
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok  2020/2021 
 

Názov školského zariadenia: Cirkevné centrum voľného času (CCVČ) 

Adresa: Námestie Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina 

Kontakt: tel:057-7621555, 0911 348 363; ccvc@ccvc.sk 

Web stránka: www.ccvc.sk  

Riaditeľka: Mgr. Iveta Haburajová 

Rada školy: 7 členov  

1. Mgr. Slavomír Bakoň – člen RŠ za zriaďovateľa 

2. Mgr. Alžbeta Draganová – člen RŠ za zriaďovateľa 

3. Mgr. Jana Šepeľová – člen RŠ za zriaďovateľa  

4. Eva Karľová – rodič  

5. Gabriela Karačšáková – rodič  

6. Ing. Ján Čop – nepedagogický zamestnanec CCVČ 

7. Mgr. Marta Fukasová – pedagogický zamestnanec CCVČ 

 

Zriaďovateľ: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, Košice 

Činnosť RŠ: 1 zasadnutie on-line 21.10.2020, uznesenie o vzatí na vedomie týchto materiálov: 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020 

• Správu o hospodárení 2019 

• Výchovný program CCVČ na šk. rok 2020/2021 

Počet zapísaných detí a mladých: 637 – fyzický počet zapísaných členov; 656 – napočítaný  

(dieťa x krúžok) 

 

Počet zamestnancov: 

● 2 interní pedagogickí zamestnanci – kvalifikovaní; 

● 2 externí pedagogickí zamestnanci; 

● 3 interní nepedagogickí zamestnanci; 

● 15 externých vedúcich krúžkov (z toho 11 kvalifikovaní pedagógovia). 

 

Činnosť CCVČ v školskom roku 2020/2021 prebiehala v 20 rôznych záujmových útvaroch (krúžkoch) 

začlenených do 4 oddelení. 

 

1. Oddelenie: ODDELENIE VZDELÁVANIA 
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Marta Fukasová 

 

Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch: 

• Krúžok Angličtina hrou – neprebiehal pre mimoriadne prerušenie činnosti MŠVVaŠ SR a kvôli 

opatreniam. 

• Škola hrou – krúžok neprebiehal pre mimoriadne prerušenie činnosti MŠVVaŠ SR a kvôli opatreniam. 

 

Počet prihlásených detí v oddelení bol spolu 55. 

 

2. Oddelenie: VÝCHOVNO - PASTORAČNÉ 

Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Iveta Haburajová 

 

Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch: 

• S najmenšími k Bohu – vyučovanie náboženstva detí predškolského veku. Krúžok viedla Mgr. Iveta  

Haburajová priamo v 5 MŠ. Počet detí spolu 80. 
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• Katechéza Dobrého Pastiera – katechézy pre deti vo veku 3-6 rokov, za účasti ich rodičov. Viedla 

Mgr. Iveta  Haburajová. Počet detí spolu 7. Stretnutí sa môžu zúčastňovať aj deti zapísané v krúžku 

S najmenšími k Bohu. 

• Miništrantský krúžok – ide o formáciu mladých miništrantov z rímskokatolíckej farnosti Povýšenia 

sv. Kríža – viedol kaplán Mgr. František Petruška a miništrantov z rímskokatolíckej farnosti Božieho 

milosrdenstva – viedol farár  ThDr. Peter Fogaš. Chlapcov bolo spolu 34.  

• Biblicko-misijný krúžok – duchovno-formačné stretnutia na základe biblických textov. Krúžok viedol 

Mgr. Daniel Šarišský. Počet detí spolu 24. 

• Pozvaní na hostinu – príprava detí z farnosti Povýšenia sv. Kríža na prvé sväté prijímanie. Viedli  

Mgr. Iveta Haburajová, Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Gabriela Zápotoková, Bc. 

Dominika Rehákková, Mgr. Matej Futej. Vo Farnosti Božieho milosrdenstva – Ing. Daniela Dunajová, 

Mária Harvanová a Mgr. Eduard Chrin. V grécko-katolíckej farnosti – Mgr. Maroš Prejsa. Počet detí 

spolu 119. 

• Slniečko – príprava detí na prvé piatky spojené s rôznymi aktivitami. Krúžok viedla Mgr. Marta 

Fukasová – sr. Chantal. Počet detí spolu 4.   

• Prijmem dar – príprava na prijatie sviatosti birmovania a mládežnícka formácia. Viedli: Mgr. Mária 

Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. František Petruška, Mgr. Marta Fukasová – sr. Chantal, Mgr. Matej 

Futej a Mgr. Gabriela Zapotoková, Počet birmovancov 88. 

• Stretká – deti sa stretávali na biblických a rôznych iných formačných aktivitách. Viedla Mgr. Iveta 

Haburajová. Počet členov spolu 13. 

• Down klub – klub hier a rôznych aktivít pre deti s downovým syndrómom. Viedla Mgr. Jana 

Kozejová. Počet členov spolu 7. 

• Dobrovoľníci – skupina mladých, ktorí prichádzali na nepravidelné aktivity a podľa možností 

pomáhali pri aktivitách a akciách CCVČ a oboch spomínaných farností Sniny. Viedla Mgr. Iveta 

Haburajová. Počet členov spolu 55. 

• Skautská družina – skautský oddiel, celistvá formácia detí a mládeže v duchu skautských zásad. 

Viedol Mgr. Eduard Chrin. Počet členov spolu 7. 

