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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2011/2012 
 
 

  
 
Názov šk. zariadenia: Eparchiálne centrum voľného času sv.Bazila Veľkého 

Adresa: Hlavná 146, 076 77 Veľké Slemence 

Tel.: 056/63 80 168 

Web: www.cvc-sv-bazil.sk, 

E-mail: cvc.sv.bazil@gmail.com 

Zriaďovateľ: Gréckokatolícka eparchia sv.Cyrila a Metoda - Košice 

 
Vedúci zamestnanec: 
    PaedDr. Zsolt Szabó, riaditeľ CVČ 
           
Rada školského zariadenia: 
           Beáta Lizáková, predseda 
           Beáta Tóthová, zástupca 
           Ing.Melinda Tóthová, tajomníčka 
           Agnesa Ivánfalviová, člen 
           Michal Tóth, delegovaný člen   
  
Údaje o počte detí v školskom zariadení:  
Počet detí a mládeže zapojených do pravidelnej činnosti: 591 
 

 Názov  Počet k 
15.9.2011 

1 Spoločenskovedné oddelenie 120 
2 Prírodovedné oddelenie 12 
3 Esteticko-vedné oddelenie 285 
4 Informatické oddelenie 70 
5 Športové oddelenie 104 
Spolu: 591 

 
  

 Názov oddelení Dievčatá Chlapci Spolu 

1 Spoločenskovedné oddelenie 59 61 120 
2 Prírodovedné oddelenie 7 5 12 
3 Esteticko-vedné oddelenie 176 109 285 
4 Informatické oddelenie 19 51 70 
5 Športové oddelenie 33 71 104 
Spolu: 294 297 591 

 
 
Zoznam záujmových útvarov: 
 

Výchovný program nášho CVČ sv.Bazila Veľkého vychádza zo všeobecných cieľov a 
princípov výchovy a vzdelávania (zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov), z humanistickej výchovy, z 



koncepcie neformálnej výchovy a z vlastnej koncepcie.  
Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť zabezpečujeme v závislosti 

od tematického zamerania v týchto oddeleniach:  
 
a) spoločensko-vedné oddelenie,  
b) oddelenie informatiky,  
c) esteticko-vedné oddelenie,  
d) prírodovedné oddelenie,  
e) športové oddelenie.  
 
Do týchto oddelení sú rozdelené jednak všetky záujmové útvary, ako aj 

príležitostné podujatia. 
 

Každý krúžok má vytvorený učebný plán, na základe čoho realizuje svoju činnosť. 
Učebný plán vytvárajú a vedú vedúci krúžkov v Triednych knihách.  

 
Záujmové útvary v školskom roku 2011/2012: 
 

Názov oddelenia: Záujmový útvar: 
Počet 
hodín 
ZČ: 

Tematická oblasť 
výchovy: 

Počet 
VVČ: 

Spoločenskovedné 
oddelenie 

Katecheticko - biblický krúžok 
Biblicko - katechetický 
Katechetický krúžok I. 
Katechetický krúžok II. 
Biblicko - športový krúžok 
Biblický krúžok I. 
Biblický krúžok II. 
Biblicko-katechetický krúžok 
Katecheticko – športový 
krúžok  
Katecheticko – športový 
krúžok 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

 
66 

 
 
Spoločensko-vedná 
 
Vzdelávacia 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

 
66 

Prírodovedné oddelenie Ochranca prírody 66 
 

Prírodovedno-
enviromentálna 

66 
 

Esteticko-vedné oddelenie Klub I. 
Klub II. 
Klub III. 
Klub IV. 
Klub V. 
Spoločenské hry 
Spoločenské hry 
Klub 
Šikovné ruky 
Hudobný krúžok 
Hudobný krúžok 
Šikovné ruky 
Šikovné ruky 
Výtvarno – dramatický krúžok 
Šikovné ruky 
Šikovné ruky 
Výtvarnícky krúžok 
Kinoklub 
Šikovné ruky 
Výtvarný krúžok 
Hudobno – dramatický krúžok 
Šikovné ruky 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

 
 
