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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR  435/2020 Z. z. zo 18.10.2020 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

2. Plán výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ na školský rok 2020/2021. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oblasti výchovy v CVČ. 

4. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia CVČ Stará Ľubovňa. 
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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra 

voľného času v Starej Ľubovni, za školský rok 2020/2021. 

 

 

a) Údaje o školskom zariadení  

 

1. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

2. Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

3. Tel. +421 52 43 229 91, tel.: +421 52 43 215 04, mobil: 

 

4. www.cvc.sk  

 

5. Adresa elektronickej pošty: cvc@cvc.sk – riaditeľ,  

     info@cvc.sk – záujmová činnosť a súťaže,   

     projekt@cvc.sk – projekty 

 

6. PhDr. Marta Hanečáková, PhD. riaditeľka 

 

7. Členovia školskej rady 

    Predseda: Pavel Mrug, delegovaný pedagogickými zamestnancami CVČ, 

    Členovia:  Jolana Sarnecká, delegovaná pedagogickými zamestnancami CVČ 

                      Bc. Daniela Kušnírová, delegovaná nepedagogickými zamestnancami CVČ 

                      Ing. Vincent Orlovský, delegovaný zástupca rodičov 

                      Mgr. Zuzana Vybíralová, delegovaná zástupkyňa rodičov 

                      Bc. Elena Krompaská delegovaná zástupkyňa rodičov 

                      Michal Petrilák, delegovaný zástupca zriaďovateľa 

                      PhDr. Edita Oláhová, delegovaný zástupca zriaďovateľa 

                      Mgr. Pavol Mišenko, delegovaný zástupca zriaďovateľa    

 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi  

 

1. Mesto Stará Ľubovňa 

 

2. Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

3. Tel: +421 52 43 15 111 

 

4. Adresa elektronickej pošty mesto@staralubovna.sk 

 

 

 

 

 

http://www.cvc.sk/
mailto:cvc@cvc.sk
mailto:info@cvc.sk
mailto:projekt@cvc.sk
mailto:mesto@staralubovna.sk
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c) Informácia o činnosti rady školského zariadenia a o poradných orgánoch riaditeľa 

 

Rada školského zariadenia pri CVČ v Starej Ľubovni bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 10.6.2021 na 

obdobie 4 rokov, týmto dňom končilo funkčné obdobie Rady školského zariadenia, ktorej 

riaditeľka poďakovala za aktívnu spoluprácu.   

 

 Rada školského zariadenia je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a 

presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Posudzuje činnosť školského zariadenia z pohľadu výchovnej problematiky a vyjadruje sa k 

činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej 

kontroly práce vedúceho zamestnanca školského zariadenia a ostatných zamestnancov, ktorí sa 

podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v Centre voľného času v Starej 

Ľubovni. Rada školského zariadenia sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. 

 

Rada školského zariadenia v školskom roku 2020/2021 mala jedno riadne zasadnutie pod 

vedením Pavla Mruga predsedu rady školského zariadenia. Pred zasadnutím rodičovskej rady 

boli zabezpečené voľby do Rady školského zariadenia. Na zasadnutí Rada školského zariadenia 

bola oboznámená s činnosťou CVČ. Spolupráca s vedením CVČ bola veľmi dobrá. Materiál na 

zasadnutie Rady školského zariadenia bol včas pripravený a dodaný na prerokovanie. 

 

 

Poradné orgány riaditeľa 

 

Pedagogická rada CVČ                

 

1.pedagogická rada  29.09.2020 

- vyhodnotenie činnosti školského zariadenia, 

- plán aktivít na školský rok 2020/2021, 

- rozvrh hodín záujmovej činnosti na školský rok 2020/2021, 

- organizácia školského roka, schválenie vykonávacieho plánu práce školského zariadenia,  

- schválenie plánu práce pravidelnej záujmovej činnosti,  

- plán olympiád a súťaží vyhlásených MŠVVaŠ, 

- schválenie výchovno-vzdelávacieho programu, 

  

2.pedagogická rada 22.06.2020 

- návrh aktivít počas pandémie COVID -19 a s ňou súvisiace opatrenia, 

- schválenie koncepcie letnej činnosti, 

- rozvoj medzinárodnej spolupráce a príprava projektov,  

- vyhodnotenie pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti CVČ, 

- príprava na školský rok 2021/2022. 

 

Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa            predseda Roland Urban  

Poradný orgán pre prácu s mládežou v meste Stará Ľubovňa. 

Riadi sa vlastným štatútom, deleguje zástupcov do pracovných komisii CVČ. 
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Komisie – pracovné skupiny  

 

Komisia pre športové súťaže                                 koordinátorka Jolana Sarnecká 

Komisia pre olympiády                                          koordinátorka Jolana Sarnecká 

Komisia pre Deň s Mikulášom                              koordinátorka Mgr. Veronika Pacoltová 

Komisia pre MDD                                            koordinátorka Mgr. Veronika Pacoltová 

Komisia pre Kľúč od pevnosti                       koordinátorka Jolana Sarnecká 

Komisia Medzinárodný rodinný splav              koordinátorka PhDr. Alena Hriňáková 

 

      

d) Údaje o počte účastníkov zariadenia  

d.1) Pravidelná záujmová činnosť 

K 30.9.2020 bola zapísaných 489. Z mesta Stará Ľubovňa 418 a z okolitých obcí 71, 

odovzdaných vzdelávacích poukazov 137. 