 

Na oddelení v 11 krúžkoch pracovali 2 interní pedagogickí zamestnanci a 12 externých (z toho 10 

pedagogických a 2 nepedagogickí), počet detí v krúžkoch výchovno-pastoračného oddelenia bol spolu 429. 

Tieto krúžky prebiehali podľa možností – niektoré on-line počas mimoriadneho prerušenia činnosti 

školských zariadení, niektoré až po ukončení tohto prerušenia – v máji a júni 2021. 

 

 

3. Oddelenie: KULTÚRNO - UMELECKÉ 

Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Marta Fukasová 

 

Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch: 

 

• Gitara – Spoznávanie hry na gitaru v malých skupinkách, nácvik piesní podľa záujmu detí; krúžok 

viedol Mgr. Eduard Chrin,  počet zapísaných  7. 

• Hrajme Pánovi – príprava hudobníkov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje na spoločné účinkovanie 

pri sv. omšiach, krúžok viedla Mgr. Marta Fukasová, počet zapísaných 3. 

• Organ – spoznávanie hry na kráľovskom hudobnom nástroji – organe a príprava na účinkovanie 

v liturgii; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 1. 

• Klávesy – spoznávanie hry na elektronickom klávesovom nástroji a príprava hudobníkov na zapájanie 

sa do hrania pri sv. omšiach; krúžok viedla Mgr. Marta Fukasová, počet detí  8. 

• Spievajme Pánovi (mládež + deti) – príprava mladých spevákov na pri sv. omšiach vo farnosti 

Povýšenia sv. Kríža; krúžok viedla  Mgr. Marta Fukasová a v elokovanom pracovisku vo farnosti 

Božieho milosrdenstva Martina Waldhauserová. 

Taktiež príprava malých speváčikov – detí z rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, ktorých 

viedla Mgr. Marta Fukasová a na elokovanom pracovisku vo farnosti Božieho milosrdenstva Mária 

Peťová.  
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• Spojený zbor – príprava dospelých spevákov na účinkovanie pri sv. omšiach vo farnosti Povýšenia sv. 

Kríža a ďalších aktivitách, krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 10. 

Spolu detí a mladých 84. 

Na tomto oddelení v 5 krúžkoch pracovali 2 interní pedagogickí zamestnanci a 3 externí zamestnanci 

(z toho 1 pedagogický a 2 nepedagogickí). Počet zapísaných členov v tomto oddelení bol spolu 74. Tieto 

krúžky prebiehali podľa možností – niektoré on-line počas mimoriadneho prerušenia činnosti školských 

zariadení, niektoré až po ukončení tohto prerušenia – v máji a júni 2021. 

 

4. Oddelenie: ŠPORTOVÉ 

Zodpovedný za oddelenie:  Ing. Ján Čop  

 

Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch: 

 

• Futbal – chlapci sa oboznamovali s pravidlami hry a trénovali ju. Krúžok viedol Ing. Ján Čop. Počet 

zapísaných 18. 
• Hokejbal – chlapci sa oboznamovali s pravidlami hry a trénovali ju. Krúžok viedol Ing. Ján Čop.  

Počet zapísaných 80.  
 

V tomto oddelení v 2 krúžkoch pracoval 1 interný nepedagogický zamestnanec. Počet detí a mladých 

v tomto oddelení bol spolu 98. Tieto krúžky prebiehali po ukončení prerušenia činnosti školských 

zariadení – v máji a júni 2021. 

 

CCVČ realizovalo aj 2 týždňový denný prímestský tábor počas letných prázdnin pre žiakov ZŠ. 

 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:  

 

Základným cieľom CCVČ je prostredníctvom záujmových útvarov pomáhať rodičom pri ľudskej 

a kresťanskej výchove ich detí a zabezpečiť aktívne využitie voľného času na princípoch kresťanskej 

morálky a v kresťanskom duchu. Pedagógovia a ostatní vedúci jednotlivých krúžkov sa snažili svojou 

prácou napĺňať tieto ciele. 
 

Priestorové a materiálno - technické podmienky: 

 

V školskom roku 2020/2021 boli vytvorené dobré podmienky. Vedúci krúžkov viedli jednotlivé 

krúžky on – line prostredníctvom vlastného vybavenia, po skončení mimoriadneho prerušenia krúžky 

prebiehali v obvyklých priestoroch.  Okrem priestorov CCVČ sa vyučovalo na 2 Elokovaných 

pracoviskách CCVČ a v prenajatých priestoroch (športová hala, 5 materských škôl v rámci mesta Snina). 

 

Spolupráca:  

 

CCVČ veľmi dobre a aktívne spolupracuje v prvom rade s Farnosťou Povýšenia sv. Kríža, ďalej 

taktiež s CSŠ sv. Cyrila a Metoda, CMŠ sv. Márie Goretti, s Farnosťou Božieho milosrdenstva (kde má 

svoje elokované pracovisko), s grécko-katolíckou farnosťou Matky Ustavičnej pomoci (kde má taktiež 

elokované pracovisko) a napokon aj s hnutím eRko (všetky spomenuté farnosti, školy alebo hnutia sú resp. 

pôsobia v Snine).  
 

Analýza bola prerokovaná na pedagogickej porade CCVČ a predložená Rade školského zariadenia  

CCVČ  prostredníctvom e-mailu, členovia RŠZ ju vzali na vedomie. 
 

 

 

 

 

V Snine, 12.10.2021                                     Mgr. Iveta Haburajová   

     riaditeľka   


