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

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok
2012/2013

a) Základné identifikačné údaje
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

1. Názov zariadenia:
2.
3.
4.
5.
6.

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
• Marián Vencelík – člen za rodičov
• Michal Dobiáš – poslanec
• Ing. Martin Drozd – poslanec
Pedagogická rada:
• Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ
• Mgr. Katarína Sokolová – zástupkyňa riaditeľky CVČ
• Milan Andris – vychovávateľ CVČ
• Marta Andrisová –vychovávateľka 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 2012/2013
1095 členov / 82 záujmových útvarov

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ

-
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d) Údaje o počte žiakov prijatých do prvého ročníka SŠ
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

-

f) Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2012/2013
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
PC Spektráčik
Anglický jazyk pre materské školy
Raketový modelár
Mladý modelár
Fotoklub JUNIOR
Strelecký
Moderná gymnastika
Teraristický
Chovateľský
Milovníci zvierat
Ping – pong klub
Spoločenské tance
Malá škola modelingu
Floorbal
Vranka klub
Moderátorský
Športová škola KARATE
Anglický jazyk – začiatočníci
Volejbal
Futbal
Hokej
Basketbal
JUDO
Karate
PC klub
Spektrum klub
Pampúch – nízkoprahový klub
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Počet pedagogických zamestnancov – 11 ( z toho 2 – 80% )
Počet nepedagogických pracovníkov – 6 ( z toho 1 na 50% úväzok)
K 30.6. 2013 odišla do dôchodku p. Marta Andrisová a k 31.8. 2013 p. Andris Milan.
Počet externých pracovníkov na pracovnú zmluvu na dobu určitú - 27
Dobrovoľníci - 3
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Kvalifikovanosť pracovníkov:
Mgr. Božena Gatialová

riaditeľka

Mgr.Katarína Sokolová

zástupca riaditeľa

Milan Andris

oddelenie prírodovedy

Marta Andrisová

oddelenie voľnej záujmovej
a rekreačnej činnosti
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

Mgr.Anna Dražová
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
1. kvalifikačná skúška
stredoškolské vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
I. kvalifikačná skúška
vysokoškolské vzdelanie
II. kvalifikačná skúška
bakalárske vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
bakalárske vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie

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 2012/2013 pracovalo 11
pedagogických pracovníkov interne, externe pracovalo 27 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 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 sa uskutočňovala v oblastiach:
- prírodovedy – Mgr. Milan Andris
- rekreačnej a voľnej záujmovej činnosti – Marta Andrisová
- oddelenie športovej činnosti – Bc. Jakub Štubňa
- oddelenie TV a športu – Mgr. Rudolf Slíž
- oddelenie mažoretkového športu- Mgr. Anna Dražová, Mgr. Katarína Sokolová
- oddelenie folklóru a ľudovej hudby – Elvíra Hrbíková
- oddelenie techniky- Bc. Ján Mečiar
- jazyky a voľná záujmová činnosť- Helena Píšová
- nízkoprahové aktivity, projektová a metodická činnosť –Mgr. Katarína Cifríková
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Vyhodnotenie oddelenia prírodovedy pod vedením Milana Andrisa
V šk. r. 2012/2013 rozvíjali svoju činnosť 4 prírodovedné ZÚ zamerané na ekologickú
a enviromentálnu výchovu.
Deti sa v ZÚ učili poznávať rôzne druhy živočíchov, poznávať v akom prostredí žijú ,
spôsoby rozmnožovania, prijímanie potravy. Prichádzali do priameho kontaktu so živými
živočíchmi, naučili sa ako ich správne uchopiť do rúk, pozorovať ich správanie a podobne.
Starali sa o hlodavce, plazy a akvárijné ryby, užitočne tak trávili voľný čas a získavali kladný
vzťah k ochrane prírody a životnému prostrediu. Okrem krúžkov bola Mini ZOO otvorená
i pre verejnosť, kde sa chodili poradiť deti aj s rodičmi o chove rôznych druhov živočíchov.
Činnosť v Mini ZOO bola zameraná aj na enviromentálnu a ekologickú výchovu pre deti
predškolského veku.
V I. polroku sa na oddelení uskutočnila burza prírodnín pre širokú verejnosť, kde si chovatelia
formou výmeny, kúpy a predaja vymieňajú vedomosti o chove živočíchov. Na oddelení
v mini ZOO uskutočňujeme ANIMAL-TERAPIU, pri ktorej sa deti ale aj dospelí zbavujú
pocitu strachu - fóbie z rôznych druhov živočíchov.
Záujmové útvary :
ZÚ MILOVNÍCI ZVIERAT - 7 členovia sa učili poznávať živočíchy, ich nároky na
prostredie, potravu, získavali chovateľské zručnosti a návyky pre chov živočíchov
v domácom prostredí.
ZÚ AKVATER - je to špecializovaný ZÚ, ktorý je zameraný na chov rýb, obojživelníkov
a plazov. 8 detí sa oboznamovalo s prostredím v ktorom živočíchy žijú, venovali sa ich
kŕmeniu, čisteniu akvárií a chovu akvárijných rýb.
ZÚ CHOVATEĽSKÝ s počtom 8 detí je pokračovaním náročnejších prác so živočíchmi ako
milovníci zvierat. Deti sa učia o chove rôznych živočíchov, venujú sa kŕmeniu a čisteniu
terárií.
VOĽNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ – zameraná na poradenstvo pre chov rôznych živočíchov
(Mini ZOO pre verejnosť) na enviromentálnu a ekologickú výchovu, poznávanie a ochrana
životného prostredia.
ZÚ PING-PONG KLUB – činnosť klubu je zameraná na rekreáciu a relax pri stolnom
tenise, ako aktívne využiť voľný čas. V klube sa stretávali deti, mládež a dospelí.

