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Centrum voľného času – Szabadidőközpont , Námestie generála Klapku 7,  Komárno 

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

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  

školský rok 2016/17 

 

Základné identifikačné údaje 

  

1. Názov zariadenia :   Centrum voľného času - Szabadidőközpont 

2. Adresa zariadenia:   Námestie gen. Klapku 7, 94501 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 , riaditeľ CVČ 

 

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 

 Alžbeta Kuszáková         - členka za rodičov  

 PhDr. Imrich Knirs         -  člen mestského zastupiteľstva  

 Ing.Zoltán Bujna   – člen mestského zastupiteľstva  

 Jana Mačicová                 - člen mestského zastupiteľstva   
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Pedagogická rada : 

Interní pracovníci 

 Mgr. Erika Sokolová         -   riaditeľka CVČ 

 Marta Szabóová  – výchovno – ped. pracovníčka 

 Bc. Eszter Bajkai   – výchovno – ped. pracovníčka 

 Mgr. Erika Sokolová  – výchovno – ped. pracovníčka 

 Sylvia Lengyelová              - výchovno – ped.pracovníčka  

 Mgr. František Dosúdil - výchovno – ped. pracovník 

 Mgr. András Szuri               - výchovno – ped.pracovník 

Od 1.9.2016 100% úväzok, od 12.12.16 25% úväzok 

 PaedDr. Slávik Éva              - výchovno – ped.pracovníčka  

od 12.12.16 75% úväzok 

Dobrovoľní pracovníci 

 Fűri Ferencz                          -  tréner Shaolin, Kung -FU 

 Kornel Németh   – vedúci modelárskeho krúžku                 

 

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. Alena Kajanová 

 

 

 

 

 



Údaje o počte návštevníkov školského zariadenia 

K 15. septembru 2016 CVČ zaregistrovalo 409 žiadostí o prijatie do  záujmových útvarov v 

CVČ. Z toho do 15 rokov bolo prijatých 26  žiadostí detí do 5 rokov 361 do 15 rokov a  22 

nad 15 rokov . 

Počet záujmových útvarov v školskom roku 2016/17  : 39 

z toho interní zamestnanci viedli - počet krúžkov:  33   

z toho dobrovoľníci viedli - počet krúžkov: 6 krúžkov : 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 : 40 

 

Celková návštevnosť v školskom roku 2016/17 

Počet návštevníkov 5138 

Počet podujatí 51 

Počet záujmových útvarov 39 

Počet členov záujmových útvarov 521 

 

a) Pravidelná záujmová činnosť 

Počet záujmových útvarov 39 

Počet členov v záujmových útvaroch 521 

Interní pracovníci 8 

Dobrovoľní pracovníci  2 

 

 

Oblasť Jazykov Spol. 

vedy 

Vedy a 

techniky 

Kult. a 

umenia 

Telovýchovy  

a športu 

Rodičov 

a deti 

Turistika 

Spolu        

39 3 4 4 7 14 6 1 

 

b) Príležitostná činnosť 

Oblasť  Počet 

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

Ekologické  2 2 2 0 124 124 0 

Spoločenských vied 2 7 6 1 584 397 197 

Vedy a techniky 0 7 5 2 183 97 86 

Kultúry a umenia    9 7 2 1165 943 222 

Telovýchovy a športu 11 17 14 3 2181 1478 703 

Rodičov a detí 2 7 7 0 686     396 290 

Iné 2 2 0 2 215 215 0 

Spolu 19 51 41 10 5138 3435 1703 



 

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       11 

Stálych       1 

Prímestských        8 

Počet táborov v zahraničí       2 

Počet účastníkov   362 

Počet pedagogických prac.     36 

 

Metodická činnosť 

 

 Semináre a odborné 

kurzy 

Konferencie Prednášky iných 

usporiadateľov 

Počet podujatí   7           5 

Počet účastníkov  77  43 

Počet dní, hodín   2 dni        7 hodín 

 

Vydané metodické materiály 

 

Počet titulov 5 

Metodické materiály vlastné 0 

Metodické materiály preklady 5 

Vydanie vlastného časopisu 1 

 

 

Údaje o počte zamestnancov 

 
a) Pedagogickí zamestnanci  

 

Interní zamestnanci Počet SŠ VŠ I. st. VŠ II.st. 

Pedagogickí zamestnanci 7 2 1 4 

 

 

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 

2016/17 dosahovali vynikajúce výsledky vo všetkých vekových kategóriách.. 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa 

zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, alebo o jej zvyšovanie. 

Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v 

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

Centrum voľného času má vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania. 

 

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

Sokolová, Marta Szabóová 

 Pedagogické štúdium SPgŠ Levice 2. ročník - Lengyelová Silvia ukončené maturitnou 

skúškou jún 2017 

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

  Mladiinfo ambasádor Slovenska IUVENTA - Žilina – Lengyelová Silvia 

 Adaptačné vzdelávanie zamestnancov – Lengyelová Silvia, Mgr. Szuri András 

ukončené 31.8.2017 

 Aktualizačné vzdelávanie „Práca s údajmi v prostredí Mikrosoft Excel – ukončené 

29.4.2017 

 

 

 



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“ 

 Usporiadanie celoslovenského stretnutia kreatívnej mládeže ( apríl 2017) 

 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  

 

Údaje o projektoch 

Vypracovaných 8 projektov pracovníčkami Centra voľného času v Komárne 

v spolupráci s OZ Odysea Mysle Slovensko Mgr. Erikou Sokolovou a Martou Szabóovou 68 

% úspešnosťou a s mestom Komárno Projekt ERASMUS + Rozvoj zručnosti a schopnosti 

v predškolskom vzdelávaní“  vzdelávanie – Silvia Lengyelová, Marta Szabóová a Mgr.Erika 

Sokolová 

 Úspešné 

1.  Farebný svet života  – Mesto Komárno 

2. „Rozprávkové Vianoce“- Mesto Komárno 

3.  Hurááá prázdniny – Vakáció ! – Mesto Komárno 

4. „Nec arte nec marte“ –Mesto Komárno 

5.  Maratón kreatívnych nápadov – Mesto Komárno 

6. „ Nitrianske kniežatctvo – NSK 

7. Športová olympiáda – NSK 

8. Povstaň a zarýmuj – NSK 

 

 

 

 

 

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


Údaje o priestorových  a materiálno – technických podmienkach zariadenia 

 

Činnosť uskutočňovala v troch pavilónoch bývalej materskej školy postupne 

prispôsobené pre činnosť CVČ . Na svoju činnosť CVČ využívalo priestory budovy pavilónu 

A a priestory pavilónu bývalej hospodárskej budovy do 27.marca. V mesiaci apríl sme mali 

pozastavenú činnosť záujmových krúžkov . V nových priestoroch sme obnovili svoju činnosť 

po presťahovaní Slávnostným otvorením počas Komárňanských dní 27.apríla 2017. 

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov umožňujú funkčnú 

nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia a sú 

zabezpečené priestory určené  na záujmovú a oddychovú činnosť pre max. kapacitu 100 detí 

podľa rozvrhu činnosti, činnosti sú časovo delené, upratovanie priestorov je zabezpečené, 

upratovanie sa koná priebežne podľa frekvencie činnosti v jednotlivých miestnostiach.  

Priestorové usporiadanie a vybavenie je v súlade s vykonávanou činnosťou centra voľného 

času.  

- na chodbách sú lavičky s úložným priestorom na uskladnenie topánok  

- klubovne sú vybavené stolmi a stoličkami, skriňovou sústavou, 

- didaktický materiál uskladnený v skladoch, 

- šijacia dielňa – šijacie stroje a pracovné stoly,  

- Denná miestnosť s kuchynkou pre personál - Pracovné stoly, kuchynská linka, sporák, 

digestor, chladnička, dvojitý dres s prietokom studenej a teplej vody 

- Mediálna miestnosť je vybavená interaktívnou tabuľou, magnetickou tabuľou, TV, PC  

- Herňa pre deti je vybavená suchým bazénom s loptičkami, interiérovou preliezačkou so 

šmýkačkou 

- Špecifikum školského zariadenia je návšteva jednotlivých záujmových útvarov je na báze 

dobrovoľnosti, členom školského zariadenia je na základe vyplnenej  prihlášky, krúžky sa  

konajú podľa dohodnutého rozvrhu hodín.  

 Návšteva krúžku je časovo obmedzená , frekvencia konania krúžkov rôzna a delená do 

pracovných skupín podľa náročnosti záujmového vzdelávania a podľa podmienok školského 

zariadenia CVČ.  

Na záujmovú a oddychovú činnosť sa využívajú priestory : 

Prízemie: 

1.Veľká sála I. so zrkadlom, parkety                                                           101,00 m2  

Vstup do veľkej sály je možný obidvoma vchodmi.   



