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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za školský rok 2010/2011 

          Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času 
vypracovalo nasledujúcu správu. 

1. Základné údaje – kontakty 
Názov školského zariadenia:   Centrum voľného času 

Adresa školského zariadenia :  Orgovánová 5, 040 11  Košice 

Telefón :     055/6423 637 

 e-mail :       sekretariat.cvcorgovanova@cvcorgovanova.sk 

Webová stránka školského zariadenia: www.cvcorgovanova.sk  

Zriaďovateľ školského zariadenia:    Mesto Košice 

Vedenie školského zariadenia 

funkcia meno telefón e-mail 

Riaditeľ Ladislav Leško 0905331 006 lesko75@gmail.com 

Zástupca riaditeľa 
CVČ 

Ľudmila Mizáková 0917484862 lmizakova001@gmail.com 

Zástupca riaditeľa 
CVČ 

Iveta Hantkeová 0918807163 Ihantkeova001@gmail.com 

Hospodárka CVČ Jana Olejárová 0917823920 financ@cvcorgovanova.sk 

Údaje o Rade školského zariadenia 

 Meno a priezvisko 
Predseda Mgr. Pavol Novotný 
Členovia Rady školy za  
pedagogických zamestnancov Bartolomej Orosz 
ostatní zamestnanci školy PhDr. Júlia Lázárová 
zástupcovia rodičov Peter Sopko 
 PaedDr. Tatiana Komanová 
  
  
zástupcovia zriaďovateľa Ing. Marián Siksa 
 JUDr. Margita Adamčíková 
 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová 
 MUDr. Mária Grüllingová 
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Poradné orgány školského zariadenia:  

 
P. č.  

 
názov 

 
predseda 

 
zastúpenie 

1. Porada vedenia CVČ Mgr. Ladislav Leško Vedúce elokovaných pracovísk 

2. Pedagogická rada Mgr. Ladislav Leško Pedagogickí zamestnanci 

3. Rada školského zariadenia Mgr. Pavol Novotný Členovia rady 

4. Inventarizačná komisia Zoja Tunegová Členovia inventarizačnej komisie 

2. Štatistické údaje o školskom zariadení k 31. 8. 2011 

• celkový počet detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ v záujmových útvaroch: 6 153 
• počet účastníkov ostatných pravidelných, príležitostných a spontánnych činností  
 v šk. r. 2010/2011: 52 904     

Činnosť záujmových útvarov 

Počet 
zameranie záujmových 

útvarov 
členov stretnutí hodín 

Jazyky 53 468 1 732 3 464 

Spoločenské vedy 16 178 567 1 134 

Prírodné vedy 4 39 127 254 

Veda a technika 26 272 644 1288 

Kultúra a umenie 114 1 217 3838 7440 

Telovýchova a šport 260 3 283 8 698 20 262 

Turistika a branné športy 13 120 336 960 

Ekologická výchova 7 80 141 384 

Informatika 
47 

412 1 546 3062 

Rodičia a deti 14 84 512 1 884 

Spolu činnosť záujmových útvarov 525 6 153 18 141 40 132 

 
 
Príležitostná záujmová činnosť:       

• celkový počet predmetových olympiád, vyhlasovaných MŠVVaŠ SR: spolu /z toho 
organizovaných iným subjektom: 83/16   

• celkový počet postupových súťaží, vyhlasovaných MŠVVaŠ SR: 28   
• celkový počet športových súťaží, vyhlasovaných MŠVVaŠ SR: 1    
• celkový počet iných športových súťaží: 158      
• celkový počet ostatných miestnych podujatí pre deti a mládež: 782 
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Prázdninová činnosť (vrátane leta 2011):  
• celkový počet táborov 39, z toho letných: 37      
• celkový počet iných prázdninových aktivít: 163      

Metodicko - poradenská činnosť:  

• počet vlastných vzdelávacích podujatí pre dospelých: 16 
• počet podujatí pre dospelých organizované inými subjektmi: 71    
• počet realizovaných projektov:  3 

5. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia 
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školského zariadenia 

a) pracovný pomer 

fyzický počet prepočítaný počet pracovný 
pomer pedagogických zamestnancov pedagogických zamestnancov 
TPP 43 + 5 RD 43 + 5 RD 

DPP 2 2 

znížený úväzok 3 1,75 

ZPS 0 0 

civilná služba 0 0 

na dohodu 98 20,47 
 
b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov  

nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu počet 
vychovávateľov 5 43 48 
uvádzaných začínajúcich pedagogických 
zamestnancov do praxe: 3 

  

Počet pedagogockých zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia 

spolu počet pedagógov – študujúcich: 1  

špecializačné inovačné štúdium 0  

špecializačné kvalifikačné štúdium 0  

vysokoškolské pedagogické 0  

vysokoškolské nepedagogické 0  

 
Riadiaci zamestnanci: 

Štúdium 
PVPZ ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ áno    2006  

ZRŠ nie     od 2011 

ZRŠ áno    2009  
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5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

pozícia počet 
fyzický 

počet 
prepočítaný 

prac. pomer 
TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 
prac. pomer 

ukončený k .... 

