
1 

 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

       

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1.Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ                                                    

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

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.                                                   

3. Koncepcie rozvoja CVČ na roky 2019 – 2024.                                                                                                                 

4. Plánu práce školy na šk. r. 2019/2020.                                                                                 

5. Správy o činnosti Rady školy CVČ                                                                                        
6. Rozboru hospodárenia CVČ za rok 2019. 

Obsah:    

     1. Identifikačné údaje o školskom zariadení   

     2. Údaje o počte detí   

     3. Údaje o počte zamestnancov    

     4. Údaje o ďalšom vzdelávaní   

     5. Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti   

     6. Údaje o projektoch   

     7. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach   

     8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení   

     9. Plnenie rozvojových cieľov   

   10. Úspechy žiakov navštevujúcich záujmové útvary CVČ   

   11. Záver 

 

 

 

 



2 

 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Centrum voľného času 

Adresa 
školy 

Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom 

Telefón 0902062038 

E-mail cvcteplickanv@gmail.com 

Internetová 
adresa 

www.cvcteplickanadvahom.sk 

Zriaďovateľ Obec Teplička nad Váhom 

 Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Anna Bolčeková 0902062038 CVCteplickanv@gmail.com 

   Rada školy 

Rada Centra voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom bola 
ustanovená v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  v znení neskorších predpisov. Od 12.10. 2020 pracuje v zložení: 

 Titul., priezvisko, meno 

Zástupca pedagogických 
zamestnancov 

 
Mgr. Simona Labajová, predsedníčka RŠ 

Zástupca rodičov p. Daniel Šimar 

Zástupca rodičov p. Martina Drbulová 

Zástupca 
nepedagogických 
zamestnancov 

Ing. Veronika Poljaková 

Zástupca zriaďovateľa  Mgr. Magdaléna Šeligová,                           

 

Základným dokumentom činnosti je Štatút rady školského zariadenia pri Centre 
voľného času , ktorý obsahuje zákonné prvky činnosti ako i základné povinnosti a 

práva členov RŠ. Na zasadnutiach prerokovala  otázky týkajúce sa:  

• školského vzdelávacieho programu                                                                         
• zamerania CVČ, jej rozvojom a prioritami                                                            
• modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu detí                                                           

http://www.cvcteplickanadvahom.sk/
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• financovania školského zariadenia – CVČ                                                              
• personálneho a materiálno-technického zabezpečenia CVČ                           
Presadzuje verejné záujmy a plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich   
zamestnancov CVČ.                                                                                                       
Rada CVČ sa schádza v prípade potreby, minimálne však 2-krát do roka. 

Posledné zasadanie:  
V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na 
vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy využívať hlasovanie formou 
„per rollam“. Členovia RŠ vyjadrili názor mimo zasadnutia RŠ, korešpondenčným 
spôsob hlasovania prostredníctvom e-mailu.  

 

Poradné orgány                                                                                                             

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi sú pedagogickí a 

odborní zamestnanci CVČ. V priebehu školského roka zasadala 1-krát. Zaoberala sa 

výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami detí a mládeže, prerokovala, 

iniciovala dávala návrhy a prijímala opatrenia na skvalitnenie pedagogickej činnosti 

v záujmových útvaroch, s cieľom efektívne využívať voľný čas, rozvíjať individuálne 

schopností,  posilňovať vzťahy medzi rovesníkmi. V čase mimoriadnej situácie 

hlasovanie, vyjadrenie sa k dokumentom prebehlo korešpondenčným spôsobom 

prostredníctvom e-mailu. 

§ 2. ods. 1 b 

 1. Údaje o počte žiakov 

Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ podľa §116  Zákona 245/2008  Z. z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola realizovaná formou 
pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch, organizovaním príležitostnej 
činnosti a prázdninovej činnosti.   

Pravidelná záujmová činnosť 
 
V CVČ sa uskutočňovala pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch. 
Ide o pravidelné činnosti pod vedením vedúceho, ktorý zodpovedá za danú skupinu, 
má pravidelné stretnutia podľa schváleného rozvrhu, cieľom stretnutí je rozvíjanie 
spoločenských záujmov vo zvolenej oblasti: 
 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť  
 

 Výchovný plán  2019  - 2020 

 

 

Oddelenie Záujmový útvar Počet hodín 

ZČ 

Tematická oblasť 

výchovy: 
Počet 

hodín 

VVČ 
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Spoločensko-

vedné 

Anglický jazyk pre MŠ-A 

Anglický jazyk pre MŠ-B 

Anglický jazyk pre MŠ-C 

Anglický jazyk hrou I. 

Anglický jazyk II 

Cvičenia zo slovenčiny 

 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Spoločensko-vedná 33 

33 

33 

33 

33 

33 

Prírodo - vedné  

Environmentálno – turistický 

Akvaristický 

Cvičenia z matematiky 

Šachový 

Mladý zdravotník 

 

66 

66 

66 

66 

66 

 

Prírodovedno-

environmentálna 

 

120 

120 

120 

      66 

      66 

Esteticko-

vedné 

Šikovné včielky, rodičia a deti 

Hráme sa, tvoríme 

Šikovné ručičky                                        

Tvorivé dielne, šitie na stroji 

Moderný tanec - Trasolienky 

Moderný tanec II 

Ľudové hry a tance, Straníček 

Spevácky I 

Spevácky II 

66 

66 

66 

33 

66 

66 

33 

66 

66 

 

Esteticko-kultúrna 66 

66 

66 

33 

120 

120 

33 

66 

66 

 

Športu V zdravom tele, zdravý duch - rodičia a 

deti 

Jumping kids 

Lukostrelecký 

Basketbalový  

Volejbalový 

Futbalový – prípravka I 

Futbalový – prípravka II 

Futbalový - ml. ž. 

