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CVČ 

Zostatok 

finančných 

prostriedkov          

z predch.roka 

Pridelené 

finančné 

prostriedky na 

obd. jan-dec. 

2014 

Povolené 

prekročenie 

Disponibilné 

zdroje 

Originálna 

kompetencia  

 30 929,00 1 694,92 32 623,92 

     

Čerpanie 

finančných 

prostriedkov  CVČ 

610 Mzdy a platy  19 592,74 

620 Odvody  6 890,07 

630 Tovary a 

služby 4 161,65 

640 Bežné 

transféry 59,68 

Čerpanie celkom 30 704,14 

mailto:piverova.cvc@gmail.com


 

 

 

Činnost Centra voľného času v Dunajskej Strede vychádza z nasledovných dokumentov: 

1. Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 

2. Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej 

správy v školstve v SR. 

     V roku 2014 navštevovalo Centrum voľného času 500 detí z mesta Dunajská Streda a z 

okolitých obcí. V centre sú zamestnaní 4 pedagógovia v stálom pracovnom pomere.  V tomto 

roku sme otvorili 4 rôzne krúžky a to futbalový, keramický, výtvarný krúžok a krúžok 

šikovných rúk. Počet záujmových útvarov čo sa týka futbalu bolo 7 na jedného pedagóga a z 

kultúry a umenia 35 ZÚ na 3 pedagógov. Záujmové útvary navštevovali deti a mládež do 15 

rokov. Futbalové krúžky navštevovalo 120 detí a umelecké krúžky 380 detí. 

     V centre voľného času sa zameriavame aj na príležitostnú záujmovú činnosť. 

Organizujeme okresné kolá predmetových olympiád v spolupráci s Okresným úradom odbor 

školstva v Trnave. Organizujeme tiež jednorázové akcie na rôzne príležitosti ako je Deň detí, 

mikulášske turnaje, robíme  výstavy z  prác detí, ktoré navštevujú naše centrum. Tieto akcie 

sú vyhodnocované a najlepšie výsledky detí sú odmeňované. Na týchto podujatiach s v 

minulom roku zúčastnilo spolu 1871 detí. Z toho 148 detí sa zúčastnilo na jazykových 

súťažiach, 17 detí na spoločensko-vedných súťažiach, 1028 detí sa zúčastnilo na 

prírodovedných súťažiach, 28 detí na akciách čo sa týka vedy a kultúry, 419 detí bolo na 

akciách a súťažiach kultúry a umenia a 231 detí sa zúčastnilo na akciách z telovýchovy a 

športu. 

     Naši pedagógovia spolupracujú aj s pedagógmi a vychovávateľkami z materských a 

základných škôl v rámci metodickej činnosti. Robíme  jednorázové akcie na základných a 

materských školách pri príležitosti ako napríklad vianočné posedenia, Valentínsky deň, 

Veľkonočné akcie, Halloweenske oslavy... Učitelia a vychovávatelia žiadali našu pomoc pri 

tvorbe  darov pre rodičov pri týchto príležitostiach. 

     Centrum voľného času každé leto organizuje letné prímestské tábory. V roku 2014 sme 

organizovali prímestské tábory v rozsahu 4 týždňov. Počet účastníkov v letných táboroch bolo 

81 detí. Každým rokom napriek tomu, že po celom meste otvárajú už aj pri základných 

školách prímestské tábory je o tie naše obrovský záujem. Pre deti v letných táboroch 

organizujeme rôzne výlety. Navštevujeme tiež polo-krytý bazén v hoteli Bonbón. 



Organizovali sme dvojtýždňovú školu futbalu na umelej tráve, kde medzi deti prišli aj známe 

tváre z DAC.  

     Úlohy vyplývajúce z plánu práce boli splnené. Rok 2014 hodnotím ako úspešný nakoľko 

plánované ciele boli splnené. 

  

 

 

  30. január  2014                                                                                   ----------------------- 

                                                                                                          Mgr. Stella Pelech Píverová 

                                                                                                              Riaditeľ CVČ 

 

 

 


