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Centrum voľného času, ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 tel. kontakt: 0911 866 032, www.spisskevlachy.sk/cvc

______________________________________________________________________

Záverečná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach CVČ za školský rok 2014/2015

(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia)

predkladá: Centrum voľného času, Spišské Vlachy
spracovala: Mgr. Mária Suchá, poverená riaditeľka CVČ

Základné identifikačné údaje:

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času

Adresa: Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

Internetová adresa: www.spisskevlachy.sk/cvc

Telefónne číslo: 0911 866 032

Zriaďovateľ: Mesto Spišské Vlachy

Poverená riaditeľka  CVČ: Mgr. Mária Suchá

Údaje o počte členov záujmových krúžkov:

Počet  krúžkov: 19
Počet detí navštevujúcich ZÚ: 243

PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE:

Pedagogickí zamestnanci:
Poverená riaditeľka CVČ: Mgr. Mária Suchá
Vychovávateľ: Bc. Barbora Ježová (od 1.1.2015)
Absolventská prax / ÚPSVaR: Mgr. Martina Lešková / 1 mesiac/

Nepedagogickí zamestnanci:
Ekonómka: Mgr. Mária Sokolská

Externí vedúci záujmových útvarov:
Počet vedúcich záujmových útvarov: 19

Gurčík A., Pavlik E., Pavliková T., Poradová M., J., Šiška J.,  Sokolský M., Filipová I., Pokrivčáková
D., Čurillová E., Baloga V., Nehilová A., Michlik P., Kolej R., Labanc Š., Sokolský S., Olejár P.,
Rendošová V., Čurilla M., Kočišová S.

Poradný orgán:

 Školská rada: Marián Sokolský, Mgr. Mária Sokolská, Mgr. A. Nehilová, Ing. Juraj Jánošík
a PaedDr. Marcela Satmaryová
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Údaje o ďalšom vzdelávaní

Počas školského roka ukončila adaptačné vzdelávanie Bc. Barbora Ježová. Mgr. Mária Suchá
ukončila predatestačné školenie.

Pedagogické vzdelávanie:

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa rozvíjala vo viacerých oblastiach, ktoré zahŕňalo šesť
oddelení - estetiky, spoločenských vied, telovýchovy a športu, jazykové, techniky a prírodovedy.
Oddelenia viedli externí pedagogickí zamestnanci, ale aj nepedagogický zamestnanci  pričom väčšina
spĺňala kvalifikačné predpoklady na túto náročnú prácu.

Nepravidelná(príležitostná) a prázdninová činnosť – vyhodnotenie (jednorázová akcia Centra
voľného času v Spišských Vlachoch):

Jednou z prvoradých úloh centra voľného času je komplexné, účelové a rozumové využitie
voľného času u detí a mládeže. Rozumné využitie voľného času či už počas školského roka alebo
počas prázdnin vo forme záujmových krúžkov alebo jednotlivých akcií patrí medzi základné činnosti
centra voľného času. Za pomoci týchto krúžkov a jednotlivých akcií, ktoré môžu mať rozmanitý
charakter, sa centu voľného času darí pozitívne ovplyvniť život mladých ľudí ako sa mu rovnako darí
aj pozitívne ovplyvniť osvojenie si komunikácie, tvorivú činnosť, vzťah ku edukácií v každej oblasti
a podobne.

Centrum voľného času v Spišských Vlachoch podporuje u detí a mládeže ich kreativitu
a tvorivosť, ktorú sa v každom ohľade snaží rozvíjať rovnako ako ju aj zúročiť.

Veríme, že centrum voľného času môže priaznivo ovplyvniť generáciu mladých ľudí i vďaka
vašej pozornosti a podpore.