Hospodárka CVČ 1 1 TPP  

Pokladníčka 7 7 TPP  

Upratovačka 10 10 TPP  

Reklamný pracovník 1 1 TPP  

Sekretárka 1 1 DPP 
zastupovanie 
počas MD 

Údržbár 1 1 TPP  

Údržbár – školník 3 3 TPP  

Pomocný údržbár 1 1 TPP  

Vrátnička 3 3 TPP  

Vrátnik – spojovateľ 2 1,75 TPP  

Administratívna pracovníčka 1 0,50 TPP  

Účtovníčka 1 1 TPP  

Spolu: 32 31,25   

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 3 

b) počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania: 10 

c) počet a druh kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov: 10  

kvalifikačné 3, aktualizačné 5, inovačné 2 

 d)  počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové vzdelávacie podujatia 7 

7. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti 
Centrum pravidelne propaguje svoje aktivity: 

• na internetovej stránke a v informačnom mesačníku Kam do mesta 
• na aktivitách organizovaných Centrom, spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami 

verejnej správy 
• v regionálnej tlači, rozhlase a televízii 
• na letákoch zasielaných na školy a školské zariadenia. 

 Príležitostné akcie pre verejnosť sa uskutočňujú organizovaním rôznych typov podujatí, 
súťaží, výletov, exkurzií a stretnutí. V tomto roku sme zorganizovali 1 142 aktivít pre rôzne 
cieľové skupiny pre viac ako 52 904 účastníkov. Z toho  34 551 detí do 15 rokov, 6 846 detí 
a mládeže nad 15 rokov a 11 507 dospelých. 
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Z uskutočnených aktivít vyberáme: 

• Detská táborová rekreácia - prímestské tábory 

• Nočné stanovanie v ZOO 

• Deň otvorených dverí 

• Deň otvorených dverí MMK 

• Oslavy dňa Mesta Košice 

• Fotografovanie aktivít organizovaných MMK OŠ 

• Soboty v Domine spojené s tvorivými dielňami a inými aktivitami pre malých a veľkých 

• Čas duchov a strašidiel 

• Sobota s prírodovedou 

• Burza hračiek 

• Vianočná burza nápadov 

• Rozprávkovo 

• Veľkonočné fantázie 

• Narodeninové oslavy pre deti a ich kamarátov a rodičov 

• Zázračná  noc v Domine  

• Noc duchov a strašidiel  

• Pravidelné štvrtkové a sobotné programy v planetáriu a pozorovania vo hvezdárni pre 
verejnosť  

• Svetový kozmický týždeň, pozorovania v pešej zóne,  

• Deň astronómie 

• Deň kozmonautiky 

• Deň Slnka 

• Astronomický večer, pozorovania zatmenia Slnka a Mesiaca 

• Charitatívne zbierky  Študentského a Žiackeho parlamentu:  Hodina deťom  a  Deň Narcisov 

• Mikulášske predstavenia 

• Deň detí  

• Vianočný koncert DOM 

• Turnaje v šerme 

• Prázdninová liga v stolnom tenise 

• Presné očko – súťaž pre deti a ich rodičov v streľbe zo vzduchovky 

• Tanečné predstavenie tanečného klubu Unoteens a Unostar 

• Výlet do Tropicaria a Oceanária v Budapešti 

• Košický seminár o astronómii 

• Otvorené centrum – detská herňa, stolný tenis a futbal, internet  

• Slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti s prezentáciou všetkých záujmových útvarov 