2. Prezliekareň  

 umývadlo s prietokom studenej a teplej vody                                 39,30   m2 a prebaľovací 

pult pre deti , stoličky,  

3. Montessori dielničky, zážitkové senzomotorické aktivity pre deti do 3 rokov                                                                            

15,55  m2 

Detský nábytok, parkety, umývadlo so studenou vodou 

4. Herňa DROBČEK,  hry, detské riekanky, motivačné hry 

 pre deti do 3 rokov    s max. počet detí 5                                                         35,00 m2  

Detský nábytok, šmýkačka suchý bazén s loptičkami , parkety, umývadlo so studenou vodou 

Celková plocha prízemie : 275,61 m2  

 Poschodie ( smer vpravo ) 

5. Mediálna sála, parkety                                                                                32,60  m2  

   Interaktívna tabuľa, TV, PC, kancelársky nábytok, stoličky, umývadlo so studenou vodou 

6. Kreatívna dielňa – Tvoriváčik , parkety                                                    17,80  m2 

    Pracovné stoly, regály,Tkáčsky stav, Hrnčiarsky kruh, umývadlo so studenou vodou 

7. Výtvarná dielňa , parkety                                                                             17,50 m2 

    Výtvarné krúžky – rôzne výtvarné techniky pre deti od 6 do 12 rokov,  

8. Lego dielňa , parkety                                                                                   17,80  m2  

    Technické vzdelávanie s Legom pre deti  

        Detský nábytok , Pracovné stoly, policové skrine,  umývadlo so studenou vodou  

9. Riaditeľňa , parkety                                                                                    16,20  m2  

    Kancelársky nábytok, umývadlo so studenou vodou 

10. Kancelária prvého kontaktu, parkety                                                         14,45 m2 

     Administratíva CVČ , Kancelársky nábytok  

17. Sklad I. didaktických pomôcok, parkety                                                       6,92  m2 

Poschodie (smer vľavo ) 

11. Šijacia dielňa , parkety,                                                                              15,60 m2  

     Základy šitia , rôzne techniky, práca s textilom pre deti od 10 rokov  

     Pracovné stoly , nábytok, 4 šijacie stroje, umývadlo so studenou vodou 

12. Debatný klub mladých, parkety                                                                   15,85 m2  

    Kancelársky nábytok, kreslá pri okrúhlom stole, umývadlo so studenou vodou 

13. Denná miestnosť s kuchynkou                                                      

    Kuchynská linka, chladnička, el. sporák, digestor, pracovné stoly, stoličky 

    Dvojitý kuchynský dres s prietokom studenej a teplej pitnej vody,                    17,80 m2 



14.Pracovňa pedagógov, parkety                                                                     22,63 m2 

     Kancelársky nábytok, 4 pracovné stoly  umývadlo so studenou vodou 

15. Divadelná herňa so zrkadlom, parkety                                                      44,00 m2  

Tvorivá dramatika pre deti od 6 - 15 rokov 8 členov, pondelok 13,00 , piatok 16,00  

16. Sklad II., 

didaktických pomôcok, technických zariadení parkety                                       7,20 m2  

Celková plocha poschodie :  342,62m2 

Celková plocha 618,23 m2 

 

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 2016/17 Centrum voľného času v Komárne dostalo od žiakov a študentov  

vzdelávacie poukazy v počte 40 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. A zo 

získaných financií čerpali krúžky podľa požiadavky na svoju činnosť. 

 

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 39 krúžkov úspešne pracovalo 27 krúžkov  v počte 512 deťmi 

a mládežou. Centrum voľného času navštevovali aj 47 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  51 podujatí 5138 záujemcov . 

Organizovanie postupových súťaží: 

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 . 

 Dobrovoľnícka činnosť sa využila v prípade vedenia krúžkov a pri organizovaní 

podujatí pre mládež.  

Práca s talentovanou mládežou 

 Pri CVČ pracovali  – kajak kanoe  

 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, príprava na vyučovanie. 



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 36 záujmových útvarov  s priemerným 

evidovaným počtom 621 členov záujmovej činnosti. ZÚ viedlo 6 interných pedagogických 

pracovníkov, 10 dobrovoľných  pracovníkov. Pravidelná záujmová činnosť sa vykonávala  

v 1.polroku priestoroch CVČ Rozmarínová ul. č.2 v Komárne a v telocvični ZŠ.  Športová 

strediská pracovali v areáli rýchlostnej kanoistiky, v plavárni a v ŠH v Komárne. V mesiaci 

V mesiaci apríl sme mali z prevádzkových dôvodov pozastavenú činnosť, pre sťahovanie do 

nových priestorov na Námestie gen.Klapku č.7. 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 telefonicky a písomnou 

formou. 

