúknutá 

možnosť vyskúšania nového , neprebádaného a vykročiť do nepoznaného. 

 

Všetkými formami práce sme sa snažili ponúknuť a poskytnúť detskej a mládežníckej 

verejnosti  také aktivity vo voľnom čase, ktoré novými  a formami práce viedli k účelnému 

využitiu voľného času a podporovali ich kreativitu. 

 

 Celoročná práca sa obohatila programu kreativity 

 otvorený klub  

 mediálny klub pre mládež 

 podpora krúžku breaku, členmi, ktorého sú deti z ulice 

 krúžok SOS  

Zapojenie detí a mládeže do krúžkovej činnosti 

 Z plánovaných 35 krúžkov úspešne pracovalo 27 krúžkov  v počte 349 deťmi 

a mládežou. Centrum voľného času navštevovali aj 49 iných  osôb. Poskytli sme 

možnosť zapojenia do činnosti aj pre tých záujemcov, ktorí nedokázali uhradiť 

požadovaný príspevok.  

Organizovanie príťažlivých príležitostných podujatí  

 Je najsilnejšou stránkou práce CVČ v Komárne , do príležitostnej činnosti sme zapojili 

do  83 podujatí 7147 záujemcov . 

Organizovanie postupových súťaží 

 Z poverenia Okresného úradu v Nitre, odboru školstva sme zorganizovali ŠŠS –-

majstrovstvá okresu v Cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ , Štafetový beh M.Zavarskej 

Práca s mládežou 

 Mládež sa zapájala do Klubu tvorivej mládeže, pracovali v kreatívnej oblasti. 



 Úspešné podujatie bolo národné kolo Odysea mysle , spojila mládež, verejnosť 

a dobrovoľníkov v kreatívnej oblasti . Činnosť voľnočasových aktivít v CVČ ja jedna 

z možností drogovej prevencie . Podporovali sme ich návrhy a tvorivé nápady . Veľkým 

prínosom bolo podchytenie mladých ľudí z malopodnetného a sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorí využívali pomoc a poradenskú činnosť vo výchovnej práci. 

 V krúžku SOS pracovali deti a mládež znevýhodneného sociálneho prostredia. Deti a 

mládež z rómskej komunity si osvojovali zvyky, tance, piesne a kultúru etnika. Viedli 

sme deti a mládež ku finančnej gramotnosti. 

 Pracovníci CVČ využívali spoluprácu s IUVENTOU  ako metodickú , školiacu , 

informačnú a poradenskú inštitúciu – školenia, semináre, projekty KomPraxu. 

 Dobrovoľnícka činnosť sa využila v prípade vedenia krúžkov a pri organizovaní 

podujatí pre mládež.  

Práca s talentovanou mládežou 

 Pri CVČ pracovali 2 ŠŠS – kajak kanoe a basketbal 

 Za podchytenie a ďalší rast boli zodpovední 2 pedagógovia, 2 tréneri 1 údržbár. 

 CVČ bolo organizátorom školských športových  súťaží v oblasti športu. 

 Podporovali sme kreativitu u detí a mládeže. 

Činnosť otvoreného klubu 

 Otvorený klub pracoval denne od 13,00  - 16,00 hod. a bol využívaný deťmi ZŠ 

na relax   a využitie voľného času po vyučovaní 

Spolupráca s občianskymi združeniami. 

Do činnosti  CVČ sme počas celého roka zapájali deti a mládež aj z o znevýhodneného 

a sociálne slabého prostredia, spolupracovali sme so špeciálnymi školami , so ZMPM, OZ 

Kľúč, SPOSA. 

Z vytýčených cieľov  sme nesplnili : 

 založenie detského a mládežníckeho parlamentu- na školenie pre zodpovedných 

pracovníkov s detským a mládežníckym parlamentom bolo určené iba pre školských 

pracovníkov 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie činnosti Centra voľného času Komárno 

a) Pravidelná záujmová činnosť 

Centrum voľného času – Szabadidőközpont v Komárne vykonáva činnosť v školskom 

zariadení v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  , vyhláškou MŠ SR č.306/2009 o školskom 

klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe a všeobecným nariadením Mesta Komárno č. 5/2011, 

ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku  v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 

úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Komárno. Spôsob vyberania čiastočnej úhrady výdavkov spojený s pobytom dieťaťa 

v CVČ bol určený Ekonomickým odborom – oddelením hospodárenia školských zariadení 

MsÚ v Komárne. 

