Centrum voľného času Spektrum
Ul. K. Novackého 14
971 01 Prievidza

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok
2014/2015

a) Základné identifikačné údaje
1. Názov zariadenia:
2.
3.
4.
5.
6.

Centrum voľného času Spektrum,
Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
Adresa zariadenia:
Ul. K. Novackého 14
Prievidza
Telefónne a faxové čísla: 46/543 24 70
Internetová a elektronická adresa: www.cvcpd.sk
cvcprievidza@gmail.com
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Prievidza
Nám. slobody 14, Prievidza
Mená vedúcich zamestnancov zariadenia:
Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ
Mgr. Katarína Sokolová – zástupkyňa riaditeľky CVČ

7. Údaje o rade školy a poradných orgánoch zariadenia:
Rada školy:
Bc. Ján Mečiar – predseda Rady školy
Eliška Hrbíková – členka za pedagogických pracovníkov
Ľudmila Pročková – členka za nepedagogických pracovníkov
Mgr. Dagmar Šmidáková – člen za rodičov
Radka Oboňová – člen za rodičov
Helena Dadíková – poslanec
Ing. Branislav Bucák – poslanec
Pedagogická rada:
Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ
Mgr. Katarína Sokolová – zástupkyňa riaditeľky CVČ
Mgr.. Katarína Cifríková – vychovávateľka CVČ
Mgr. Anna Dražová –vychovávateľka CVČ
Eliška Hrbíková – vychovávateľka CVČ
Bc. Mečiar Ján – vychovávateľ CVČ
Helena Píšová – vychovávateľka CVČ
Mgr. Rudolf Slíž – vychovávateľ CVČ
Bc. Jakub Štubňa – vychovávateľ CVČ

b) Údaje o počte žiakov v zariadení: školský rok 2014/2015
506 členov / 36 záujmových útvarov
c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ
d) Údaje o počte žiakov prijatých do prvého ročníka SŠ
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

-
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f) Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2014/2015
Mažoretky – TS TREND
Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik
Detská ľudová muzika Malý Vtáčnik
Výpočtová technika /Word, Excel, Internet
Počítače pre deti
Enterko klub – počítače pre MŠ
Raketový modelár
Mladý modelár
Fotoklub JUNIOR
Strelecký
Moderná gymnastika
Teraristický
Chovateľský
Milovníci zvierat
Ping – pong klub
Spoločenské tance
Malá škola modelingu
Floorbal
Čunder klub
ANIMA klub
SPEKTRUM klub
Moderátorský
Športová škola KARATE
Basketbal
Šachový
Pampúch – nízkoprahový klub
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Počet pedagogických zamestnancov – 9 ( z toho 1 – 80% )
Počet nepedagogických pracovníkov – 6 ( z toho 1 na 50% úväzok)
Počet externých pracovníkov na pracovnú zmluvu na dobu určitú - 11
Dobrovoľníci - 3
Kvalifikovanosť pracovníkov:
Mgr. Božena Gatialová
riaditeľka
Mgr.Katarína Sokolová

zástupca riaditeľa

Mgr.Anna Dražová

odd. moderného tanca
a mažoretiek
odd. folkĺórneho tanca
a spevu
oddelenie techniky
oddelenie TV a športu
oddelenie TV a športu
odd. voľnej záuj. činnosti
práca s mládežou a
projektová činnosť

Eliška Hrbíková
Bc. Ján Mečiar
Mgr.Rudolf Slíž
Bc. Jakub Štubňa
Helena Píšová
Mgr. Katarína Cifríková