Oddelenie rekreačnej a voľnej záujmovej činnosti pod vedením Marty Andrisovej
Záujmové útvary:
PC Spektráčik – bol zameraný na základy práce s počítačom primerane a individuálne
k veku dieťaťa. Cieľom bolo naučiť deti pracovať s počítačom, správne písanie číslic,
abecedy, hľadanie chýb v napísanom texte, ich oprava, pamäťové hry na precvičovanie
logického myslenia.
Pri práci bola využívaná kombinovaná výuka – prácu v skupinkách ale aj individuálny prístup
k jednotlivcom.
Okrem pravidelnej činnosti v oblasti rekreačnej a voľnej záujmovej činnosti bola
zabezpečená voľná záujmová činnosť pre verejnosť činnosťou Spektrum klubu ktorú
navštevovali deti ktoré nie sú organizované v ZÚ CVČ ale aj deti zo ZÚ. Mali k dispozícii
počítače, internet, šípky, stolové hry, stolný tenis.
V školskom roku 2012/2013 boli zorganizované vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže:
- OK Technická olympiáda
- OK Slovenský jazyk a literatúra
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OK Šaliansky Maťko
OK Nemecký jazyk
OK Dejepisná olympiáda
OK Rozprávkové vretienko
EKOKARAOKÉ – finále
OK Pytagoriáda 3.,4.,5. ročník
OK Pytagoriáda 6.,7.,8. ročník
OK Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
Ekokonferencia – podujatie v rámci Dňa Zeme
OK Hviezdoslavov Kubín
DEŇ ZEME
Popoludnie pre deti ŠKD Mariánska
OK Slávik Slovenska
Okresná súťaž – Hliadky mladých zdravotníkov v spolupráci s SČK
Vyhodnotenie olympiád a súťaží v šk. roku 2012/13

Oddelenie športovej činnosti pod vedením Bc. Jakuba Štubňu
Záujmové útvary:
V šk. roku 2012/2013 boli vedené 3 ZÚ:
FLORBAL DIEVČATÁ – Vznikol zo ZÚ lakros, nakoľko florbal je rýchlo rozvíjajúci sa
a ako chlapci, muži tak aj dievčatá, ženy majú väčšiu šancu uplatniť sa. Motivujúce je, že po
dovŕšení 15 rokov sa stávajú hráčkami LC Prievidza Hammers a tak dostávajú možnosť
zúčastňovať sa súťaží na Slovensku ale aj v Európe. Na Nemšovskom Veľkonočnom pohári
sme získali tretie miesto.
FLORBAL mladší CHLAPCI
Okrem tréningov boli chlapci pripravovaní aj na súťaže
FLORBAL starší CHLAPCI a DIEVČATÁ
Čo sa týka športových úspechov, chlapci sa čoraz viac presadzujú, majú pár výhier nad
klubmi ktoré hrávajú tento šport viac ako 10 rokov a aj nad klubmi, ktoré majú vo svojich
tímoch aj extraligistov. Deti a mládež florbal napĺňa a tak sme v tomto šk. roku rozbehli
žiacku prievidzskú ligu.
Naše dievčatá, či ženy taktiež odohrali prvý prípravný zápas v Topoľčanoch. Všetky 3 ZÚ
hrajú ligy, turnaje a pripravujú sa na SLOVENSKÝ POHÁR v Topoľčanoch. Zúčastnili sa
i podujatí v Brne a v Partizánskom.
Oddelenie TV a športu pod vedením Mgr. Rudolfa Slíža
V rámci činnosti boli realizované na základe kalendára školských športových súťaží
žiakov ZŠ a 8. gymnázií a SŠ vyhlásených MŠ SR a SAŠŠ a podľa rozpracovaného kalendára
KŠÚ, K CVČ a OR SAŠŠ postupové školské športové súťaže a príležitostné podujatia
v rámci CVČ, mesta a olympijského klubu Prievidza.