Na základe MŠ SR č.306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe § 6 odseku 1 a 2, 

písmena a) pracovalo v Centre voľného času Komárno 32 záujmových útvarov a 2 športové 

strediská s priemerným evidovaným počtom 336 členov záujmovej činnosti. ZÚ viedlo 6 

interných pedagogických pracovníkov, 5 externých a 10 dobrovoľných  pracovníkov. 

Pravidelná záujmová činnosť sa vykonáva v priestoroch CVČ Rozmarínová ul. č.2 

v Komárne a v telocvični ZŠ. Školské športová strediská pracovali v areáli rýchlostnej 

kanoistiky, v plavárni a v ŠH v Komárne. Mesačný počet členov záujmových útvarov bol 

pohyblivý na základe odhlášky a prihlášky nových členov. Uvedený počet je v súlade 

s mesačným hlásením na oddelenie hospodárenia školských zariadení MsÚ Komárno. 

Určený spôsob platby je pre CVČ nevýhodný, nakoľko je slabý dosah na rodičov , aby 

požadovanú sumu zaplatili v OTP banke, skôr sa osvedčila možnosť platby priamo 

u vedúcich ZÚ. 

Na nedoplatky boli rodičia upozorňovaní a vyzývaní na úhradu. 

Počas ZÚ činnosti sa členovia prihlásili a po obdržaní kódu úhradu neuskutočnili.  

Vedúci ZÚ neodmietli záujemcu o činnosť  alebo ani bývalých členov ZÚ, ktorí sa do CVČ 

sporadicky vrátia. 

 

 

 

 



 

Prehľad krúžkovej činnosti  

 

 

P.č 

 

Krúžok 

Počet 

členov 

 

Zodpovedný ped. 

 

Oblasť 

1. Slovenčina hrou pre 1.-4. r. ZŠ 11 Katarína Tkáčová jazykov 

2.  Konv. slov. jaz. pre 5.-9. r.ZŠ  13 Katarína Takáčová jazykov 

3.  „Tvoriváčik“ pre deti a rodičov 13 Katarína Takáčová spol.-vedná 

4.  „ Drobček“   4 Katarína Takáčová spol.-vedná 

5 Mesemátka  4 Bc. Eszter Bajkai Rodičia a deti 

6.  Otvorený klub pre deti a mládež  11 Katarína Takáčová spol.-vedná 

7.  Kurz patchworku   3 Bc. Eszter Bajkai vedy a techniky 

8.  Kurz šitia a strihov   5 Bc. Eszter Bajkai vedy a techniky 

9. Výtvarný krúžok pre ZŠ   31 Bc. Eszter Bajkai kult. a umenia 

10.  Baba mama klub KUCKÓ   10 Bc. Eszter Bajkai kult. a umenia 

11. Konverzácia v maď. jazyku   2 Bc. Eszter Bajkai jazykov 

12.  Kung-fu gymnastika   5 Füri Ferencz telov. a športu 

13. Plávanie pre MŠ   20 Mgr. Erika Sokolová telov. a športu 

14. Plávanie pre MŠ   12 Marta Szabóová telov. a športu 

15. OM- Moderné alt. divadlo   5 Mgr. Erika Sokolová vzdelávania 

16. Odysea mysle   5 Mgr. Erika Sokolová kult. a umenie 

17. Bábkové divadlo   5 Marta Szabóová spol.-vedná 

18. Pitypang tanečný 20 Bc.Eszter Bajkai Kultúra a umeni 

19.  Krúžok SOS 10 Marta Szabóová spol.-vedná 

20. Artkeramia    3 Marta Szabóová spol.-vedná 

21. Klub mladých   7  Mgr. Erika Sokolová Spol.- vedná 

22. Klub stolného teniesu    8 Mgr. Erika Sokolová telov. a športu 

23. Joga    8 Laura Pácer telov. a športu 

24. Stolný tenis pre ZŠ    8 Marta Szabóová Telovc a športu 

25. Škola tanca pre dospelých    8 Szlvia Veľká kult. a umenie 

26. HIP-HOP    5 Marta Szabóová kult. a umenie 

27. Montessori tvoriváčik    16 Helena Bereczová Deti a rodičia 

28. Klub modelárov  10 Németh Kornél vedy a techniky 

29. Krúžok modelárov    4 Németh Kornél vedy a techniky 

30. Pohyb moje hobby I. 

Pohyb moje hobby II. 
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Ing. M. Tovaryšová 