vysokoškolské vzdelanie
I. kvalifikačná skúška
vysokoškolské vzdelanie
I. kvalifikačná skúška
vysokoškolské vzdelanie
I. kvalifikačná skúška
vysokoškolské vzdelanie
II. kvalifikačná skúška
bakalárske vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
bakalárske vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
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Odbornosť vyučovania na jednotlivých ZÚ:
všetky záujmové útvary boli vyučované odborne
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Bc. Jakub Štubňa – magisterské štúdium
i) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
V Centre voľného času SPEKTRUM Prievidza v školskom roku 2014/2015 pracovalo 9
pedagogických pracovníkov interne, externe pracovalo 11 pracovníkov a 3 dobrovoľníci
v oblastiach techniky, športu, kultúry, prírodovedných a spoločenských vied. V každej oblasti
pracovali záujmové útvary v rámci pravidelnej záujmovej činnosti.
Okrem pravidelnej ZÚ (záujmových útvarov) CVČ Spektrum organizovalo príležitostnú
činnosť jednotlivých oddelení a celodomové podujatia, na ktorých sa podieľali všetci interní,
ale i externí zamestnanci Centra voľného času Spektrum Prievidza.
Činnosť bola uskutočnená v oblastiach:
- kultúry a spoločenských vied
- športu a techniky
- prírodovedy
- metodika, projektová činnosť a príležitostné aktivity
Oblasť kultúry a spoločenských vied
Folklór a ľudová hudba pod vedením Elvíry Hrbíkovej
Záujmové útvary:
DFS MALÝ VTÁČNIK v počte celkom 104 (96 detí a 8 mládežníkov)
- prípravka DFS MV – 21 detí sa počas roka venovalo tanečným základom
- súbor Malý Vtáčnik – 62 detí a mládeže v Krajskej súťaži DFS získali Zlaté pásmo
- DĽH Malý Vtáčnik – 13 detí a mládeže pod vedením Jána Strmenského
Príležitostná činnosť
September: Zápisy, rozbeh súboru, príprava 55. výročia CVČ
Október: DETSTVO JE SEN : program k 55. Výročiu CVČ, Ráztočno – Mesiac úcty
k starším – vystúpenie DFS + DĽH
November: Sústredenie Púšť – príprava vianočných koncertov, Sústredenie Hlboké Senior
Vtáčnik + 8 detí MV starší
December: 4 školské koncerty Búvaj dieťa krásne, 2 verejné koncerty Búvaj dieťa krásne
Január: Vystúpenie DFS na podujatí : Novoročné mecheche
Február: Fašiangová obchôdzka SeniorVtáčnik + Malý Vtáčnik – staršie deti
Marec: Pracovné sústredenie Púšť : DFS a DĽH Malý Vtáčnik, Vynášanie Moreny, Okresná
súťaž DFS : Nováky : Zlaté pásmo s postupom na kraj
Apríl : Krajská súťaž DFS : Zlaté pásmo, Stavanie Mája
Máj : Vystúpenie na Deň detí
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Jún : Detský Folklórny festival DETVA 2015, Hornonitrianske folkl. slávnosti : Veselože, 10
rokov SeniorVtáčnik+ starší tanečníci, Boli pri tom, Jarmok v Nitr. Pravne -SeniorVtáčnik+
starší tanečníci DFS Malý Vtáčnik
Mažoretkový šport – Mgr. Anna Dražová
Mgr. Katarína Sokolová
Záujmové útvary
Mažoretky TANEČNEJ SKUPINY TREND
Otvorených bolo 5 tanečných tried :
C prípravka MŠ s počtom deti 12
B juniorky 10
Kadetky s počtom 10 detí,
Juniorky s počtom 10 detí
Seniorky s počtom 10 detí a mládeže
celkom tanečnú skupinu TREND navštevovalo 52 detí a mládeže.
Príležitostná činnosť
Počas šk. roka 2014/2015 sa tanečná skupina TREND zúčastnila niekoľkých významných
podujatí napr. účinkovanie na baníckom jarmoku v Prievidzi, Šarkanšou na letisku,
vystúpenie v Detve na detvianskom jarmoku, účinkovanie pre onkologických pacientov
„Úsmevy pre deti“, Vianočná šou v Bojnicich, Stredoškolák 2014 v Trenčíne, vystúpenia
pred športovými stretnutiami, florbal, hádzaná, beh mestom, účinkovanie na 55. výročí CVČ,
na 20 výročí Domov pre zvýšenú starostlivosť ZŤP Domino, na 55. výročí MŠ Krmana, 65.
výročí Dychovej hudby Maguranka, na Novoročnom Mecheche, na Celoslovenskom plese
turistov. Mažoretky potešili svojim vystúpením aj stretnutie ZŤP ku dňu MDŽ, ku Dňu
matiek, ku Dňu učiteľov a pod. Spolu s braekermi účinkovali na vyhodnotení najlepších
športovcov Hornej Nitry za rok 2014, M SR v Duatlone. Počas prázdnin zorganizovali Dni
otvorených dverí, a odborné sústredenia. Účinkovali na celodomových podujatiach Ekorok,
Deň Športu,MDD. V máji reprezentovali Prievidzu v Šumperku na Bambifeste, účinkovali na
Medzinárodnom minifutbale Unifarmy, zúčastnili sa osláv k MDD – príchod parnej
lokomotívy Albatros z Bratislavy, na Bojnickom Letnom slnovrate.
Oblasť športu a techniky
Florbal - Bc. Jakuba Štubňa
Záujmové útvary:
V školskom roku 2014/2015 pracovali tri záujmové útvary. Okrem vedenia ZÚ oddelenie
malo podiel na rôznych akciách, ktoré boli usporiadané CVČ Spektrum Prievidza. Išlo
napríklad o pomoc pri dobrovoľníckych akciách, kultúrnych a športových podujatiach, či
napríklad pri záujmových podujatiach.
Florbal B - florbalový ZÚ, ktorý tvorili dievčatá a chlapci pod 15 rokov. Na Slovakia Zobor
Cupe 2015 v kategórii mladších žiakov získali 4. miesto a naši mladší žiaci vyhrali 5 z 8
zápasov sezóny.
Florškôlka - chlapci do šesť rokov. Chlapci mali motiváciu v podobe súťaží a budúci školský
rok 2015/2016 už môžu postúpiť aj do florbalových tímov, ktoré hrávajú súťaže.
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Florbal A - 10 miesto v 2. florbalovej lige, 7.miesto v OFLOL lige, domáci Bôbar Cup 2015
v Prievidzi v športovej hale bol ukážkou dobrej úrovne florbalu a práce v záujmových
útvaroch v CVČ Spektrum Prievidza.
TV a šport pod vedením Mgr. Rudolfa Slíža
Záujmové útvary
ZÚ basketbalový – 15 prihlásených členov, avšak počas celého šk. roka sa vystriedalo 19
členov. ZÚ ukončilo 14 členov. Vzhľadom na veľké vekové rozdiely členov ZÚ nácvik bol
náročnejší na zvládnutie niektorých herných činností a základných kombinácii v hre dvojíc.
Celkovo však útvar spĺňal zmysel v rámci využitia voľného času detí v oblasti športu.
Príležitostná činnosť