 
Vzhľadom k pandemickej situácií spojenej s COVID 19, sme od 5. októbra 2020 nedokázali zabezpečiť 

prezenčné vzdelávanie členov našich záujmových útvarov, a preto sme sa dohodli o výpomoci 

v školskom klube ZŠ Komenského. 

Od 15.10. – 15.12.2020 PhDr. Alena Hriňáková, Pavel Mrug, Mgr. Veronika Pacoltová a Jolana 

Sarnecká  

Od 11.1. – 15.5.2021 PhDr. Alena Hriňáková, Pavel Mrug, Mgr. Veronika Pacoltová.  

    

Aj napriek tomu, že sme vytvorili podmienky pre zriadenie 41 záujmových útvarov a klubov, 

kde sme sa snažili obmedziť počty na jednotlivých útvaroch z dôvodu bezpečnosti – činnosť 

týchto útvarov sa prezenčne neuskutočnila až do 31.5.2021. Vzhľadom k tomu, že sa 

nezabezpečovala činnosť jednotlivých záujmových útvarov nepožadovali sme o členské 

poplatky na základe VZN. 

 

Dištančnou formou sa vzdelávali iba záujmové útvary jazykov – anglický jazyk pre 

začiatočníkov a pokročilých, Minecraft, počítačové zručnosti, sokoliarstvo a príroda. V mesiaci 

máj – jún 2021, kedy situácia bola priaznivejšia mali možnosť zúčastniť sa na činnosti aj útvary, 

ktoré nevyžadovali interiérové prostredie a boli zabezpečované v exteriéri a to florbal, plávanie 

– Aquacity Poprad. 
 

Online pracovali spravidla v pracovných dňoch v pondelok od 17.00 – 18.00 h taktiež klub 

dobrovoľníkov a mládeže, mládežnícky parlament. Riešili sme vzdelávanie v soft skills 

(komunikácia, projektový manažment, podpora mesta v čase pandémie – možnosť 

spolupracovať s sociálnymi pracovníkmi, či pomoc v dome seniorov, zbierky a sociálnu pomoc 

ľuďom v núdzi).  
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d 2.) príležitostná záujmová činnosť (súťaže, podujatia, stretnutia, exkurzie, 

celomestské aktivity) 
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Aktivity 

organizované 

pracovníkmi CVČ 

na základe plánu  

 

 

40 5 560  1 409 27 

Online aktivity pre 

verejnosť – diskusie, 

semináre, školenia, 

prezentácia činnosti, 

konferencie  

  155 1 409  

 

Online súťaže – pre 

členov záujmových 

útvarov  

 

  15 324  

 CELKOM         40 5 560 170 1 733 27 

Súťaže a olympiády 

MŠVVaŠ SR   

 

 

 

 

 

15 

 

464 

 

 

 

Návštevnosť 

v školskom klube 

deti / 12 – 15 deti 

v jednej skupine 

 

4  1 288    

CELKOM 

 
4 1 288 15  464  

 

 

Online aktivity – oslovené publikum mesačne ...................................... 52 924 osôb 

Interakcie s príspevkom/mesačne  ..........................................................   3 975 

Páči sa mi to/mesačne ...............................................................................   1 462 

Komentáre/mesačne   ...............................................................................        25 

Zdieľanie/mesačne      ...............................................................................      108 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S19R0vFRCB0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S19R0vFRCB0
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Online štatistiky boli sledované priamo na FB stránkach a Instagrame. 
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Podujatia realizované pre deti, mladých ľudí, rodičov a obyvateľov Mesta Stará Ľubovňa majú 

svoju dlhoročnú tradíciu, avšak v školskom roku 2020/2021 časť podujatí nemohla byť 

realizovaná z dôvodu epidémie COVID – 19, čo znamenalo oživiť podujatia prostredníctvom 

online vysielania, zdieľania a zverejňovania na webstránke, FB a Instagrame.  

 

Zabezpečovaná činnosť bola realizovaná v septembri prezenčne a od 15.10.202 – 15.5.2021 

online, prípadne streamovaním aktivít. Následne sme sa vrátili k priamej činnosti a aktivitám 

až v mesiaci jún 2021, kedy sme zrealizovali hlavne činnosti v exteriéri, vychádzky do prírody 

spojené s poznávaním prírodnín. Otvorený bol priestor pre aktivity skaterov, kolobežkárov. 

 

Naďalej sme realizovali online aktivity pre žiakov stredných škôl ako medzinárodné výmeny 

mládeže, školenia, tréningy, semináre na získavanie komunikačných, sociálnych, 

organizačných zručnosti pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce a prípravu na vysoké školy.  

 

Aj napriek nepriaznivej situácií pre prezenčné vzdelávanie a aktivity uskutočnili sme 40 aktivít 

s viac ako 5 000 účastníkmi. Boli to hlavne aktivity prezentácia záujmovej činnosti na 

športových ihriskách škôl, v exteriéri medzi bytovkami sídlisko Západ, Východ,   pre rodičov 

v mesiaci september deň otvorených dverí v kine Tatra 2020, zbierky potravín a pomoci starším 

občanom, Deň s Mikulášom, Detský Silvester, workshopy pre žiakov ZŠ zamerané na vodácku 

turistiku a pobyt v prírode v mesiaci jún. Niekoľko výletov do Aquacity. Počas mesiacov 

september 2020, jún – august 2021 bolo otvorené ihrisko pri CVČ, kde sa pravidelne striedali 

skupiny skaterov, kolobežkárov. Aktívne trávili čas na čerstvom vzduchu. 