Mgr.Erika Sokolová 

telov. a športu 

 Spolu 306   

31. Škol. šport. str.- rýchl. kanoistika 66 Mgr. F. Dosúdil 

Mgr. A.Ambrus 

P. Náhlik. Ujváriová 

telov. a športu 

telov. a športu 

 

     

 Spolu ŠŠS 66   

     

 Spolu návštevníkov 372   

 

 

 



b) Príležitostná činnosť 

Centrum voľného času – Szabadidőközpont v Komárne vykonávala činnosť v školskom 

zariadení v súlade s platnou legislatívou. Na základe MŠ SR č.306/2009 o školskom klube 

detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve 

a stredisku odbornej praxe § 6 odseku 1,2 a 3 v školskom roku centrum voľného času  v 

školskom roku 2015/16 usporiadalo celkom 83 podujatí. Počet účastníkov na podujatiach bol 

7147. V sobotu bolo realizovaných 37  podujatí a v nedeľu 21 podujatí. Záujmové útvary 

prezentovali svoju činnosť na podujatiach organizovaných centrom, ale aj na podujatiach, 

ktoré organizoval MsÚ v Komárne, Mestské kultúrne stredisko, Okresné osvetové stredisko , 

IUVENTA, občianske združenia, a iné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou.  

V CVČ Komárno pracuje 5 oddelení, ktorých činnosť sa prelína. Vykonávaná činnosť sa 

uskutočňovala na základe vzájomnej spolupráce pedagogických pracovníkov počas celého 

školského roka aj v sobotu a v nedeľu (počet podujatí 58). Príležitostná činnosť sa 

uskutočňovala v súlade s celoročným plánom príležitostnej činnosti pre každé oddelenie. 

Na pripravované aktivity sme širokú verejnosť pozývali pomocou plagátov, ktoré sme 

zverejňovali v médiách a na nástenkách ZŠ a SŠ v meste. 

 Aktivity podporujúce prevenciu soc. - pat. javov, monitorovanie záujmovej činnosti 

a informačná a poradenská činnosť sa vykonávali pribežne počas celého školského roka . 

Vykonávali metodickú činnosť : 

Námety na činnosť na budovanie tímu, OMEROVÉ TÁRANINY – časopis programu OM, 

Prezentácia programu na rozvoj tvorivosti na medzinárodnej úrovni, Prezentácia Škola 

rodinných financií. 

V celoročnej práci sme sa venovali talentovaným deťom a mládeži, zabezpečovali sme 

tréningový proces v stredisku rýchlostnej kanoistiky, v plavárni a v telocvičniach pod 

vedením kvalifikovaných trénerov a učiteľov-trénerov. Tréneri rýchlostnej kanoistiky Pavol 

Náhlik, Attila Ambrus, pracovali ako dobrovoľní pracovníci CVČ. 

Vyhľadávali sme mladé talenty Malej mestskej olympiády v rámci, ktorej do súťaže boli 

zapojené deti mladšej vekovej kategórie (roč. 1-4 ZŠ). 

S  úspechom sme v školskom roku zorganizovali Národné kolo v kreatívnej oblasti Odysea 

mysle v Komárne  

Podľa plánu príležitostných činností každý mesiac bola pripravená príležitostná aktivita 

určená širokej verejnosti Advent- tradičné zvyky, Čakáme Vianoce, Fašiangy, Veľkonočné 

prekvapenie,..... 



Každoročne prispievame do programu Komárňanských dní rôznymi kultúrnymi, športovými 

a spoločenskovednými aktivitami : beh mládeže, výtvarná a literárna súťaž, športovo 

vedomostná súťaž....... 