Esteticko-kultúrna 

a 
pracovno-technická 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 



Club 66 66 
Informatické oddelenie Internet 

Počítačový 
Počítačový 
Práca s počítačom 
Internetový krúžok 

66 
66 
66 
66 
66 

Vzdelávacia 

66 
66 
66 
66 
66 

Športové oddelenie Pohybový krúžok 
Pohybový krúžok 
Pohybový krúžok 
Pohybový krúžok 
Pohybový krúžok 
Stolnotenisový krúžok I. 
Stolnotenisový krúžok II. 
Džudo 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

Telesná a športová 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

 
 

Por. č. Meno vedúceho krúžku Názov krúžku 
1 Beáta Tóthová Internetový krúžok 
  Spoločenské hry 
  Šikovné ruky I. 
  Šikovné ruky II. 
  Kinoklub  
2 PaedDr.Zsolt Szabó Biblicko – katechetický krúžok 
3 Mgr.Diana Rubiová Šikovné ruky 
  Pohybový krúžok 
4 Ing.Gabriela Szabóová Počítačový krúžok 
5 PaedDr. Ľuboslav Tóth Športovo – katechetický krúžok 
6 Mgr.Robert Demko Šikovné ruky 
  Pohybový krúžok 

  Biblicko – katechetický krúžok 
  Hudobný krúžok 
7 Mgr.Juraj Lukáč Stolnotenisový krúžok I. 
  Stolnotenisový krúžok II. 
8 Mgr.Martin Onisik Biblicko – športový krúžok 
9 Mgr. Vladimír Geletka Športovo – katechetický krúžok 
10 Eleonóra Demjenová Šikovné ruky 
11 ThLic.Peter Horváth Výtvarný krúžok 
  Počítačový krúžok 

12 Mgr.Silvia Horváthová Šikovné ruky 
  Športovo - pohybový krúžok 
  Hudobno-dramatický krúžok 

13 Mgr.Rastislav Varga Katechetický krúžok I. 
  Katechetický krúžok II. 

14 Mgr.Michal Baran Biblický I. 
  Biblický II. 
  Pohybové hry 
  Club 

15 Mgr.Erika Vagaská Hudobný krúžok  
16 Mgr.Viktor Kraus Biblicko - katechetický krúžok 
17 Mgr.Mária Popovicsová Tvorivé dielne 
  Spoločenské hry 

18 Mgr.Kornélia Gášparová Práca s počítačom 
  Internet 



19 Mgr. Anna Kittanová Džudo 
20 Valéria Horosová Ochranca prírody 
  Šikovné ruky 

21 Mgr. Monika Harvanová Výtvarno – dramatický krúžok 
22 Klára Bystránska Pohybový krúžok 
  Výtvarnícky krúžok 

23 Mgr. Anita Ivánová Klub I. 
  Klub II. 
  Klub III. 
  Klub IV. 

  Klub V. 
 
Údaje o počte zamestnancov a o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školského zariadenia: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Externí pracovníci vedú krúžkovú činnosť v jednotlivých obciach, kde naše CVČ 
vykonáva svoju činnosť. Externý pracovníci boli kontrahovaní na školský rok 2011/2012 
dohodou o vykonaní pracovnej činnosti. Ich počet bol v tomto školskom roku 22. Z toho 
ženy: 12, muži: 10.  
Počet kvalifikovaných pracovníkov:   22 
Počet nekvalifikovaných pracovníkov:     0 
Počet doplňujúcich si klasifikáciu:            0 
 
 
Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 
 

Prezentácia aktivít Centra  sa realizovala v rámci  pravidelnej aj príležitostnej 
činnosti formou oznamov a článkov na webovej stránke, vystúpeniami pre rodičov 
a verejnosť, spoločnými aktivitami rodičov a detí. 
 
 
Dlhodobé projekty a programy  
 

V súčasnosti CVČ sv.Bazila Veľkého zatiaľ nie je zapojené do nijakého programu 
ani projektu. V budúcnosti plánujeme zapojenie sa do programov zameraných najmä na 
prevenčnú činnosť sociopatologických javov.  
 