Oddelenie mažoretkového športu pod vedením Mgr. Anny Dražovej a Mgr. Kataríny
Sokolovej
Záujmové útvary:
MAŽORETKY tanečnej skupiny TREND
- mažoretky C skupina – kadetky
- mažoretky B1 skupina – mladšie juniorky
- mažoretky B2 skupina – staršie juniorky
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mažoretky A1 skupina – mladšie seniorky
mažoretky A2 skupina – staršie seniorky

ZÁSTAVNÍCI tanečnej skupiny TREND – pracovali iba dva mesiace (október, november).
Ochorením dvoch chlapcov s dlhšou hospitalizáciou sa činnosť zástavníkov prerušila.
Aktivity v oblasti príležitostnej činnosti:
V septembri sa mažoretky TS TREND zúčastnili Festivalu Dychových hudieb v Poľsku
organizovaný Spolkom Slovákov žijúcich v Poľsku odkiaľ si doniesli ocenenie POHÁR
XXXI. Prehliadky krajanských dychových hudieb Vyšné Lapše.
Už tradične sa zúčastnili slávnostného otvorenia baníckeho jarmoku v Handlovej
a v Prievidzi, a tak spolu s dychovou hudbou Maguranka prispeli k dôstojnému a kultúrnoumeleckému zážitku účastníkov jarmoku. V Kremnici sa mažoretky zúčastnili Otvorenia
Celoslovenských pretekov „Cyklotour 2012“. S dychovou hudbou Detvianka koncertovali
už 15-ty krát na Detvianskom jarmoku.
Niekoľkokrát spestrili posedenia dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom mesta,
účinkovali na podujatiach: Poznaj iných, spoznáš sám seba, Posledný dúšok leta, Šarkanšou,
slávnostne otvorili príjazdovú cestu pre Nový domov, zúčastnili sa na koncertoch, účinkovali
v galaprograme „Dáriusa Štrbu“, v Silvestrovskom programe – Hotel Belassi v Bojniciach, na
Celoslovenskom stretnutí abstinentov v Prievidzi, Fašiangovom karnevale, úspešne
reprezentovali Prievidzu a Bojnice na prezentačných dňoch cestovného ruchu Slovensko
Slovakiatour v Bratislave – INCHEBA 2013.
Odborné sústredenia
V dňoch 3. a 4. januára sa uskutočnilo Zimné odborné sústredenie mažoretiek TS
TREND zamerané na techniku paličkou a prácu s vejármi, 28. 2. a 1. 3. počas jarných
prázdnin uskutočnili sa uskutočnilo Odborné sústredenie pre kadetky, juniorky a seniorky
zamerané na získanie levelov obtiažnosti práce s náčiním. 28. 4. sa uskutočnilo veľkonočné
sústredenie kat. juniorky a Deň otvorených dverí pre verejnosť. Letné odborné sústredenie
pre účastníčky Slávnostného otvorenia Letnej turistickej sezóny vo Vodiciach sa zúčastnili
juniorky 13. a 14. júna 2013.
V II. polroku sa uskutočnili významné podujatia mesta kde mažoretky prispeli svojimi
vystúpeniami ako napríklad: 100 rokov Železnice v Prievidzi – trate Prievidza – Handlová,
vystúpenie mažoretiek v OC KORZO v programe Fašiangový karneval, vystúpenie na
Vyhodnotení najúspešnejších športovcov mesta Prievidza a regiónu za rok 2012.
V mesiaci marec naše mažoretky reprezentovali na Vyhlásení motocykla roka 2012
v Bratislave, účinkovanie v programe pre občanov ZŤP mesta. V marci sa mažoretky