Zoznam príležitostných podujatí v školskom roku  

2.9.  Deň otvorených dverí 

24.9. Workschop Mladých moderátorov 

30.9. MO v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ 

1.10. Otvorenie krúžkovej činnosti CVC 

14.10. Memoriál M. Zavarskej Majstrovstvá okresu SŠ 

16.10. Vševedkovia v CVČ 

20-22.10 Generace - vzdelávanie mládeže Chrudím 

24.10. Výlet bádateľov žitného ostrova Dropie  

4.11. Memoriál M. Zavarskej ZŠ  

6.11. Stretnutie s odbornou porotou súťaže krásy 

14.11. Jarmok dobrej zábavy  

13.11. Vševedkovia v CVČ - Veselo v CVC 

28.11. Stretnutie s dobrovoľníkmi Zóna bez peňazí 

27.11. Vševedkovia v CVČ 

5.12. Mikuláš v CVČ PITYPANG program 

5.12. Mikuláš v CVČ – zábavné popoludnie 

12.12. ADVENT v meste - v Dôstojníckom pavilóne 

12.12. Vianoce  - vystúpenie PITYPANG v meste 

9.12. Cakanie na Vianoce – tvorivé dielne  

14.12. Spomienkový večer D.Kanthovej 

19.12. Daruj Vianoce, Daruj lásku – vianočné posedenie 

8.1. Prázdninové hry - Ohňostroj zábavy 

16.1. Teambuilding pre dobrovoľníkov 

22.-24.1. Medzigeneračné vzdelávanie projekt GENERACE Jihlava 

22.1. Nulťáci v krajine tučniakov – hry , súťaže 

1.2. MONDAY-FUNDAY - prázdninové hry pre deti 

1.2. Detský karneval DD v CVČ 

14.2. Valentýnska párty  

23.2. Dropie SEV - EKO deň pozorovanie zimnej prírody 

25.2. Wellness - rekreačný deň v Patinciach 

22.2. Dramatické hry , Rolové hry  preventívny projekt OM - 3 dni 

11.3. Vševedkovia v CVČ Tvorivé dielne „Príchod Jari“ 

19.3. Workshop „Veľkonočné prekvapenie „ 

26.3. Stretnutie dobrovoľníkov  

30.3. Generálna divadelná skúška OM 

1.4. 

Školenia prezentácia OM  
„ NEC ARTE NEC MARTE“ 
projekt 

2.4. Národné kolo OM - prezentácia projektov  

2.4. Selfie Párty  

3.4. Vyhodnocovací ceremoniál, prezentácia CVC 



28.4. Okresná súťaž mladých záchranárov 

28.4. Okresná súťaž mladých záchranárov 

29.4. „Spev, hudba, tanec nás spája!  

29.4-4.5. Eurofest OOTM – prezentácia nášho mesta  

1.5. PIKNIK mladých umelcov – výtvarný ateliér 

5.5. Cestovanie v čase - cena primátora mesta Komárno 

19.5. MO v atletike ZŠ v Nových Zámkoch 

27.5. Ukončenie krúžkovej činnosti CVČ zábavné popoludnie 

28.5. Piknik na Apály – rodinná zábava v prírode 

1.6. MDD v Drobčekove -  

3.6. Stretnutie pedagógov Slobody – spomienkové posedenie 

3.-5.6 Školenie INFOAMBASADOROV mladých ˇŽilina 

4.6. SULI NAP - Rodinná sobota pre malých a veľkých  

7.6. Majstrovstvá kraja v atletike Nové Zámky 

18.6. COM -DANCE ROS Komárno – tanečná súťaž 2.miesto 

24.6. Rozbehni sa ! S Infoambasádorom 

25.6. W.A.C.  - K POP FESTIVAL – tanečná súťaž v Bratislave 

28.11. Zóna bez peňazí – celoslovenská charitatívna akcia mladých 

30.11. Kľuč s Mikulášom  

10.4. Family Joga s Laurou 5x  (10.4,17.4,24.4 8.5,15.5) 

20.4.  MO v Atletike  SŠ 

2.6. MO v atletike mladší žiaci 

 

c) Postupové súťaže  

Postupové športové súťaže sme organizovali vyhlásené MŠVV a Š  SR a SAŠŠ , na základe 

poverenia Okresného úradu  Nitra  a so súhlasom Mesta Komárno (11 športových súťaží 

vyhlásených MŠVVaŠ SR)1 športová súťaž organizovaná v rámci Dni športu (SAŠŠ) Na 

každú súťaž sme vypracovali propozície, výsledkovú listinu a zápis stretnutí zo základných 

kôl. Zorganizovali sme súťaže v 2 športových disciplínach, zabezpečili sme postupnosť od 

základných kôl až po finále .  