 

 

V období počas uzatvorenia zariadenia z dôvodu COVID-19 od  15.10.2020 – 15.5.2021 sme 

pozornosť venovali zabezpečovaniu online aktivitám, ktoré boli zverejňované na FB, 

Instagrame. Aktivity mali vedomostný – zábavný charakter napr. ankety na poznávanie jarných 

kvitnúcich rastlín, mláďat zvierat žijúcich v našom regióne, súbor aktivít ku Dňu Zeme. Ďalej 

sme pripravili a realizovali online konferencie: 

- s pracovníkmi CVČ – metodika a príprava náučného chodníka zameraného na 

poznávanie prírody, ekológiu, ochrany životného prostredia pre deti a rodičov. 

- so zástupcami medzinárodného projektu QEYL – príprava spoločného tréningu 

- s účastníkmi medzinárodnej výmeny mládeže – Poľsko, Slovensko, príprava výmeny 

mládeže 

- s členmi mládežníckeho parlamentu – ČR, SK, príprava členov parlamentu na aktivity, 

ktoré podporujú činnosť parlamentu a to  

- s členmi organizácie Youthwatch v projekte „Prebudená Slowatsch“- koordinácia 

neformálneho vzdelávania a aktivity pri práci s mládežou 

- „Zapoj sa do online aktivít“ pod týmto názvom sme realizovali pomocou aplikácie 

Actionbound hru na online poznávanie nášho mesta, okolia a hradu Stará Ľubovňa.   

Využili sme možnosti vytvárania QR kódov – podľa ktorých mali možnosť tínedžeri 

poznávať svoje okolie, vyhľadávať dostupné zdroje pre aktívny šport v prírode. 

- „Ktorú krajinu poznáš?“ online súťaž pre podporu dobrovoľníctva, spoznávanie 

partnerských organizácií a krajín odkiaľ pochádzali dobrovoľníci, ktorí pracovali 

v CVČ.  

- „Gamifikácia“ využitie herných prvkov vo výchovnovzdelávacej činnosti CVČ 

a školských klubov, odborný seminár, ktorý bol realizovaný pre vychovávateľov.  

- Oblasť environmentálnej výchovy sme podporili online súťažami v rámci Dňa zeme 
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„Do školy, do práce, do prírody na kolobežke“ „Aj múdra sova chodí do školy“; 

„Run4forest“ v spolupráci s mládežníckym parlamentom;  „Dobre vedieť o prírode“; 

„ Bez vody nie je život“; „Včela medonosná“; „Vyčistí si svoje okolie“. 

- osvedčili sa nám vytvorené online návody ako si urobiť sliz doma, či chemické pokusy 

pre mladých vedcov. 

- úspech mali aj online súťaže fotografií „Perinbaba robí kúzla“; „Detský deň online“ 

- online diskusie s mladými ľuďmi „Druhá strana mince“, zamerané na prevenciu 

v online priestore. 

 

 

Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa – má vytvorený vlastný plán aktivít, tútorkou MPSĽ 

je riaditeľka CVČ Marta Hanečáková. V priebehu školského roka členovia sa pravidelne online 

stretávali a diskutovali na rôzne témy. Pripravili si online Živé knihy s významnými hosťami 

pánom Petrom Kerekešom producentom filmu V sieti, Katarínou Urban Richterovou 

redaktorkou, blogerkou a tvorkyňou podcastov Krajina mladých.  

Online diskusiu zrealizovali aj s podpredsedom Národnej rady  Gáborom Grendelom.  

Zapojili sa do projektov ERASMUS+, Európsky zbor solidarity a realizovali letné aktivity 

mládeže pod názvom Čarovné dni mladých. CVČ poskytuje členom MPSL priestory, pomocnú 

ruku pri príprave a realizácií naplánovaných aktivít.  

 

 

 

Letná činnosť                 počet účastníkov           osobo/dní 

7 turnusov táborov s dennou dochádzkou      289            1 370 

1 Medzinárodný rodinný splav                                                 64                                      272 

1 Medzinárodná výmena mládeže Stará Ľubovňa                    20                                      140 

4 Medzinárodné výmeny mládeže zahraničie                           40                                      240 

(ČR, Chorvatsko, Slovinsko, Poľsko) 

EAICY medzinár. spolupráca                  20                                     20 

Čarovné dni mladých                                35                  35 

Športové ihrisko – skateboard, kolobežky               10 týž./60 účastníkov týždenne       600             

Celkom .....................................................................           528             2 677 

 

 

Letná činnosť bola zabezpečovaná tábormi pre deti s dennou dochádzkou od 5.7. – 20.8.2021 

Celkovo sa zúčastnilo detskej prímestskej rekreácie 289 detí vo veku 6 – 14 rokov, čo činilo 1 

370 účastníkov na osobo/dni. Bolo zabezpečených 7 týždňov prímestských detských táborov 

počas pracovných dní v čase od 7,30 h do 17,00 h. Pri zabezpečovaní sme prísne dodržiavali 

pravidlá bezpečnosti a ochrany pred COVID -19. Aktivity boli zabezpečované v prírode, lese, 

detských ihriskách. Najväčší záujem prejavili deti o tábor Zvieratkovo a Farmárik,  ktorý bol 

realizovaný v spolupráci s Ľubovnianskym skanzenom. Deti mali možnosť naučiť sa tkať 

koberčeky, vystrúhať šindeľ, vyrobiť drevenú hračku a starať sa o zvieratká, ktoré sú 

v skanzene. Oproti predchádzajúcim rokom sme vytvárali menšie skupiny detí s počtom 

maximálne do 35 vrátane vedúcich. 

