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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR č. 435/2020 Z. z. z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školského zariadenia:  Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin 

Adresa školského zariadenia:  A. Kmeťa 22, 036 01 Martin 

Telefónne čísla ŠZ: 

 
043 41 33 651, 043 41 33 210   

Internetová stránka ŠZ: www.cvckamarat.eu 

Elektronická adresa ŠZ: 

Elektr. adresa riaditeľa ŠZ: 

cvckamarat@gmail.com;  

riaditelcvc@gmail.com 

Elokované pracoviská ŠZ: (podľa 

zriaďovacej listiny s uvedením 

presného názvu) 

P. Mudroňa 3, Martin 

J. V. Dolinského 2, Martin 

Družstevná 11, Martin 

Podhájska 10 A, Martin 

A. Stodolu 60, Martin 

Novomeského 1, Martin 

Michaelliho 6, Martin 

Červenej armády 55/24, Martin 

A.  Pietra 10645/19, Martin     

Priehradná 11, Martin         

Jozefa Kronera 25, Martin 

M. R. Štefánika 17, Martin    

Bambusky 11195, Martin 

Partizánska 42/5593, Vrútky 

Družstevná 10, Martin 

Tajovského 9, Martin 

J. Lettricha 19, Martin 

Nálepkova 5, Martin 

A. Stodolu 1, Martin 

Jána Šimka 7, Martin 

Priehradná 28, Martin        

Bagarova 2 C, Martin         

Š. Furdeka 9060/3, Martin 

Východná 10503, Martin 

Východná 3905/18, Martin 

Diaková 111, Dražkovce 

Hurbanova 27, Martin 

Zriaďovateľ: 
Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1,  

036 49 Martin 
 

 

mailto:cvckamarat@gmail.com


 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Mgr. Alena Leštinská 

Zástupca pre organizovanie šport. 

súťaží      
PaedDr. Elena Šmidtová 

 

 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

P.č. Meno, priezvisko členov rady ŠZ: Volený/ delegovaný za... 

1. Mgr. Magdaléna Čujdíková   Zástupca pedagogických 

zamestnancov 

2. Daniela Jesenská Zástupca ostatných  

zamestnancov 

3. Ing. Jozef Krištoffy Delegovaný /á zástupca 

zriaďovateľa 

4. Ing. Stanislav Thomka Delegovaný/ á zástupca 

zriaďovateľa 

5. JUDr. Marína Gallová  Delegovaný/ á zástupca 

zriaďovateľa 

6. Mgr. Alena Havlínová Zástupca rodičov 

 

7. Peter Kmeť Zástupca rodičov 

 

Termíny  zasadnutí orgánu školskej samosprávy: 14.10.2021   

14.6.2022 

 

 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

Poradné orgány ŠZ a ich funkcia:  

-  Pedagogická rada 

 

 

5 A. ÚDAJE O POČTE ZÚ A POČTE  ČLENOV  ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

 

Stav k 15. 09. 2021 Stav k 30. 06. 2022 

Počet ZÚ 

celkový 

počet  FO/ členov 

ZÚ 

počet ZÚ 

celkový 

počet  FO/ členov 

ZÚ 

Spolu: 145 2173/2551 151 2408/2673 
 

 

5 B. ÚDAJE O VEKU PRIJATÝCH  ČLENOV  K 15.9.2021  

 

Vek : Počet FO 

Do 15 rokov 2004 

Nad 15 rokov 169 

Spolu: 2173 
 

 

 



5 C. ÚDAJE O ČLENOCH ZÚ PODĽA OBLASTÍ VÝCHOVY V ŠK. ROKU  K 15.9.2021  
 

Zloženie ZÚ, oblasť Počet ZÚ Počet členov ZÚ 

Vzdelávacia a spoločensko-vedná 39 669 

Pracovno-technická 2 24 

Prírodno-environmentálna 9 184 

Esteticko-výchovná 30 434 

Telesná, zdravotná, športová 65               1240           

 

6. ÚDAJE O POČTE  INTERNÝCH  PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH  ŠZ 

 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 
4 - - 

Muži - - - 

Spolu (kontrolný súčet): 
4 - - 

 

 

7.  ÚDAJE O POČTE  INTERNÝCH  NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH  ŠZ 

 

Ukazovateľ  Počet 

Ženy  3 

Muži  - 

Prepočítaný priemerný evidenčný počet zamestnancov 2,16  

 

 

8.  ÚDAJE O POČTE  EXTERNÝCH  ZAMESTNANCOCH  ŠZ 

 

Ukazovateľ 

Počet 

Externí vedúci ZÚ 
Dobrovoľní externí 

vedúci ZÚ 

Dobrovoľní externí 

pracovníci 

 60 27 10 

 
Členovia komisií a rozhodcovia 

postupových súťaží a olympiád  
  

 47   

spolu 107 40 13 

 

        Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  sa prevádzka CVČ 

realizovala v súlade s Covid školským semaforom nasledovne:  

 

10/21 v súlade s červeným a bordovým Covid školským semaforom - prezenčne  bez obmedzenia, 

prezenčne s obmedzením:  5 +1, do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných, individuálne. 

 



1.11- 26.11.2021 v súlade s čiernym  Covid školským semaforom- prezenčne  individuálne, dištančne 

skupinovo. 

 

29.11.2021-7.1.2022-  mimoriadne prerušené školské vyučovanie prevádzka-  dištančnou formou. 

 

Od 10.1.2022- prevádzka CVČ sa obnovila v plnej miere prezenčne.  
  

 

9. ÚDAJE  O  AKTIVITÁCH  A  PREZENTÁCII  ŠKOLY 

 

Formy prezentácie CVČ na verejnosti:   

- účasť  členov zo ZÚ na podujatiach CVČ, účasť na podujatiach iných organizácií,  

súťažiach, turnajoch, ligách, workshopoch 

- informácie o činnosti vo forme  plagátov  a pútačov, reklamných a propagačných bannerov, 

citylighty, ... 