 

Majstrovstvá okresu  

P.č. Názov súťaže Termín  

1. Memoriál M. Zavarskej ZŠ , SŠ 15.10.2015  

2. MO v cezpoľnom behu  ZŠ, SŠ 24.09.2015  

3 MO v Atletike ZŠ 19.5.2016  

4 MO Atletika SŠ 20.4.2016  

5 MK Atletike – Nitrianský kraj 7.6.2016  

6 MK v atletike mladších žiakov 2.6.2016  

7 MO mladých záchranárov 28.4.2016  

  

 

  

 



d) Prázdninová činnosť 

 

Prázdninovú činnosť zabezpečovalo školské zariadenie v spolupráci s občianskym združením 

Odysea mysle počas prázdnin formami denných, pobytových táborov, sústredení 

talentovaných detí a mládeže . 

Organizovali sme tábory počas jesenných, jarných a letných prázdnin -denné pobytové tábory 

sústredenia, medzinárodný  pobytový tábor na Slovensku  Martovce,, v zahraničí-  Česká 

republika Mokrosuky, Blansko. 

V centre voľného času prebiehali odborné sústredenia pod vedením p. Dosúdila.. Naši 

členovia absolvovali 1 jarné zahraničné sústredenie v Chorvátsku, 2 zimné sústredenia a 1 

letné . 

Uskutočnili sme 13 táborov s počtom návštevníkov 210. 

Prázdninová činnosť bola naplánovaná na školské prázdniny vyhlásené MŠV a V SR: 

 

Úspechy 

Športové úspechy talentovanej mládeže v ŠŠS eviduje klub rýchlostnej kanoistiky. 

 Najväčším úspechom Centra voľného času Komárno v spolup 

 Pochvala európskej a celosvetovej asociácie za úspešné organizovanie 

 Úspešná reprezentácia tímov detí a mládeže na národnom kole 2. miesto  

 V tomto roku 2016 Tím CVČ Komárno na celoslovenskom kole StroskoTanci v 

zložení: Dominika Tadanaiová, Lukáš Šodor, Ema Ódorová , Lea Šodorová , Sofia 

Tadanaiová a Žofka Czirulová 

 zabezpečená účasť na EUROFESTIVALE 2016 v Gdaňsku, 28 detí, 3 členná 

delegácia a 3 dobrovoľníci , medzinárodný rozhodcovia   

 Tanečná skupina W.A.C. CVČ pod vedením Silvie Lengyelovej na súťaži COM 

DANCE sa umiestnili na 2. mieste 

 Tanečná skupina W.A.C.  sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži v tanci  K POP 

FESTIVAL v Bratislave, obsadili 4.miesto 

 Vynikajúce výsledky ŠŠS v rýchlostnej kanoistike na súťažiach SR a zahraničie, 

počas školského roka sa zúčastnili na 17 podujatiach, súťažiach a sústredeniach. 

       

 

 

 



Spolupráca 

 Slovenská asociácia športu na školách Bratislava – športové aktivity 

 Okresný úrad Nitra, odbor školstva  - organizovanie školských športových súťaží na 

základe dohody s Mestom Komárno, školenia a semináre. 

 Pedagogicko – psychologická poradňa Komárno - školenia , semináre 

 Občianske združenie : ODYSEA  MYSLE – spolupráca 

 SSP Komárno,   

 Špeciálne základné školy Komárno- spoločná príležitostná činnosť 

 Základné školy v okrese a v meste Komárno, ZŠ Dubnica n V, Levice, Bratislava, 

Púchov,ZŠ Piešťany 

 Stredné školy v okrese a v meste Komárno, Gymnázium Nová Dubnica, ŠSŠ Trenčín, 

DM pri SPŠ Komárno, 

 Materské školy v meste Komárno 

 Neziskové organizácie nášho regiónu , RRA Komárno 

 Občianske združenia na území SR,  OZ UNIROM  

 Regionálne osvetové stredisko,  

 Stredisko rýchlostnej kanoistiky 

 Atletický klub Nové Zámky 

 CVČ Nesvady, CVČ Kolárovo, CVČ Hurbanovo, CVČ Drahovce, CVČ Liptovský 

Mikuláš CVČ Kežmarok, CVC Šala  

 SPOSA – OZ pre autistické deti  a mládež 

 Domov mládeže SPŠ Komárno 

 Detský domov Komárno,  

 Slovenský rybársky zväz 

 Nadácia deti Slovenska 

  