zúčastnili Medzinárodného stretnutia juniorov v ľadovom hokeji, v apríli v OC KORZO
účinkovali v rámci programu „Deň zdravia“ a v celodomovom podujatí „Deň Zeme“ na
Námestí slobody. V rámci spolupráce s mestom Bojnice účinkovali v apríli na Slávnostnom
otvorení XX. Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, v máji na Krajskej
prehliadke Dychových orchestrov v Bojniciach, vystúpili na oslavách jubilea ZŠ Bojnice,
na otvorení I. Zrazu karavanistov v Bojniciach a na oslavách 900. výročia prvej písomnej
zmienky o Bojniciach.
V mesiaci máj spestrili svojim vystúpením posedenie venované Dňu matiek v Dome kultúry
Hradec. V júni 8. 6. sa najstaršie mažoretky zúčastnili Festivalu dychových hudieb
v Sebedraží a 14. 6. sa juniorky zúčastnili Festivalu v Chorvátsku venované otvoreniu
Letnej turistickej sezóny.
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Oddelenie folklóru a ľudovej hudby pod vedením Mgr. Elvíry Hrbíkovej
Záujmové útvary:
V I. polroku šk. roka 2012/2013 na oddelení pracovali dve zložky folklórneho súboru a to:
V II. polroku sme už seniorov neevidovali.
1/ SÚBOR MALÝ VTÁČNIK v počte celkom 82 (72 detí a mládeže a 10 muzikantov)
2/ SENIOR VTÁČNIK v počte celkom 29 osôb (21 tanečníkov a 8 muzikantov)
1/ SÚBOR MALÝ VTÁČNIK:
DFS Malý Vtáčnik
V septembri súbor hostil DFS Valášek z Brna, v novembri absolvovali trojdňové odborné
sústredenie na Bajči v Bojniciach kde pripravovali vystúpenie k výročiu DFS. Popri iných
vystúpeniach uskutočnili 4 výchovné koncerty pre školy a 2 koncerty pre verejnosť „O
šípovej Ruženke“.
II. polrok bol zameraný na súťaž choreografií a na krajskej prehliadke sa prezentoval novým
tancom AKO ADAM MÁJKU HĽADAL. Počas celého školského roka sa zúčastnil
vystúpení: Šarkanšou, vystúpenie pre Kúpele Bojnice, výročné vystúpenia pre ZŠ a verejnosť
s rozprávkou O šípovej Ruženke, Fašiangy, Vynášanie Moreny, Mestské dni a výmena
s hriňovskou Hviezdičkou, vystúpenie pre Rybársky zväz – 100 rokov, Haluškiáda, v Porube
Deti deťom, Bambiriáda Šumperk, vystúpenie pre SOŠ Kalina, festival v Kšinnej a Ponikách,
vystúpenie pre rodičov ZÚ.
DĽH Malý Vtáčnik
DĽH pod odborným vedením Jána Strmenského – externého pracovníka CVČ, sa v októbri
2012 zúčastnila stretnutia muzík Čiech, Moravy a Slovenska kde reprezentovala slovenskú
kultúru v oblasti folklóru a bude nahrávať v Brne, účinkovať v Strážnici ako výsledok dobrej
reprezentácie. Na „KULTÚRE 2000“ bola ocenená čestným diplomom za získanie Zlatého
pásma za rok 2012 na celoštátnej súťaži. Ďalej 900 rokov Opatoviec a Bojníc, vystúpenia pre
ZŠ Bojnice, Pamätnica J. Strečasnkého, . Zásluhy na ocenení majú cimbalista Samuel
Michalec, primáš Erik Kadlíček, Peter Hrbík úpravy a Ján Strmenský vedúci muziky.
Prípravka DFS Malý Vtáčnik
V tomto roku sa vytvorila veľmi silná skupina chlapcov , ktorí majú veľké predpoklady