• divadelné predstavenia DS Neon 



 6 

• Víkendové výjazdy v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ 

• Výstavy vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 

• Výstavy v Prahe a Budapešti 

• Záhradný koncert pre Český spolok v Botanickej záhrade 

• Zahájenie Košického kultúrneho leta 2011 MČ KE – Západ 

• Staromestské kultúrne leto – Dolná brána 

• Prakofest – Medzinárodný festival dychových hudieb 

• Dychfest – Festival dychových hudieb 

Príležitostná činnosť prebieha formou aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť. 
Podujatia organizované centrom voľného času a záujmovými útvarmi, ktoré v centre pôsobia, sú 
určené záujemcom z radov členov CVČ, širokej verejnosti alebo cieľovým školským skupinám. 
Všetky prispievajú k prezentovaniu činnosti centra nielen medzi obyvateľmi mesta Košice a jeho 
okolia, ale i celého Slovenska a v zahraničí. Obsadili sme popredné miesta v súťažiach, nielen 
celoslovenských, ale aj zahraničných. 
Z poverenia KŠÚ v Košiciach sme organizovali a zabezpečovali predmetové olympiády 
a postupové súťaže pre talentovaných žiakov ZŠ a OG okresu Košice mesto aj Košice – okolie. 
Mnohí víťazi týchto súťaží reprezentovali okres i kraj na vyšších kolách, kde dosiahli poredné 
umiestnenia. 
 Vyvrcholením celoročnej činnosti je letná prázdninová činnosť, prostredníctvom 
prímestských a pobytových táborov. Všetky naše aktivity po celý školský rok boli orientované 
na zaujímavé a zmysluplné vyplnenie voľného času detí a mládeže.  

8. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie 
a stručná charakteristika 

• Ako na to hravo zdravo, projekt  z Fondu  zdravia mesta Košice, n. f.  (Edukáciou do boja 
s cukrovkou) bol zameraný na edukáciu a prevenciu v oblasti diabetu detí  pri príležitosti 
Svetového dňa diabetu. 

• Otvorené centrum 
• S ďalekohľadom na cestách“  v rámci výzvy APVV na Popularizáciu vedy a techniky v 

spolupráci PF UPJŠ Košice 
• Stanovanie v ZOO (USS a ZOO) 
• Deň narcisov (Liga proti rakovine) 
• Hodina deťom 
• S chuťou do života (Fond Zdravia) 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 
2010/2011 
V tomto školskom roku nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany ŠŠI. 

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školského zariadenia 
 Základnými požiadavkami na prostredie, v ktorom prebiehajú činnosti voľného času detí 
a mládeže sú: bezpečnosť, hygiena, dostatok priestoru, primerané vybavenie zodpovedajúce 
psycho-hygienickým požiadavkám, splňovanie estetických kritérií, inšpirácie pre sociálne 
kontakty a komunikáciu.  
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 Centrum realizuje svoju činnosť vo svojej materskej budove na Orgovánovej 5 
a v šiestich elokovaných pracoviskách v 7 budovách patriacich zriaďovateľovi. 
 Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v zodpovedajúcich podmienkach v súlade so 
všeobecne platnými predpismi a normami, vzdelávacími potrebami klientov a potrebami pre 
činnosť pedagógov. 
 Súčasťou materiálno-technického vybavenia je materiálne zabezpečenie priestorov na 
relaxačné účely, účelné vybavenie oddelení a útvarov na individuálnu a skupinovú činnosť 
s deťmi, vybavenie počítačovou technikou s pripojením na Internet, technické prostriedky 
potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu a rozmnožovanie písomných materiálov, obrazových 
materiálov. Na realizáciu činnosti sa využívajú aj priestory spoupracujúcich škôl, najmä 
telocvične, ihriská a plavárne. 
 Ťažkosti pretrvávajú pri riešení majetkovo-právnych vzťahov EP Domino. Zriaďovateľ 
postupne pristupuje k doriešeniu užívacieho povolenia na budovu, nepodarilo sa zaktualizovať 
Zmluvu o prenájme výmenníkovej stanice ani riešiť verejné pouličné osvetlenie uskutočnila sa 
nevyhnutná modernizácia a údržba techniky. 

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského 
zariadenia 

 
Finančné prostriedky od zriaďovateľa  

 

 
Príspevok na čiastočnú úhradu 
(VP) 

1. – 8. mesiac 2010 9. – 12. mesiac 2010 1. – 6. mesiac 2011 Rok 2010 1. – 6. mesiac 2011 

811 444 € 421 000 € 517 273 € 57 261 € 24 007 € 

            
 

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných 
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:  

 
Spolu:  