Školenia a semináre 

 

Verejná prezentácia programu pre mládež na rozvoj tvorivosti a tímovej práce 

 Školenie trénerov mládežníckych tímov ( akreditované ) Mgr. Erika 

Sokolová, Marta Szabóová 



 Školenie rozhodcov mládežníckych tímov ( akreditované ) Mgr. Erika 

Sokolová, Marta Szabóová 

 Školenie dobrovoľníkov Mgr. Erika Sokolová, Marta Szabóová 

 Školenie „Škola rodinných financií“ Mgr. Erika Sokolová, Marta Szabóová 

 Metodická a organizačná pomoc pre občianske združenia, neziskové 

organizácie tretieho sektora 

 Poradenská činnosť v oblasti technickej práce v oblasti šitia a strihov 

 V priestoroch zariadenia sa uskutočňovali prednášky, semináre a stretnutia 

iných organizácií v spolupráci s CVČ . 

 Projekt ERASMUS plus – GENERACE –medzigeneračné učení 

 

Letná činnosť 2016 

Počas denných letných aktivít LETO 2016 CVČ organizovalo 9 táborov. 

 Z toho 4 v priestoroch CVČ  denné tematicky zamerané tábory s bohatým programom. Počet 

účastníkov v prímestských bolo 121 detí . Tábory boli : dobrodružný, kreatívny, jazykový 

a športový.  

Zorganizovali sme 2 pobytové tábory Dropie a Feszty Park Martovce . Tábor v spolupráci so 

SEV Zemianska Oľča bolo z technických príčin nezrealizované. Tábor v Jurtách Martovce 

bol zameraný na poznávanie starej kultúry nášho národa v spolupráci s CVČ Kežmarok. 

Tábora sa zúčastnilo 18 detí 4 vedúci.  

Okrem toho sme sa zúčastnili medzinárodného tábora 4partnerských miest v Mokrosukách. 

V medzinárodnom tábore sa stretlo 30 detí a 10 pedagogických pracovníkov z 5 krajín . 

Novinkou tohto roka bola účasť detí z Nemecka z partnerského mesta Kralupy. 

Z Komárna do tábora vycestovalo 6 detí a 2 pedagogickí pracovníci CVČ Komárno. 

Deti boli navrhované riaditeľstvom jednotlivých ZŠ Komárna za vzornú reprezentáciu školy, 

mesta. Z Komárna deti cestovali spoločným autobusom spoločne s deťmi Komáromu, a mesta 

Sebes Rumunska. Program tábora bol bohatý, primeraný. Deti sa veľa hrali, tvorili a zabávali. 

Celý program tábora  bol zakomponovaný do celotáborovej hry, ktorý sa  niesol  znamením 

700.výročia narodenia českého kráľa Karola IV. V rámci programu sme navštívili Katakomby 

v okresnom meste KLATOVY , hrady Rabí, workshopy starých remesiel na hrade Velhartice 

ale aj detské rozprávkové miesta na Šumave. Počas pobytu tábora nás navštívil p. starosta 

mesta Kralupy ktorému deti urobili slovenský večer, program a prezentáciu nášho mesta 

a odovzdali deťom darčeky a suvenýry. Počas tábora medzi deťmi vznikli veľmi dobré 



priateľské vzťahy , vymenili si kontakty , maily ako dobrý základ na ďalšiu dobrú spoluprácu 

, výmenu skúseností nápadov nielen medzi deťmi ale aj dospelými.  

V medzinárodnom tábore Blansko sa stretlo 25 detí a 6 pedagogických pracovníkov z 3 krajín  

a to Poľsko , Česká republika a Slovensko.Z Komárna do tábora vycestovalo 10 detí a 2 

pedagogickí pracovníci CVČ Komárno. 

Deti boli navrhované riaditeľstvom jednotlivých ZŠ Komárna za vzornú reprezentáciu školy, 

mesta. Podmienky v táborovej základni boli hygienicky vyhovujúce. Negatívum bolo že deti 

ani vdúci neboli dostatočne informovaní o podmienkach ubytovania a to že to bol stanový 

tábor načo naše deti neboli dostatočne pripravené. Jedno dieťa na vlastnú žiadosť a žiadosť 

rodičov zo zdravotných dôvodov na druhý deň odvezené domov . Pre deti sme zabezpečili 

proti zime deky a spacáky. Počas pobytu deti absolvovali pestrý bohatý program. 