- darčekové a prezentačné predmety   CVČ  s  logom – odznaky, tričká, školské a športové potreby, 

...    

- príspevky do regionálnych médií, informácie o činnosti v TVT , webová a facebooková stránka 

CVČ 

-  multimediálne prezentácie- propagácia činnosti CVČ na internete, na stránke CVČ  

www.cvckamarat.eu, na facebookovej stránke CVČ Kamarát, informácie na stránke Mesta  

Martin, MY Turčianske noviny, SME My Turiec, TV Turiec, , Turiec pre deti, Infoturiec, 

Turieconline, TIK , ..... 

-    metodické materiály pre vlastnú potrebu, podrobné návody, námety a inšpirácie na trávenie   

     voľného času pre všetky vekové kategórie, online aplikácie - hry pre deti a rodičov     

Spolupráca so školami : MŠ, ZŠ a SŠ  Martina a  okolia, ZUŠ Martin, JLF UK , GVPT, ... 

Spolupráca CVČ s rodičmi:  podujatia pre deti a rodičov, účasť rodičov pri vedení voľnočasových 

aktivít                 

Spolupráca CVČ s inými organizáciami a inštitúciami  : Mesto Martin, kultúrne inštitúcie mesta 

Martin, RUŠS Žilina, OZ DFS Turiec, MPM,  Mestská polícia, , Jazdecký klub Záturčie, TJ 

Lokomotíva Vrútky, Slovenská asociácia športu na školách,  OK Turiec,  SPOSA, IUVENTA, , 

Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa, Slovenský včelársky zväz Martin, Canisteam z turčianskej 

kolísky, Výtvarný ateliér VaNA, POP akadémia, športové kluby mesta Martin…. 

Iné aktivity: CVČ mimo svojho pravidelného rozvrhu poskytuje svoje priestory aj iným 

organizáciám na organizovanie podujatí rôzneho charakteru: workshopy, prednášky, školenia, 

prezentácie, turnaje, prehliadky, ....  

 

http://www.cvckamarat.eu/


10 .  PROJEKTY a PODUJATIA KONANÉ V CVČ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/22 

 

        

       

       

       

       

A.  PROJEKTY  

Názov projektu / grantu Stručná char. projektu / grantu 
Termín začiatku 

realizácie pr. 

Sme spolu na diaľku 

 
online aktivity, návody , námety a inšpirácie, ako 

tráviť voľný čas  

október 2021 – 

január 2022  

 

Súťažíme s Kamarátom 

 
cyklus online súťaží z rôznych oblastí/ šport, 

tanec, výtvarné umenie, fotografia, ...../   

október 2021 – 

január 2022  

 

Bubliny  
aktivity zamerané na spájanie generácií, 

sociálnych skupín a ľudí s rôznymi záujmami 

realizované s finančným prispením ŽSK    

február  – október 

2022  

 

Športové centrum pri ZŠ 
korčuliarsky projekt pre žiakov 2, ročníkov ZŠ 

Martin. spolupráca so SZĽH, SŠZ MT, Martin   

marec - jún 2022 

 

Chceš nového Kamaráta? 

propagácia rôznych voľnočasových aktivit a 

nového pôsobiska CVČ Kamarát, realizované 

v spolupráci s OZ CVČ Kamarát s finančním 

prispením Komisie školstva, vzdelávania a 

mládeže 

august - september 

2022 

 

Spoznaj Turiec s Kamarátom 

aktivity  zamerané na spoznávanie zaujímavých 

miest mesta Martin a regiónu Turiec,  

v spolupráci s OZ CVČ Kamarát s finančním 

prispením Komisie regionálneho rozvoja 

jún- november 2022 

 

Erazmus +  Europe goes Local (EGL) 

 
projekt zameraný na zlepšenie  spolupráce medzi 

mladými ľuďmi a lokálnymi samosprávami  
2021-2022 

MINI 

 
podujatia rôzneho charakteru pre deti  MŠ   školský rok 2021/22 

 B.  NAJVÝZMAMNEJŠIE  PODUJATIA  

 Dni  otvorených dverí   CVČ 
ponuka a ukážky činnosti CVČ  pre deti aj 

verejnosť 

 

2.9.2021,  

6-.9.6.2022 

 

 

Čaro jesene,  Moja zimná rozprávka 

 

tvorivé aktivity pre deti a rodičov 
október 2021-január 

2022 

 Noc s Andersenom medzinárodné podujatie na podporu čítania 1.4,2022 

 Andersenovská escape room   vedomostná escape room  pre ZŠ   

4.-8.4.2022 

 

 

 Stopa pátracia hra pre deti a rodičov  
5.-30.11.2021 

 

 Divadlo je kamarát 

 
nesúťažná prehliadka detských divadiel 17.6.2022 

 Celoročná minifutbalová liga 

 
priprava na OK Mc Donald ´s cup 

 
2021/2022 

 Minikinderiáda 

 
športové podujatie pre deti MŠ 

 

6.10.2021, 

22.3.2022 

 Olympijský odznak všestrannosti športové podujatie v spolupráci s OK Turiec 
jún 2022 

 



C.  PREHĽAD 

PODUJATÍ 

SPOLU 

Počet 

podujatí 

Spolu účastníkov 

 

Počet detí Počet dospelých 

 88 5089 4202 887 

 

       

       11. ÚDAJE O ĎALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  

 

Členovia CVČ  majú voľný vstup do CVČ  každý pracovný deň v čase od cca 13,00 do 15,00 

hod. Majú k dispozícii počítače, spoločenské hry, hracie stoly, výtvarný a tvorivý materiál. 

S pomocou pedagógov CVČ realizujú spoločné projekty alebo sa  pripravujú na vyučovanie.  

Počas vedľajších školských prázdnin, keď sa pravidelná záujmová činnosť nekoná,  je CVČ 

na základe záujmu detí a rodičov otvorené v dopoludňajších hodinách.  