Prehľad niekoľkých udalostí, ktoré sme realizovali:
September: divadelné vystúpenie „Ženský zákon“, divadelné predstavenie „Dlhý, Široký
a Bystrozraký;
Október: posedenie pri príležitosti  „Mesiaca úcty k starším“ s vystúpením našich detí, výtvarná
súťaž „Šarkan jesene“, divadelné predstavenie „Nemá kocúr večne hody“; Návšteva „fun ville“
Hozelec;
November: súťaž v zbere gaštanov „Gaštanko 2014“, Aquapark delňa Prešov, tvorivé dielne „Eko
šperk“;
December: výtvarná súťaž „Svetlo pokoja“, pečenie perníkov „Perníkovo 2014“, Vlašské Vianočné
trhy 2014, súťaž pre deti MŠ „Vianočný stromček vtáčikom“, Vianočný koncert s dychovou hudbou
„Vlašanka“;
Január: súťaž na ľade „Bláznivá korčuľa“, Deň maškrtných jazýčkov, zájazd „Ľadové sochy -
Hrebienok“ Vysoké Tatry;
Február: tvorivé dielne „Pripravím si Valentínku“, Valentínska party, a Valentínska diskotéka;
Marec: Deň dravej výživy, basketbalový turnaj mládeže, zájazd „Festival hračiek“ v Poprade,
súťaž „ Krehká krása kraslíc“ IV. ročník, divadelné predstavenie „Jánošík alebo pravda je len jedna“,
Jarná tvorivá dielňa, oslava Dňa učiteľov, návšteva KRYTEJ STRELNICE v Sp. Novej Vsi;
Máj: oslava 1. mája - Sabinka, slávnostná akadémia“ Dňa matiek“, jarná časť „ školskej hokejovej
a hokejbalovej ligy žiakov 1. stupňa, zájazd Nyiregyháza – ZOO a oceanárium Maďarsko;
Jún: futbalový turnaj žiakov – Sp. Vlachy – Tymbark (Poľsko), 39. ročník VEĽKÁ CENA Spišských
Vlách mládeže, hokejbalový turnaj žiakov o  Pohár nadácie poštovej banky, súťažno – zábavné
popoludnie s praktikantom „Láry-fáry“, MDD spojené s prehliadkou DFS z okolia pod názvom
Dýnom – dánom 2015, Oslavy mesta 2015.
Napísali o nás - Korzár – Stretli sa prípravky /10.10.2014/

- Korzár – Vlašania hrali na turnaji v Poľsku /4.12.2014/
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- Korzár – Vlašania v metropole Slovenska /8.7.2015/
Záujmová činnosť krúžková - vyhodnotenie

Činnosť v ZÚ počas školského roka bola pravidelná a cieľavedomá, zameraná v prevažnej
miere na pravidelnú činnosť záujmových útvarov a klubov, no do činnosti boli zaradené aj podujatia
príležitostného charakteru podľa potrieb a záujmov detí a mládeže v meste a regióne. Pravidelná
záujmová činnosť krúžkov a klubov sa realizovala podľa rozvrhu týždennej činnosti Centra voľného
času v Spišských Vlachoch, v priestoroch vyhradených v jednotlivých školách, inštitúciách a na
ihriskách, športoviskách v Spišských Vlachoch.

Prihlášky a bližšie informácie o záujmových krúžkoch mohli záujemcovia získať
prostredníctvom informačných plagátov, stránky www.spisskevlachy.sk/cvc,
https://www.facebook.com/CvcSpisskeVlachy alebo priamo v kancelárií CVČ v Spišských Vlachoch,
na ulici Komenského č. 6.

V školskom roku 2014/2015 sa do záujmových útvarov prihlásilo 243 členov.
Úsek CVČ Počet ZÚ Počet detí v ZÚ

Telesno-športová oblasť 9 134

Turisticko-branná oblasť 3 33

Kultúrno-umelecká oblasť 2 35

Spoločensko-vedná oblasť 2 18

Vzdelávacia oblasť 1 18

Prírodovedno-environmentálna oblasť 2 20

Pracovno-technická oblasť 1 9

Naše centrum vo výchovno-vzdelávacej činnosti kládlo dôraz na všetky tematické oblasti
podľa   výchovného programu a zabezpečovalo všetky aktivity v súlade s legislatívou –
vyhláškou o centre.

Boli  to  tieto formy činnosti:

1.  Pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch, kluboch
2.  Príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád

3.  Prázdninová činnosť
4.  Spontánna činnosť
5.  Spolupráca s orgánom štátnej správy, samosprávou, školami
6.  Informačné  a poradenské  aktivity
7.  Projekty
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Projekty CVČ

V školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do dvoch projektov.
1. Terra incognita – v spolupráci s mestom- projekt zameraný na pomoc pri príprave kultúrneho
programu v ľudovej tvorbe a tradícii
2. Program Zelené oázy – projekt CVČ v spolupráci s poľovníckym krúžkom KMPP Zlatý parožtek
„Náučný chodník prírodou SPIŠA“.

Údaje o inšpekčnej činnosti

V CVČ Spišské Vlachy nebola v školskom roku 2014/2015 vykonaná inšpekčná činnosť.

Informácie o poplatkoch ZÚ:

Deti zaplatili 1,- € mesačne na každý jeden záujmový útvar, ktorý navštevovali . Príspevok 6, -
€  dieťa, ktorého mesto alebo obec nebolo ochotné prispieť na čiastočné náklady centra voľného času .
Dospelí do 30 rokov hradili 2,- € mesačne členský poplatok za krúžok, ktorý navštevoval. Celkovo sa
za školský rok 2014/2015 vyzberalo na členských poplatkoch 2 864,- €.

Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti

Centrum voľného času sa aktívne zapája a organizuje v spolupráci s mestom akcie kultúrneho
a športového charakteru. Vďaka tomu sa do mesta vrátil Mikuláš, Vlašské Vianočné dni, Deň
učiteľov, Deň matiek, MDD, a rôzne hokejbalové, stolnotenisové a futbalové turnaje.... a verejnosť sa
môže zoznámiť s aktivitami centra a náplňou niektorých záujmových útvarov, ktoré sa na podujatiach
prezentujú formou predstavení alebo súťaží.

Prezentácia CVČ a jeho činnosti sú hlavne prostredníctvom krúžkov, aktivít, kurzov, táborov
a podujatí rôzneho charakteru počas celého roka.

Na komunikáciu a prezentáciu slúži aj vývesná tabuľa umiestnená pri kancelárii CVČ.
Samozrejmosťou v dnešnej dobe je aj webová stránka: www.spisskevlachy.sk/cvc, facebook.

Materiálne a technické zabezpečenie

Keďže naša činnosť neprebieha vo vlastných priestoroch, CVČ nadväzuje spoluprácu, využíva
a naďalej bude využívať priestory ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy; CSŠ Komenského 6, Spišské
Vlachy,  Hasičský dom Spišské Vlachy a športoviská v meste (MŠK Tatran Spišské Vlachy,
telocvične a multifunkčné ihrisko), zároveň sme správcami Poštová banka arény v Spišských
Vlachoch.

V spolupráci s externými pracovníkmi počas celého roka sme zabezpečovali technické
a materiálne zabezpečenie krúžkov podľa charakteru jednotlivých činností a požiadaviek vedúcich.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti

Finančné zabezpečenie CVČ rok 2014

1. Dotácie z rozpočtu mesta – originálne kompetencie: 52.720,45.- €
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (zápisné) : 3.405,- €
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 1.460,- €
4. Finančné prostriedky od okolitých obcí: 1.810,- €
5. Finančné prostriedky získané za prenájom športovísk: 221,28 €
6. Iné finančné prostriedky: 2.300,- – sponzorský dar od Nadácie Jozefa Salaja
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Rozpočet Centra voľného času Spišské Vlachy bol tvorený z viacerých zdrojov. Vzhľadom
k tomu, že naše školské zariadenie je súčasťou originálnych kompetencií, nevzťahuje sa naň
normatívny spôsob financovania. Rozpočet CVČ je priamo závislý na objeme podielových daní
v mestskom rozpočte. Hlavný zdroj príjmu teda tvorili finančné prostriedky pridelené z rozpočtu
mesta  a ostatné, vedľajšie príjmy tvorili: príspevok zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy a
príspevok od rodičov, granty.

Informácie o činnosti ZÚ:

Logopédia (PaedDr. Emília Čurillová)
Základná škola :           6
ZŠ sv. Jána Krstiteľa:   2
Materská škola : 11
Spolu: 19

Cieľom krúžku bolo odstrániť dyslalickú výslovnosť a nacvičiť správne tvorenie hlások.
Zároveň vedieť použiť novo vytvorenú hlásku v slovách, tvoriť vety s týmito hláskami, naučiť sa
hlásku použiť v bežnej reči.  Pri depistážnych vyšetreniach boli zistené nasledovné chyby reči:
Rotacizmus /R/, Lamdacizmus /L/, Sigmatizmus/S/,Kapacizmus /K/, Dyslalia gravis, Mogilália.
Odstránená chybná výslovnosť bola u 9 žiakov. Rodičom bolo doporučené, aby pokračovali
v nácviku aj v budúcom školskom roku.

Žiaci 1.ročníka ZŠ a deti MŠ navštevovali krúžok v doprovode svojich rodičov v popoludňajších
hodinách.

Pri nácviku je veľmi dôležité pravidelné cvičenie výslovnosti v krátkych intervaloch.
Žiaľ mnohí rodičia túto požiadavku nerešpektujú, preto ich deti pokračujú pomalším tempom. V
jedenástich prípadoch bola spolupráca veľmi dobrá ,preto sa nám v priebehu roka podarilo odstrániť
chybnú výslovnosť.

Cieľ krúžku bol splnený a pre zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov aj
v budúcom roku veľmi potrebný.

Do krúžku od budúceho školského roku budú prijímané deti  od piatich rokov.
Pre potreby logopédie bolo by vhodné zakúpiť :drevené špachtle, papierové pásiky, hygienické
vreckovky, papier na prefocovanie, novšiu literatúru o výslovnosti.

Tvorivec (Bc. Barbora Ježová)
V školskom roku 2014/2015 záujmový útvar Tvorivec najprv navštevovalo 6 detí, neskôr sa počet

zvýšil na 9 detí. Boli to deti mladšieho a staršieho školského veku. Počas roka sme sa venovali obsahu
podľa plánu práce. Témy výrobkov sme sa snažili prispôsobiť obdobiu, ktoré vychádzalo
v kalendárnom roku.