 
 
 

Riaditeľ	  CVČ	  

	  

Vedúca	  metodička	  

	  

Účtovníčka	  

	  

	  
Externí	  pracovníci	   Interní	  pracovníci	  



Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná v CVČ inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou. 
 
 

Priestorové a materiálno – technické podmienky: 
 
 

CVČ sv.Bazila Veľkého sídli v budove, ktorá sa nachádza na Hlavnej ulici č.146 vo 
Veľkých Slemenciach. Tieto priestory mohli členovia CVČ sv.Bazila Veľkého využívať od 
septembra 2009. Vzhľadom na vzrastajúci počet členov CVČ sú tieto priestory budovy 
nepostačujúce, a preto využívame aj priestory ZŠ v Kráľovskom Chlmci, miestnosť pod 
farským úradom v Maťovciach, v Slavkovciach, vo Veľkých Kapušanoch a v Krišovskej 
Lieskovej, priestory obecných úradov v Ptrukši, ďalej v Nižnej Rybnici, vo Vyšnom 
Nemeckom, vo Vyšnej Rybnici, v Koromli, v Sobranciach, v Michalovciach, v Dúbravke 
a v Úbreži. 

Materiálno-technické vybavenie je doplňované a modernizované v rámci podmienok 
CVČ sv. Bazila Veľkého a toho času je na dobrej úrovni. CVČ sv. Bazila Veľkého 
disponuje digitálnym fotoaparátom, hudobnou technikou, ktorá je využívaná hlavne pri 
cvičeniach, tréningoch, vystúpeniach, TV, DVD, projektorom, počítačom, biliardovým 
stolom, stolným futbalom, knižnicou, materiálmi k ručným, umeleckým prácam. 
Plánujeme ešte doplniť: nové CD nosiče s hudbou a počítačovými programami, hrami na 
rôzne druhy cvičení, ďalšími prenosnými mikro-systémami na prehrávanie hudby. 

V budúcnosti sa počíta s dokončením rekonštrukcie budovy, ako aj s terénnymi 
úpravami a do vybavením strešných priestorov budovy.  
 

Krúžky sa nachádzajú v 15 rôznych obciach a mestách Košického samosprávneho 
kraja.  

 
 

Por. č. Názov obce Počet krúžkov v obci 
1 Veľké Slemence 7 
2 Sobrance 2 
3 Nižná Rybnica 5 
4 Veľké Kapušany 1 
5 Dúbravka 4 
6 Michalovce 3 
7 Krišovská Liesková 3 
8 Vyšné Nemecké 1 
9 Maťovské Vojkovce 5 
10 Slavkovce 1 
11 Vyšná Rybnica 5 
12 Ptrukša 2 
13 Úbrež 1 
14 Koromľa 1 
15 Kráľovský Chlmec 6 

 
 
Finančné zabezpečenie: 
 

Centrum voľného času ako školské výchovno – vzdelávacie zariadenie je 
financované  v rámci fiškálnej decentralizácie z podielových daní v zmysle zákona č. 
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve  



a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet centra je tvorený podielovými 
daňami v prepočte na počet detí a príslušný normatív v danom roku, príspevkami od 
rodičov, ktorí majú vyživovaciu povinnosť voči svojím deťom podľa vyhlášky  MŠVVaŠ SR 
č. 388/2007 Z. z. o Centrách voľného času, prostriedkami zo vzdelávacích poukazov na 
príslušný školský rok, prostriedkami pridelenými  Krajským školským úradom na 
financovanie okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, finančnými 
darmi získanými sponzorsky.  Rozpočet zariadenia sa v priebehu roka navyšuje aj 
o finančné prostriedky získané na predložené a schválené granty. Na základe ústneho 
oznámenia od zriaďovateľa  bol finančný rozpočet Centra schválený na školský rok 
2011/2012 nasledovne:  
 
 

a. Dotácia	  zo	  štátneho	  rozpočtu	   	   	   	   	   	   	   73.316,-‐	  €	  
	  

Príjem	  zo	  štátneho	  rozpočtu	  prijaté	  od	  KSK	   	   	   	   	   	   3.726,-‐	  €	  
	  