Príležitostne organizujeme podujatia otvoreného charakteru, kedy naše priestory môže 

navštíviť široká verejnosť.  

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie boli tieto aktivity CVČ počas školského roka 

obmedzené.  

      

     12. LETNÁ ČINNOSŤ 

 

Letná činnost CVČ bola z dôvodu plánovaného sťahovania budovy centra voľného času do 

nových priestorov zredukovaná na polovičnú kapacitu.   

  

Názov LT Termín 
Počet 

detí 

Interní 

zamestnanci 

Externí 

zamestnanci 

Spoluorganizátori  

a spolupracovníci 

MLDU 11.7. – 15.7.22 53 3 3 JLF, GVPT, …. 

Jazdenie od A po Z 18.7.– 22.7. 22 19 1 1 JO Záturčie 

Balíček zážitkov 8.8. – 12.8. 22 20 1 1  

Túlavé tenisky  15.8. – 19.8.22 21 2   

SPOLU: 4  113 8   

 

      13. ÚDAJE O SÚŤAŽIACH ORGANIZOVANÝCH Z POVERENIA RÚŠS ŽILINA    

 

Názov  počet 

OK záujmovo-umeleckých a vedomostných súťaží žiakov ZŠ a SŠ 16 

OK a KK športových súťaží žiakov ZŠ a SŠ 19 

 

OK záujmovo-umeleckých a vedomostných súťaží žiakov ZŠ a SŠ -  realizovali sa na základe 

aktuálních usmernení- dištančne, online formou alebo prezenčne. 

  

Olympiáda zo slovenského jazyka a lit. kateg. C    

Technická olympiáda A, B 



Biologická olympiáda C, D, E 

Fyzikálna olympiáda E, F 

Geografická olympiáda E, F, G 

Olympiáda v anglickom jazyku 1 A, 1 B   

Olympiáda v nemeckom jazyku 1A, 1B   

Matematická olympiáda Z5, Z9        

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8      

Dejepisná olympiáda C, D, E, F      

Chemická olympiáda kateg. D      

Pytagoriáda 3,4,5,6,7,8 

Šaliansky Maťko I, II, III 

Slávik Slovenska I, II, III 

 

OK a KK športových súťaží žiakov ZŠ a SŠ 

 

OK v cezpoľnom behu ZŠ, SŠ  

OK vo futsale žiakov SŠ    

OK v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ, SŠ 

OK v bedmintone žiakov a žiačok SŠ 

OK v basketbale žiakov ZŠ 

OK v basketbale žiačok ZŠ    

KK v basketbale žiakov SŠ    

OK vo vybíjanej žiačok ZŠ  

OK v basketbale žiačok SŠ    

OK v stolnom tenise ZŠ    

OK v mini futbale Mc Donald ´s cup  

OK v malom futbale dievčat ZŠ, Školský pohár SFZ 

OK v malom futbale chlapcov ZŠ, Školský pohár SFZ  

KK v minifutbale Mc Donald ´s cup  

OK vo florbale žiakov ZŠ  

OK vo florbale žiačok ZŠ    

OK atletický štvorboj ZŠ  

KK atletický štvorboj ZŠ 

KK Olympijský odznak všestrannosti pre družstvá ZŠ 

 

 



14. ÚDAJE  O VÝSLEDKOCH  INŠPEKČNEJ  ČINNOSTI  VYKONANEJ  ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU  INŠPEKCIOU  

 

Zistenia: V tomto školskom roku v našom zariadení Štátna školská inšpekcia činnosť nevykonávala. 

 

 

15.  ÚDAJE  O  PRIESTOROVÝCH  A  MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH  PODMIENKACH  

ŠKOLY  

         

Z dôvodu plánovaného sťahovania CVČ do nových priestorov sme počas tohto školského roka 

realizovali len nevyhnutné opravy  a do vybavenia CVČ sme neinvestovali.  

 

16. KONCEPČNÝ  ZÁMER  ROZVOJA  ŠZ 

 

          Centrum voľného času realizuje pravidelnú  záujmovú činnosť pre deti a mládež, organizuje 

jednorazové a cyklické podujatia rôzneho charakteru, počas prázdnin miestne a prímestské tábory. 

Usmerňuje  rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a 

zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania 

ich voľného času . Plní  úlohy dané vo vyhláške o CVČ, v Koncepciách rozvoja Mesta Martin, ktoré 

sa týkajú školstva, mládeže a  športu.  Aktívne spolupracujeme so zriaďovateľom, s RÚŠS Žilina, 

Miestnosti budovy Počet Poznámka 

Budovy CVČ  celkom 2  

Elokované pracoviská celkom 26  

Učebne  4 1., 2. posch. 

Malá tanečná sála 3 1.posch., dvor 

Stredná tanečná sála 1 1.posch. 

Veľká sála 1 1.posch. 

Malá sála 1 Dvor 

Kuchynka 2 2.posch. 

Mixážne pulty  1 Sála 1.posch. 

PC herné                                              14 Učebne 2.posch.  

PC  kancelárske 7 Kancelárie 

Dataprojektory                              3 2.posch, sála 1.posch.,  

Interaktívne tabule                        1 Učebňa 2.posch. 

Multimediálna učebňa + fotografický 1 Učebňa 2.posch. 

X BOX 4 Učebňa 2.poschodie 

Stolný tenis 1 Dvor 

Výtvarný ateliér VaNA  1 Prízemie  - dvor 

Herňa 1 Dvor 

Sklady krojov a rekvizít- DFS Turiec, Fatran 3 Dvor 

Lezecká stena 1 2.posch. 

Recyklovňa 1 Prízemie 

Kaviarnička 1 Prízemie 



Národným inštitútom vzdelávania a mládeže "NIVaM", so športovými klubmi na území mesta 

Martin, OK Turiec  a Slovenskou asociáciou športu na školách.  