Komunikačným jazykom počas tábora bol anglický jazyk. Program bol zameraný na rozvoj 

komunikačných zručností, budovanie tímu a spolupráce. Navštívili sme mesto Blansko, kde 

nás prijal p. primátor od ktorého okrem suvenýrov dostali voľný vstup do AQUAPARKU. 

Okrem toho deti naštívili moravský kras , pozreli Stloupsko- šošovskú jazkyňu a poznávali 

krásy okolia tábora. Okrem toho pre deti vedúci zorganizovali olympiádu netradičných 

športov , táboráky a diskotéku v prírode. Počas tábora sa utvorili veľké priateľstvá nielen 

medzi deťmi ale aj vedúcimi. Bol to veľmi dobrý základ na ďalšiu spoluprácu. 

 

Počas letných prázdnin sa v priestoroch prístavby stretávali na tréningoch a prípravách na 

prezentácie členovia záujmového útvaru CVČ Shaolin- Kung-FU, Modelársky, Tanečný 

a krúžok Pohyb moje hobby. Uskutočnilo sa 32 tréningov. V priemere sa na tréningoch 

stretávalo 8 členov tohto záujmového útvaru. Spolu tak CVČ zabezpečilo letnú činnosť pre 

2565 detí, mládeže a dospelých. Priemerná návštevnosť CVČ v letných mesiacoch bola denne 

64 detí, mládeže a dospelých do 30 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza činnosti Centra voľného času 

Silné stránky 

 

 Ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v krúžkovej činnosti, kluboch 

a súboroch s cieľom zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže a dospelých 

do 30 rokov , rodičov s deťmi. 

 V celej škále činnosti podchytenie, zapojenie detí a mládeže zo znevýhodneného 

a sociálne slabšieho prostredia 

 Realizácia nových a tradičných príležitostných činností 

 Organizovanie a zabezpečovanie príležitostných podujatí spoločensko – estetických- 

kreatívnych podujatí. 

 Poskytovanie deťom, mládeži a rodičom detí plnohodnotného využívania voľného času 

počas celého kalendárneho roka a prázdnin. 

 Šírení inovačnej formy práce - spolupráca s občianskym združením ODYSEA Mysle .  

 Vynikajúca reprezentácia na verejnosti i za hranicami. 

 Spolupráca s Mestom Komárno pri príprave príležitostných podujatí športového 

a kultúrneho charakteru. 

 Organizovanie postupových športových súťaží  vyhlásených MŠV a V SR 

 Práca v otvorených kluboch. 

 Záujem základných a stredných škôl o naše ponúknuté jednorazové podujatia. 

 Záujmová práca modelárov – rozšírenie svojej činnosti  na súťažný charakter. 

 Neformálne vzdelávanie. 

 Kvalifikovanosť a kvalitná flexibilná práca pedagogických pracovníkov. 

 Podmienky k vytváraniu spolupráce s občianskymi združeniami a organizáciami 

pracujúcimi s deťmi a mládežou . 

 Podpora práce a ďalší rozvoj talentovanej mládeže. 

 Využívanie priestorov zariadenia  s výchovno – vzdelávacími inštitúciami. 

 Zapojenie aktivistov a dobrovoľníkov do činnosti s mládežou. 

 Poskytnutie priestoru pre športové vyžitie detí mládeže , rodičov a ich rodinných 

príslušníkov. 

 Dobrá poloha na činnosť centra voľného času. 

 Dobrá spolupráca s dobrovoľníkmi ako vedúci krúžkov a pri organizovaní príležitostnej 

činnosti. 



Slabé stránky 

 Forma vyberania poplatkov za krúžkovú činnosť. 

 Získavanie vzdelávacích poukazov. 

 Stiesnené podmienky pre krúžky 

 Nestabilné zázemie pre fungovanie CVČ  

 Nevyhovujúce vybavenie centra voľného času. 

 Zlý technický stav budovy (fasáda budovy, oplotenie centra voľného času, netesniace 

okná). 

Príležitosti 

 Legislatívne ošetrenie rovnocennosti všetkých foriem práce v centrách voľného času. 

 Vypracovať prezentáciu zariadenia na webovej stránke  

 Rozvíjanie tvorivej činnosť a vlastných nápadov pedagogických zamestnancov. 