na vytvorenie dobrej skupiny v oblasti detského folklóru. Spolu s dievčatami ich je 23
a pracovali podľa plánu práce. Zvládli časť repertoáru a tak sa v II. polroku mohli zúčastniť
vystúpení ako súčasť súboru DFS MV.
Aktivity súboru:
V I. polroku:
2/ Folklórny súbor SENIOR VTÁČNIK pod odborným vedením Jozefa Janíka – externého
pracovníka CVČ a choreografa Mgr. E. Hrbíkovej – vedúcej DFS MV pracuje v dvoch
zložkách:
FS SENIORVTÁČNIK – súbor funguje ako pokračovateľ súboru Vtáčnik. V I. polroku
účinkoval na Vianočných trhoch, koncert pre primátorku mesta, vystúpil v Sebedraží na
Plese OÚ a spolu s DĽH na Zimných slávnostiach folklóru 2013 v Pravenci.
ĽH SENIORVTÁČNIK – pod odborným vedením Jána Strmenského spolupracujú
s folklórnym súborom a spoločne sa zúčastňujú podujatí. Veľkým prínosom je úzka
spolupráca s DFS Malý Vtáčnik. V II. polroku sme seniorov už neevidovali
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Oddelenie techniky pod vedením Bc. Jána Mečiara
Záujmové útvary:
1/ ZÚ Enterko 1
2/ ZÚ Enterko 2
– deti sa naučili pracovať s počítačom a formou odborných programov sa zdokonaľovali
v zručnostiach potrebných v prvom ročníku ZŠ.
3/ P KLUB – ZÚ navštevujú deti ZŠ a SŠ. Zdokonaľujú sa v zručnostiach získaných na
hodinách informatiky v škole. Pod odborným vedením využívajú PC hry a internet na
vzdelávanie, ale aj na zábavu.
Osvedčila sa forma PC klubu pre verejnosť, ktorú deti obľubujú a čoraz vo väčšej miere aj
využívajú.
4/ ZÚ RAKETOVÝCH MODELÁROV RMK – Na Majstrovstvách sveta ,1.-9. septembra
2012 v Liptovskom Mikuláši dosiahli nasledovné úspechy:
Roman Švec sa stal majstrom sveta v kategórii S4A - raketoplán
Patrik Ivaška obsadil v uvedenej kategórii 9. miesto
V hodnotení družstiev v kategórii S4A Roman Švec a Patrik Ivaška obsadili druhé miesto
na MS RM z celkového počtu 35 pretekárov zo 16 štátov.
Roman Švec bol vyhlásený za najúspešnejšieho juniorského športovca roka 2012.
V dňoch 3. – 5. 5. 2013 v Partizánskom sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska, kde Matej
Hagara získal titul Majster Slovenska v kat. S4A. Z RMK CVČ Spektrum Prievidza sa
majstrovstiev zúčastnil aj Roman Čižnár, Simon Bolfa a tréner juniorov Miloš Vida.
V uvedenej kategórii R. Čižnár obsadil 3. miesto a tréner juniorov M. Vida v kategórii
seniorov tiež 3. miesto. Kategória S4A raketoplán je pre prievidzských modelárov
mimoriadne úspešná. Na nominačnej súťaži raketových modelárov v Kamenici nad Cirochou
dňa 31. 8. 2013 v kat. S4A Simon Bolfa obsadil 3. miesto.
5/ ZÚ MLADÝ MODELÁR – deti sa oboznamujú so základmi modelárstva, stavajú
jednoduché modely, pracujú podľa plánu práce.
Príležitostná činnosť
RC MODEL KLUB – zameraný na výučbu RC riadenia modelov áut a lietadiel.
M KLUB – zameraný na poradenstvo a pomoc pri stavbe modelov lietadiel pre verejnosť.