 Z cieľov, ktoré sme si v školskom roku stanovili, sa nám podarilo naplniť tieto:  

- Organizovať aktivity , ktoré budú podporovať medzigeneračnú výmenu skúseností.    

- Integrovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia , zapojiť ich do aktivít CVČ. 

- Prezentovať svoju prácu na verejnosti, spolupracovať s regionálnymi médiami.  

 

          Väčšina stanovených cieľov ostáva naďalej v platnosti aj pre nasledujúci školský rok.  

  17. SWOT  ANALÝZA 

 

Silné stránky ŠZ:  Slabé stránky ŠZ:  

Dlhodobá tradícia práce s deťmi a mládežou  Zaradenie v systéme školstva- poskytovateľ 

neformálneho vzdelávania 

Kvalifikovaní a  flexibilní zamestnanci, 

tímová práca zamestnancov, vzájomná 

spolupráca 

Slabá možnosť ovplyvniť koncepčné zámery 

vo voľnočasovom vzdelávaní 

Široký výber voľnočasových aktivít pre 

všetky vekové kategórie 

Normatívne financovanie podľa stavu 

k 15.9. príslušného šk. roka 

Podpora zo strany zriaďovateľa Slabá  participácia okolitých obcí na 

financovaní voľnočasových aktivít detí z ich 

obce 

Efektívna spolupráca so školami, 

kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, 

športovými klubmi 

Nízky počet interných pedagogických 

zamestnancov, enormné administratívne 

zaťaženie 

Príležitosti:  Riziká: 

Nové pôsobisko CVČ, moderne zariadené 

priestory, možnosť ponúknuť nové aktivity 

 

Sťahovanie CVČ - potreba zvyknúť si na 

nový priestor, nedokončená vonkajšia 

rekonštrukcia, zlý prístup pre peších, 

chýbajúce chodníky a priechody / 

Získavanie nových spolupracovníkov, 

neustále aktualizovanie  ponuky činnosti  

Nepriaznivé ekonomické prognózy- inflácia, 

nárast cien , znižovanie životnej úrovne 

Partnerská  spolupráca so zriaďovateľom, 

školami a školskými zariadeniami 

Nepriaznivý demografický vývoj 

Získavanie dobrovoľníkov , spolupráca 

s Parlamentom mladých Martin, s OZ a 

športovými klubmi 

Platná legislatíva, postavenie CVČ 

v systéme výchovy a vzdelávania   

Možnosti ďalšieho vzdelávania a 

sebavzdelávania 

Nejasné prognózy financovania – 

voľnočasové poukazy 

Organizovanie postupových súťaží  pre celý 

región-  zviditeľnenie CVČ 

Nezáujem o prácu vychovávateľa v CVČ, 

nedostatočné morálne a finančné 

ohodnotenie práce 

Zapájanie sa do projektov Silná konkurencia organizácií, ktoré pracujú 

s deťmi a mládežou na komerčnej báze 

a neviaže ich školská legislatíva  

      

 

 



 

ZÁVER 

 

        Prvý polrok školského roka 2021/22 bol výrazne ovplyvnený pandemickou situáciou. Prevádzka 

CVČ bola obmedzená a raelizovala sa v súlade s Covid školským semaforom.  Niektoré  

naplánované aktivity sme z toho dôvodu museli presunúť do nasledujúceho obdobia.  Od 10.1.2022 

sa  prevádzka CVČ obnovila v plnej miere prezenčne a väčšinu presunutých aktivít sa nám podarilo 

zrealizovať.  

     V druhej polovici školského roka sme intenzívne riešili úlohy, ktoré súviseli so sťahovaní CVČ do 

nových priestorov- Šoltésovej 25. Sťahovanie sa  uskutočnilo v júli 2022 a počas leta sme budovu 

pripravili na prevádzku, ktorá zodpovedá ponuke záujmových útvarov na školský rok 2022/23.   

    Pozitívne vnímame skutočnosť, že nové priestory sa nám aj s pomocou účelovej dotácie od 

zriaďovateľa podarilo počas leta moderne zariadiť. Za negatívum považujeme nezrealizovanú 

vonkajšiu rekonštrukciu budovy a nezrealizované zateplenie. 

       

 

 

    

V Martine 11. 10. 2022 
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Mgr. Alena Leštinská 
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1.Úvod 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu  našej rozpočtovej organizácie je spracovaná  v súlade so 

Zákonom č.  597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z., 

Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami 

mesta Martin. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie 

rozpočtu za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie 

Centrum voľného času v Martine je zriadené ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia 

mesta Martin od 1.7.2002. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a voľno-časové aktivity v znení 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z..  

Pre školský rok 2021/2022 bolo ku dňu 15.09.2021 prijatých do CVČ Kamarát spolu 2 173 členov, 

ktorí pracujú v 145 ZÚ, ktoré vedie 60 externých vedúcich, 4 pedagogickí zamestnanci CVČ, 26 

dobrovoľných vedúcich. Počet členov, ktorí odovzdali v školskom roku 2021/2022 v prospech CVČ 

vzdelávací poukaz, je 1 420 , počet členov, ktorí splnili výkonové ukazovatele,  je 1 484. Oproti 

školskému roku 2020/2021 sa zvýšil počet členov, ktorí spĺňajú  výkonové ukazovatele, o 48 členov.  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v hodnotenom  období je 7,2 z toho 

pedagogickí zamestnanci 5,  vo fyzických osobách 8 osôb, z toho  8 žien . 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, 

vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie, príspevky od obcí, darovacie prostriedky). 

Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2021 je určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. 

Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  je uvedená v samostatnej tabuľke.  Schválený rozpočet 

bežných príjmov je      51 960 €. 

- z toho:     príjmy z činnosti rozpočtovej organizácie:     51 960 € 

               príjmy zo zdrojov iných obcí:                  5 000 € 

Rozpočet príjmov nebol v priebehu štvrtého  štvrťroka 2021  upravený rozpočtovým opatrením. 