 

Ďalej sme zabezpečili online prípravu medzinárodných výmen mládeže spojených s tréningom 

rozvoja komunikačných, organizačných schopností a to:  

1. ZRKADLO DUŠE  – online vzdelávanie mládežníckych lídrov, spolupráca s ČR, SR, PR 

2. YOUTH INCUBATOR  – naštartovanie nových nápadov pre rozvoj líderských schopnosti 

-  spolupráca s ČR. 
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3. VoSoTros – zabezpečovanie dobrovoľníckych aktivít spolupráca s FR. 

4. FRESH – medzinárodná výmena mládeže – online diskusia  – spolupráca s ČR - Kadaň. 

5. Recycling – obnova a udržateľnosť prírodných zdrojov spolupráca s OHP  Poľsko. 

6. EAICY – pracovné online stretnutia k príprave 30.výročia založenia Európskej asociácie 

deti a mládeže – príprava konferencie a seminárov. 

7. International Association of after school education Ukrajina Kyjev – online -  

Міжнародна науково-практична конференція “Наукова еліта у розвитку держав” до Дня 

позашкілля, fotografická súťaž. 

8. V spolupráci s ACVČ SR sa podieľame na príprave a realizácií projektu QEYL – Rise 

quality! a PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH PARLAMENTOV Projekty sú zamerané na 

budovanie partnerstiev na medzinárodnej úrovni. 

9. UZOL – Stará Ľubovňa mesto kultúry 2021 – aktívne sme sa zapojili do realizácie 

aktivít. 

10. ECOLOGY – FROM TREND TO EDUCATION    

 

e) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školského zariadenia 

Centrum voľného času     Počet 

zamestnanci CVČ spolu 14 

Z toho PP*   9 

Z počtu PP  RD  

- kvalifikovaní  8 

- nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

- materská dovolenka/rodičovská dovolenka 2 

Z toho NP** 5 

Z počtu NP  

Údržbár, upratovačka ( z toho 1 pre KINO Tatra) 3 

Ostatní (ekonómka, hospodárka 2 

 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácií sa centra voľného času na verejnosti. 

Centrum voľného času sa pravidelne prezentuje na verejnosti prostredníctvom zabezpečovania  

celomestských, krajských a celoslovenských aktivít, ktoré vychádzali z plánu podujatí. Veľmi 

dobrú spoluprácu má CVČ so školami v meste a okrese Stará Ľubovňa, Ľubovnianskym 

múzeom, ZUŠ v Starej Ľubovni, čo sa prejavuje hlavne pri zabezpečovaní a organizovaní 

aktivít na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Prezentácia zariadenia je zabezpečovaná 

prostredníctvom vlastnej web stránky, zriadenej stránky na FB, Instagrame. Zverejňovanie 

informácií v miestnych médiách. 
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Riaditeľka zariadenia je predsedníčkou Asociácie centier voľného času na Slovensku a členkou 

predsedníctva medzinárodnej organizácie EAICY, tým zároveň prispieva k prezentácií 

zariadenia na Slovensku ako aj v zahraničí. Na medzinárodnej úrovni je prezentácia CVČ 

zabezpečená prostredníctvom partnerských spolupracujúcich organizácií.    

Počas uzatvorenia CVČ spôsobeného pandémiou COVID – 19 sme zrealizovali v spolupráci 

s Trnavskou univerzitou katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy, online súťaže, 

propagačné videa, čo sa odrazilo aj na dosahu našich príspevkov na sociálnej sieti (online 

aktivity – oslovené publikum mesačne 41 096 osôb). Najväčší dosah sme zaznamenali počas 

letných aktivít a online súťaží a prezentácií. 

V rámci medzinárodných aktivít sme získali značku dôveryhodnosti a organizácie majú veľmi 

veľký záujem spolupracovať s našou organizáciou. Avšak CVČ nemá kapacitu viac ako 4 

medzinárodných projektov do roka. Získali sme akreditáciu „Quality label“  na roky 2021 – 

2028,  čo znamená, že máme 7 rokov prijímať zahraničných dobrovoľníkov do našej 

organizácie s garanciou finančných prostriedkov. 

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené  

CVČ sa pravidelne zapája do projektov a aktivít, ktoré úzko súvisia s obsahovým zameraním 

CVČ, vyhľadáva projekty, ktoré sú orientované na medzinárodnú spoluprácu, je to z dôvodu 

revitalizácie činnosti, novej inšpirácie a zlepšenie odbornosti a profesionality školského 

zariadenia. 