Oddelenie jazykov a voľnej záujmovej činnosti pod vedením Heleny Píšovej
Záujmové útvary:
ZÚ ANGLICKÝ JAZYK – doučovanie prostredníctvom výuky, pomocou hier, piesní,
omaľovánok a riekanok. Pracovali po skupinách.
ZÚ STRELECKÝ – Okrem streľby zo vzduchovky, zdokonaľovania techniky a zručnosti
sa učili aj streľbe zo vzduchovej pištole. Deti už v I. polroku prejavili záujem aj o kondičnú
prípravu. Chlapci a dievčatá si s radosťou vybíjali energiu na cvičeniach a hrách s loptou.
Práca s PC – SENIORI – od septembra do decembra 2012 , kde sa seniori učili základom
práce s PC. Práca so seniormi bola ukončená v I. polroku
ANGLICKÝ JAZYK – SENIORI – od septembra do decembra 2012 – forma rozhovorov
a konverzácie, práca so seniormi bola ukončená v I. polroku.
NEMECKÝ JAZYK – SENIORI – od septembra do decembra 2012 – forma rozhovorov
a konverzácie, práca so seniormi bola ukončená I. polrokom.
ZÚ MODERÁTORSKÝ – správna výslovnosť, artikulácia, obratnosť slova, spisovná
slovenčina, vyjadrovacie schopnosti jednotlivcov. Deti sa pripravovali na moderovanie
podujatí: Zlaté pero, EKO karaoke na ZŠ Energetikov, Bambiriáda v Šumperku,
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Vyhodnotenie Štvorlístka. Členky ZÚ sa zúčastnili 0.-tého ročníka súťaže Mladý moderátor,
kde Eva Némethová obsadila I. miesto.
ZÚ POP HVIEZDY – od decembra 2012 prejavili deti záujem o vytvorenie ZÚ. Členovia
reprezentujú CVČ nielen na speváckych súťažiach ale aj na kultúrno-spoločenských
podujatiach ako napr.: Zlaté pero, Deň zeme, Bambiriáda v Šumperku, Okresné kolo mladý
moderátor.
V II. polroku na oddelení pracoval ZÚ VRANKA KLUB – kde sa stretávali rodičia s deťmi
a voľný čas trávili v priestoroch CVČ hrou.
Príležitostné aktivity:
Oddelenie pripravilo:
WORKSHOP ku školským časopisom, kde sme v tomto šk. roku otvorili 3 ročník súťaže
pre ZŠ „O zlaté pero riaditeľky CVČ“.
ŠTVORLÍSTOK – súťaž pre ZŠ tohto roka zameranú na výročie mesta Prievidza. Vo
výtvarnom kole 1. miesto Miriam Žilová
2. miesto Alexandra Miháliková, Katarína Čertíková, Zuzana Pham
3. miesto Terézia Juricová
V tanečnom kole 1. miesto ZŠ Energetikov
2. miesto ZŠ Šafárika a ZŠ Dobšinského
3. miesto ZŠ Mariánska
Oboch kôl sa zúčastnilo 63 detí.
POPOLUDNIE V POHYBE – pohybovo-zábavné aktivity pre deti zo školských klubov, v I.
polroku sa zúčastnilo 67 detí.
Okresné kolo MY POP STAR – 6 víťazov ktorí postúpili do Finále /Trenčín, 13. 12. 2012/.
Finále MY POP STAR – Trenčín sme obsadili v mladšej kategórii 1. miesto – Miroslava
Posová, 2. miesto Barbora Piešová a v staršej kategórii 2. miesto Samuel Macháč.
V II. polroku boli zorganizované nasledovné podujatia:
Súťaž školských časopisov „O zlaté pero riaditeľky CVČ“ – 3. ročník
Bambiriáda Šumperk – 25.-26. 5. 2013 ktorej sa zúčastnili deti zo ZÚ moderátor,
gymnastky, mažoretky, FS Malý Vtáčnik a ľudová muzika.
Vyhodnotenie Štvorlístka – 2. ročník v DK Necpaly
MDD – deň detí pre celú rodinu
Nultý ročník súťaže Mladý moderátor – v budúcom šk. roku počítame s mestským kolom v
CVČ, okresným kolom v RKC a regionálnym v Bánovciach nad Bebravou.
FOTOKLUB Junior – pod vedením M. Malichovej uskutočnil počas roka 2012/13 výstavy –
Bratislava Mesiac fotografie, Ružomberok – vernisáž medzinárodnej výstavy STROM,
Trenčín – vyhodnotenie krajského kola AMFO 3013, Liptovský Mikuláš – výstava
slovenského fotografa J. Klamára a výstava fotografov.
Účasť na súťažiach a ocenenia:
- internetová súťaž „Horná Nitra mojimi očami“
- „FOPO“ – fotografie pomedzia-pomedzí“
- Medzinárodná súťaž mládeže Luxembursko – Práce R. Sobodu a T. Kovačová –
vystavené
- Okresná súťaž PRIZMA – ocenenia: T. Kováčová, K. Korcová,
čestné uznanie: N. Paľovová a S. Michalec
- Zelený objektív – Zvolen