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 bol schválený  vo výške 258 917 €. Rozpis schváleného 

rozpočtu na rok 2021 nám bol zaslaný  listom zo dňa 10.12. 2020,  s evidenčným číslom: 

36620/ek./2020, 167574/20. 

Podprogram rozpočtu 13.3: Výchovno-vzdelávacie voľno-časové aktivity 

 



ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK  2021 

Schválený 

rozpočet v roku 

2021 

v  € 

A. Bežné výdavky    zo štátneho rozpočtu  na vzdelávanie      

     kód zdroja 111 
48 736 

v tom: 

A.1 Normatívne na prenesené kompetencie 

 

0 

A.2 Nenormatívne (účelové) spolu:     48 736 

Z toho : 

A.2.1  Predškoláci 
0 

A.2.2. Vzdelávacie poukazy 111 S 11=1 48 736 

C. Bežné výdavky zo ŠR na hmotné núdze kód zdroja 111 0 

D. Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky 

kód zdroja 41 S11=4 
153 221 

V tom:  

D.1.   Bežné výdavky normatívne na originálne kompetencie v školstve      153 221 

D.1.1 Účelové prostriedky na plavecký výcvik žiakov 6. ročníka ZŠ 0 

D.1.2.Účelové prostriedky na dopravnú výchovu 0 

D.1.3.Účelové prostriedky na koordináciu s mládežou 0 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO (kód zdroja 41 S11=7) 51 960 

z toho: 

E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO 

 

51 960 

E.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO 0 

F. Bežné výdavky zo zdrojov iných obcí (kód zdroja 11H) 5000 

Rozpočet výdavkov celkom zo všetkých zdrojov (A až E) 258 917 

Príjmy  celkom z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 51 960 

 

3.1. Rozpočtové opatrenia 

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol k 31.12.2021 upravovaný nasledovnými rozpočtovými 

opatreniami zo strany zriaďovateľa : 

1. Rozpočtové opatrenie č. j.: 38058/2021/ek. z 18. 02. 2021  

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 

Účelové na vzdelávacie poukazy 

-kód zdroja 111 S1 = 1 

 

      -  5 504 € 

2.Rozpočtové opatrenie č. j.: 38058/2021/ek. z 26. 04. 2021  

Bežné výdavky (normatívne) zo zdrojov zriaďovateľa /na originálne 

kompetencie/ 

Iné účelové dotácie 

-kód zdroja 41 S1+2 = 04 

 

      + 17.964 

 

3.Rozpočtové opatrenie č. j.: 38058/2021/ek. z 26. 04. 2021  

Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO   

-kód zdroja 46 S1+2 = 07 

 

      + 18.000 € 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. j.: 38058/2021/ek. z 29. 04. 20121  

Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO   

-kód zdroja 46 S1+2 = 07 

 

       + 24.898 € 

 

5.Rozpočtové opatrenie č. j.: R-Š-38058/147536/2021/ek.  

z 28. 10. 2021  

 

       +   7.000 € 



Bežné výdavky (normatívne) zo zdrojov zriaďovateľa /na originálne 

kompetencie/ 

Iné účelové dotácie 

-kód zdroja 41 S1+2 = 04 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. j.: R-Š-38058/155595/2021/ek.  

z 29. 11. 2021  

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 

Účelové na vzdelávacie poukazy 

-kód zdroja 111 S1 = 1 

 

        +    883 € 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. j.: 38058/157049/2021/ek. z 06. 12. 2021  

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 

Účelové na vzdelávacie poukazy 

-kód zdroja 111 S1 = 1 

 

      +       240 € 

 

Schválený rozpočet bežných príjmov nebol k 31.12.2021 upravovaný. 

ROZPIS UPRAVENÉHO  ROZPOČTU NA ROK  2021 

Upravený 

rozpočet 

v roku 2021  

v  € 

A. Bežné výdavky  zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie 

 (kód zdroja 111) 
44355 

V tom: 

A.1 Normatívne na prenesené kompetencie 
0 

A.2 Nenormatívne (účelové) spolu:     44355 

z toho: 

A.2.1  Predškoláci 
0 

A.2.2  Vzdelávacie poukazy poskytované prostredníctvom KŠÚ kód zdroja 111 

S11=1 
44355 

A.3  Účelové zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia platov kód zdroja 111 S11 = 6 0 

B. Bežné výdavky na materiálno-technické zabezpečenie objektov školy zdroj   

štátny rozpočet- kód zdroja 131A 
0 

C. Bežné výdavky zo ŠR na hmotné núdze kód zdroja 111 0 

D. Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na výdavky  

(kód zdroja 41    S11=4)  
178185 

V tom:  

D.1.    Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve – normatívne okrem účelových 
160221 

D.1.1  Účelové prostriedky na plavecký výcvik žiakov 6. ročníka ZŠ        0 

D.1.2. Účelové prostriedky na dopravnú výchovu 
0 

D.1.3. Účelové prostriedky  17964 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO 99858 

z toho: 

E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 

 

51 960 

E.2. Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 46 42898 

E.3. Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 71               0 

F. Výdavky z rozpočtov z iných obcí         5 000 

Výdavky celkom 322398 

Príjmy z vlastných zdrojov RO 51960 

  

 

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky svoje príjmy na príjmovom účte.  



Rozpočtované výdavky sú realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie. 