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

rok 2016/17 členské mestu neuhradilo 780 Euro. 

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

sporadicky vrátia. 

 

 

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 2016/ 17 usporiadalo celkom 51 podujatí. Počet účastníkov na 

podujatiach bol 5147. 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. 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.  

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 2016-17: 

P.č. Dátum Názov podujatia 
      

1 4.10.2016 Konferencia EPALE- Mediálna gramotnosť 

2 1.-3.10 Montessori  

3 28.9.2016 Drobčekovo 

4 26.10 Ples strašidiel 

5 16.11 Jesenný jarmok 

6 26.11 Zóna bez peňazí 

7 9.12 Metodický deň pracovníkov CVC 

8 8.12 Mikuláš 

9 13.12 Kľúč - tvorivé dielne 

10 13.12 Mikuláš s primátorom mesta 

11 12.12 Benefičný koncert Doroty Kanthovej 

12 15.12 BA - Vianočné trhy Klub SOS 

13 6.12 Mikuláš v Drobčekove 

14 12.12 Športový maratón 

15 3.2 Lyžovačka v Čechách 

16 3.2 Karneval  pre deti DD 

17 20.2 Farebný týždeň - Vtáci 

18 21.2 Farebný týždeň - Kvety 

19 22.2 Farebný týždeň - Ovocie 

20 23.2 Farebný týždeň -  OLYMP 

21 24.2 Farebný týždeň - Vitamíny 

22 13.-17.3 ERASMUS + Turecko Cabkiri 

23 25.4 Aerobik Maratón 



24 25.4 Aerobik Maratón 

25 27.4 Deň otvorených dverí 

26 27.4 Slávnostné otvorenie CVČ 

27 1.5 Komárňanské dni Workshopy 

28 1.5 Komárňanské dni - vystúpenie 

29 22.5 EraSMUS + predprímarné vzdelávanie 

30 23.5 ERASMUS + MŠ projektové vyučovanie 

31 24.5 ERASMUS+ Po stopách histórie  

32 25.5 ERASMUS+ Interkultúrne učenie MŠ 

33 25.5 Prezentácia činnosti CVC 

34 26.5 Slávnosný ceremoniál 

36 27.5 Teambuilding - výmena skúsenopstí 

37 30.5 Športový deň 

38 6.6 MO Atletika ZŠ  

39 13.6 MK Atletika SŠ 

40 20.6 MS v atletike 

41 24.6 Huráá prázdniny 

 

 

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 

 

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- 

Rumunsko – Sebes ,  Česká republika  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 11 táborov s počtom návštevníkov 362. 



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

 

 e) Vyhodnotenie činnosti šk. roku 2016/17 oddielu rýchlostnej kanoistiky. 

 

Činnosť v našom klube prebiehala podľa plánu na rok 2016/2017. 

Tréningy v našom klube navštevovalo cca 70 detí a mládežníkov v troch tréningových 

skupinách 

Deti do 12 rokov mali 4 tréningové jednotky za týždeň v trvaní cca 90 min. a dve skupiny 

starších pretekárov malo 8 až 10 tréningových jednotiek za týždeň v trvaní cca 120 min. 

V období september až november sa dokončovala preteková sezóna a zároveň to bolo 

prechodné obdobie. Ako klub sme skončili v Slovenskom pohári na treťom mieste 

 https://baracuda.canoe.sk/public/sp/body-kluby/2016.  

Od novembra do polovice januára prebiehala zimná príprava na pretekovú sezónu 

2017. V tomto období klub organizoval zimné sústredenie od 2. 1. do 9. 1. 2017 na Skalke pri 

Kremnici. Tohto sústredenia zúčastnilo 41 mládežníkov z toho 33 chlapcov(3 nad 15r.) a 8 

dievčat, 3 tréneri a 5 rodičov. Sústredenie bolo zamerané na bežecké lyžovanie. 

Zdokonaľovanie techniky a zvýšenie kondície a špeciálnej vytrvalosti.  

Vybraný pretekári sa zúčastnili reprezentačného sústredenia alebo strediskových 

sústredení (ŠKP, 5chlapcov a 1 dievča). 