Deti sa naučili pracovať s rôznym materiálom a vyskúšali si rozličné techniky, pri ktorých si
rozvíjali svoju kreativitu a fantáziu.

Svojimi výrobkami sa deti zapojili do:
- súťaže Šarkan jesene
- súťaže Svetlo pokoja
- Vianočných trhoch
- súťaže Krehká krása kraslíc
Deti zo ZÚ Tvorivec sa počas školského roka svojou šikovnosťou zapájali do Tvorivých dielni,

ktoré sme si pripravovali priebežne, ako napríklad Výroba eko šperkov, Vianočná tvorivá dielňa, Deň
maškrtných jazýčkov, Vytvor si valentínku.

Detský folklórny súbor Radosť(Mgr. Anna Nehilová)
V školskom roku 2014/2015 Detský folklórny súbor (DFS) Radosť navštevovalo 18 žiakov.

Boli to deti mladšieho školského veku a predškolského veku. Počas roka sme sa venovali obsahu
podľa plánu práce – ľudovým tradíciám, detským ľudovým hrám, piesňam, tancom, riekankam, ktoré
sme priebežne choreograficky spracovali do javiskového prejavu.
Počas roka sme vystúpili na týchto podujatiach:
- 19.10.2014 Galéria mesta Spišské Vlachy – október – mesiac úcty k starším s pásmom Stavajce
grulečki
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- 24.10.2014 KD Spišské Vlachy – jubilantom so speváckym číslom Hajaju, hajaju
- 06.12.2014 KD Spišské Vlachy – Mikuláš s vianočným pásmom Na Ondreja
10.12.2014 - KD Slatvina - Mikuláš s vianočným pásmom Na Ondreja
28.12.2014 - KD Spišské Vlachy – dychovka Vlašanka – vianočný koncert – pásmo Na Ondreja
27.03.2015- KD Spišské Vlachy – Deň učiteľov s pásmom Na hušeta
16.04.2015 - ZŠ Komenského 6, Sp. Vlachy, jubileum – spevy Či to tu hoscina
10.05.2015 – KD Kolinovce, KD Spišské Vlachy – Deň matiek – spevy Či to tu hoscina
16.05.2015 – KD Slatvina – majáles – spevy Či to tu hoscina
30.05.2015 – Rudoľová záhrada Spišské Vlachy – prehliadka DFS z okolia + MDD – spevy Či to tu
hoscina a pásmo Dzura už budze

Lukostreľba ( Peter Michlík)
Po niekoľkých tréningoch sme sa 13.9.2014 zúčastnili prvých pretekov vo Veľkých

Kapušanoch na III. Kole Abov –Zemplín cup v 3D lukostreľbe.
Výsledky:
Adam Kandra -2. miesto
Daniel Kamenický-1. miesto
Tomáš Michlík -1. Miesto

V dňoch 13.14.a15.9.2014 sa uskutočnili MSR v Terčovej lukostreľbe vo Veľkom Záluží
Výsledky:
A.Kandra   5. Miesto
D.Kamenický  8.miesto
S.Majorová   7. Miesto
T.Michlík  13. Miesto (medzi mužmi )

Dňa 19.10.2014 sme sa zúčastnili memoriálu Jozefa Ďugela vo Varíne
Výsledky:
T.Michlík  6.miesto
S Majorová  3.miesto
A.Kandra 2. Miesto
K.Kamenická 5.miesto
R.Kamenický 5.miesto

Dňa 8.11.2014 sa u nás v Spišských Vlachoch konal jesenný pretek v 3D lukostreľbe.
Naše výsledky:
A.Kandra 1.miesto
S.Majorová 1.miesto
D.Kamenický 3.miesto

29.11.2014 sme sa zúčastnili preteku vo Viničnom.
Výsledky:
A.Kandra 10. Miesto
D.Kamenický 11.miesto

6.12.2014 3D pretek“Mikulášske 3D Rimavská Sobota
Výsledky:
A.Kandra 1. Miesto
D.Kamenický 2.miesto
L.Smik 1. Miesto
T.Michlík – 3 miesto

20.12.2014 Kežmarská Vianočná
Výsledky:
A.Kandra 6.miesto
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L.Smik 3.miesto
M.Klešč 4.miesto
S.Majorová 6.Miesto
K.Kamenická 1. Miesto
R.Kamenický 3. Miesto

5. kolo Slov. pohára Banská Bystrica 7.2.2015 :
Lukáš Smik – 19.miesto

6. kolo Slov. pohára Kežmarok 8.3.2015
T.Michlík – 10. Miesto KL Muži

S.Majorová – 6 miesto
L.Smik – 13 miesto.
A.Kandra – 10.Miesto

Na MSR vo Viničnom , sme sa pre zdravotné problémy nezúčastnili.
Prvý 3D pretek  v tejto sezóne sa uskutočnil 25.4.2015 vo Varíne.
Výsledky:
T.Michlík -1.
A.Kandra-1.
L.Smik -2.
Letná sezóna sa pre nás začala 3.5.2014, kontrolným pretekom v Kežmarku „Kežmarská žiacka“.