Hlavnou náplňou činnosti je príprava, zabezpečenie, realizácia a vyhodnotenie školských
športových súťaží. V školskom roku 2014/2015 boli zrealizované súťaže pre ZŠ.
Činnosť pokračovala v príprave ,zabezpečovaní a realizácií školských športových súťaží ZŠ
a SŠ s následným vyhodnotením a finančným zúčtovaním , podľa kalendára školských
športových súťaží. Súťaže boli vždy zrealizované včas v zmysle kalendára .
Oddelenie spolupracovalo pri podujatiach CVČ :M SR raketových modelárov, Svetový pohár
raketových modelárov, Deň Zeme, Deň športu, Strelecká súťaž .
V spolupráci s Olympijským klubom Prievidza a mestom Prievidza Olympiáda MŠ , Beh
Olympijského dňa.
Šachový ZÚ – pod vedením externého pracovníka Blažeja Majzlana
Šach vo svete, Európe, na Slovensku patrí k umenovednej, športovej, intelektozábavnej
disciplíne a jeho pozitívne účinky na intelektuálny rozvoj najmä mladého človeka
súvšeobecne známe, neoddiskutovateľné a rešpektované. Je preto celkom logické a
pochopiteľné, že patrí do základného portfólia činnosti vlastne všetkých CVČ na Slovensku,
Prievidzu nevynímajúc
Náš ZÚ si drží svoj štandard . Do jeho činnosti sa zapojilo 8 chlapcov vo veku ZŠ.
Výuka šachu je behom na dlhšie trate, založenom na pravidelnosti. Tá je zabezpečená
stretávaním sa1x týždenne na 2 hodiny v priestoroch CVČ, kde sú vytvorené dobré
podmienky. Plán práce vychádza zo špecifických podmienok zamerania. Známu osvedčenú
pravdu- železo sa kuje v ohni- zabezpečujeme účasťou na turnajoch a to GPX /grand
prix/ pre začínajúcich/,ale najmä OPEN-y, kde v priamej konfrontácii so staršími, čiže
skúsenejšími, zbierame ničím nenahraditeľné svoje skúsenosti.
Moderná gymnastika pod vedením Júlie Ružinskej. Dievčatá cvičia ako jednotlivkyne,
dvojice, trojice a v spoločných skladbách buď bez náčinia, alebo so švihadlom, obručou,
loptou, kuželami a stuhou. V tomto roku sa zúčastnili niekoľkých súťaží na Slovensku
i v zahraničí, kde dievčatá získali pekiné umiestnenia.
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Technika pod vedením Bc. Jána Mečiara
Záujmové útvary
Okrem raketových modelárov na oddelení techniky pracuje ZU mladý modelár – prípravka
do RMK, Enterko 1 a 2 Záujmové útvary pracuvali podľa plánu práce. Vytýčené ciele sa
nám podarilo plniť.
P klub je zameraný na prácu s počítačom . M klub je zameraný na poradenstvo pomoc pri
stavbe modelov lietadiel. Výučba RC riadenia modelov autíčok a lietadiel. Práca
s talentovanou mládežou. Oba kluby plnia vytýčené ciele obsiahnuté v pláne práce.
V septembri 2014 sa uskutočnila Nominačná súťaž raketových modelárov v Nitre.
Ocenenia:
Nominačná súťaž Raketových modelárov v Nitre :
I. miesto – Marek Bleha v kat. S4A seniori
III. miesto – Miloš Vida v kat. S4A seniori
II. miesto – Martin Hagara, Simon Bolfa v kat. S4A juniori
Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v dňoch 1 - 3. 5.2015 v Prievidzi získali
členovia RMK CVČ Spektrum titul Majster Slovenska v nasledovných kategóriách:
Kat. S3A - Matej Hagara
Kat. S4A – Matej Hagara
Kat. S6A – Simon Bolfa
Kat. S9A – Roman Čižnár
Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v dňoch 5 - 7. 6. 2015 v Kamenici nad
Cirochou získal Roman Čižnár titul Majster Slovenska v kat. S7.
Na Svetom pohári Prievidza Cup 2015 , ktorý organizoval RMK CVČ Spektrum sa Matej
Hagara stal najlepší junior v kat. S4A a Roman Čižnár v kat S9A.
Na Svetovom pohári v Kamenici nad Cirochou bol najlepším juniorom v kat. S6A Simon
Bolfa.
Tréner juniorov RMK CVČ Spektrum Miloš Vida na MSR a Svetovom pohári obsadil
v kat. S8Ep druhé miesto.
Po Majstrovstvách Slovenska štátny tréner vyhlásil reprezentačné družstvo na Majstrovstvá
Európy 2015, ktoré boli v dňoch 21 -29.8. 2015 na Ukrajine. Z RMK CVČ Spektrum boli
v reprezentačnom družstve 4 členovia:
Simon Bolfa súťažiaci kat. S1A,S6A, S4A, S8D, S9A
Matej Hagara súťažiaci kat. S3A,S4A, S8D, S9A
Roman Čižnár súťažiaci kat. S5B, S7, S9A
Miroslav Hagara – technické zabezpečenie
Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve sa uskutočnili v dňoch 21.8 - 28.8. 2015 v
Ukrajinskom meste Ľvov. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 12 štátov a súťažilo sa v 8
kategóriach. Slovenská reprezentácia získala spolu 19 medailí z toho 9 získali modelári z
RMK CVČ Spektrum Prievidza v nasledovnom časovom slede a umiestnení
23. 8. 2015 - Matej Hagara - 2 miesto družstvá kat. S3A
- Simon Bolfa - Majster Európy kat. S1A družstvá
3. miesto kat. S1A jednotlivci
24.8. 2015 - Simon Bolfa - 2. miesto kat. S6A družstvá
25.8 .2015 - Roman Čižnár - 3 miesto kat. S5B družstvá
- Matej Hagara - 3 miesto kat. S4A družstvá
- Simon Bolfa - 3 miesto kat. S4A družstvá
26.8. 2015 - Roman Čižnár - 2 miesto kat. S7 družstvá
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- Matej Hagara - 2 miesto kat. S7 družstvá
- Simon Bolfa - 3 miesto kat. S8D jednotlivci
- Simon Bolfa - 2 miesto kat. S8D družstvá
- Matej Hagara - 2 miesto kat. S8D družstvá
Športovo-branná a príležitostná činnosť pod vedením Heleny Píšovej
Záujmové útvary
Strelecký ZÚ – členovia sa pripravovali na strelecké súťaže, učili sa upravovať a opravovať
svoju zbraň a strieľať v rôznych polohách
- vo Veľkonočnej streleckej súťaži sa umiestnili nasledovne :
- 1. kat. Kristína Škrovanová 2. miesto
- 2. kat. Juraj Šuňal 2. miesto a Lenka Mečiarová 3. miesto
- 3. kat. Filip Štefkovič 3. miesto
- v Koncoročnej streleckej súťaži sa umiestnili nasledovne :
- 1. kat. Kristína Škrovanová 3. miesto
- 2. kat. Lenka Mečiarová 3. miesto
- 3. kat. Filip Štefkovič 3. miesto
ZÚ Redakcia SPEKTRUM – dievčatá sa pripravovali na rôzne podujatia, ktoré
moderovali...(Valentfest 2015, Zlaté pero 2015, Vyhodnotenie Štvorlístka, Bambifest