Príjem	  zo	  štátneho	  rozpočtu	  prijaté	  od	  obce	   	   	   	   	   	   69.590,-‐	  €	   
 

b. Príspevok	   na	   čiastočnú	   úhradu	   nákladov	   spojených	   s	  hmotným	   zabezpečením	   školy	   od	  
rodičov,	  resp.	  osôb	  ,	  ktoré	  majú	  voči	  žiakovi	  vyživovaciu	  povinnosť.	   	   8.272,-‐	  €	  

	  
Príjmy	  z	  príspevkov	  rodičov	  resp.	  osôb,	  ktoré	  majú	  voči	  žiakovi	  vyživovaciu	  povinnosť:	   8.272,-‐	  €	  
	  
z	  toho	  za	  pravidelnú	  záujmovú	  činnosť	   8.272,-‐	  €	  
 

c. Príjmy	  prijaté	  za	  vzdelávacie	  poukazy	  
	  
V	  roku	  2011	  	  Centrum	  voľného	  času	  sv.	  Bazila	  Veľkého	  nemala	  príjmy	  za	  vzdelávacie	  poukazy. 
 

d. Finančné	   prostriedky	   získané	   od	   rodičov	   alebo	   zákonných	   zástupcov	   žiakov,	   právnických	  
osôb	  alebo	  fyzických	  osôb	  

	  
V	  školskom	  roku	  2011/2012	  Centrum	  voľného	  času	  sv.	  Bazila	  Veľkého	  nemala	  príjmy	  takéhoto	  typu. 
	  

e. Iné	  finančné	  prostriedky	  získané	  podľa	  osobitných	  predpisov	   	   	   0,-‐	  €	  
	  
V	  roku	  2011	  Centrum	  voľného	  času	  sv.	  Bazila	  Veľkého	  nemala	  iné	  finančné	  prostriedky	  získané	  podľa	  
osobitných	  predpisov.	  
	  
Úroky	  z	  bežných	  účtov:	  	   	   	   	   	   	   	   	   3,24	  €	  
	  
Príjmy	  celkom:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   81	  591,24	  €	  
	  
Spôsob	  využitia	  príjmov:	  
	  
610	  Mzdy	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   38	  052,48	  €	  

Zamestnanci	   	   	   	   	   	   	   	   	   19	  553,48	  	  €	  
Dohoda	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   18	  499,-‐	  	  	  	  	  €	  

620	  Príspevok	  do	  poisťovní	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  7	  819,24	  €	  
630	  Tovar	  a	  služby	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   26	  333,08	  €	  

Všeobecný	  materiál	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  475,34	  €	  
Spotreba	  el.	  energie	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  554,21€	  
Spotreba	  plynu	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  1	  030,28	  €	  



Všeobecné	  služby	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  4	  273,25	  €	  
Daň	  z	  úrokov	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  €	  

	  
Výdavky	  celkom:	   	   	   	   	   	   	   	   	   72	  205,30	  €	  
Zostatok	  /zostatok	  v	  pokladní	  z	  vlastného	  príjmu/	   	   	   	   	   	  	  9	  385,94	  €	  
	  
 
Cieľ školského zariadenia a jeho plnenie: 
 

- osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť, 
pričom dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno - 
patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov, 

- zodpovedne a na patričnej úrovni pripraviť a zorganizovať okresné kolá školských 
súťaží a predmetových olympiád, 

- zintenzívniť a skvalitniť spoluprácu s organizáciami a občianskymi združeniami, 
ktoré pracujú s deťmi a mládežou, 

- v rámci súčasných finančných možností zabezpečovať vhodné materiálno – 
technické zabezpečenie pre prácu detí v záujmových krúžkoch, 

- systematicky sa venovať kvalitnej propagácii činnosti centra formou plagátov, 
letákov, osobným stykom s deťmi a mládežou na školách a prostredníctvom tlače, 
médií,  