S. Majorová–5. miesto ml. ž. OL

8-9.5.1015 sa uskutočnil pretek vo Veľkom Záluží 2. Kolo slov. pohára
A.Kandra – 7. miesto st. ž. OL

Tento rok po prvý krát sa začala organizovať súťaž pre čisto žiacke kategórie „Podtatranská liga“.
Prvý pretek  sa konal 27.6.2015 v Liptovskom Mikuláši.
Výsledky:

A. Kandra -4.
S.Majorová-5.
T.Michlík – 1.

2.Kolo sa konalo 4.7.2015 vo Svite.
Výsledky:
A.Kandra -3.
S.Majorová- 5.

3.Kolo bolo 25.7.2015 v Kežmarku:
Výsledky:
A.Kandra -5.
S.Majorová- 4.
Samozrejme, že letná sezóna pokračuje aj ďalej. Čakajú nás preteky v Kežmarku, Lipt. Mikuláši,

Jasove,  MSR mládeže, 3D preteky aj u nás v Sp. Vlachoch, a iné.
Strelcom srdečne blahoželám a prajem im aj naďalej veľa úspechov v reprezentovaní nášho Mesta

a CVČ doma aj v zahraničí.

Stolný tenis I. a II ( Anton Gurčík a Marián Sokolský)
Stolnotenisový záujmový krúžok pri CVČ v Spišských Vlachoch pracoval od 3.9. 2014 do

12.júna 2015. O starostlivosť a odbornú výučbu ping-pongových adeptov sa postarali kvalifikovaní
tréneri Anton Gurčík a Marián Sokolský.

Záujmový stolnotenisový výcvik mládeže sa konal v telocvični ZŠ Komenského a to v stredu
a piatok od 17,00 hod. do 20,00 hod.



8

Počas roka sa v krúžku vystriedalo 29 žiakov a študentov, ktorí tento krúžok
navštevovali  nepravidelne, nakoľko k dispozícií máme len 7 stolov /4 sú majetkom ŠKST Spišské
Vlachy a 3 stoly patria ZŠ Komenského Spišské Vlachy.

Piatok bol najviac zaťaženým dňom, lebo okrem tréningov  hrali žiaci
majstrovské zápasy s rovesníkmi Spišsko – novoveského okresu. Ďalší sa v piatok pripravovali na
víkendové turnaje, ktoré sa konali vo východoslovenskom regióne.

Náklady na víkendové turnaje /cestovné, stravné a vklady / preplácal deťom športový klub
stolného tenisu Spišské Vlachy, kde okrem trénerských dohôd všetky finančné záležitosti ako aj
materiál /loptičky, rakety a iné pomôcky /.

Na športovom poli dosiahli  sme s mládežou veľmi dobré výsledky, či už sú to medaily
z okresných a krajských majstrovstiev v podobe medaily od zlatej až po bronzovú.

V rámci majstrovstiev družstiev   Z Š  okresu Spišská Nová Ves dosiahli naši adepti
reprezentujúci ZŠ Spišské Vlachy druhé miesta, tak u chlapcov, ako aj u dievčat. Aj žiaci ZŠ sv.Jána
Krstiteľa Spišské Vlachy, ktorí navštevujú náš stolno-tenisový útvar obsadili na majstrovstvách
družstiev ZŠ 5. miesto  /dievčatá /  a 9.miesto /chlapci / zo 16 účastníkov.

Centrum voľného času  a športový klub stolného boli v rámci osláv mesta Spišské Vlachy  /
27.júna 2015  / aj organizátormi vydareného stolnotenisovéhoturnaja o VEĽKÚ CENU SPIŠSKÝCH
VLÁCH MLÁDEŽE.

Stolnotenisový krúžok splnil predom určené ciele, ktoré vytýčili tréneri Anton Gurčík a
Marián Sokolský a myslím, že má predpoklady na opodstatnenosť byť zastrešený do štruktúry centra
voľného času aj v nasledujúcom školskom roku 2015-2016.