 

3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie  

 
 

 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Schválený 

rozpočet  

na  rok 

2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2021 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12.202

1 

Percento 

plnenia 

upraveného 

rozpočtu 
 € € €  

A. Bežné výdavky  

Zo štátneho rozpočtu  na vzdelávanie 

kód zdroja 111 
48736 44355 44355 100 

V tom: 

A.1.  Normatívne na prenesené kompetencie 
0 0 0 0 

z toho: 

A.1.1. Normatívne osobné výdavky 
    

A.1.2. Normatívne prevádzkové výdavky     

A.2. Nenormatívne (účelové)  spolu: 48736 44355 44355 100 
     

z toho: 

A.2.1. Predškoláci 
0 0 0 0 

A.2.2. Vzdelávacie poukazy 111 S 11=1 48736 44355 44355 100 
A.2.3. Odchodné     

A.2.4. Asistent učiteľa      

A.2.5. Zvýšenie platov 111 S 11 = 6 0  0          0 0 
A.3 Projekt na dopravnú výchovu  z MŠ ŠR        

(kód zdroja 111) 
0 0 0 0 

B. Bežné výdavky na materiálno-technické 

zabezpečenie objektov školy  

zdroj štátny rozpočet - kód zdroja 131A 
0 0 0 0 

D. Výdavky zo zdrojov zriaďovateľ na  

výdavky 

kód zdroja 41 S11=4 
153 221 178185 171185 96,07 

D.1. Bežné výdavky na originálne kompetencie 

v školstve  
153 221 160221 153221 95,63 

D.1.1. Účelové prostriedky  0 17964 17964 100 
E. Výdavky z vlastných zdrojov RO       51 960 51 960 0 0 
z toho: 

E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov  kód 

zdroja 41 S11=7 
51 960 51 960 0 0 

E.1.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov 

           kód zdroja 46 S11=7 
0 42898 24884,41 58,01 

E.1.2. Bežné výdavky z vlastných zdrojov 

           kód zdroja 41 S11=71darovacie 
0 0 0 0 

E.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kód 

zdroja 46 S11=7 

 

0 

 

0 0 0 

F. Výdavky z rozpočtov iných obcí 
5000 5000 3519,68 70,39 

z toho: 

F.1. Bežné výdavky z rozpočtov iných obcí 

        kód zdroja 11H 

5000 5000  0 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov 

 A až F 
258 917 322398 243944,09 75,67 

Príjmy z vlastných zdrojov RO 51 960 51 960 13651,03 26,27 

 



V uvedenej tabuľke nie sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na Olympiády 

a Športové súťaže  k 31.12.2021 v celkovej sume 2 721,01 €, z toho 2 721,01 €  bolo refundovaných 

 na Olympiády a Športové súťaže k 31.12.2021. 

3.3. Bežné príjmy  

Schválený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou Centra voľného času je 51 

960 € a schválený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame z rozpočtov iných obcí je 5 000 €. 

Schválený rozpočet bežných príjmov k 31.12.2021 nebol upravovaný a ani príjem od obcí nebol 

upravovaný. Vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie boli prijaté finančné prostriedky v celkovej 

výške  13 651,03 €  a od obcí  0,00  € spolu 13 651,03 € v nasledovnej skladbe: 

 

 

Druh príjmov 

Skutočne prijaté príjmy 

k 31.12.2021 v € 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 5478,16 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 0 

Príspevok   8172,87 

Úroky 0 

Iné  0 

Z dobropisov 0 

Darovacie 0 

Príjmy od obcí 0 
 

Tabuľkové  vyjadrenie získaných príjmov ukazuje, že najväčší podiel na príjmoch tvoria príjmy za 

príspevky ako zápisné, zo všetkých dosiahnutých  príjmov a to 59,87 %, prenájom 40,13 %, od obcí     

0,00 % a príjmy z úrokov tvoria len 0,00 % z celkových získaných  príjmov. Všetky vlastné 

 rozpočtové príjmy získavané z našej činnosti  boli priebežne zúčtované so zriaďovateľom a následne 

použité na krytie výdavkov z vlastných zdrojov. Od 1.1.2021 do 31.12. 2021 sme odviedli na účet 

zriaďovateľa: 

                     celkom 13 651,03 €  - vlastné príjmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2021. 

Schválený rozpočet  výdavkov vo výške 258 917 bol k 31.12.2021  upravený na 322 398 €.  

Skladba upraveného  rozpočtu je nasledovná : 

                - mzdy, platy                            99 249  € 

               -  poistné a príspevok do poisťovní                     21 000  € 

                     -  energie + poštovné a telekom. služby                          20 974  € 

                     -  tovary a služby, odmeny, prenájmy a pod.                181 175  € 

 
Priemerná mzda bola za 4.Q 2021 dosiahnutá  vo výške 1.028,42 €, z toho nepedagogickí 

zamestnanci  603,44 €. U pedagogických zamestnancoch bol priemerný plat vo výške 1 301,40 €. 

V priebehu štvrtého štvrťroka 2021 boli zamestnancom vyplatené osobné  príplatky 1.593,00 €, 

z toho pedagogickým zamestnancom 1.316,00 € a nepedagogickým zamestnancom 277 €. Odmeny 



v štvrtom štvrťroku 2021 boli vyplatené vo výške 2.320,00 €. Tieto údaje vychádzajú z štvrťročného 

výkazu o práci za štvrtý  štvrťrok 2021.  

Na základe tohto upraveného rozpočtu k  31.12.2021 sme vyplatili mzdy pedagogickým a 

nepedagogickým zamestnancom, externým vedúcim + poistné do poisťovní za zamestnancov vo 

výške 146 647,66 €, zaplatili sme energie, vodné, stočné + poštovné a telekomunikačné služby vo 

výške 41 608,72 €. Na všeobecný materiál a knihy, časopisy sme minuli 16 639,68 €. Z rozpočtu zo 

zdrojov zriaďovateľa, štátneho rozpočtu, zo zdroja obcí sme ešte minuli na všeobecné služby za 

vykonávanie krúžkov, poplatky, prenájmy krúžkov, cestovné náhrady a ostatné drobné výdavky sme 

minuli 39 048,03 €. Dokopy sme teda zo zdrojov zriaďovateľa, vlastných zdrojov, štátnych zdrojov 

a od obcí k 31.12.2021 vyčerpali sumu 243 944,09  € ,čo predstavuje  25,04 % z upraveného 

rozpočtu – zdroj zriaďovateľ, štátny rozpočet, obce.  