Futbalový – st. ž. 

Futbalový – dorast 

Futbalový – muži B 

Stolný tenis  

Florbalový I, II 

Hasičský 

Športové hry 

Turistický 

Atletický 

Work - out 

 

33 

66 

66 

33 

         66 

66 

66 

132 

132 

132 

132 

132 

         66 

66 

33 

33 

33 

33 

33 

Telesná a športová 33 

66 

66 

33 

66 

66 

      66 

66 

132 

132 

132 

     132 

66 

66 

33 

33 

33 

33 

33 

 

K 15. 9. 2019 počet detí  a mládeže:  430 
V pravidelnej činnosti k 30.1.2020 pracovalo 39 záujmových útvarov. Bolo prijatých 
186 vzdelávacích poukazov.  

Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z. z. 

Podľa § 9i  ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové 
vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie 

krízovej situácie.“ 
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Krízovou situáciou je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s 

ochorením COVID-19. Na základe uvedeného, v súčasnosti možno použiť príspevok na záujmové 

vzdelávanie okrem záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti aj na iný účel. 
Podstatné je, že tento účel musí bezprostredne súvisieť so zabezpečením opatrení na riešenie 

krízovej situácie, napríklad môže ísť o dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky,.... 

V CVČ Teplička nad Váhom boli zakúpené dezinfekčné prostriedky na ruky, 
prostriedky na dezinfekciu plôch, teplomer, rúška, (521€), letná prázdninová činnosť 
- letný tábor, (863,07€),  elektrická energia v telocvični (1234 €), refundácia mzdy 
školníčky, upratovačky. Spolu celá suma 3 571 €. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 
vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, 

na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov 
alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov 

Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 
koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 

marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. Prerušenie záujmovej činnosti od 30. marca 2020 do 

odvolania.  
 

V pravidelnej činnosti pracovalo k 16. 03. 2020: 38 záujmových útvarov.        

Na základe Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre 
bezkontaktný šport pokračovali v pravidelnej činnosti na vonkajších ihriskách futbalové 
záujmové útvary. Od 1. 6. 2020 prebiehala záujmová činnosť v záujmových útvaroch: 
spevácky, volejbalový, stolný tenis,  materské centrum (využívali vonkajšie prostredie). 

 

Pravidelná činnosť sa uskutočňovala vo vekovo homogénnych, ale aj heterogénnych 
skupinách, ktoré spája spoločný záujem. Viedlo ich 30 externých zamestnancov, 
zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študenta,  
4 na pracovnú zmluvu a 4 dobrovoľníci. 
Hospodársko-správny úsek: 
- personalistka, ekonómka: Elena Poljaková 
- účtovníčka: p. Anna Mravcová 
- školníčka, upratovačka: p. Margita Novotná 
- údržbár: p. Michal Širanec 
Pracovníci boli zamestnávaní na dohodu o pracovnej činnosti a 6 zamestnanci na  
zmluvu. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi výchovným programom Aktívny oddych, 
ktorého úlohy a obsah sú rozpracované  v ročnom výchovno-vzdelávacom pláne CVČ 
a v plánoch jednotlivých ZÚ pri dodržiavaní : 

Zásady dobrovoľnosti : - deti si zvolili  ako budú tráviť čas. 
Zásada záujmového zamerania činnosti: - deti sa zaradili do ZÚ podľa záujmu, pocitu 
uspokojenia. 
Zásada samostatnosti a tvorivosti: - základnou podmienkou je aktivita, aktívny 
životný štýl. 
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Zásada humanizmu a demokracie: - zameraná na záujmy, názory dieťaťa, vytváranie 
pozitívnej klímy, dôvery a spolupatričnosti. 
Zásada sebarealizácie v atmosfére optimizmu a radosti: - rozvoj talentu, 
individuálnych schopností. 
Zásada jednoty a špecifickosti – dôraz na spoločný cieľ výchovy v rodine, škole a 
zariadení pre voľný čas. 
Pravidelné stretnutia sa uskutočňovali v telocvični, v zrkadlovej sále, v elokovanom 
pracovisku Školská 490, využívali sme priestor Športklubu, futbalové ihrisko, školský 
areál, okolitú prírodu, Detské ihrisko na močiari a Požiarnu zbrojnicu na Námestí sv. 
Floriána. Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa 
určoval na základe: 
- priestorových podmienok, 
- náročnosti krúžku, 
- materiálneho vybavenia, 
- ideálny počet v ZÚ je 15 detí, 
- plávanie – 10, 
- lyžovanie – do 15. 
 