 Tvorba a realizácia projektov, sledovanie možností vypracovania väčších projektov na 

zlepšenie stavu budovy a inventárneho vybavenia 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

Ohrozenia 

 Konkurenčné prostredie pre krúžkovú činnosť – školy – vzdelávacie poukazy, bezplatnosť 

za krúžky, lepšie technické vybavenie a stav budov. 

 Slabá finančná situácia v rodinách. 

 Sťahovanie CVČ do centra mesta ďaleko od škôl 

 Nedefinovaný termín sťahovania do nových priestorov 

NÁVRHY A OPATRENIA K ZLEPŠENIU ČINNOSTI 

 Klásť dôraz na kvalitu pripravovaných podujatí.  

 Zamerať činnosť CVČ na podujatia pre rodičov a deti.  

 Na podujatiach rodinného charakteru spolupracovať s OZ a inštitúciami, ktoré takéto 

podujatia organizujú. 

 Ponúknuť programy, podujatia, možnosť využitia voľného času pre vekovú kategóriu od 5 

do 30 rokov, ale aj rodičov a dospelých.  



 Získať dobrovoľníkov hlavne pre prácu v športových, environmentálnych záujmových 

útvarov a záujmových útvarov zameraných na rozvíjanie pracovnej výchovy a zručností 

detí a mládeže.  

 Dokončenie rekonštrukcií a vybavenia budovy centra. 

 Obnova a zmodernizovať materiálno-technického vybavenia CVČ  

 Naďalej požadovať zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov.  

 Využívať organizované mestské podujatia , zariadenia na propagáciu práce jednotlivých 

záujmových útvarov. 

 

Záverom  

Centrum voľného času v Komárne pracovalo podľa plánu práce , koncepcie rozvoja 

a výchovného programu Centra voľného času v Komárne. Celoročnou prácou pedagogickí 

zamestnanci plnili vytýčený cieľ. 

Začiatkom školského roka sa uskutočnil nábor do krúžkov , pripravoval sa plán príležitostnej 

činnosti a upresňoval sa kalendár postupových súťaží. 

 V  činnosti Centra voľného času Komárno aj tento školský rok prevládala príležitostná 

činnosť, športovej, kultúrnej a kreatívnej oblasti. 

 Slabšou stránkou nášho zariadenia bola krúžková činnosť. Účastníci mali problémy 

s platením poplatkov. Poklesla návštevnosť, ale ani jeden vedúci krúžku neposlal domov 

neplatiaceho člena krúžku. Získané financie vedúci krúžkov čerpali podľa platných predpisov 

na vylepšenie činnosti a podmienok práce. 

 Po vyučovaní deti a mládež  využila možnosť návštevy otvoreného klubu, cez prázdniny 

rodičia využili možnosť deti prihlásiť do denného tábora a pobytových táborov . 

ODYSEA MYSLE Slovensko a všetky krúžky  šírilo dobré meno nášho zariadenia  a mesta.  

V centre voľného času Komárno sa darí v práci príležitostnej činnosti, organizované podujatia 

sú úspešné s primeraným počtom návštevníkov. Pri masových podujatiach sa nedá presne 

určiť ich počet.  

Silnou stránkou v práci Centra voľného času v Komárne bola  práca s deťmi, mládežou so 

sociálne slabšieho a  znevýhodneného prostredia, organizovanie školských športových súťaží, 

práca s talentovanou mládežou a práca v kreatívnej oblasti . 

Zo strany rodičov bol pozitívny ohlas na prácu  Centra voľného času v Komárne 

 



 

Propagácia činnosti 

 

 Činnosť CVČ sme propagovali na vlastnej webovej stránke  a webovej stránke mesta 

v mestskej a regionálnej tlači, prostredníctvom školských a mestského rozhlasu,  

na nástenkách a propagačných miestach v meste formou plagátov a bleskoviek. 

 

 

 September 2016                     Mgr. Erika Sokolová 

       riaditeľ CVČ Komárno 

 

 

 

 

 

Prerokované na Pedagogickej rade : 10.10.2016 

 

Pedagogická rada súhlasí so Správou o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 

2015/16 

 

 

Po prerokovaní na zasadnutí Rade školského zariadenia, RŠZ súhlasí s prednesenou Správou  

o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16 dňa 12.10.2016 

 

 

Predseda RŠZ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