Upravený rozpočet na vzdelávacie poukazy bol k 31.12.2021 44 355 €. 

Dotácia na vzdelávacie poukazy k 31. 12. 2021  bola poskytnutá vo výške :    44 355 € 

Čerpanie k 31.12.2021 :    44 355 € =  100 % z poskytnutej dotácie 

Štvrťročný výkaz o práci v školstve za 4.Q 2021 prikladáme k štvrťročnej správe o hospodárení ako 

podklad pre zriaďovateľa. 

Celkový dlh našej organizácie predstavuje k  31.12. 2021: 20.929,91  €.  /záväzky do lehoty 

splatnosti/ 

 

Záväzky k 31.12.2021:            došlé faktúry                       2.132,28 € v lehote splatnosti 

                                                mzdy, odvody                    18.511,57 € do výplatného termínu   

                                                 iné záväzky                              73,00 € v lehote splatnosti 

                                                záväzky zo SF                        213,06 € v lehote splatnosti 

Pohľadávky k 31.12.2021:                                                    530,00 € v lehote splatnosti 

           vystavené faktúry  530,00 € v lehote splatnosti 

           iné pohľadávky                 0,00 € v lehote splatnosti 

          /olymp., šport. súťaže/ 

 

Pri porovnaní zdrojov, z  ktorých  boli výdavky nášho zariadenia k 31.12.2021 financované čiastkou  

€, je skladba skutočného rozpočtu /plnenia/ nasledovná: 

zo štátneho  rozpočtu                                       44 355 € 

v tom:  



zo štátneho  rozpočtu  s kódom zdroja:    111 S11=1            44 355 € 

/vzdelávacie poukazy/ 

zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja:      111 S11=6             0 € 

 

z rozpočtu zriaďovateľa                               127 582,04 € 

v tom: 

na originálne kompetencie v školstve          171 185 € 

 

vlastných zdrojov z činnosti zariadenia            24 884,41 € 

v tom:  z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie  : ...........................             0,00 €  

             z vlastných príjmov – iné:    ...........................................................          0,00 € 

             z vlastných príjmov – 46:   ............................................................. 24 884,41 €                       

z príjmov iných subjektov verejnej správy t. j. obce                0,00  € 

v tom:  

      z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie - obce  :       0,00  €  

 

Uvedené  znázornenie zdrojov financovanie jednoznačne potvrdzuje, že najvýraznejšie sa na krytí 

výdavkov podieľa  zdroj z rozpočtu zriaďovateľa, ktorý zriaďovateľ získava z podielových daní ako 

normatívne financovanie originálnych kompetencií Centra voľného času, Martin. 

Pozn.: V správe o hospodárení k 31.12.2021 - v časti výdavky - nie sú zahrnuté finančné prostriedky, 

ktoré sme čerpali na olympiády a postupové súťaže a športové súťaže. Na zabezpečovanie týchto 

podujatí nám Obvodný úrad v Žiline  zasiela finančné prostriedky  na základe Zmluvy  č. OU-ZA-

OS1-2021/009764 - 001 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a 

stredných škôl zo dňa 20.1.2021 € vo výške 2 850 € a  a dodatku č. 1 OU-ZA-OS1-2021/009764-005 

zo dňa 13.9.2021 vo výške 11 850 € a následne po ich čerpaní a zdokladovaní  - formou refundácie 

sú nám vrátené na výdavkový účet. 

K 31.12.2021 boli vyčerpané finančné prostriedky na Olympiády a na Športové súťaže v celkovej 

sume     2 721,01  €, z toho 2 721,01  € bolo refundovaných. 

3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 31.12.2021 

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu sú poskytované prostredníctvom účtov zriaďovateľa 

vkladom na výdavkový účet nášho zariadenia. Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

zriaďovateľa sú poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny upraveného rozpočtu. Dotácie 

z vlastných zdrojov sú poukázané po ich odvedení.  

 

 



Dotácie boli poskytnuté a použité nasledovne: 

Druh dotácie Zdroj 

Poskytnuté 

dotácie 
k 31.12.2021 

spolu 

Použitie 

(čerpanie) 

dotácie 
k 31.12.2021 

spolu 

% 
Zostatok 

k 31.12.2021 

Bežné výdavky na 

materiálno-technické 

zabezpečenie objektu 

zariadenia s kódom 

zdroja S7=131A 

Mylné platby 

Štátny 

rozpočet 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bežné výdavky 

vzdelávacie poukazy 

Štátny 

rozpočet 
44355 44355 100 0 

Bežné výdavky na 

Dopravnú výchovu 

Štátny 

rozpočet 
0 0 0 0 

Bežné výdavky na 
zvýšenie platov – 5 %  

Štátny 

rozpočet  
0 0 0 0 

Bežné výdavky 

aktivácia prac. síl 

Európsky 

sociálny 

fond 

0 0 0 0 

Bežné výdavky 

hmotné núdze 

Štátny 

rozpočet 
0 0 0 0 

Bežné výdavky 

originálne 

Kompetencie 

Zriaďovateľ 153221 171185 100 0 

Bežné výdavky 

účelové 

na zabezpečovacie 

zariadenie 

Zriaďovateľ 0 0 0 0 

Bežné výdavky 

prenesené 

kompetencie 

Zriaďovateľ 0 0 0 0 

Bežné výdavky 

účelové z komisie 

zriaďovateľa 

Zriaďovateľ 0 0 0 0 

Bežné výdavky účelové 

– koncepcia športu 
Zriaďovateľ 17964 17964 100 0 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje 

s kódom zdroja 41 

Vlastné 

zdroje RO 
0 0 0 0 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje 

s kódom zdroja 41 

S11=71 darovacie 

Vlastné 

zdroje RO 
0 

                                  