v Šumperku, Detská jašenica) a pripravovali sa na súťaž Mladý moderátor, čo je okresná
súťaž žiakov ZŠ. Umiestnenie :
1. kat. Ema Kovalčíková 2. miesto
2. kat. Eva Némethová 1. miesto
Čunder klub – turistický krúžok zameraný na orientáciu v prírode, prežitie, stavba ohnísk,
stanov, zbieranie rastlín a spoznávanie prírody. V druhom polroku k nim prestúpili
stredoškoláci zo ZÚ Športové aktivity. Členovia si vyskúšali ryžovanie zlata a zdolali okolité
kopce.
Športové aktivity – ZÚ bol založený na žiadosť stredoškolákov a ich stretnutia boli
venované rôznym športom. Stretávali sa v nedeľu 16,00 – 18,00. V druhom polroku sa
odhlásili maturanti a zvyšní členovia prestúpili do Čunder klubu.
Príležitostná činnosť :
MY POP STAR /20/, Strelecká liga o vianočného kapra /16/, Valentfest 2015 /53/, 3. kolo
Štvorlístka – spev /22/, Zlaté pero 2015 /49/, E(a)ko ďalej...Deň zeme /326/, Veľkonočnú
streleckú ligu /40/, 4. kolo Štvorlístka – literárne /20/, Vyhodnotenie Štvorlístka
/11/,
BAMBIFEST 2015 Šumperk /35/, program Detskej jašenice /583/, okresnú súťaž Mladý
moderátor /11/, okresná strelecká ligu /17/, Program na Deň športu.
FOTOKLUB JUNIOR – 16 členov absolvovalo počas roku 100 stretnutí spolu 537
účastníkov pod odborným vedením externej pracovníčky Magdy Malichovej. Činnosť je
zameraná na prácu s fotografickou literatúrou, návštevy fotografických výstav, účasť na
fotosúťažiach a fotoreportáže z akcií. Členovia sa zúčastnili ZÁJAZDOV v Bratislave, vo
Zvolene „Zelený objektív“, v Ružomberku „Strom Ružomberok“, Trenčín – Vyhodnotenie
kola AMFO 2015. Súťaže: VODA – medzinárodná súťaž – 26 fotografií, Krajské kolo
AMFO – ocenenia – kat. do 16 rokov 4 členovia, do 21 rokov 2 členovia. Ocenené práce
postupujú na celoslovenské kolo AMFO v novembri 2015 v Leviciach. EURÓPA V ŠKOLE-
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kat. III. 13-15 rokov ocenenia: Tomáš Pavlovič – Čestné uznanie, Diplom – práce 4 autorov,
BIENALE FIAP – v júli v Srbsku bolo vybratých 11 prác našich autorov. Na Medzinárodnú
súťaž Muzeálne stretnutie s fotografiou bolo vybratých 20 fotografií našich autorov. V rámci
REPORTÁŽI z verejných aktivít CVČ bolo uskutočnených: EKOROK, MDD, DEŇ
POLÍCIE, DEŇ ŠPORTU.
Medzinárodná federácia výtvarnej fotografie vybrala 37. ročník „FIAP Digital biennial“ do
celoslovenskej reprezentácie práce našich zverencov:
v kat. do 16. rokov: Karin Žáková, Samuel Petráš, Adam Tulík, Tomáš Pavlovič,
v kat. do 21. rokov: Katarína Korcová, Martina Suváková, Martina Kotláriková, Lívia
Chikánková, Igor Harach.
Prírodoveda
Záujmové útvary
Oblasť prírodovedy vedie externý pracovník Milan Andris.
V šk. roku 2014/2015 rozvíjali prírodovednú činnosť milovníci zvierat a chovateľský ZÚ.
Tieto ZÚ boli zamerané na chov a poznávanie živočíchov . Deti sa učili poznávať cicavce,
obojživelníky, plazy, ich nároky na prostredie, v akom ekosystéme žijú vo voľnej prírode.
Naučili sa manipulovať so živočíchmi, získavali chovateľské návyky a zručnosti, mali
možnosť pozorovať párenie, odchov mláďat, dobu brezivosti a všetky životné prejavy.
Veľký význam pre deti je obohatenie a doplnenie si školského učiva.
Ping - pong klub
Činnosť ping-pong klubu bola zameraná na rozvoj a podporu životného štýlu, podporu
súťaživosti a udržiavanie kondície. Zúčastnili sa 6. ligy, kde v tomto šk. roku postúpili z 9.
miesta na 5, miesto. V budúcom šk. roku by klub chcel pokračovať v súťaži v 6. lige, kde sa
členovia budú snažiť obstáť medzi silnými súpermi.
Metodika, projektová činnosť a príležitostné aktivity
Nízkoprahové aktivity, metodická a projektová činnosť - Mgr. Katarína Cifríková
Záujmové útvary
ZÚ ANIMAK KLUB -Stretnutia sa uskutočňovali v klube Pampúch, v priestoroch CVČ
a v jeho okolí 1x do týždňa v čase od 17:00 do 19:30 hod. ZÚ spolu navštevovalo 10 mladých
ľudí. Traja boli do 15 a 7 nad 15 rokov. Z toho 6 dievčat. Členovia ZÚ sa zapojili aj do
plánovaných podujatí „Strigônsky zlet“, Ekorok - „Deň zeme“, „Detská jašenica“, „ Oslavy
výročia založenia Necpál“ „Míľa pre mamu“ a „Deň športu“. Pomáhali s prípravou programu,
výzdoby, súťaží, priestorov, na stanoviskách a pod. Tak si mohli priamo v praxi vyskúšať
vedomosti a zručnosti osvojené počas stretnutí ZÚ.
ZÚ SPEKTRUM - Navštevovalo ho 19 detí. Z toho 16 detí do 15 rokov a 3 nad 15 rokov.
Do ZÚ chodilo 6 dievčat. Stretnutia sa uskutočňovali spravidla dvakrát do týždňa (utorok
a štvrtok) v čase od 15:00 do 17:00 hod. ZÚ sa zameral na oboznámenie, prípravu a nácvik
rôznych hier, pohybových aktivít, ktoré motivujú a učia členov ZÚ aktívne, zaujímavo,
tvorivo, zmysluplne a bezpečne tráviť voľný čas. Čas jeho členov sa venovala nácviku Hiphopu.
NÍZKOPRAHOVÝ klub Pampúch - klub proti zápecníctvu, lenivosti a nude
Klub ponúkal bezpečné prostredie, kde mohli mladí ľudia s nedostatkom príležitostí vo veku
do 30 rokov anonymne, s dodržaním stanovených pravidiel tráviť svoj voľný čas v kruhu
svojich vrstovníkov využitím rôznych voľnočasových aktivít (napr. biliard, stolný tenis,
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stolný futbal, Internet, počítačové hry, basketbal, šípky, spoločenské hry, zapožičanie kníh
a iné). Klub ukončil svoju činnosť 22. júna 2015 z dôvodu rekonštrukcie okien. Bol spravidla
otvorený päťkrát do týždňa, pondelok až piatok, v čase od 13,00 do 19,00 hod. Slúžil
návštevníkom aj počas prázdnin. Jeho činnosť pomáhali zabezpečovať Mladí dobrovoľníci
CVČ Spektrum a kolegovia. Nízkoprahový klub navštevovalo priemerne 25 až 30 ľudí denne.
Z toho najviac návštevníkov tvorila mládež do 15 rokov. Služby klubu využívali aj rodičia
členov našich ZÚ, ale aj iní návštevníci.
Príležitostná činnosť
FÓRUM DETÍ A MLÁDEŽE MESTA PRIVIDZA, DOBROVOĽNÍCI, WORKSHOPY,
PODUJATIA