 

Názov projektu krátka charakteristika projektu časová realizácia cieľová skupina 

Európsky zbor solidarity 

 

Dobrovoľníci zo zahraničia 

Získanie značky „Quality label“  

Do roku 2028 mladí ľudia vo 

veku 18-30 

rokov 

Microsoft  Informatizácia záujmovej činnosti nepretržite členovia ZÚ 

a verejnosť 

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE 

MŠVVaŠ SR 

Na základe pedagogicko- organizačných 

pokynov MŠ VVaŠ SR 

celý rok Žiaci ZŠ a SŠ 

ERASMUS + Medzinárodná výmena mládeže  Júl 2021 mladí ľudia       

z Talianska, 

Slovinska, 

Slovenska 

Partnerské mestá  Výmena skúseností, odbornej pomoci pri 

aktivitách 

celý rok pedagogickí 

zamestnanci 

Poľsko, ČR, 

Ukrajina, 

Nemecko 

Asociácia CVČ Národná spolupráca – projekt QEYL, 

PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH 

PARLAMENTOV 

celý rok CVČ SR 
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Spolupráca školského zariadenia s tuzemskými resp. zahraničnými organizáciami 

Názov organizácie Oblasť spolupráce Časové obdobie spolupráce 

OHP – Poľsko 

 

 

 

Palác mládeže Nowy Sacz Poľsko 

 

PADIUN Užhorod – Ukrajina 

 

 

Dom detí a mládeže Vratimov, Kadaň 

Česká republika   

Detí a mládež s nedostatkom príležitostí, 

zo sociálne menej podnetného prostredia, 

výmeny mládeže 

 

Spolupráca v oblasti metodiky a tvorby 

činností pre deti a mládež 

Spolupráca v oblasti metodiky a tvorby 

činností pre detí a mládež 

 

Spolupráca v oblasti metodiky a tvorby 

činnosti pre deti a mládež, pedagogických 

zamestnancov, výmeny mládeže, 

semináre a školenia 

 

 

nepretržite 

Ľubovnianske Múzeum - 

Ľubovniansky hrad 

Ľubovniansky skanzen 

 

IUVENTA- Slovenský inštitút 

mládeže Bratislava 

 

ACVČ SR – Banská Bystrica 

 

ÚPSVaR – Stará Ľubovňa 

 

ORPZ SR – Stará Ľubovňa 

 

VO a HO pre EDS, Nemecko, 

Španielsko, Dánsko, Slovinsko, 

Chorvátsko, Francúzsko 

 

CVČ – v zastúpení riaditeľkou 

 

Kľúč od pevnosti 

Záujmová činnosť- Farmárik, workshopy, 

prímestské detské tábory Zvieratkovo. 

 

ERASMUS+ 

 

Člen predsedníctva ACVČ 

 

Zamestnanosť- dobrovoľná služba 

 

Preventívne programy 

 

Vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov 

 

 

MŠVVaŠ – delegát komisie pre deti 

a mládež, člen pracovnej skupine EGL, 

člen medzirezortnej pracovnej skupiny 

pre deti a mládež 

 

nepretržite 

 

 

 

 

nepretržite 

 

 

 

 

 

 

 

OZ, Mládežnícky parlament mesta 

Stará Ľubovňa, 

Vidiecka asociácia mládeže 

Čarovné dni mladých 

Medzinárodné výmeny mládeže 

Prezentácie činnosti MPSL na školách 

nepretržite 

Inštitúcie a organizácie pracujúce 

s deťmi a mládežou v rámci mesta 

Stará Ľubovňa 

ZŠ a SŠ v meste 

 

 

Slovenský rybársky zväz -miestna 

organizácia Stará Ľubovňa 

 

OZ Sokoliari majstra Vagana 

 

 

 

 

 

Karanténna stanica, Výcvikový areál-

Lenka Vašková 

 

Upálenie Gašpareka – Jarmočné strašidla 

Deň s Mikulášom 

Detský Silvester 

Odborné a metodické programy pre 

učiteľov, vychovávateľov a žiakov 

 

Rybársky krúžok, Zlatý blyskáč 

 

Záujmový útvar Sokoliarstvo a príroda, 

workshop Dobre vedieť o prírode, 

realizovaný členmi krúžku, Prezentácia na 

Hubertovských slávnostiach Nová 

Ľubovňa, Ľubovniansky skanzen. 

 

Kynologický krúžok 

nepretržite 
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 i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

v školskom zariadení 

 

V Centre voľného času nebola vykonaná v školskom roku 2020/21školská inšpekcia. 

 

j) Informácie o priestorových a materiálnych podmienkach CVČ 

CVČ zabezpečuje aktivity v zariadení, ktoré bolo účelovo vybudované pre aktivity detí 

a mládeže mesta Stará Ľubovňa v roku 1968. 

Priestory v  budove a ďalšie priestory CVČ: 

❖ 6 miestností klubového charakteru , 

❖ 1 väčšia miestnosť, ktorá slúži pre stretnutia, diskotéky, súťaže a tanečné krúžky, 

❖ 1 počítačová miestnosť s pripojením na internet a s vybavením 15 notebookov, 5 PC  so 

scanerom, tlačiarňou, 

❖  1 miestnosť pre technický chod zariadenia, v ktorej je umiestnený kopírovací stroj, internet 

pre interných pracovníkov a dobrovoľných pracovníkov CVČ, tlačiareň. 