0 
0 0 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje 

s kódom zdroja 11H 

Vlastné 

zdroje RO 
3519,68 3519,68 100 0 

Bežné výdavky 

s kódom zdroja 46 

Vlastné 

zdroje RO 
24884,41 24884,41 100 0 

Spolu 
všetky 

zdroje 
243944,09 243944,09  0 

 



4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

zariadenia 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z. z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch nášho 

hospodárenia za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021  nasledovne: 

Ukazovateľ 

Č

í

s

l

o

 

r

i

a

d

k

u 

Celkové zdroj 

 

K 31.12.2021 

sp

ol

u 

Čerpanie 

 

k 31.12.2021 

spolu 

  v €  v € 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 017,  

018, 023, 024, 025, 026, 029, 031 

 

1 243944,09 243944,09 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej 

kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) 

zákona*) - súčet r. 003 

 

2 44355 44355 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 

 
3 44355 44355 

209,65 normatívne - súčet r. 005, 006 

 
4 0 0 

mzdy a poistné 

 
5 0 0 

prevádzka 

 
6 0 0 

   nenormatívne - súčet r. 008-016 7 
                    

44355 

 

44355 

odchodné, (§4 ods. 12 zákona*) 

 
8   

na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) 

 
9   

na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) 

 
10   

na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného 

prostredia  

(§4 ods. 13 zákona*) 

11   

na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení 

 
12   

za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) 

 
13   

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 

 
14   

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 

 
15   

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) 16 
               

44355 

 

44355 



Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole 

MŠ projekt DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 

17   

Kapitálové výdavky - súčet r. 019- 022 

 
18 0 0 

rekonštrukcia školských objektov a modernizácia 

 
19   

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 

 
20   

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 

 
21   

Kapitálové z vlastných zdrojov s kódom zdroja 46 

 
22 0 0 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov s kódom zdroja 46 

 
23 24884,41 24884,41 

Bežné výdavky z na materiálno-technické zabezpečenie 

objektov  zariadenia zdroj štátny rozpočet kód zdroja 

131A 

 

24   

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov 

VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), 

§2 ods. 2 písm. c) zákona*) 

 

25 171185 171185 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za 

prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských 

zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-

vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) zákona*) 

 

26   

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 

ods. 2 písm. b) zákona*) 

 

27   

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá 

má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v 

školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) 

zákona*) 

 

28   

Vo  vybraných školských zariadeniach príspevky od 

žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 

písm. d) zákona*) 

 

29   

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) 

zákona*) 

 

30   

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. 

i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) 

 

31 3519,68 3519,68 

 

 

 



   POROVNANIE VÝŠKY ROZPOČTU A ČERPANIA VÝDAVKOV 

   PODĽA JEDNOTLIVÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA ROK 2020 a ROK 2021 

 

Ukazovateľ 
Číslo 

riadku 

Celkové zdroje 

k 31.12.2020 

spolu € 

Celkové zdroje 

k 31.12.2021  

spolu € 

Index 

ROZPOČET VÝDAVKOV ZO 

VŠETKÝCH ZDROJOV 

FINANCOVANIA SPOLU 

1 

 

229 498,00 

 

 

243 944,09 

 

1,06 

1.  ROZPOČET VÝDAVKOV  

ZO ŠR – VZDELÁVACIE 

POUKAZY 

2 46 534,00 44 355,00 0,95 

2.  ROZPOČET 

Z PROSTRIEDKOV 

ZRIAĎOVATEĽA 

3 176 571,00 171 185,00 0,97 

- z toho kapitálové 4 0,00 0,00 0,00 

3.  ROZPOČET 

Z PROSTRIEDKOV 

VLASTNÝCH ZDROJOV 

6 6 393,00 28 404,09 4,44 

- z toho vlastné zdroje 

 
 1 776,25 24 884,41 14,01 

- z toho dary 

 
7 0,00 0,00 0,00 

- z toho obce 

 
8 3 853,37 3 519,68 0,91 

- z toho kapitálové 

 
9 763,38 0,00 0,00 

 ROZPOČET VÝDAVKOV 

SPOLU zdroj zriaďovateľ a zdroj 

vlastné 

10 182 964,00 199 589,09 1,09 

ROZPOČET VLASTNÝCH 

PRÍJMOV SPOLU 

 

11 26 674,77 13 651,03 0,51 

 

Pre školský rok 2020/2021 bolo ku dňu 15.09.2020 prijatých do CVČ Kamarát spolu 2 123 členov, ktorí 

pracujú v 156 ZÚ, ktoré vedie 56 externých vedúcich, 5 pedagogických zamestnancov CVČ, 40 dobrovoľných 

vedúcich.  Počet členov,  ktorí  odovzdali v  školskom roku 2020/2021 v prospech CVČ vzdelávací poukaz je 

1 351 , počet členov, ktorí splnili výkonové ukazovatele je 1 436. Oproti školskému roku 2019/2020 sa znížil 

počet členov, ktorí spĺňajú  výkonové ukazovatele, o 209 členov. 

Pre školský rok 2021/2022 bolo ku dňu 15.09.2021 prijatých do CVČ Kamarát spolu 2 173 členov, ktorí 

pracujú v 145 ZÚ, ktoré vedie 60 externých vedúcich, 4 pedagogickí zamestnanci CVČ, 26 dobrovoľných 

vedúcich. Počet členov, ktorí odovzdali v školskom roku  2021/2022 v  prospech  CVČ  vzdelávací  poukaz  je  

1 420 , počet  členov, ktorí  splnili výkonové ukazovatele, je 1 484. Oproti školskému roku 2020/2021 sa 

zvýšil  počet členov, ktorí spĺňajú  výkonové ukazovatele, o 48 členov. 

 

Vypracovala: Martina Taligová 

Správu predkladá: Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ   

 

 

 