-

MLADÍ DOBROVOĽNÍCI CVČ SPEKTRUM
Skupina 25 dobrovoľníkov (mladí ľudia ZŠ, SŠ a VŠ) pomáhala pri realizácii rôznych
príležitostných podujatiach CVČ, mesta Prievidza: Strigônsky zlet, Deň zeme, Míľa pre
mamu, Atletika, MDD, Deň športu, oslavy založenia Necpál, Cesta rozprávkovým lesom, fóra
detí a mládeže, a iné. Pomáhali aj pri činnosti nízkoprahového klubu Pampúch , nadväzovanie
kontaktov s návštevníkmi, ich zapájaním do činností a aktivít, tvorba programu a pod.). Počas
štyroch sústredení (30.-31. 10., 13.-14.2., 1.-2.4., 29.-30.5.) a niekoľkých klubových stretnutí,
dobrovoľníci:
upravovali priestory CVČ a jeho areálu napr. maľovali steny v Klube pampúch, upratali
átrium po zime a pripravili ho na letnú činnosť, atď.
pomáhali pri príprave (programu, výzdoby, a iné), realizácii a následnom upratovaní
priestorov pri hore uvedených podujatiach,
spravovali počítače v nízkoprahovom klube,
pomáhali pri propagácii dobrovoľníctva, CVČ, Fóra detí a mládeže a ich aktivít (plagáty,
internet a pod.)
a spravovali facebook stránku „Mladí dobrovoľníci“.
FÓRUM DETÍ A MLÁDEŽE MESTA PRIEVIDZA
Počas šk. roka 2014/2015 sa uskutočnili dve stretnutie Fóra detí a mládeže mesta
Prievidza. 7. 11. 2014 a 10. februára sa v CVČ stretli zástupcovia ZŠ, SŠ, mládežníckych
organizácii a pracovníkov s mládežou s primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou. Hosťom
stretnutia bol aj predseda novovzniknutej Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít
pri MsZ Ing. Branislav Bucák. Témou stretnutia bolo vyhodnotenie činnosti mesta za rok
2014, predstavenie plánu v roku 2015, spolupráca fóra s komisiou, rušenie a spájanie ZŠ,
vytvorenie novej koncepcie práce mesta v oblasti práce s mládežou, plány predsedu komisie
v oblasti podpory mládeže v našom meste, dôvod zrušenia komisie mládeže a pod. Na
stretnutí sekcii sme pozornosť venovali fungovaniu fóra, návrhom činnosti na rok 2015
a voľbám nových členov do výboru fóra.
Členovia Výboru fóra detí a mládeže mesta Prievidza sa stretávali podľa potreby,
minimálne raz za mesiac. Jeho členovia pripravili stretnutie fóra, prezentáciu o činnosti
a pripravovaných aktivitách, pomáhali príprave podujatia „Deň športu“, dokumentu s návrhmi
do pripravovanej koncepcie mesta v oblasti práce s mládežou a pod.
PODUJATIA
PRÍPRAVA „DETSKEJ JAŠENICE“
V rámci prípravy podujatia sme v spolupráci s dobrovoľníkmi, členmi ZÚ Anima,
florbalistami, pracovníkmi CVČ, dobrovoľníkmi z iných organizácii (Klub netradičných
športov Pampúch, Lakros, Skauti, SČK a iný) zabezpečili propagáciu podujatia (plagát,
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internet, mediálne správy, fotografa...), výzdobu, stanoviská, „Jašikarty“, oslovenie a
koordináciu dobrovoľníkov, materiál a pomôcky, prípravu areálu aj priestorov centra,
účinkujúcich v programe. V rámci prípravy sa uskutočnilo sústredenie dobrovoľníkov
a organizačné stretnutie všetkých ľudí zabezpečujúcich súťaže na stanoviskách. Po skončení
podujatia sme s dobrovoľníkmi zabezpečili upratanie priestorov CVČ, použitého materiálu,
pomôcok a výzdoby. Spracovali sme fotodokumentáciu a spropagovali sme uskutočnenú
akciu na internete.
„DEŇ ŠPORTU“
Podujatie spropagovalo mládežnícky šport, športové kluby, rôzne spôsoby a aktívneho
trávenia voľného času. Umožnilo účastníkom vyskúšať si rôzne tradičné aj netradičné druhy
pohybových aktivít. Druhého ročníka sa zúčastnilo 18 športových klubov a skupín. Na
Námestí slobody bolo vytvorených 15 stanovísk v ktorých si návštevníci mohli vyskúšať
rôzne športové aktivity a dozvedieť sa niečo o rôznych športoch. Podujatia sa zúčastnili
zápasníci, mažoretky, raketoví modelári, florbalisti, korfbalisti, basketbalisti, volejbalisti,
futbalisti, šachisti, gymnastky, povzbudzovačky, netradičné športy a karatisti. Verejnosť sa si
mohla vyskúšať aj workoutové cvičenie, frisbee či chôdzu na chodúľoch. Podujatie doplnilo
vystúpenie tanečných skupín a športovcov na pódiu. Podujatie vzbudilo záujem médií, ktoré
ho prišli spropagovať. Aktivita sa konala v rámci celoslovenského mesiaca olympijských
aktivít a bola podporená Komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít. Pri príprave,
realizácii a vyhodnotení pomáhali dobrovoľníci, členovia ZÚ Anima a florbalisti. Zúčastnené
kluby aj účastníci, boli s podujatím spokojní. Do budúcnosti sa radi takéhoto podujatia
zúčastnia. Privítali by väčšiu účasť škôl, hlavne s žiakov prvého stupňa a navrhli podujatie
realizovať len v dopoludňajších hodinách.
„VÝROČIE NECPALY“
Mladí dobrovoľníci a členovia ZÚ Anima sa zúčastnili 2.5. podujatia „Výročie Necpál“. Na
podujatí pripravili 7 stanovíšť, kde si mohli deti aj rodičia zasúťažiť. Deti zbierali body na
kartičku. Za jej vyplnenie získali sladkú odmenu.
„MÍĽA PRE MAMU“
Tradičné podujatie organizuje materské centrum Slniečko. Spolu s dobrovoľníkmi a členmi
ZÚ Animak, sme sa ho zúčastnili už po druhýkrát. Pomáhali sme pri príprave Námestia
slobody, výzdobe, hlavne na stanoviskách, ale aj pri zápise účastníkov podujatia.
METODICKÁ ČINNOSŤ a WORKSHOPY
15.-17.5. účasť na záverečnom hodnotiacom školení IUVENTY k „Národnému projektu
KOMPRAX“. Na školení sme zhodnotili projekt, dozvedeli sme sa o chystaných zmenách
a aktivitách v oblasti práce s mládežou v SR, o pripravovaných projektových výzvach,
možnostiach ďalšieho financovania a pripravovanej národnej koncepcii práce s mládežou.
PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ
Počas šk. roku oddelenie spracovávalo facebook stránku CVČ Spektrum Prievidza na ktorej
sme propagovali aktivity a činnosť CVČ. Zároveň sme v spolupráci s mládežníckymi
dobrovoľníkmi spravovali facebook stránku „Mladí pre Prievidzu“, kde sme propagovali
mládežnícke dobrovoľníctvo v našom meste a informovali o rôznych podporných aktivitách,
workshopoch (SR, v zahraničí) k podpore mládežníckeho dobrovoľníctva v Prievidzi.
Športová škola karate Prievidza pod vedením Mgr. Dušany Čiernej PhD.
ŠŠK Prievidza má vyše 50 aktívnych členov, z toho približne 30 reprezentantov.
ŠŠK sa v tomto roku zúčastnila regionálnych, celoslovenských a medzinárodných podujatí od
detí, cez žiakov, mládež, juniorov až po seniorov.. Okrem toho organizovala Mikuláša, Súťaž
o pohár riaditeľky CVČ, Seminár kata a skúšky technickej vyspelosti.
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Reprezentanti ŠŠK Prievidza získali počas tejto sezóny mnoho medailových umiestnení od
najnižších až po najvýznamnejšie turnaje.
Za zmienku stoja najmä majstrovské tituly zo všetkých vekových kategórií:
Majsterka SR do 5 rokov Eliza Mjartanová
Majstri SR družstvo 5-7 rokov Halaška Adam, Loch Tomáš, Urgošík Šimon
Majsterka SR 8-9 rokov Simona Mišejová
Majster SR 8-9 rokov Michal Zaťko
Majstri SR družstvo 10-11 rokov = Loch Lukáš., Lichner Alexander, Orem Peter
Majsterky SR 12-13 rokov= Oboňová Romana, Struhárová Slavomíra, Jakubechová Nikola
Majsterka SR 14-15 rokov Brázdová Ema
Majsterka SR 16-17 rokov Bačíková Ľudmila
Majsterky SR družstvo 14-15 Bačíková, Brázdová, Merašická
Majsterky SR seniorov= Bačíková, Brázdová, Merašická
MAJSTERKA EURÓPY z ZURICHU - kata kadetky Ema Brázdová
5. miesto ME kata juniorky Ľudmila Bačíková
Bronzové medailistky z ME regiónov Paríž/Francúzsko = Brázdová, Bačíková, Merašická
Naše kadetky sa stali v tejto sezóne víťazkami v individuálnych aj tímových súťažiach týchto
svetových podujatí: Zagreb karate cup, Pilsen karate cup, Harasuto world cup,GP Hradec
Králové, GP Samobor, Budapest open.
Okrem toho sa podarilo Dušane Čiernej, ktorá pôsobí aj ako odborná asistentka na Katedre
atletiky Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského získať Grant mladých
vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského na riešenie problematiky zranení v karate.
Výskumná práca je podporená Slovenským zväzom karate a rieši ju tím Športovej školy
karate.
Športová škola karate Prievidza sa umiestnila v tejto sezóne na 2. mieste spomedzi vyše 70
klubov karate Slovenska.
Na skúškach technickej vyspelosti 32 karatistov získalo vyšší technický stupeň. Skúšobný
komisár bol Mgr. Ľubomír Striežovský z Karate klubu Mestského športového klubu Žiar nad
Hronom. Na domácom turnaji ŠŠK obhájila titul najlepšieho klubu a ocenila najúspešnejších
športovcov.Trénerka Čierna bola ocenená Olympijským výborom v Prievidzi medzi troma naj
trénermi okresu a v top 10 športovcov okresu bola vyhodnotená Ema Brázdová.
CELODOMOVÉ PODUJATIA a OLYMPIÁDY – Mgr,. Božena Gatialová
Počas šk. roka sme zorganizovali celodomové podujatia, olympiády a vedomostné súťaže pre
školy okresu Prievidza:
celodomové podujatia
17. 10. 2014 – 55. výročie CVČ SPEKTRUM v KaSS Prievidza /525/
18. 10. 2014 – Šarkanšou /1 100/
23. 1. 2015 – Novoročné MECHECHE /270/
17. 4. 2015 – Deň Zeme /326/
30. 5. 2015 – MDD Detská jašenica /583/
25. 6. 2015 – Deň športu na Nám. Slobody /604/
olympiády a vedomostné súťaže pre školy okresu Prievidza:
2.-3. 12. 2014 – OK Technická olympiáda /51/
10. 12. 2014 – OK olympiády Slovenského jazyka /23/
13. 1. 2015 – OK olympiády v Nemeckom jazyku /13/
14. 1. 2015 – OK olympiády v Anglickom jazyku /46/
21. 1. 2015 – OK Matematická olympiáda Z 5.-9. roč. /67/
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22. 1. 2015 – OK Šaliansky Maťko /46/
4. 2. 2015 – OK Biológia C /48
5. 2. 2015 – OK Geografia /146/
12. 2. 2015 – OK Dejepis /129/
3. 3. 2015 – Rozprávkové vretienko /21/
10. 3. 2015 – OK Hviezdoslavov Kubín –poézia /71/
11. 3. 2015 – OK Hviezdoslavov Kubín – próza 76/
16. 3. 2015 – OK Pytagoriáda 3.,4.,5. ročník ZŠ /173/
17. 3. 2015 – OK Pytagoriáda 6.,7.,8. ročník ZŠ /157/
19. 3. 2015 – OK olympiády Fyzika /32/
24. 3. 2015 – OK Štúrov a Dubčekov Uhrovec /15/
26. 3. 2015 - OK olympiáda Chémia /44/