❖ v hlavnej budove sa nachádza plynová kotolňa, príručný sklad materiálu,  

❖ 1 školiaca miestnosť pre 20 účastníkov 

❖ 1 klubovňa (obývačka) pre 20 účastníkov 

❖ 1 hudobná miestnosť pre 30 účastníkov 

❖ vybavenie pre vodácku turistiku 15 funkčných lodí + príslušenstvo 

❖ 1 osobné vozidlo Citroen Berlingo, 

❖ zrekonštruovaná budova Kina Tatra v Starej Ľubovni, 

❖ ubytovacie priestory s kuchynkou a hygienickými zariadeniami pre 20 ubytovaných 

❖ v spolupráci s mestom SĽ zabezpečujeme výstavu v Provinčnom dome 

Pravidelnou údržbou, materiálnym vybavením, vytvárame materiálno technické 

podmienky pre činnosť moderného školského zariadenia. Aj napriek veku budovy sa snažíme 

pravidelnou údržbou zachovať zariadenie v dobrom stave. V roku 2020/21 bola zabezpečená 

údržba vnútorných priestorov – maľovaním a výmena vchodových dverí. 

Budova CVČ bola postavená v roku 1968 a vyžaduje vonkajšiu údržbu.  

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky a v ktorých 

má nedostatky. 

Zariadenie má veľmi dobré medzinárodné kontakty na základe medzinárodnej spolupráce 

dokáže kvalitne a rýchlo reagovať na potreby deti a mládeže, aplikovať nové metódy a formy 

práce do výchovnovzdelávacej činnosti. Úzka spolupráca so školami, spoločenskými 

organizáciami pomáha udržať zaujímavý a kvalitný obsah aktivít. Kvalitný pedagogický 

kolektív  vytvára množstvo príležitosti pre rozvoj voľnočasových aktivít  v meste Stará 

Ľubovňa, udržuje tradičné podujatia, ktoré dopĺňa o nové trendy v oblasti práce s deťmi 

a mládežou. 

Čo sa týka nedostatkov vnímame – nízky záujem kvalitných kvalifikovaných pracovníkov, 

ktorí by dokázali pracovať aj na medzinárodnej úrovni a mohli by prispieť k rozšíreniu 

pravidelnej i nepravidelnej záujmovej činnosti. 
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 . 

l) Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

Centrum voľného času v Starej Ľubovni, IČO 00188131, je rozpočtovou organizáciou 

s právnou subjektivitou od 1.1.1996. Od 1.1.2002 je zriaďovateľom CVČ Mesto Stará 

Ľubovňa. Je napojené na rozpočet zriaďovateľa.  

Budova školského zariadenia, ktorá je zverená do správy školského zariadenia od roku 2002 

stojí na pozemku, parcelné číslo 631/91, súpisné číslo 7/35. Hodnota budov a majetku CVČ 

podľa inventarizácie k 31.12.2020  predstavuje  662 978.00 eur.  

Iný majetok – zabezpečenie prestavby lodenice – (realizátor Mesto Stará Ľubovňa). 

Typ školského zariadenia – verejno- právne.  

Výchovný jazyk - slovenský. 

Od 1.1.2002 je školské zariadenie financované podľa normatívov z originálnych kompetencií. 

 

2  

Dotácie pre Centrum voľného času na rok 2020 

BEŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY 
 

BEŽNÉ PRÍJMY v € 

 

 

 

 

 

Štruktúra podielu jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch  

CVČ za rok 2020 v € 
ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV v € Skutočnosť k 31.12.2020 %

GRANTY A TRANSFERY 221 731 75,24

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0,00

VLASTNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 72 567 24,62

VLASTNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY z roku 2019 400 0,14

PRÍJMY SPOLU 294 698 100,00  
 

V roku 2020 vlastné príjmy tvorili čiastku 72 967,10 €.   

Zdroje príjmov rozpočtu Centra voľného času a Kina Tatra v roku 2020 predstavovali: 

- príjmy za premietanie filmov vo výške 33 664,33 €, 

- príjmy za ubyt., náj. +ostatné služby  Kino Tatra vo výške 5 277,00 €, 

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia 
Názov položky 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

 

Rozpočet 

2020 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

 

% 

plnenia 

 09.5.0.2 312001 
Transfer na školstvo-  
Originálne kompetencie 

187 315 
 

205 477 
 205 477 100 

  Nenormatívne kompetencie 

4 595 

 

4 768 

 4 614 100 

  
 
Transfer  na  kino 

6 640 
 

6 640 
 6 640 100 

  

 

Mimoriadna dotácia 0 0 5 000 100 

    

Transfery v rámci verejnej správy 

spolu 198 550 216 885 221 731 100 

       

    Bežné príjmy spolu 198 550 216 885 221 731 100 
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- príjmy od ostatných subjektov verejnej správy/AVF+KP/ 8 641,00 €, 

- príjmy za služby CVČ/ výlety, exkurzie, prenájom/ vo výške 1 529,01 €,  

- príjmy zo zápisného 1 703,00 €, 

- príjmy z vratiek 510,97 €, 

- príjmy na činnosť počas letných prázdnin vo výške 10 420,00 €,  

- príjmy z ÚPSVaR vo výške 7 135,09 €,  

- príjmy na olympiády vo výške 2 010,70 €, 

- príjmy od obcí vo výške 645,00 €, 

- Projekt Erasmus+  1 431,00 € 

 

 

 

Prehľad získaných grantov a transferov  na rok 2020 v € 
Rozpočet Skutočnosť

2020 k 31.12.2020

Mesto -  originálné CVČ 205 477 205 477 100,00 výchová a vzdel. chod zariad

Mesto -  originálne nenormatívne 4 614 4 614 100,00 výchová a vzdel. chod zariad

Mesto -  kino 11 640 11 640 100,00 chod zariad., udržba

Príjmy za premietanie filmov 33 664 33 664 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy od ostatných subjektov 8 641 8 641 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy zo školských súťaží 2 011 2 011 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy z UPSVaR 7 135 7 135 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy za činnosť počas prázdnin 10 420 10 420 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy - služby CVČ 1 529 1 529 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy - služby Kino 5 277 5 277 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy - zápisné 1 703 1 703 projekt-dohody, materiál, výchova a vzdel.