Jarná príprava začala ako to bolo naplánované v Marci, kvôli čomu nebolo nutné 

vycestovať do teplejších regiónov aj keď niektorý strediskový pretekári sa zúčastnili jarných 

sústredení. Od 6. 5. do 10. 5. 2017 bolo organizované sústredenie u nás v Komárne zamerané 

na prípravu pred Majstrovstvami SR na dlhé trate. 

Na medzinárodnej juniorskej regate v Piešťanoch ktorá sa konala 26. – 28. 5. 2017 

reprezentovali Slovensko aj pretekári nášho klubu: Koczkás D., Banai T. I., Sýkora S., Zilizi 

R., Ujvári M., Lérant Ch. P., Ikréniová V. 

Z kvalifikačného preteku sa prebojovali na majstrovstvá Európy Juniorov sa 

kvalifikovali menovany pretekári: Koczkás Dávid, Banai Tóth István, Zilizi Richard. 

Do dnešného dňa sme sa zúčastnili na týchto pretekoch ktoré boli organizované na Slovensku. 

 28.01.2017  Majstrovstvá SR v trenažéri, Bratislava 

Zúčastnilo sa celkovo traja pretekári: 1 chlapec, 2 dievčatá (1 pod 15r.) a 1tréner  

29.04.  Jungov memoriál, Štúrovo  

Zúčastnilo celkovo 14 pretekárov: 10 ch.(dvaja nad 15r.), 4 d. (1 nad 15r.) a dvaja tréneri  

06.05.  Rudno Cup, Nitrianske Rudno 



Zúčastnilo celkovo 36 pretekárov: 29 ch.(3 nad 15r.), 7d.(2 nad 15r.), 4 tréneri  

13.-14. 05. I. kvalifikačný pretek seniori 

Zúčastnili sa dvaja pretekári (muži) 1 tréner  

20 – 21.05. MSR dlhé trate, Nováky  

Zúčastnilo sa 28 pretekárov: 21ch.(13 nad 15r.), 7d.(4 nad 15r.), traja tréneri  

26. – 28.05. Medzinárodná regata, Piešťany 

Zúčastnili sa 7 pretekárov: 6ch., 1d. (všetci nad 15r.) 1 tréner   

10. 06. Pohár Interu, Bratislava  

Zúčastnilo sa 57 pretekárov: 46ch.( 14 nad 15r.), 11d.(4 nad 15r.) a4 tréneri  

17.-18.06. Veľká cena Komárna, Komárno   

Zúčastnilo sa 72 pretekárov: 52ch. (16 nad 15 r.), 14d (4 nad 15r.). 6 dospelých a 6 trénerov 

24.-25. 06. Trenčianska regata, Trenčín 

Zúčastnilo sa 48 pretekárov: 35ch. (14 nad 15r.), 13d.( 4 nad 15r.), 4 tréneri  

 Podľa priebežného poradia Slovenského pohára klubov zatiaľ figurujeme tesne na 

prvej priečke čo je veľmi povzbudzujúci signál. 

Presné výsledky je možné pozrieť na https://baracuda.canoe.sk/public/.  

 

Ešte nás čakajú zvyšné preteky sezóny. 

Zúčastníme sa aj majstrovstiev Európy juniorov v Belehrade (Srbsko) a majstrovstiev sveta 

juniorov v Bascove (Rumunsko) kde sa zúčastnia naši už vyššie spomínaný pretekári a 

preteky olympijských nádejí ktoré sa uskutočnia v ČR. Na tie sa ale pretekári môžu 

kvalifikovať z MSR krátkych tratí  na ktoré sa začíname pripravovať v tomto období.   

 

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 mládeže 

 Detský domov Komárno,  

 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 

 Projekt ERASMUS plus – Predprimárne vzdelávanie pedagógov 

 

 

 



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. CVČ sa nachádza v centre mesta. 

 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 

 Obmedzený prístup autom, žiadne parkovacie miesta 

 Zlý technický stav budovy (fasáda budovy, staré okná, strecha, bez zateplenia v lete veľmi 

teplo, v zime zima) 

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 

 

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. 

 

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, technických 

záujmových útvarov a záujmových útvarov zameraných na rozvíjanie pracovnej výchovy a 

zručností detí a mládeže. 

 

 

  September 2017                     Mgr. Erika Sokolová 

       riaditeľ CVČ Komárno 

 

 

Prerokované na Pedagogickej rade : 23.10.2017 

 

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

2016/17 

 

Prerokované na Rade školského zariadenia dňa 24.10.2017 

 

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

o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/17   

 

Predseda RŠZ : 

 



 

 

 

 

 

 

 