Futbal prípravka (Ing. Eugen Pavlik a asistentka Tatiana Pavlikova)
V školskom roku 2014/2015 do prípravky sa prihlásilo 32 žiakov. Stav k 30.6.2015 bol 30

žiakov. Tréningový proces prebiehal od 1.9.2014 do 29.6.2015 3x týždenne, pondelok, štvrtok, sobota.
Futbalové zápasy – turnaje sa konali väčšinou v sobotu. Celkom sa uskutočnilo 120 tréningov, z toho
24 turnajov. Na tréningoch sa žiaci zoznamovali s praktickými i teoretickými základmi futbalu.
Skúsenosti v tréningoch si overovali v turnajových zápasoch. Účasť žiakov na tréningoch a turnajoch
závisela od zdravotného stavu, výsledkov v škole, niektorí začali s činnosťou v krúžku nskôr.
Prípravkári boli rozdelení do dvoch skupín 1.-2.roč. a 3.-5. roč. Obsah a náplň tréningových jednotiek
podľa plánu práce.
Odohralo sa 24 turnajov. Súperi: Krompachy 8x, Smižany 6x, SNV 4x, Tymbark (Poľsko) 2x, ŠŠ 1x,
Mc Donald cup 2x, Bratislava 1x.
Výkonnosť bola hodnotená tiež testami, prevedené v septembri a v júni, u hráčov došlo k značnému
zlepšeniu výkonnosti, najmä u pravidelne trénujúcich.
Najlepší strelci: Ján Pavlik (95 gólov), Matej Kovalčik (33 gólov), Sebastián Adam (26 gólov), Ján
Čurilla (25 gólov)
Najlepší hráči: Brankári: Alex Baloga, Damián Maro,

Obrancovia: Jakub Kalický, Laura Suchá
Záložníci : Sebastián Adam, Bystrík Nehila, Jakub Hric
Útočníci: Ján Pavlik, Matej Kovalčík, Marko Kandra, Ján Čurilla

Ukončenie a vyhodnotenie sa uskutočnilo na konci šk. roka s odovzdaním cien najlepším.

Jazdectvo (Mgr. Mária Suchá)
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo v prvom polroku tento záujmový útvar 13 detí
z prvého stupňa základnej školy. Po prvom stretnutí sa jedno dieťa odhlásilo, no ostatné sa
s radosťou pustili do práce a výučby jazdenia za každého počasia. Z dôvodu bezpečnosti sa
deti rozdelili do dvoch skupín po 6 detí a dohodli sa na stretnutiach v piatky popoludní
a v sobotu dopoludnia po 2 hodiny týždenne každý druhý týždeň. Náplňou jazdeckého krúžku
bol výučba základov jazdenia. Okrem základov jazdenia si deti pestovali pozitívny vzťah
k zvieratám, nadobúdajú zručnosť pri starostlivosti o zvieratá formou ich osedlania, či
čistenia.
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Klub Maco ( Mgr. Mária Suchá)

Činnosť spoločensko – vedného oddelenia sa zameriava na vyplnenie voľného času,
aktívny oddych, spoločenskú výchovu, orientuje sa na rozvoj osobnosti, spoločenského styku,
vystupovania, vzdelávania, zábavy, tak aby napomáhala formovaniu mladého človeka.
KLUB MA-CO – je klubom so skratkou Mama – Oco poď sa hrať, z ktorého vyšiel názov
MACO. Je to klub zameraný na trávenie spoločných chvíľ dieťaťa a rodiča. Dieťa zároveň
trávi svoj voľný čas v spoločnosti svojich rovesníkov. Spoločne KLUB MACO a rodičia
s deťmi podniklo spolu výlety do FUNVILLE HOZELEC, ZOO MAĎARSKO, ČINGOV
WELLNES CENTRUM, divadelné predstavenie Spišské divadlo Spišská Nová Ves.

Dramatický krúžok I. a II. (Mgr. art. Peter Olejár)

Záujmový útvar bol určený deťom, ktoré majú záujem o divadlo. Dramatický krúžok
rozvíjal ich fantáziu a predstavivosť. Rôznym hrami a cvičeniami sa pripravovali na menšie
ale i väčšie divadelné predstavenia.
V školskom roku 2014/2015sa konalo niekoľko zaujímavých voľnočasových aktivít
v esteticko – výchovnej oblasti v podobe účasti na súťažiach a kultúrnych podujatiach, ako
napríklad: Úcta k starším, Stretnutia s Mikulášom, Deň matiek, Vianočná besiedka. V prvom
polroku boli dramatické krúžky dva: prvý bol pre deti – predškolákov MŠ Kolinovce, kde sme
sa stretli s veľmi vrúcnym a pozitívnym prístupom celého personálu – hl. p. riaditeľky ako aj
rodičov detí, ktorých počet sa postupne zvyšoval. Druhý záujmový útvar bol venovaný deťom
základnej školy. Bola to skupina detí prvého ale aj druhé stupňa základnej školy. Toto
zoskupenie sa však ukázalo ako nie celkom šťastné...práca bola náročná a nie vždy sa dal
spojiť tento vekový rozdiel do úspešného výsledku. Sčasti sa to podarilo, ale aj napriek tomu
sa krúžková činnosť v druhom polroku ukončila.