Vyhodnotenie záujmovej činnosti  za školský rok 2019/20 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Znížený 
úväzok 
na zmluvu 

4 
2 

1 refundácia 
mzdy 

Na dohodu 22 1 

Dobrovoľníci  4 - 

K 30.6.2020 30 4 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 5 12 17 

trénerov 2 11 13 

spolu 6            23 30 

K 30.6.2020    
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§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Vzdelávanie zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces       
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať,      
zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej 
praxe. Vzdelávanie jednotlivých vychovávateľov vyplývalo z ich zaradenia do 
jednotlivých kariérnych stupňov. Individuálne  si rozširovali vedomosti z PC a vlastnej 
odbornosti. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 2 0 

2. kvalifikačná skúška 1 0 

funkčné inovačné vzdelávanie 1 0 

špecializačné inovačné 
štúdium 

0 0 

špecializačné kvalifikačné 2 0 

postgraduálne 0 1 

doplňujúce pedagogické 2 1 

vysokoškolské pedagogické 8 0 

vysokoškolské nepedagogické 5 2 

 

§ 2. ods. 1 i 

Tabuľka záujmovej činnosti k 30. 6. 2020 

 

Oddelenie: 

           

Počet 

ZÚ 

2018-

2019 

 Počet detí 

Počet ZÚ 

2019-2020 

Spolu 

 2018-

2019 

Spolu 

2019-2020 

Spoločensko-vedné      

(aj oblasť jazykov) 

8 6 138 94 

Prírodovedné 4 7 77 118 

Esteticko-vedné 10 12 205             166 

Informatiky 0 0 0    0 
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Športu 18 18 279 290 

Spolu: 40 43 699 668 

 

Oddelenie spoločensko-vedné 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

Meno vedúceho: 

 

         Počet: Priemerná 

účasť na   

záujmovej   

  činnosti:    

/detí/ 

Detí/ 

dievčat 

Zasadnutí/ 

hodín v šk. 

roku 

2018/2019 

1. Anglický jazyk pre MŠ A Mgr. Anna Bolčeková 19/10 23/23 13 

2. Anglický jazyk pre MŠ  B Mgr. Anna Bolčeková 14/  6 24/24 12 

3. Anglický jazyk pre ZŠ  Mgr. Anna Bolčeková  20/11 25/25 13 

4. Anglický jazyk pre ZŠ Mgr. Ingrid Plošticová 10/ 7 20/20 9 

5. Anglický jazyk pre ZŠ Mgr. Ingrid Plošticová 10/ 7 20/20 8 

6. Slovenský jazyk Mgr. Ingrid Plošticová  21/ 9       21/21 18 

Oddelenie prírodovedné 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

   Meno vedúceho: 

  

         Počet:    

 Priemerná    

účasť: /detí/ 
Detí/ 

dievčat 

Zasadnutí 

/hodín v šk. 

r. 

1. Akvaristický Ing. Ján Mesiarik     

p. Michal Širanec 

   24/ 7     44/88 12 

2. Veselé zvieratká – 

rodičia a deti 

Mgr. Anna Jašíková 20/12 25/ 75 8 

3. Šachový Ing. Jozef Sabo    12/3 22/44 10 

4. Cvičenia                             

z matematiky 

Ing. Katarína Kyselová 21/9 18/18 15 

5. Mladý zdravotník Mgr. Janka Kiššová 16/14 20/40 13 

6. Environmentálno-

turistický  

Mgr. Anna Bolčeková    25/5 7/56         13 
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Oddelenie esteticko- vedné: 

 

P. č. 

 

Názov ZÚ: 

Meno 

vedúceho: 

           Počet: Priemerná    
účasť                  

na záujmovej 

činnosti: 

/detí/ 
  

 

  

Detí/Dievčat/ 

nad 15 

Zasadnutí/ 

hodín šk. r. 

1. Moderný tanec - 

Trasolienky 
Mgr. Simona Labajová 21/21        30/60 11 

2. Moderný tanec - 

Karamelky 
Mgr. Simona Labajová 10/10        30/60 10 

3. 
Straníček,        

ľudové hry a 

tance 

p. Alena Fudjaková    

Mgr. art. Dagmar 

Ponechalová, 
hudobný sprievod 

27/21        44/44 16 

5. 
Spevácky I 

p. Pavol Holeša 31/25        25/50 25 

6. 
Spevácky II 

Mgr. Zuzana Holešová 

RNDr. Katarína 

Laštíková 

        27/25        25/50          25 

7.       
Šikovné ručičky  

Mgr. Mária Poljaková          13/11        31/62          11 

8. 
Tancuj, tancuj 

Mgr. Anna Jašíková, 

Ivana Koňárová 

20/12        24/48            7 

9. 
Šikovné ručičky, 

rodičia a deti 

p. Miroslava 

Štefanatná 

        20/14        31/62 14 

10. 
Rozprávkový svet 

p. Miroslava 

Štefanatná 

        21/15         33/66 14 

11. Šikovné včielky, 

rodičia a deti 
Mgr. Anna Jašíková 22/12 25/75 8 

12. Tvorivé dielne, šitie 

na stroji 

 

Mgr. Anna Jašíková 12/7 21/42 10 

 

Oddelenie informatiky: 0 ZÚ 

Oddelenie športu 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

Meno 

vedúceho: 

         Počet:    Priemerná 

    účasť: 

   

Detí/ 

dievčat 

Zasadnutí 

/hodín 
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 za šk. rok 

1. 
Futbalový – ml. 

prípravka 

Tr. Juraj Maliňák 19/0 48/96 15 

2. 
Futbalový -st. 

prípravka 

Ing. Ivo Kozák 15/0 35/70 13 

3. 
Futbalový -ml.     

žiaci 

tr. Matúš Hrošovský 18/0 31/124 14 

4. 
Futbalový - st. ž. 

Ing. Miloš Lejtrich 18/0 71/142 13 

6. 
Futbalový - dorast 

Ing. Ivo Kozák 14/0/nad 15 114/228 13 

7. 
Futbalový – ml. 

prípravka 

Tr. Juraj Maliňák       

Pavol Ponechal 

19/0 48/96 15 

8. 
Basketbalový                                                               

tr. Milan Líška 14/12 17/34 12 

9. 
Florbalový 

Daniel Šimar, ml. 