- esteticky udržiavať priestory centra ako aj vonkajší areál, 
- kvalitne, k spokojnosti detí aj rodičov pripraviť a zorganizovať letné detské tábory 

a podujatia v čase prázdnin. 
V strede záujmu výchovy v Centre voľného času je dieťa, žiak, študent, vzdelávajúci 

sa. Sledujeme najmä rozvoj osobnosti dieťaťa na humanistických princípoch. Rozvíjame 
tvorivosť dieťaťa vytvorením atmosféry úplnej dôvery, bezpečnosti, aby medzi dieťaťom a 
pedagógom boli dobré vzťahy, aby v záujmovom útvare prevládala radosť, dobrá nálada, 
zvedavosť, snaha viac vedieť, spolupráca, tvorivosť, pozitívne prežívanie. 
 
	  
Vyhodnotenie naplnenia určených cieľov a priorít: 
 

Počas krúžkovej činnosti sa deti cítili dobre. Sformulovala sa z nich skupina, ktorá 
je rada spolu, a cez krúžkovú činnosť zmysluplne trávi svoj voľný čas v kresťanskom 
duchu.  

Spoločné aktivity formujú ich osobnosť, rozvíjajú ich kreativitu a duchovný život, 
a takto sa ich zapojenie do života spoločnosti stáva aktívnejším. Preto usudzujeme, že v 
tejto aktivite je potrebné pokračovať aj naďalej.  

 
 

Záver 
 
CIELE do roku 2012/2013: 
1. naďalej udržiavať vysokú úroveň poskytovaných služieb, 
2. zvyšovať prestíž nášho zariadenia v stále silnejúcej konkurencii a to predovšetkým: 
- ponukou kvalitných záujmových útvarov, 
- organizovaním veľmi populárnych a rodičmi žiadaných prázdninových aktivít pre 
deti najmä mladšieho školského veku, 
- organizovaním najmä tradičných podujatí a súťaží, ktoré si získali v školách i na 
verejnosti dobré meno a sú vysoko hodnotené, 
3. budovať na dobrých vzťahoch s partnermi (školy, inštitúcie, občianske združenia), 
4. v činnosti stavať na: 
- stabilnom záujme o ZÚ a zvyšujúcej sa popularite ZÚ pre deti a rodičov, 
- vynikajúcej úrovni organizácie POPS a detskej táborovej rekreácie, 



- nadštandardnej spolupráci s obecným úradom pri projektoch k významným 
udalostiam a výročiam, 
- kvalitnej prezentácii na verejnosti, 
- estetickom prostredí trvale udržiavanom, zaujímavom a podnetnom, 
- vždy udržiavanom a čistom interiéri centra, 
5. pracovať s výsledkami SWOT analýzy - postupne eliminovať slabé stránky a využívať 
príležitosti. 
 
SILNÉ STRÁNKY  
 
Ø vytváranie a ponúkanie aktivít 
prostredníctvom pravidelnej činnosti v 
záujmových krúžkoch a kluboch s cieľom 
zmysluplného využívania voľného času 
detí, mládeže a dospelých /rodičov detí/  
 
Ø vytváranie a ponúkanie aktivít 
prostredníctvom pravidelnej činnosti v 
záujmových útvaroch  
 

SLABÉ STRÁNKY  
 
Ø nedostatok finančných prostriedkov na 
činnosť zariadenia /napr. k podujatiam a k 
obnove zariadenia/ 
 
Ø nízky stupeň ovládania práce s 
informačno-komunikačnými technológiami 

 

Ø realizácia podujatí jednorazových, 
cyklických a tiež už tradičných k 
aktuálnym príležitostiam  
 
Ø spolupráca s obcou v oblasti kultúry, 
športu a umenia  
 
Ø záujem základných, stredných škôl o 
naše ponúkané jednorazové a tradičné 
podujatia  
 
Ø každá činnosť je prevenčnou činnosťou 
voči negatívnym javom spoločnosti  
/drogy, kriminalita, xenofóbia…/  
 
Ø kvalitná realizácia prázdninovej 
činnosti – dopyt verejnosti k prázdninovým 
aktivitám  
 

 
 
 
 

 
 

Správu vypracoval: PaedDr.Zsolt Szabó 
                                                                                             riaditeľ ECVČ 