j) Údaje o projektoch do ktorých bolo zariadenie zapojené
V rámci prvého polroku som realizovala projekt v rámci výzvy MŠVVaŠ SR ADAM 2
pod názvom „Poznajme sa navzájom“. Aktivity: práca a trojdňové stretnutie organizačného tímu,
workshopy „Kompetencie v kocke“, dvojdňový workshop „Aktivuj sa“, stretnutie Fóra detí
a mládeže mesta Prievidza, II študentská konferencia „Sme v tom spolu“, podujatie „Deň
s mládežou- Poznaj iných, spoznáš sám seba“, workshopy „Samospráva pre deti a mládež“ a
Bulletín „Samospráva v kocke“ a vytlačili sme ho v náklade 500 ks Bulletín zaujímavo a veku
primerane deťom a mládeži približuje členenie samosprávy, štruktúru jej jednotlivých zložiek.
Najväčšiu pozornosť venuje samospráve mesta Prievidza
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou:
V tomto školskom roku nebola v CVČ žiadna kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia:
Centrum voľného času je od roku 2004 presťahované do priestorov bývalej ZŠ Novackého, na
sídlisku Kopanice - Sever.
Priestory sú pre činnosť záujmových útvarov väčšie, ale ich stav bol nevyhovujúci. Do
budovy neboli roky vkladané žiadne investície a tak sa nachádzala v zlom stave. Vďaka
podpore mesta sa podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia na prízemí a na prvom
poschodí, opravili sa a vymenili sprchy a sociálne zariadenia v šatniach pri telocvičniach,
vymaľovali sa všetky priestory CVČ. V uplynulom období mesto vyčlenilo finančné
prostriedky aj na druhé protipožiarne dvere, oddeľujúce priestory CVČ od priestorov
ubytovne Mládež, ktorá sa tu buduje, upravili sme priestory vnútorného átria – dobudovala sa
terasa a vstupné dvere, vybudovala sa malá zasadačka - zrekonštruovaním nepotrebného
priestoru na 1. poschodí. Vymenili sme podlahu v tanečnej sále. V kritickom stave bola
strecha, nad celou budovou CVČ, v tomto roku sme urobili predposlednú etapu opravy
strechy. Z ušetrených peňazí z prenájmov, ktoré sa nám presunuli na kapitálové, sme
vymenili okná ma prízemí v nízkoprahovom klube Pampúch. V nasledujúcom období sa javí
ako nevyhnutnosť zrekonštruovať telocvične, elektroinštaláciu, vymeniť podlahoviny,
dokončiť opravu strechy, vymeniť linoleum na prízemí. Je samozrejmé, že tento stav nie je
možné riešiť hneď a bude si vyžadovať veľké finančné náklady, ktoré budeme musieť žiadať
nielen od zriaďovateľa, ale hľadať možnosti aj v rámci projektovej a grantovej politiky.
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V oblasti technického vybavenia činnosti - CVČ disponuje pomerne dobre vybavenou
počítačovou miestnosťou v CVČ na Ul. K. Novackého 14 sa nám darí postupne vymieňať
staré počítače za nové.. Obnovu bude potrebovať aj vybavenie interiérov miestností, pretože
nábytok sa pomaly rozpadáva, niektoré kusy už nie je možné opraviť.
Materiálne zabezpečenie záujmových útvarov je riešené podľa potreby z príjmov za
vzdelávacie poukazy a zo zápisného do záujmových útvarov.
Prínosom pre CVČ, ale i mesto Prievidza by bolo dostavanie mládežníckej ubytovne
v priestoroch CVČ, ktorej dostavba momentálne je pozastavená.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:
CVČ Spektrum je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom ktorej je mesto Prievidza.
MestoPrievidza ako zriaďovateľ CVČ Spektrum financuje platy zamestnancov CVČ,
prevádzku a údržbu budovy CVČ
CVČ Spektrum z členských poplatkov detí a mládeže a z prenájmov telocviční financuje
činnosť záujmových útvarov a príležitostnú činnosť, mzdy pre externých vedúcich
záujmových útvarov, ale i niektoré náklady na prevádzku priestorov budovy.
Činnosť záujmových útvarov a aktivity príležitostného charakteru zabezpečujeme aj
projektovou činnosťou.
Rozpočet zariadenia tvorí:
- originálne kompetencie – z podielových daní.
Plánovaný rozpočet na kalendárny rok 2014 bol 245 665 € .
Plánovaný rozpočet na rok 2015 z podielových daní = originálne kompetencie = 252 187 €.
V 1. Úprave rozpočtu zo dňa 28.4. 2015 v kategórii mzdy + odvody valorizácia platov pg.
zamestnancov o 5 % a nepedagogických o 1,5 % celkom 6 279 € sa rozpočet mení na
258 466 €.
Čerpanie rozpočtu:
január - august 2015
143 174 €
Z toho:
Mzdy a odvody
94 697,21 €
prevádzkové náklady
48 389,07 €
PN
88,06 €
Na príspevkoch do záujmových útvarov CVČ bolo v šk. roku 2014/2015 odvedených
9 251 € .
Z týchto prostriedkov a z prostriedkov za 171 vzdelávacích poukazov bolo financované:
Oddelenie prírodovedy- krmivo pre zvieratká, nákup zvierat, žiarovky, ...
Oddelenie voľnej záujmovej a vzdelávacej činnosti – pc hardware
DFS Malý Vtáčnik – doplnenie krojovej šatnice
Mažoretky – kostýmy
Strelecký – diabolky, terče
Fotoklub – oprava fotoaparátov, fotografický materiál
Oddelenie techniky – náplň do tlačiarne, hardware, software
Raketový modelár – motorčeky, materiál
- cestovné a štartovné na súťaže
- ceny a občerstvenie na súťaže
- vybavenie športovými potrebami
- propagácia a reklama, inzercia
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n) Cieľ, ktorý si určilo zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský
rok bol:
- vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov CVČ
- tvorivý prístup, empatia, tvorba komunikačných zručností a schopnosť pracovať so skupinou
- vytváranie podmienok na formovanie osobností mladých ľudí
- zefektívnenie prevádzky CVČ ( prenájom priestorov, zabezpečenie dopoludňajšej činnosti aj
pre verejnosť, prevádzka CVČ predĺžená počas školského roka aj cez víkendy)
- prevádzkovanie nízkoprahového klubu
- vytváranie podmienok pre prácu dobrovoľníkov a mladých lídrov
Ciele ktoré si určilo zariadenie boli naplnené.
o) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
O tom, že v CVČ pracujú profesionálni vedúci záujmových útvarov svedčia aj ich výsledky
dosiahnuté nielen na celoslovenských súťažiach, ale i súťažiach medzinárodného charakteru.
Výborné výsledky na medzinárodnej úrovni dosahuje Fotoklub JUNIOR, moderná
gymnastika, Športová škola KARATE. Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik a detské ľudová
muzika Malý Vtáčnik patria k špičkovým folklórnym súborom v rámci Slovenska. Raketoví
modelári na Majstrovstvách Európy obsadili zlatú priečku.
Ako jedno z mála CVČ na Slovensku máme MINI ZOO, ktorého činnosť je zameraná nielen
na rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k prírode, ale i nové formy práce ako je animal terapia,
výchovno-vzdelávacie besedy pre deti MŠ, ZŠ a SŠ, zamerané na enviromentálnu a ekologickú
výchovu
Príležitostná záujmová činnosť:
-predstavuje podujatia organizované nielen pre deti a mládež, ktorí sú členmi záujmových
útvarov v CVČ ,ale najmä pre verejnosť, deti a mládež, ktoré nie sú organizované v CVČ, ZUŠ
alebo v rámci záujmových útvarov na ZŠ, aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania a
nízkoprahové aktivity, predovšetkým pre deti a mládež jednotlivých sídliskových lokalít,
v spolupráci so školami a občianskymi združeniami.
Štatistický prehľad počtu podujatí a počtu účastníkov na podujatiach v šk. roku 2014/2015
Počet podujatí
- z toho v sobotu
- z toho v nedeľu
- pre deti do 15
rokov
- pre deti nad 15
rokov