p. Šimar - dobrovoľník 

21/0/2 38/76 14 

10. 
Florbalový, junior 

p. Matej Mihálik 17/nad15 26/52 15 

11. 
Hasičský 

tr. Pavol Ponechal  14/1 35/70 13 

12. 
Stolný tenis 

tr. Miroslav Šeliga 

p.Ivana Koňárová- 

dobrovoľník 

17/4/4 44/88 14 

13. 
Lukostrelecký 

tr. Pavol Ďugel,           

Jozef Ďugel 

19/7 26/52 12 

14. 
Jumping kids 

tr. Kristína Helová      18/28 32/38 12 

15. 
Volejbalový 

tr. Vladimír Lapoš 12/12 27/54 11 

16. 
Atletický 

Ing. Silvia Ďungelová 8/6 20/40 7 

17. 
V zdravom tele, 

zdravý duch, 

rodičia a deti 

p. Miroslava 

Štefanatná  

22/20 32/64 12 

18. Športové hry Mgr. Anna Bolčeková      25/19     26/26          18 
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§ 2. ods. 1 i 

AKTIVITY A PREZENTÁCII ZARIADENIA NA VEREJNOSTI 

Príležitostná činnosť 

 Príležitostná činnosť sa uskutočňovala formou jednorazových alebo pravidelne 

sa opakujúcich podujatí, súťaží a exkurzií. 

Príležitostná činnosť vychádzala z ročného plánu CVČ. Podujatia boli zamerané na 

zmysluplné trávenie voľného času, aktívnu participáciu, zdravý životný štýl, šport ako 

základné faktory primárnej prevencie v boji proti kriminalite a rôznym druhom 

sociálno-patologických javov. 

Príležitostná činnosť dáva možnosť prezentácie CVČ na verejnosti. 

Vyhodnotenie príležitostnej činnosti za školský rok 2019/2020 

v oblasti  spoločensko-vednej 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 

Medzinárodná mobilita 

detí a iných osôb –  

spoločenské  aktivity s 

ZSP Krzyźowice. 

04.10. 2019 

 

41/19 

         55/26  - PL 
            4  

 
100 

Šachový turnaj 14.01. 2019 20/6 0 20 

 

Spoločensko-vedné       

Vyhodnotenie príležitostnej činnosti za školský rok 2019/2020 

v oblasti kultúry a umenia 

 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 

r./dievčat 

nad 15. r.     Spolu: 

Mesiac úcty k starším 25.10.2019 22/16 0 22 
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kultúrno-tanečné 

vystúpenie v Dome pokoja 

Ž. Bosniakovej 

Mesiac úcty k starším-

hudobno-tanečné 

vystúpenie pre invalidných 

dôchodcov. 

28. 10. 2019         22/16 0 22 

Veselá tekvica 31.10.2019         25/14 0 14 

Vianočný čas, tvorivé 

dielne. Výstavka výrobkov 

detí. 

14.12.2019         24/22 0 24 

Vianočný čas 

Predvianočné a vianočné 

zvyky – vystúpenie ZÚ 

Straníček, Trasolienky. 

14.12.2019         70 /56 5 75 

O najkrajšiu vianočnú 
pohľadnicu,        

súťaž, výstava.       

   06.12.2019   
- 14.12.2019 

35/19 

 

0 35 

Vianočná pohľadnica, 

Oravské kultúrne 
stredisko, Dolný Kubín 

  05.12.2019 6/6 0 6 

Vianočný čas – tvorivé 

dielne.  

14.12.2018 86/81 3 89 

Vianoce na dedine. 

Predvianočné a vianočné 

zvyky v skanzene Martin. 

08.12.2019 32/16 5 37 

Valentínke tvorivé 

dielne.           
12.02.2020 24/ 14 0 24 

Tanečné vystúpenie na 

10. školskom plese,      

Karamelky                      

10.02.2019 20/20 0 20 

Namaľuj si vlastné 

vajíčko, námety online 

06.04.2020 

13.04.2020 

30/16 0 30 

 

 

Vyhodnotenie príležitostnej činnosti za školský rok 2019/2020 

v oblasti telovýchovy a športu 

 



13 

 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 

r./dievčat 

nad 15. R.     Spolu: 

VOLEJBAL, Junior 15.09.2020 0 25 25 

CESTOVANIE, ŠPORT, 

RADOSŤ, športové 

súťaže, Krzyźowice                         

04.10. 2019 

 

        41/19 

       55/26  - PL 
4 

 
100 

5. ročník celoeurópskej 

aktivity EURÓPSKY 

TÝŽDEŇ ŠPORTU 

 30.09.2019 65/35 
 

32 

 

97 

VOLEJBAL, Junior 06.10.2019 

27.10.2019 

0 50 50 

VOLEJBAL, Junior 17.11.2019 

08.12.2019 

0 40 40 

Novoročný turnaj 

žiakov v šachu  

20.01.2020 20/3 0 20 

VOLEJBAL, Junior 26.01.2020 

23.02.2020 

0 50 50 

Stolný tenis 03.10.2019 

10.10.2019 

17.10.2019 

24.11.2019 

31.11.2019 

 

0 

 

30/1 

 

30 

Stolný tenis 06.12.2019 

13.12.2019 

14.01.2020 

21.01.2020 

20/2 

16/2  

16/2 

16/2 

8 

12 

12 

12 

28 

28 

28 

28 

VOLEJBAL, Junior 01.03.2020 0 25 25 

 O POHÁR STAROSTU 

OBCE V 3DlukostreĹbe                 
07.12.2019 34/14 20 54 

11.01. 2020 25/8 42 67 

15.02.2020 23/8 25 48 
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Vyhodnotenie príležitostnej činnosti za školský rok 2018/2019 

v oblasti turistických a branných športov 

 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 

Tepličianska 25, preteky 

v 3D lukostreľbe 
27.06.2020 

       16/4 40/15 50 

  

Vyhodnotenie príležitostnej činnosti za školský rok 2019/2020 

v oblasti ekologickej výchovy 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 

̶     

 
 
 

Vyhodnotenie príležitostnej činnosti za školský rok 2019/2020 

v oblasti rodičia a deti 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 

Karneval pre deti 

do 6 rokov 

09.02.2020 70/42 70 140 

                                           

 

Jumping IX. – III.    