Príjmy - Erasmus+ 1 431 1 431 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy z vratiek 511 511 výchová a vzdel. chod zariad

Príjmy - obce 0 645 všeobecný materiál

Celkom 294 053 294 698

Názov % plnenia Účel použitia

 
 

Čerpanie bežných výdavkov Centra voľného času a Kina Tatra za rok 2020 je na 99.99 %. Pri 

priemernom počte zamestnancov v organizácií 12,50 je priemerná hrubá mzda za celú 

organizáciu v roku 2020 – 932,00 €. Čistá priemerná mzda je 690,00 €. 
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BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV v € 

 
Funkčná 

klasifikácia

Ekonomická 

klasifikácia
 Bežné výdavky podľa programov

Skutočnosť 

k 31.12.2019
Rozpočet 2020

Skutočnosť 

k 31.12.2020
% plnenia

Program č. 1 – CVČ 

Výchova a vzdelávanie

610-620  – mzdy a poistné spolu 169 196 188 175 188 174 100

611       - tarifný plat 112 054 121 885 121 885 100

612       - riadiaci príplatok 1 845 1 759 1 759 100

612       - osobný príplatok 5 832 8 105 8 105 100

612       - kreditový príplatok 1 788 2 163 2 163 100

612       - ostatné 1 214 397 397 100

614       - odmeny 2 333 5 567 5 567 100

614       - jubilejné odmeny 581 2 069 2 069 100

621-623       - poistné - zdravotné poisťovne 11 708 13 343 13 343 100

625       - poistné do  Sociálnej poisťovne 31 841 32 887 32 886 100

630  - tovary a služby 17 802 14 527 14 507

631       - cestovné náhrady 0 115 112 100

632       - energie, voda, komunikácie 1 775 2 158 2 159 100

633       - materiál 0 2 194 2 175 100

634       - dopravné 215 660 660 100

635,636       - rutinná a štandardná údržba 9 436 333 333 100

637       - služby 6 376 9 067 9 068 100

640  – bežné transfery 317 2 775 2 775 100

642       - nemocenské dávky/odchodné 317 2 775 2 775 100

 

09.5.2.0

Program č. 2 – Vzdelávacie poukazy - 

nenormatívne
4 595 4 614 4 614 100

610-620  – mzdy a poistné spolu 985 406 406 100

637       - odmeny 0 0 0 0

621-623       - poistné - zdravotné poisťovne 270 105 105 100

625       - poistné do  Sociálnej poisťovne 715 301 301 100

630    - tovary a služby 3 610 4 208 4 208 100

632    - energie, voda, komunikácie 43 909 909 100

633    - materiál    0 1 799 1 799 0

635     - údržba 0 0 0 0

637     - služby 3 567 1 500 1 500 100

 

09.5.0.2 Program č. 3 –  Kino 6 640 11 640 11 638 100

620    Poistné , tarifný plat 0 0 0 0

620      - poistné, tarifný plat  0 0 0 0

630    Tovary a služby    6 640 11 640 11 638 100

632       - energie, voda, komunikácie   3 725 3 070 3 070 100

633       -  materiál   510 1 824 1 823 100

635        - prev.stroje  766 6 098 6 098 100

637        - všeobecné služby 1 639 648 647 100

Bežné 

výdavky 

spolu 
198 550 221 731 221 708 100

205 456 100205 477
09.5.0.2

187 315

 
 

Schválený rozpočet podľa rokov CVČ (originálne kompetencie)                   

ROK 2016 .............................................................................................................. 175 420,00 € 

ROK 2017 .............................................................................................................. 165 292,00 € 

ROK 2018 .............................................................................................................. 175 563,00 € 

ROK 2019 .............................................................................................................. 187 315,00 € 

ROK 2020 .............................................................................................................. 216 885,00 € 
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MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 

 

       KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v  € 

 

 
 

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 

 

VLASTNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY – PRÍJMY v € 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia 
Názov položky 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet 

2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% 

plnenia 

 09.5.0.2 223001 Premietanie filmov 74 823            33 264 33 264  

 223001 Letná  činnosť 19 125 10 420 10 420  

 223001 Služby , ubytovanie , prenájom – Kino Tatra 12 242 5 277 5 277  

 223001 Služby, prenájom, výlety  - CVČ 8 396 1 529               1 529  

 223001 Vlastné  zdroje – presun z minulého roku 0                400 400  

 292017 Z vratiek -poisťovne, VSE,SPP 817 511 511  

 223001 Projekt školské súťaže (vedomostné olympiády  a športové súťaže) 8 479 2 011 2 011  

 223001 Príjmy zápisné -CVČ 3 921 1 703 1 703  

 312001 Projekt UPSVaR         15 028 7 135 7135  

 312 011 Príjmy – obce 2 455 0 645  

 331 001 Príjmy –projekt Erasmus+ 31 278 1 431 1 431  

 312001 Príjmy od ostatných subjektov AVF+KP 2 434 8 641 8 641  

 

VLASTNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY - príjmy spolu 178 999  72 322 72 967  

 

Mimorozpočtové zdroje CVČ sú najmä z poskytovania služieb deťom, mládeži a rodičom 

v rámci zápisného poplatku. Ďalším zdrojom príjmov je zabezpečovanie prázdninovej činnosti. 