644
37
34
485
159

Počet účastníkov
- z toho v sobotu
- z toho v nedeľu
- pre deti do 15
rokov
- pre deti nad 15
rokov

18 667
2 965
823
14 163
4 504

Vyhodnotenie letnej činnosti CVČ SPEKTRUM za rok 2015
DFS a DĽH Malý Vtáčnik pod vedením Mgr. Elvíry Hrbíkovej
DULOVCE 2015 : 19. roč. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti –
medzinárodný detský folklórny festival
Termín : 3. – 5. júl 2015
Počet : 45 (43 detí, 3 dospelí)
Festival mal medzinárodný charakter( Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovensko: 7
kolektívov ). Náš kolektív patril k najlepším s výborným ohlasom.
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STRETNUTIE POD BREZIČKAMI – folklórne popoludnie v obci Nedožery - Brezany
Termín : 1. august 2015

Počet: 30 ( 8 starších tanečníkov DFS Malý Vtáčnik a 22 Senior Vtáčnik ))
Na tomto stretnutí sa tradične zúčastňuje Senior Vtáčnik. Vzhľadom na spoluprácu
účinkovali aj deti DFS : Škobrdajky a Katarínska zábava. Deti spestrili program a pričinili sa
o dobré hodnotenie zo strany organizátorov. Pre staršie deti sú tieto spoločné vystúpenia
posunom v ich pohľade na ľudové umenie.
LICIDERSKO SRCE _ 7. Detský medzinárodný folklórny festival v Srbsku mesto Užice
Termín : 16. – 22. august 2015
Počet : 40 ( 37 detí a 3 dospelí )
Na základe pozvania organizátorov sme sa zúčastnili tohto veľkého medzinárodného
festivalu. Kolektívy mali vysokú úroveň, náš súbor zaujal iným poňatím a tanečným
prevedením ako balkánske súbory. Zo zahraničia: Srbsko, Bosna Hercegovina, Bulharsko,
Macedónia, Slovensko, Taiwan, Gruzínsko a 14 domácich kolektívov. Festival bol veľmi
náročný na bohatý program . Tanečné animácie, vystúpenia v iných mestách a 1 v Bosne
Hercegovine.
Vyhodnotenie letnej činnosti pod vedením Bc. Jána Mečiara.
1. – 3. 7. – Práca s talentovanou mládežou – reprezentanti Slovenska v raketovom
modelárstve- príprava na ME. Účasť 3 juniori reprezentanti Slovenska. Príprava bola
zameraná na tréningové lety a zdokonaľovanie súťažných modelov.
4.7. – Gevis Prievidza – propagačné vystúpenie raketových modelárov na Gevis Feste
Účasť 3 juniori ZÚ raketový modelár.
13. – 20. 7. – Práca s talentovanou mládežou – reprezentanti Slovenska v raketovom
modelárstve- príprava na ME. Účasť 3 juniori reprezentanti Slovenska. Príprava bola
zameraná na tréningové lety a zdokonaľovanie súťažných modelov.
10. – 14. 8. – Mestský tábor – Mini ZOO v akcii . Účasť 23 detí. Vedúci Ján Mečiar a Milan
Andris. S deťmi pracovali podľa plánu práce. Tento rok sa nepodarilo zabezpečiť nočné
pozorovanie oblohy vo hvezdárni Partizánske z dôvodu jej obsadenia iným táborom. Rodičom
detí sme vrátili 5 €, ktoré boli určené na návštevu hvezdárne.
21.8. – 28. 8. 2015 Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve. Ukraina, Ľvov.
Z nášho klubu boli v reprezentácii Slovenska juniori Simon Bolfa, Matej Hagara , Roman
Čižnár. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 12 štátov a súťažilo sa v 8 kategóriach. Slovenská
reprezentácia získala spolu 19 medailí z toho 9 získali modelári z RMK CVČ Spektrum
Prievidza v nasledovnom časovom slede a umiestnení:
23. 8. 2015 - Matej Hagara 2 miesto družstvá kat. S3A
- Simon Bolfa - Majster Európy kat. S1A družstvá
3. miesto kat. S1A jednotlivci
24.8. 2015 - Simon Bolfa - 2. miesto kat. S6A družstvá
25.8 .2015 - Roman Čižnár - 3 miesto kat. S5B družstvá
- Matej Hagara - 3 miesto kat. S4A družstvá
- Simon Bolfa - 3 miesto kat. S4A družstvá
26.8. 2015 - Roman Čižnár - 2 miesto kat. S7 družstvá
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- Matej Hagara - 2 miesto kat. S7 družstvá
- Simon Bolfa - 3 miesto kat. S8D jednotlivci
- Simon Bolfa - 2 miesto kat. S8D družstvá
- Matej Hagara - 2 miesto kat. S8D družstvá
Poďakovanie patrí aj Milošovi Vidovi , trénerovi juniorov za ich kvalitnú prípravu.
Oddelenie mažoretkového športu pod vedením Mgr. Anny Dražovej
4. 7. mažoretky účinkovali v Sebedraží na festivale dychových hudieb 770. výročiu obce. Na
festivale sa predstavilo 9 mažoretiek v promenáde a niekoľkých choreografiách.
7. 7. absolvovali v počte 10 celodenné letné odborné sústredenie.
24. 7. sa 7 mažoretiek zúčastnilo prípravného tréningu na vystúpenie.
26. 7. slávnostne otvorili futbalový zápas Hornej Nitry v Cígli.
28. 7. príprava na 30. výročie mažoretiek v počte 10 účastníkov.
V auguste sa stretli na dvoch odborných sústredeniach a jednom výlete v počte 9, 7 a 11
mažoretiek.
16. 8. otvorili svojím vystúpením s DH Sebedražská kapela Prievidzské hody. 20. 8. uzavreli
letnú činnosť na prípravnom tréningu.
Oddelenie mažoretkového športu pod vedením Mgr. Kataríny Sokolovej
3. 7. – Slávnostné otvorenie námestia Magura v Prievidzi – vystúpenie mažoretiek
a zástavníkov v počte 13 účinkujúcich
22. 8. – Vystúpenie mažoretiek v Opatovciach nad Nitrou –„DEŇ ŠPORTU“ – 9 účastníkov
29. 8. - Vystúpenie mažoretiek v Novákoch –„DEŇ ŠPORTOVÝCH HIER“ – 8 účastníkov
30. 8. - Vystúpenie mažoretiek v Žarnovici- Plochá dráha „Zlatá prilba SNP
– 13 účinkujúcich spolu s DH Maguranka
Oddelenie kultúry a spoločenských vied pod vedením Heleny Píšovej
3.8.2015 do 7.8.2015 - Mestský tábor KEC televízia, ktorého sa zúčastnilo 11 detí. Deti
navštívili redakcie, knižnice, Bojnický zámok.
V rámci výletu v Bojniciach sa zúčastnili vykopávky artefaktov v priekope Bojnického zámku
Oddelenie športu pod vedením Bc. Jakub Štubňa
Florbalové sústredenie od 6.7.2015 – 31.7.2015
Florbalové sústredenie je akcia našich členov ZÚ pre ktorých je to florbalové predĺženie