2019 -2020 

             0 12/12  12 

Pilates, zdravotné 

cvičenie 

IX. – III.          

2019 -2020 

             0       10/10    10 
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Gymnastické 

cvičenie na 

kruhoch 

IX. – III.          

2019 -2020 

             0       6/6 6 

 

 

Hodnotenie príležitostnej činnosti a výsledky súťaží v šk. roku 2019/2020 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU.                                                                                           
Aj tento rok Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom sa zapojilo do aktivít Európskeho týždňa 
športu zorganizovaním vlastných podujatí pre svoje deti, mládež a verejnosť. Podujatia sa stávajú 

zároveň súčasťou iniciatívy European School Sport Day, ktorá je tento rok oficiálnou súčasťou 
Európskeho týždňa športu. V dňoch 23. - 30. septembra 2019 sme sprístupnili telocvičňu i pre 

verejnosť. Hral sa volejbal, basketbal, futbal, stolný tenis, gymnastické cvičenia, cvičilo sa na 
trampolínach ,  precvičoval sa pilates.                                 V rámci DŇA HRANIA sobotné dopoludnie 

mohli deti a rodičia využiť na športové aktivity. Deti v Materskom centre Rybička mali športové dni 26. 

9. a 27. 9. 2019. Aktívnou účasťou na športových podujatiach sme podporili pohyb, šport a zdravý 
životný, ale aj prezentovali svoje celoročné aktivity CVČ. 

Medzinárodná výmena detí a mládeže: CESTOVANIE, ŠPORT, RADOSŤ                          
Na prvý októbrový piatok, 4.10. 2019,  pripadá Svetový deň úsmevu (World Smile Day).                  
Tento deň sa má stať zdrojom dobrej nálady a súčasne aj podnetom na odovzdanie dobrej dávky z nej 

ďalej, teda inému človeku, a to formou úsmevu. Aj preto heslo tohto dňa znie: "Vykonaj milý 

skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu.“  (Do an act of kindness. Help one person smile.) 
V tomto duchu nás, deti a mládež z Centra voľného času, Teplička nad Váhom, privítala  pani Božena 

Herman,  riaditeľka ZSP Krzyżowice (PL), na 9. spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v areáli ZSP 
Krzyżowice.                                                                                                                                                       

Šport prináša úsmev na tvári a dobrú náladu. Po rozdelení do skupín a oboznámení sa so športovými 
stanoviskami, začali súboje na ihrisku v jednotlivých kategóriách. Išlo o čas, presnosť, rýchlosť, ale 

hlavne úsmev a priateľstvo. Preliezky a prírodné fitness v areáli školy dali možnosť našim deťom, 

okrem pohybu a radosti, neformálne nadviazať nové priateľstvá. Deti pochopili, že naše jazyky sú 
naozaj blízke, a vedia sa dorozumieť.                                                                                                                           

Za športové výkony boli deti odmenené vecnými cenami, ktoré veľmi potešili. Čakal nás chutný obed, 
balíčky na cestu a rozlúčenie. Naši priatelia z Krzyżowice nám po ceste domov pripravili ešte jedno 

prekvapenie. Zastavili sme sa v meste Bielsko Biała. Navštívili sme jednu z najobľúbenejších atrakcií 

GOjump Bielsko-Biała Trampoline Park.                                                                                            
Unavení, ale spokojní a s úsmevom sme sa vracali domov. Z vravy naši detí  zaznela i veta:               „ 

Bol to môj najlepší deň. "                                                                                                                              
Poďakovanie za milé stretnutie, spoznávanie našej  blízkej krajiny patrí vedeniu školy ZSP Krzyżowice 

– pani riaditeľke Božene Herman a spoločenstvu Aktívnych žien v Krzyżowicach v zastúpení pani 
Marioly Zonenberg. 

Mladší žiaci:                                                                                                                                         

1. Matúš Mesiarik, Dominik Chvapec, Dobrowski Rafal                                                                         
2. Adela Ozaniaková, Wujczyk Frantiszek                                                                                                  

3. Michael Kvitkovský, Tokarcyk Jozef                                                                                               
Starší žiaci:                                                                                                                                          

1. Dominik Struhal, Norbert Žur                                                                                                           

2. Nicolas Ňajder, Natalia Rybak                                                                                                               
3. Karol Lupták, Lukacz Mazur 

Vianoce na dedine 
Predvianočné a vianočné zvyky 
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Tradičný spôsob života našich predkov v predvianočnom i vianočnom období ožil v Múzeu slovenskej 

dediny. Skanzen sme navštívili 8.12.2019, navštívili ho aj prví betlehemci z hriňovského lazu Priehalina,  

predviedli nám vianočnú hru, ktorá býva každoročnou súčasťou vianočných obchôdzok v Hriňovej.                                                                                                  
Do tajomného času stridžích dní nás vtiahli obchôdzky Mikuláša s anjelom a čertom. Deti za splnenie 