Klub mladých hasičov (Marta Poradová)
Krúžok prebiehal pravidelne každú stredu a piatok, nedeľa bola dňom , kedy sa využívala

telocvičňa ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy hlavne v zimnom období a podľa potreby (súťaže). Deti
získavali zručnosti pri  štafete, kondičnú prípravu, zdravotnícku prípravu a dozvedali sa o histórii
DHZ. Okrem jednotlivých tréningov a spoznávacích výchovno – vzdelávacích hodín sa zúčastňovali
členovia tohto záujmového útvaru rôznych pretekov v blízkom okolí napr. Spišské Podhradie,
Danišovce, Svit.... Pri príležitosti Osláv mesta Spišské Vlachy získali pohár primátora mesta a úzko
spolupracovali s CVČ pri príprave podujatí, akcií a súťaží pre deti.

Školám a školským zariadeniam umožňujú bližšie nahliadnutie pod pokrievku, čo znamená
návštevy Hasičskej zbrojnice v Spišských Vlachoch, kde deťom predvedú ukážky hasiacej techniky,
hasiacej zručnosti ...., ale na pozvanie prídu ochotne ukázať aj priamu na školy hasičské auto v akcii,
hlavne ak sa jedná o branné cvičenie detí.

Bedminton (Arch. Martin Čurilla)

V záujmovom útvare pracovalo 8 členov z rôznej vekovej skupiny. Od detí 1. stupňa ZŠ až po
stredoškolákov. Bedminton je individuálny raketový šport. Pri hre hrajú dvaja protihráči (alebo dva
páry) cez sieť s bedmintonovým košíkom sa snažia sa donútiť protivníka k chybe. Chybou je zahranie
košíka mimo kurtu alebo zlé zahranie súperom.  Bedminton je jedným z najrýchlejších raketových
športov. Hráči musia mať postreh a výbornú kondíciu. Pre bedminton je špecifický pohyb nohou po
kurte, rýchla zmena smeru, výskoky, ale i hlboké výpady. Dôležitá je švihová práca predlaktia.
Intenzita zaťaženia je pri hre kolísavá. Počas jediného západu hráč často nabehá až niekoľko
kilometrov....napriek tomu všetkému sa deti s tým všetkým radi popasovali a naučili prvé základy tejto
športovej disciplíny.
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Mažoretky (Ivana Filipová, Daniela Pokrivčáková)
Krúžok mažoretiek navštevovalo 18 dievčat. Krúžok fungoval pod Centrom voľného

času v Spišských Vlachoch, ktorého riaditeľkou je Mgr. Mária Suchá.  Dievčatá si počas
školského roka osvojili základné prvky mažoretkového športu, twirlingu a gymnastiky.
V priebehu krúžkovej činnosti sme s dievčatami nacvičili niekoľko choreografií, s ktorými
vystupovali na rôznych akciách a podujatiach, ktoré organizovalo Centrum voľného času
v spolupráci s mestom Spišské Vlachy, ako napríklad Mikuláš, výročie dychovej hudby
Vlašanka, Valentín a Deň matiek, ktorého sa zúčastnili aj v Kolinovciach. Dievčatá na
základe týchto vystúpení nadobudli skúsenosti, ako vystupovať pred publikom.

Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja CVČ
Hlavné ciele:

1. Rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mladých ľudí.
splnené
2. Podporovať ich tvorivosť.
splnené
3. Vytvárať podmienky pre všestranný a harmonický rozvoj osobnosti v duchu
tolerancie a humanizmu.
splnené
4. Rozvíjať sociálne kompetencie.
splnené
5. Budovať vzťah k trvalým spoločenským hodnotám.
splnené
6. Pestovať návyky vedúce k celoživotnému vzdelávaniu.
splnené
7. Ochraňovať životné prostredie.
splnené
8. Prevenciou predchádzať nežiaducim sociopatologickým javom.
Splnené

SWOT ANALÝZA

Silné stránky

- vyhovujúce umiestnenie zariadenia, príjemné prostredie
- priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené
- skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania a organizovaní voľného času
- dobrá úroveň propagácie činností CVČ
- ponuka činností pre všetky vekové kategórie
- vynikajúce vzťahy so spolupracujúcimi subjektmi
- záujem mesta o podporu voľno časových aktivít pre deti a mládež
- prejavený záujem zo strany cieľových skupín
- nárast počtu členov v záujmových útvaroch
- referencie o spokojnosti zo strany účastníkov, verejnosti