Náklady na letné aktivity sú v plnej výške hradené rodičmi vrátane externých pracovníkov. 

Ďalším zdrojom príjmov sú príjmy z ubytovania, ktoré sú následne využívané na údržbu, 

modernizáciu ubytovne a doplnenie inventáru.  Kino Tatra má vlastné príjmy z prenajímania 

priestorov a premietania filmových predstavení. Pandémia COVID – 19 spôsobila zníženie 

počtu predstavení, ako aj návštevnosť s čím súvisia aj tržby, ktoré sa znížilo o viac ako 50% 

oproti predchádzajúcemu roku.  
 

KINO TATRA 

 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 
návštevnosť 14 169 21 238 13 691 17 308 6 031 
umiestnenie (v rámci SK 

jednosálové kina zo 101kín ) 
 

39 

 

49 

 

29 

 

26 

 

nerealizovalo 

sa 
Počet premietaných  filmov 252 320 275 331 173 

tržby 56 887,00 € 78 385,00 € 56 838,00 €, 74 823,00 € 33 264 

      

 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia 
Názov položky 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

 

Rozpočet 

2020 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

 

% 

plnenia 

 09.5.0.2 312001 Transfer - kapitálový 0 0 0 0 

       

    Kapitálové príjmy spolu 0 0 0 0 
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MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE VÝDAVKY V € 

 

 

Hospodárenie so sociálnym fondom  
Sociálny fond je tvorený vo výške 1,05% hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom 

na výplatu za bežný rok. 

Počiatočný stav  2 858,24 € 

Tvorba  1 184,01 € 

Čerpanie  1 131,59 € 

Zostatok (k 31.12.2019)  2 910,66 € 

 

Finančné zdroje zo sociálneho fondu boli využité na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov. 

 

Vlastné  príjmy získava Centrum voľného času najmä z poskytovania služieb deťom, mládeži 

a ich rodičom. Tieto príjmy Centrum využíva na zabezpečenie aktivít a činností pre už 

spomínanú skupinu. Ďalším zdrojom príjmov je Kino Tatra. Kino Tatra začalo svoju činnosť 

od 10.10.2015, kedy bolo prvé premietanie. Činnosť Kina Tatra sa postupne rozbieha, ale je 

potrebných ešte niekoľko značných investícii. Avšak rok 2020 bol veľmi nepriaznivý pre našu 

činnosť. Zastavilo ju ochorenie COVID-19, v dôsledku čoho naše aktivity a príjem poklesli. Z 

premietania filmov sme dosiahli príjmy, z ktorých  

                              - 60 % sa odviedlo distribučným spoločnostiam.  

Zvyšná časť slúžila na pokrytie ostatných nákladov: 

Funkčná 

klasifikácia

Ekonomická 

klasifikácia
 Bežné výdavky podľa programov

Skutočnosť k 

31.12.2019
Rozpočet 2020

Skutočnosť k 

31.12.2020
% plnenia

09.5.2.0 Program č. 4 vlastné zdroje CVČ+KINO 156 602 94 307 81 781 87

610-620  – tarifný plat a poistné spolu 9 184 6 150 6 150 100

611   -  tarifný plat 488 3 022 3 022 100

614   -  odmeny 2 933 13 13 100

621    - positné - zdravotné poisťovne 1 613 843 843 100

625    - poistné do Sociálnej poisťovne 4 150 2 272 2 272 100

630    - tovary a služby 109 729 46 954 46 954 100

631    - náhrada cestovných výdavkov 260 16 16 100

632    - energie, voda, komunikácie 5 269 4 819 4 819 100

633    - materiál    22 087 9 505 9 505 100

634    - dopravné 3 424 624 624 100

635     - údržba CVČ 3 157 804 804 100

636   - údržba Kino 675 392 392 100

637     - služby 74 825 30 634 30 634 100

642     - členské 32 160 160 100

Transfery od iných subjektov 37 689 41 203 28 677 70

633 (11H)     - materiál (obce) 2 455 0 645 0

6xx    - UPSVaR 15 028 7 135 7 135 100

6xx    - Projekt ERASMUS+ 9 293 23 416 16 102 69

6xx   - olympiády 8 479 2 011 2 011 100

6xx   - AVF+KP 2 434 8 641 2 784 32

156 602 94 307 81 781
87

vlastné  výdavky spolu
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                              - 40 % bola na zabezpečenie externých zamestnancov /premietač, uvádzači, 

vedúci kina, ekonóm/. Navýšenie oproti predchádzajúcim rokom je vyššie, nakoľko sa zvýšila 

nielen minimálna mzda, ale aj príplatky za soboty, nedele, sviatky. Ostatné náklady sme pokryli 

z príjmu z kultúrnych poukazov.                                

Výdavky sú o sumu 13 171,05€ nižšie, nakoľko sú to peniaze z projektu ERASMUS+ a AVF, 

ktoré budú čerpané v nasledujúcom roku a boli prevedené na depozit mesta.   

 

 

                                                                            

 

 

PhDr. Marta Hanečáková, PhD. 

                                                                                                     riaditeľka 