úloh, ktoré im zadal Mikuláš,  dostali sladké odmeny. Lucie z nás husacími krídlami pozmetali  všetko 
zlé a o svojej budúcnosti sa viac dozvedeli, hlavne dievčatá, pri ondrejskom veštení. Deti potešili aj 

tvorivé dielne, kde si vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby.  Zaujalo nás pečenie vianočných oblátok 

na oblátnici, ukážky remesiel, hlavne pradenie nití na kolovrátku. Výnimočnou bola aj jazda na voze, 
ktorý ťahali pár koní. Všetky aktivity, čerstvý vzduch a prechádzka lesom prispeli k únave, ale 

k príjemnému stráveniu druhej adventnej nedele. 
Najkrajšia vianočná pohľadnica        

Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Najkrajšie pohľadnice sú prezentované na Medzinárodnej 
detskej súťaži Vianočná pohľadnica v Dolnom Kubíne. Kreslené, maľované, ale aj inými technikami 

vytvorené pohľadnice spríjemňovali prostredie Športklubu v Tepličke nad Váhom.  

Najkrajšia vianočná pohľadnica 2019: Nela Trlíková, Vtáčik v zime   
 

Vianočný čas, tvorivé dielne. 

Deti záujmových útvarov Tvorivé dielne, Šikovné ručičky, Straníček a Trasolienky sa 
v predvianočnom čase venovali obľúbeným kreatívnym aktivitám. Tvorili originálne vianočné 
pohľadnice, darčeky a vystúpili vo vianočnom programe, svoje zručnosti predstavili rodičom, 
starým rodičom , aj kamarátom. 

6. 12. 2019, 11. 1. 2020, 15. 2. 2020 - finále                                                           

Zimný halový turnaj v lukostreľbe                                 
O pohár  starostu obce Teplička nad Váhom v 3D lukostreľbe sa uchádzali športovci 
od kategórii detí až po veteránov z celého Slovenska. Zimná halová liga sa uskutočnila v 3 kolách: 1. 
kolo - 07.12.2019, 2. kolo - 11.1. 2020, 3. kolo - 15.2. 2020.                                                     

Výsledky sa spočítali, najlepším a vytrvalým, ktorí absolvovali všetky 3. kolá, odovzdala poháre Ing. 

Anna Hudeková, zástupkyňa starostu obce.                                                                                           
Vo výsledkovej listine sa rozhodne nestratili naši lukostrelci:                                                                 

V kategórii deti - chlapci, v divízii TRLB:                                                                                            
1. miesto: Mintál Filip,                                                                                                                        

2. miesto: Vilk Dominik .   

V kategórii kadeti - chlapci v divízii TRRB                                                                                                                      
2  miesto: Hrošovský Matej   

2 kolá turnaja absolvovali:  
- deti, TRLB: Cachovan Jakub, Malichová Vanesa, Hodoňová Natália,                                                     

- kadeti, TRRB: Mrazik Tobias, Ľupták Tobias, Gulášová Zuzana Jana                        
Výsledky nájdete na: http://archery3d.sk/ 

Šach je duševný šport, môže ho hrať každý človek, ktorý je ochotný naučiť sa pravidlá, má dávku 

trpezlivosti, obľubuje boj myšlienok a má túžbu poraziť súpera. 

Novoročný turnaj žiakov v šachu sa uskutočnil 20. 1. 2020. Turnaj sa hral švajčiarskym  

systémom na 7 kôl a s tempom 2x15 minút, rozhodoval Ing. Ján Sabo. 
Konečné poradie : 

1. Karol Lupták 

2. Tomáš Kišša 
3. Maroš Koňár 

4. Adam Hrošovský 
5. Šimon Majerčík 

6. Dalibor Štefanatný, Linda Sopčiaková 

7. Olívia Martincová, Dalibor Smrekovský 
 

 

http://archery3d.sk/
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                                                  Prázdninová  činnosť 

Vyhodnotenie prázdninovej činnosti  za školský rok 2019/2020 

Jesenné prázdniny 

Názov podujatia Dátum            

30. október – 

31. október 2019 

Účasť: 

do 15 

r./dievčat 

nad 15. r.     Spolu: 

Veselá tekvica 

 
30.10.2019 25/14 

2 27 

Šikovné včielky v MC 30.10.2019           16/8 
16 32 

Stolný tenis 

 
31.10.2019            10/2 

12 22 

V zdravom tele, 

zdravý duch 
31.10.2019             6/4 

6 12 

Work out 31.10.2019 0 
6 6 

 

Vianočné prázdniny 

Názov podujatia   Dátum         

20. december 2019 

–                           

8. január 2020 

Účasť: 

do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 

Stolný tenis 23.12.2019                 

07.01.2020 

0 10                

12 

22 

Florbal, junior 29.12.2019  

05.01.2020 

0 

0 

20 

20 

20 

20 

Mladý akvaristi 29.12.2019  

05.01.2020 

             18 2 20 

 

 Vyhodnotenie prázdninovej činnosti  za školský rok 2019/2020  

 

Jarné prázdniny 

Názov podujatia                  

22.2. – 28.2. 