Slabé stránky

- nízky počet interných pedagogických zamestnancov
- takmer žiadna klubová činnosť (predovšetkým činnosť v oblasti otvorených klubov,
nemáme pracovníkov)
- nezáujem zo strany detí a mládeže o letnú činnosť
- nedostatočná úroveň finančných motivačných faktorov pre zamestnancov
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Príležitosti

- zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež
- podpora aktívneho využívania voľného času

Ohrozenia

- nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a klesajúci záujem zo strany detí ( dôvodom je zmena
legislatívy a financovania centier voľného času – deti a rodičia by záujem mali, ale okolité dediny
a obce nie sú ochotné uvoľniť peniaze na voľnočasové aktivity).

Návrhy opatrení:

- neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov a nové záujmové útvary
- zo strany pedagogických pracovníkov a dohodárov využívať všetky avizované
ponuky ďalšieho vzdelávania zo strany IUVENTY a MPC
- nárokovať na zriaďovateľa samostatné priestory,  postupné doplňovanie inventáru
- žiadosť o zvýšenie rozpočtu pre centrum voľného času na rok 2016.

Koncepčný zámer a jeho plnenie v školskom roku 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 na nám z časti podarilo naplniť zámer koncepcie a udržať počet
členov v záujmových krúžkoch aj s ohľadom na sťaženú zmenenú legislatívu ale aj nepostačujúci
prísun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Skvalitnila sa aj koncepčná a kontrolná
činnosť, spolupráca a metodická pomoc externým pracovníkom. V plánoch rozvoja a koncepcii
budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

V Spišských Vlachoch dňa 05.10.2015

Vypracovala:

........................................................
Mgr. Mária Suchá

pover. riaditeľka CVČ Spišské Vlachy

Dňa 14.10.2015 sme boli na zasadnutí Rady CVČ oboznámení a berieme na vedomie Správu
o výchovno vzdelávacej činnosti CVČ Spišské Vlachy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015. Vyjadrenie rady Centra voľného času  tvorí  prílohu Správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ.

V Spišských Vlachoch dňa 15.10.2015
........................................................

Marián Sokolský
predseda Rady CVČ Spišské Vlachy

Za mesto prevzal dňa: ...................................

---------------------------------------------

pečiatka a podpis



Rada Centra voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61  Spišské Vlachy

Vyjadrenie k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach CVČ

za školský rok 2014/2015

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za
školský rok 2014/2015 predložila riaditeľka Centra voľného času rade CVČ v zákonom
stanovenom termíne.

Predložená správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. Správa
prehľadne oboznamuje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti, o vytváraní podmienok,
organizovaní a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej
činnosti pre deti a mládež v priebehu celého školského roka.

CVČ sa svojou príležitostnou činnosťou aktívne zapája a zároveň spolupodieľa na
organizovaní kultúrnych a športových podujatí  v meste Spišské Vlachy a v blízkom okolí.

V časti, ktorá vyhodnocuje pravidelnú záujmovú krúžkovú činnosť  sú uvedené
podrobné informácie a jednotlivých záujmových útvaroch, ich činnostiach a záverečných
hodnoteniach plánu činnosti.

Hlavné ciele v koncepčnom zámere rozvoja CVČ boli splnené a v SWOT analýze bolo
poukázané na silné a slabé miesta s odporúčaním venovať viac pozornosti na ich
prekonávanie.

Je možné konštatovať, že správa spĺňa požiadavky vyhlášky, je prehľadná a sú v nej
pravdivé informácie o činnosti CVČ.

Na základe uznesenia Rady Centra voľného času zo dňa 14.10.2015 žiadame mestské
zastupiteľstvo, aby pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 prihliadalo na dôležitosť zachovania
Centra voľného času v Spišských Vlachoch. Jeho vysoké referencie zo strany rodičov žiakov,
žiakov samotných ako aj verejnosti je dostatočným dôvodom na to, aby sa mestské
zastupiteľstvo  zaoberalo touto problematikou a to navýšením ročného rozpočtu 2016 pre
zariadenie tak, aby mohlo  dostatočne pokryť mzdové a prevádzkové náklady na svoju
činnosť.

Odporúčame zriaďovateľovi túto správu schváliť.

V Spišských Vlachoch 15.10.2015

Marián Sokolský
Predseda rady CVČ



 

 

 II. 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 
 
k materiálu   

 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

 

 

 

I. berie na vedomie:  
 

Predloženú Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-

vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2014/15, 

 

 

II.  schvaľuje:  
 

 Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej 

činnosti a dosiahnutých výsledkoch CVČ a žiakov CVČ v školskom roku 2014/15 
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