170 306,00 € 

prevádzkové náklady 
spojené s činnosťou školy 

materiálne vybavenie 
potrebné pre školu 

Iné: iné fin. prostr. získané 
podľa osobitných predpisov 

9. – 12. mesiac 
2010 

1. – 6. mesiac 
2011 

9. – 12. mesiac 
2010 

1. – 6. mesiac 
2011 

9. – 12. mesiac 
2010 

1. – 6. mesiac 
2011 

102 807  € 109 864 € 58 615 € 12 879 € 8 970 € 2 015 € 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školského 
zariadenia 
 Keďže 1. 1. 2011 došlo k zlúčeniu pôvodných mestských centier voľného času poňali 
sme vyhodnotenie koncepčného zámeru ako mozaiku jednotlivých elokovaných pracovísk. 
 Hlavným zámerom a stratégiou v rámci rozvoja Centra v uplynulom školskom roku bolo, 
zabezpečiť zvýšenie počtu zapísaných detí a skvalitnenie poskytovaných služieb v zmysle 
Koncepcie politiky Mesta Košice voči mládeži. Záujmové útvary pracovali v súlade s 
Výchovným programom. Činnosť jednotlivých krúžkov bola zameraná na rozvoj 
vedomostí, schopností, životných zručností a posilňovanie kompetencií detí.  
 Činnosť Centra sa v školskom roku 2010/2011 riadila hlavnými úlohami zariadenia, ktoré 
vychádzali z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány 
verejnej správy  v školstve  na šk. rok 2010/2011. Bola zameraná na výchovno-vzdelávaciu 
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činnosť detí a mládeže vo forme rekreačnej, záujmovej, športovo-brannej, náučnej, ale aj na 
aktívny relaxačný oddych vo voľnom čase  počas celého kalendárneho roka, vrátane školských 
prázdnin. 
      Veľkú pozornosť sme venovali predovšetkým pravidelnej záujmovej činnosti  -  
vedenie interných záujmových útvarov pre deti materských a základných škôl. 
 Zamestnanci zariadenia nezabúdali vo svojich plánoch ani na príležitostnú záujmovú 
činnosť,  v ktorej sa s veľkou odbornosťou svojich záujmov, ale aj v spolupráci s ostatnými 
zamestnancami, venovali obsahovej, organizačnej a vecnej príprave a realizácii obvodových, 
regionálnych a vyšších kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. K príležitostnej 
záujmovej činnosti patrili i nové výukové programy a podujatia zábavného a náučného 
charakteru, ktoré sme pripravovali a realizovali podľa miestnych podmienok, aktuálneho  diania 
a hlavne podľa želaní našich škôl a objednávok klientov. 
      Vyvrcholením celoročnej činnosti je letná činnosť v čase hlavných prázdnin, ktoré už 
každoročne pripravujeme v podobe prímestských detských táborov a pobytového tábora. 
V rámci letných prázdnin sme zorganizovali 30  prímestských a 2 pobytové tábory. Prímestské 
tábory ponúkali  pestrú a zaujímavú činnosť. Ich program bol zameraný na pobyt detí v prírode, 
hry, súťaže, pobyt na kúpalisku, ale i na celodenné výlety zamerané na  poznávanie historických 
a kultúrnych  pamiatok mesta, okresu i kraja. 
       Všetky aktivity po celý školský rok boli orientované na zaujímavé a zmysluplné 
vyplnenie voľného času detí a mládeže s využitím aj ich preventívneho charakteru. 

13. SWOT analýza výsledkov školského zariadenia 

Silné stránky 

Dobré technické a technologické vybavenie 
Internet, Intranet 
Moderné prostriedky výpočtovej a prezentačnej techniky dostupné pre každého zamestnanca 
Moderné nástroje systému riadenia v zariadení, využívanie IKT v informačnom a 
komunikačnom systéme centra (on-line systém: výber poplatkov, denná návštevnosť centra, 
kalendár aktivít, požiadavky na materiálové vybavenie, manažment automobilov) 
Všetci pedagogickí zamestnanci disponujú zručnosťami v práci s PC 
Estetické prostredie pre návštevníkov. 
Dobré meno Centra v komunitách v meste. 
Pestrá ponuka aktivít pre deti a mládež, rodičov a deti 
Vysoká efektivita fungovania krúžkov v oblasti esteticko-kultúrnej, športovej a IKT 
Spolupráca so zriaďovateľom pri organizácii rôznych aktivít a podujatí (materiálne a ľudské 
zdroje) 
Organizácia predmetových olympiád v okrese Košice a Košice – okolie. 
Organizovanie celomestskej streleckej ligy pre žiakov ZŠ. 
Spolupráca so Športovo streleckým klubom a OZ Šport pre všetkých. 
Spolupráca pri využívaní centra neformálnymi skupinami mládeže a seniorov. 
Rešpekt, prijatie Centra v komunite. 