2020      

                            

Účasť: 

 Dátum do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 
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Futbal, prípravka 22.2.2020 
sobota 

14/0 0 14 

Futbal, dorast 
23.2.2020 
nedeľa 

16/0 0 16 

Florbal 
23.2.2020 

 
           12/1 0 12 

Športové hry 
25.2.2020 
 

           18/14 0 18 

Futbal, ml. žiaci 
25.2.2020 
 

12/0 0 12 

Workout 
25.2.2020 
 

10/2 0 10 

Akvaristický 
25.2.2020 
 

7/0 3 10 

Stolný tenis 
25.2.2020 
 

6/3 2 8 

Futbal, prípravka 
26.2.2020 14/0 0 14 

Workout 
27.2.2020 
 

12/0 0 12 

Futbal, prípravka 
28.2.2020 
 

14/4 0 14 

  
 
 
 Od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 prebiehala v našom zariadení  letná prázdninová 
činnosť, ktorá pozostávala z jednorazových podujatí a aktivít, prímestských táborov a 

z letného pobytového tábora. 
 
 

Letné prázdniny 2020 

Názov podujatia        

Dátum 

Účasť: 

do 15 r./dievčat nad 15. r.     Spolu: 

Pobytový tábor 
Podhájska – Radava 

08.07. 2020 

13.07. 2020 

34/18 3  37 

Leto s futbalom 

 

01.07. 2020 -

31.8. 2020 

         43 /0 17 60 

Z každého rožka 

troška – denný 

tábor 

07.7. 2020 - 

10.07. 2020 

        21/12 2 23 

Letné tancovanie so 

Simonou 

12.08.2020 - 

16.08.2020 

          6/6          0 6 

Letné tancovanie na 

ľudovú nôtu 

12.08.2020 - 

16.08.2020 

          8/2          0 8 



19 

 

Prázdninová herňa 

v materskom centre 

 02.07.2020 -

27.08.2020 

         14/ 8         14 28 

Stolný tenis 01.07.2020 -

31.08.2020 

         12/2          7 19 

Work – out 01.07.2020 -

31.8.2020 

            0         10 10 

Florbal, junior 01.07.2020 -

31.8.2020 

            0         17 17 

Gymnastické 

cvičenia na kruhoch 

01.07.2020 -

31.8.2020 

            0          6  6 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Školské zariadenie nebolo zapojené do projektov v šk. roku 2019/2020. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. r. 2019 - 2020 nebola v zariadení inšpekčná činnosť. 

28. 07. 2020  prebehla kontrola Úradu verejného zdravotníctva Nové Zámky v letnom 

tábore Podhájska – Radava. 

  § 2. ods. 1 k) 

IX. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti zariadenia 

 Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – viď.       

príloha č. 1 

Centrum voľného času je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá 

hospodári so samostatným rozpočtom vyčleneným zriaďovateľom. 

 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja CVČ 
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 CIELE A ÚLOHY 

Zabezpečiť záujmovú činnosť podľa záujmu detí a mládeže v akejkoľvek forme za 

účelom kvalitatívneho využitia voľného času 

 zachovať ponuku záujmových útvarov podľa atraktivity, zároveň reagovať na dopyt detí a rodičov, 

rozvíjať a podporovať tanečno-pohybové aktivity - Trasolienky, pohybovú prípravu detí a mládeže, 

 zvýšiť prezentáciu činností ZÚ formou výstav, súťaží a prehliadok, aktualizovať web, stránku, 

informovať o aktivitách v Obecných novinách, 

 vypestovať u detí návyk na pravidelnosť v záujmovej činnosti, 

 otvoriť možnosti novým formám aktívneho prežitia voľného času integráciou generácií, detí a 

rodičov, detí a seniorov a rozvoju programu pre mamičky s deťmi. 

Rozšíriť a obohatiť príležitostnú a prázdninovú činnosť CVČ 
 realizovať športové a priateľské turnaje a preteky: futbalové, florbalové, stolnotenisové,    

 basketbalové, lukostrelecké, volejbalové, atletické, 

 zamerať výlety na spoznávanie krás nášho regiónu, 

 spoznávať tradičné remeslá a ľudové tradície návštevou jarmokov a tvorivých workshopov, 

 rozvíjať ľudovú tradíciu v obci: uchovávať a dopĺňať tepličianske kroje, 

 realizovať vystúpenia s ľudovou tematikou – podporovať rozvoj ZÚ Straníček,   

 spolupracovať, realizovať, v spolupráci s Obcou Teplička nad Váhom, družobné stretnutia 

s partnerskými mestami: Moravký Beroun, Pawlowice,  Krzyzowice,  

 obohatiť prázdninovú činnosť: Prázdninový autobus – jednodňové putovanie po krásach SR, 

 uskutočniť Týždeň aktivít centier  voľného času SR. 

Zvyšovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť interných a externých zamestnancov.  

 využiť ich dobré skúsenosti a zručnosti, 

 zabezpečiť stabilitu  externých zamestnancov a podpora dobrovoľníctva v oblasti lektorovania 

záujmových útvarov.  

Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školskými zariadeniami  
 pripravovať podujatia rodinného charakteru, zapájať rodičov do prípravy a realizácie podujatí, 

  organizovať tvorivé workshopy a worksopy v oblasti environmentálnej výchovy v spolupráci so 

Školou ochrany prírody vo Varíne, 

 realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky s mimovládnymi organizáciami,  

 zapájať sa do rôznych obecných podujatí prípravou programu pre deti a mládež. 

Realizovať aktivity orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže 
 pomáhať zvyšovať právne vedomie a informovanosť mládeže pomocou besied a tvorivých aktivít. 

 uskutočňovať pravidelné aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania,                                       

 posilňovať u účastníkov aktivít úctu k ľudským právam a základným slobodám. 

Zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ 

 postupne modernizovať  vybavenie pomôcok v záujmových útvaroch,  

 zabezpečovať revíziu  a opravu telocvičného náradia v telocvični, 

 zabezpečiť ochranu a zveľaďovanie zvereného majetku obce, 

 udržovať hygienické zariadenia centra a všetky priestory v čistote a dobrom technickom stave, 

včas informovať o technických poruchách 

Naďalej zostať členom Asociácie centier voľného času v Slovenskej republike, ktoré zastupuje CVČ 
vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom, rozvíja spoluprácu medzi CVČ a ďalších subjektov 

v oblasti práce s deťmi a mládežou Slovenska. 

 

Úlohy boli plnené priebežne a budú sa plniť aj v nasledujúcom šk. roku 2020-2021 
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Činnosť v CVČ sa riadila  výchovným plánom Aktívny oddych, ktorého úlohy a obsah 
sú v ročných výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých ZÚ pri dodržiavaní : 
Zásady dobrovoľnosti : - deti si zvolili  ako budú tráviť čas. 
Zásada záujmového zamerania činnosti - deti sa zaradili do ZÚ podľa záujmu, pocitu 
uspokojenia. 
Zásada samostatnosti a tvorivosti – základnou podmienkou je aktivita, aktívny životný 
štýl. 
Zásada humanizmu a demokracie – zameraná na záujmy, názory dieťaťa, vytváranie 
pozitívnej klímy, dôvery a spolupatričnosti, 
Zásada sebarealizácie v atmosfére optimizmu a radosti – rozvoj talentu, 
individuálnych schopností, 
Zásada jednoty a špecifickosti – dôraz na spoločný cieľ výchovy v rodine, škole 
a zariadení pre voľný čas 
 
XI. Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

vrátane návrhov opatrení  
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 Silné stránky Slabé stránky 

Podpora zo strany zriaďovateľa. 

Úspešnosť v realizácii voľno časových a 

výchovno-vzdelávacích programoch.   

Ponuka zostavenia vlastných programov             

k rôznym príležitostiam (kultúrnym, športovým a 

iným). 

Telocvičňa  vhodná na činnosť športových 

záujmových útvarov. 

Vyhovujúce umiestnenie areálu, bezbariérový 

prístup, príjemné prostredie. 

Dávame možnosť zdravotne postihnutým deťom 

integrovať sa medzi deti zdravé. 

 Ponuka činností pre všetky vekové kategórie. 

 Medzinárodná spolupráca na veľmi dobrej 

úrovni, stáli a korektní partneri. 

Nedostatočné priestorové vybavenie centra, chýba 

priestor na klubovňu. 

Slabá úroveň v tvorbe projektov. 

Nedostatočný počet kmeňových zamestnancov. 

Príležitosti Ohrozenia 

Obec Teplička nad Váhom, zriaďovateľ, 

zohľadňuje potreby a podmienky v CVČ, zapája 

ho do diania v obci. 

Neformálne vzdelávanie, sociálne začleňovanie, 

účasť na živote v obci , podpora dobrovoľníctva, 

kreativity a podnikavosti. 

Požiadavky mladých ľudí na ďalšie aktivity, 

Intenzívna a kontinuálna práca so skupinami 

mladých lídrov. 

Možnosť rozšíriť aktivity o nové oblasti, nové ZÚ, 

zatraktívnenie hodín záujmových útvarov, 

zmodernizovať ich, zamerať sa na kvalitu. 

Zmena legislatívy pre CVČ. 

Zmena formy vydávania vzdelávacích poukazov. 

Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, rozširovanie kvalifikácie pre 

činnosť CVČ aj  iné profesie – animátor, sociálny 

pracovník , psychológ. 

Zmena vo vedení OÚ a strata podpory vo financovaní. 

Potenciál činnosti nie je reflektovaný v systéme 

financovania (nápočet financií  len na deti do   15 

rokov). 

Slabé ponuky na vzdelávanie vychovávateľov CVČ. 

Nezáujem o prácu s deťmi zo strany externých 

zamestnancov. 

Pandémia Covid 
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KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 

počet hospitácií pedagogických zamestnancov:   

riaditeľ: 12 hospitácií v záujmových útvaroch podľa plánu hospitácií 

Ďalšie informácie, ktoré môže správa obsahovať 

Spolupráca zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom 

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, rodičia napomáhajú zariadeniu v týchto 

činnostiach: 

-vlastnou účasťou a pomocou na sústredeniach, vystúpeniach a súťažiach, 

zabezpečovaním jednotlivých vystúpení, pomoc pri organizácii podujatí. 

Naše zariadenie má veľmi dobrú spoluprácu s nasledovnými inštitúciami a 
zariadeniami: ZŠ s MŠ, ZŠŽB,  Klubom invalidných dôchodcov, Domom pokoja Ž. 
Bosniakovej, Telovýchovnou jednotou Straník, OFK Teplička nad Váhom, 
Dobrovoľným hasičským zborom, Lukostrelecký klub Varín, Škola ochrany prírody vo 
Varíne a MAS Terchovská dolina. Naša činnosť neodmysliteľne súvisí s uvedenými 

inštitúciami  a hlavne podporou Obecného úradu v Teplička nad Váhom. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky  

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu sme zabezpečovali  
učebné pomôcky a náradie nevyhnutné  na vykonávanie záujmovej činnosti. 
Zabezpečila sa revízia telovýchovného náradia, oprava podlahy v náraďovni  a 
viacnásobná oprava dverí. 

 

 

V Tepličke nad Váhom, 18.10. 2020 

Prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady, 18.10. 2020 

Prerokované na zasadnutí Rady CVČ, 23.10. 2020            

                                                                                    Mgr. Anna Bolčeková,                  

                                                                                  riaditeľka CVČ 
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