sezóny. Na florbalovom sústredení sa okrem Bc. J. Štubňu zúčastnil aj profesionálny fitnes
tréner Bc. Marián Takács a florbalová trénerka Simona Kullová.. Na podujatí sa zúčastnilo
celkom 200 mládežníkov.
Oddelenie športu pod vedením Mgr. Rudolfa Slíža
6. – 10. júla – Letné sústredenie - 14 členov ZÚ basketbal
20. – 24. júla. – Mestský tábor Letná pohoda I. - 18 účastníkov
3. – 7. augusta - Mestský tábor Letná pohoda II.- 20 účastníkov
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Oddelenie metodiky, projektovej činnosti a príležitostných aktivít pod vedením
Mgr. Kataríny Cifríkovej
Mestský tábor „Súboj Titánov“ 27.-31.7. 2015:
Na tábor sa prihlásilo 33 detí. Spolu s Mgr. Boženou Gatialovou pomáhalo 21 mladých
dobrovoľníkov. Spolupracovali ako vedúci oddielov, pomocníci pri rôznych aktivitách a
činnostiach (stanovištia, aparatúra, hranie divadelných scénok, príprava súťaží a hier, úprava
priestorov, nočná hra, upratovanie, vytyčovanie trás, nákupy, a pod.). Siedmi pomáhali
každý deň a ostatní dobrovoľníci podľa programu a svojho voľného času.
Celý dej sa odohrával v starovekom Grécku, kde prišli bojovníci z rôznych gréckych
miest pomôcť gréckym hrdinom zachrániť olympských bohov pred titánmi. Počas piatich dní
sa stretli s rôznymi mýtickými postavami a titánmi, plnili rôzne úlohy, ktoré smerovali
k záchrane božských zbraní (trojzubec, blesk, štít, luk, meč a kopia), ktoré v posledný deň
počas nočnej hry našli účastníci v labyrinte. Súčasťou programu bola aj noc strávená
v priestoroch CVČ zo štvrtka na piatok. Jeho súčasťou bolo aj vyvrcholenie podujatia
v Minotaurovom labyrinte a prijatie účastníkov gréckymi bohmi na Olympe a zábava pri
hudbe. Posledný deň ako odmenu za záchranu bohov sa účastníci zúčastnili výletu do Bojníc.
Na základe spätnej väzby účastníkov, rodičov a dobrovoľníkov sa program, priebeh
a realizácia tábora všetkým páčila a boli s priebehom spokojní. V podobných tematických
táboroch plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.
SÚSTREDENIA A STRETNUTIA Mladých dobrovoľníkov CVČ Spektrum Prievidza
Počas letných prázdnin sme spolu s dobrovoľníkmi CVČ pomáhali počas
celomestského podujatia „Cesta rozprávkovým lesom“- 5.7.2015 v lesoparku. Spolu
s ôsmimi dobrovoľníkmi sme pripravili a následne realizovali dve stanoviská, kde si deti
a rodičia mohli zasúťažiť a získať body na bodovaciu kartičku.
6.7. 2015 sme so štyrmi dobrovoľníkmi upratali a sprevádzkovali Klub Pampúch a
pripravili sa na letnú činnosť po výmene okien a pomohli pri nainštalovaní a sprevádzkovaní
počítačov, playstation a dataprojektoru.
Stretnutie dobrovoľníkov 22.7. (streda) k príprave týždenného denného podujatia
„Súboj Titánov“. Príprava programu, rozdelenie úloh, časový harmonogram a príprava
kostýmov.
Sústredenie dobrovoľníkov od 24.7. do 25.7. 2014 v CVČ. Počas neho 17
dobrovoľníkov pripravovali podujatie „Súboj Titánov“- príprava priestorov (nábytok,
výzdoba, kulisy,...), átrium- Babylonské záhrady, veľká zasadačka- Labyrint, chodba- chrám
na Olympe, vstup do CVČ- Atény, kostýmy, nákup stravy a materiálu- pomoc pri prenose,
príprava hier a súťaží a pomôcok k nim, dokončenie scenáru a iné.
Po skončení podujatia „Súboj Titánov“ sa dobrovoľníci stretli na druhom sústredení
31.7.-1.8. 2015 ktoré bolo zamerané hlavne na upratanie priestorov CVČ, jeho prípravu na
ďalšie tábory a na vyhodnotenie priebehu podujatia. Dvojdňového stretnutia sa zúčastnilo 19
dobrovoľníkov.
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Tretie sústredenie s dobrovoľníkmi „Netradično-tradične“ sa uskutočnilo v auguste
od 28.8. do 29.8. 2015 v CVČ Spektrum. Cieľom bolo vyhodnotiť letnú činnosť, tábor,
zmotivovať a poďakovať mladých dobrovoľníkov CVČ Spektrum Prievidza za pomoc
a aktivitu počas celého roka. Zamerali sme sa aj na motiváciu dobrovoľníkov k ďalšej práci v
CVČ, zlepšenie vzájomnej komunikácie a tímovej spolupráce, prípravu podujatí v novom
školskom roku napr. Deň s mládežou, Strigônsky zlet, šarkan šou a pod.
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu: 2.
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v zariadení:
Interní ako aj externí zamestnanci centra voľného času pracujú v jednotlivých záujmových
útvaroch podľa pedagogických zásad a metód. Na pedagogickej rade sa prejednali odporúčania
Ministerstva školstva SR na zamedzenie a eliminovanie šikanovania, rizikového správania,
prejavov rasizmu a xenofóbie. Prípadné prejavy sa okamžite budú riešiť prostredníctvom
riaditeľky zariadenia a rodičmi detí.
Všetci členovia záujmových útvarov sú oboznámení s bezpečnosťou pri práci pri návšteve
záujmového útvaru. Na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel dohliadajú vedúci krúžkov.
Prostredie na výučbu je prispôsobené vekovému zloženiu krúžku. Dodržiavajú sa prestávky vo
výučbe na psychohygienu.
c) Spolupráca zariadenia s rodičmi
Rodičia sa aktívne podieľajú na činnosti , hlavne pri tanečných vystúpeniach – úprava vzhľadu
tanečníkov, úprave kostýmov, preprava detí na vystúpenia.
Spolupráca s rodičmi sa odzrkadľuje aj získavaním 2% z daní prostredníctvom Rodičovského
združenia pri CVČ
d) Centrum voľného času spolupracuje okrem základných, stredných, materských škôl aj
s inými organizáciami:
Fórum detí a mládeže, KaSS v Prievidzi, Slovenská asociácia športu na školách, Krajské CVČ
Trenčín, Klub netradičných športov PAMPÚCH, Regionálne kultúrne centrum, Matica
Slovenská v Prievidzi, ZUŠ Stančeka, Slovenský skauting, Úsmev ako dar.
V Prievidzi 29.9. 2015

Mgr. Božena Gatialová
riaditeľka CVČ
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