Slabé stránky 

Nízka motivácia niektorých zamestnancov 
Estetika Interiérové vybavenie niektorých EP 
Nedostatočné vybavenie pre činnosť niektorých záujmových útvarov 

Príležitosti 

Spolupráca so základnými školami pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania - možný nárast 
konkurencie v ponuke voľnočasových služieb. 
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Rozšírenie ponuky služieb smerom ku komunite na základe požiadaviek užívateľov (Uličné ligy 
v rôznych kolektívnych športoch, spolupráca s OZ Šport pre všetkých). 
Rozvoj spolupráce s kultúrnymi a športovými inštitúciami v meste pri ponuke voľnočasových 
aktivít. 
Spolupráca s tretím sektorom. 

Ohrozenia 

Nepriaznivý demografický vývoj. 
Nedoriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom v EP Domino. 
Absencia kolaudačného rozhodnutia v EP Domino. 
Nízka konkurencieschopnosť centra oproti súkromným centrám voľného času pôsobiacich 
v tejto oblasti služieb. 
Nerovnosť príležitostí pri stanovení podmienok pre podporu záujmového vzdelávania 
v základných a stredných školách oproti podmienkam centra pomocou vzdelávacích poukazov 
(legislatívna nutnosť vyberania poplatku v centre oproti spravidla bezplatnej ponuke záujmovej 
činnosti v školách). 
Zlúčenie centier voľného času do jedného centra, strata autonómie. 
Komplikovaný proces finančných tokov na zabezpečenie krúžkovej činnosti. 

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 
 Spolupráca s rodičmi a organizáciami je na dobrej úrovni. Podmienky a činnosť, ktoré 

ponúkame zabezpečujú pre rodičov a ich deti uspokojenie, pozitívne využitie voľného času ale aj 
nadväzovanie nových spoločenských zážitkov. 

Dlhodobo spolupracujeme s: 

• Základné a materské školy v meste Košice a okrese Košice-okolie, ŠZŠ Odborárska,  
ŠZŠ Rovníková, ZUŠ v Košiciach, SOŠ Bukovecká, Regionálne centrum mládeže 

• Organizácie štátnej správy a územnej samosprávy, Obvodný úrad Košice, Slovenská 
televízia, TV Region, Slovenský rozhlas, ZOO Košice, VÚC, KŠÚ, MMK, MČ Košice - 
Západ, Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko Dargovských hrdinov, Miestny úrad MČ Košice 
– Sídlisko Ťahanovce, Miestny úrad MČ Košice – Myslava, MČ Košice - Juh, Obecné úrady 
Košice – okolie, IUVENTA, Krajské osvetové stredisko, Psychosociálne centrum, Krízové 
stredisko KSK, Východoslovenské múzeum,  KSC Južan, PZ Košice – okolie, Denný 
stacionár Domova sociálnych služieb na Kmeťovej ulici, Domov sociálnych služieb Park 
mládeže,  

• Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

• Firmy, T-Com, Orange, Siemens, SAŽP, Oxford vydavateľstvo, Nova training, Eurokonzult, 
KC Abova, SZTP, Reca, Kosit a.s. a ďalšie. 

• Občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, Slovenský šachový zväz, Zväz 
diabetikov, Filia, n. o., OZ STROM, Liga proti rakovine, Športovo strelecký klub 
Podhradová, Slovenský hokejbalový zväz, OZ AMAVET, OZ Šport pre všetkých, Tanečná 
škola – Hviezdička, Dychový orchester mladých, tanečné súbory, DO Frigo, Zväz Rusov na 
Slovensku - pobočka Košice  

• Medzinárodná spolupráca v oblasti prezentácie činnosti zariadenia s partnerským DDM 
Ostrava-Poruba, ČR. Rozvoj priateľských vzťahov medzi deťmi, mládežou a zamestnancami 
voľnočasových inštitúcií partnerských miest v Slovenskej a Českej republike. 



 10 

15. Záver 
Centrum voľného času na Orgovánovej ulici 5 v Košiciach napomáha tomu, aby deti a mládež 
mesta Košice a okolia mali kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas a tým prispieva k zvyšovaniu 
kvality života ľudí v Košiciach a okolí. Centrum v spolupráci so školami a školskými 
zariadeniami a ďalšími inštitúciami poskytuje deťom a mládeži priestor na vlastnú realizáciu, 
rozvoj svojich schopností a životných spôsobilostí. 
         
Dátum a čas hodnotiacej porady:   24. 10. 2011, 10:00 

Vyjadrenie Rady ŠZ: 

 
      
Dátum:                                                                
        ................................................. 
                    predseda Rady ŠZ  
 
 
                                                                                                                     
 
Dátum: 29. 9. 2011 

.......................................................... 
               riaditeľ CVČ 