- Medzinárodná súťaž Česká republika – Litvínov „Voda v krajine“ – 3. miesto
- Krajské kolo AMFO – TRENĆÍN 2013 ocenenia:
Cena: K. Kvočiková, čestné uznanie: K. Hubová, M. Suváková
- medzinárodná súťaž „Muzeálne stretnutie s fotografiou“ – Poľsko
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Oddelenie nízkoprahových aktivít a metodickej činnosti pod vedením Mgr. Kataríny
Cifríkovej
Záujmové útvary:
ANIMAK KLUB - navštevovalo 24 detí a mládeže.
MALÁ ŠKOLA MODELINGU – 10 členiek pod vedením externého pracovníka Mariána
Vencelíka.
Príležitostná činnosť:
Ťažiskom tohto oddelenie je príležitostná činnosť a to:
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PAMPÚCH - Najviac návštevníkov tvorili mladí ľudia vo veku
do 15 rokov, ale služby klubu využívajú aj stredoškoláci, vysokoškoláci a rodičia členov
našich ZÚ. Klub ponúka bezpečné prostredie, kde mladí ľudia s nedostatkom príležitostí
anonymne, s dodržaním stanovených pravidiel trávili svoj voľný čas v kruhu svojich
vrstovníkov s využitím rôznych voľnočasových aktivít (stolný tenis, stolný futbal, Internet,
počítačové hry, basketbal, šípky, miniplayback, scrablle, biliard, spoločenské hry a iné).
V tomto roku sa v priestoroch chodby vytvorilo relaxačné centrum kde si môžu návštevníci
zahrať Človeče nehnevaj sa, Šach, Mlyn, Twister a iné. Novinkou pre návštevníkov je
možnosť požičať si v CVČ knihu.
FÓRUM DETÍ A MLÁDEŽE MESTA PRIEVIDZA počas I. polroka šk. roka 2012/13 sa
uskutočnili 2 stretnutia. Na prvom stretnutí 18. 9. 2012 sa uskutočnili prvé voľby do Rady
mladých mesta Prievidza a to zástupcov za ZŠ a SŠ. CVČ a fórum spolu s komisiou mládeže
pripravili a zorganizovali aj voľby do Rady mladých pre mládežnícke organizácie a zástupcov
športových klubov a kultúrnych organizácii v meste Prievidza.
Druhé stretnutie fóra 4. 12. 2012 bolo na tému „Média a mládež“, ktorého sa zúčastnila
šéfredaktorka časopisu Prieboj p. J. Rusňáková. Pravidelnými hosťami fóra je predseda
Komisie mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ Ing. Martin Drozd a pracovník MsÚ Alojz
Vlčko, ktorý na každom stretnutí účastníkov informujú o súčasnom stave a aktivitách mesta
Prievidza. Fórum pracovalo v 4 sekciách: pracovníci s mládežou, ZŠ, ŽŠR SŠ a mládežnícke
organizácie. Poslednou sekciou bola metodická sekcia, ktorá pripravovala organizačne
a metodicky jednotlivé stretnutia.
Stretnutie 6. 3. 2013 sa konalo v obradnej sále Mestského domu Prievidza za účasti p.
primátorky JUDr. K. Macháčkovej, stretnutie 21. 5. 2013 bolo venované informáciám
o významných výročiach, ktorých sa v roku 2013 mesto dožíva (900 rokov prvej písomnej
zmienky, 650 rokov udelenia mestských práv).
MLADÍ DOBROVOĽNÍCI CVČ - 28 mladých ľudí zo ZŠ, SŠ a VŠ pomáhajú pri realizácii
rôznych verejných podujatí organizovaných CVČ (Šarkanšou, Ešte dúšok leta- Deň
cestovného ruchu, Dni dobrovoľníctva - Poznaj iných, spoznáš sám seba, Piaty strigônsky zlet
a iné) a činnosti nízkoprahového centra. Počas štyroch víkendových sústredení a niekoľkých
klubových stretnutí dobrovoľníci upravovali priestory CVČ a jeho areál, nástenky, pripravili
výzdobu priestorov nízkoprahového klubu na podujatia organizované CVČ pre širokú
verejnosť, vytvorili a spravujú facebook stránku „Mladí dobrovoľníci“.
Dni dobrovoľníctva:
20. 9. 2012 – Darovanie krvi. Medzi 8.00 a 12.00 hod na MsÚ v Prievidzi prišlo až 43
dobrovoľníkov darovať krv. Odber organizoval Slovenský červený kríž (SČK), územný
spolok Prievidza.
21. 9. 2912 – Poznaj iných, spoznáš sám seba – deň s mládežou na námestí Slobody
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22. 9. 2012 – Vyčistenie starej cesty na Banskej. Mesto v spolupráci s Dobrovoľníkmi CVČ
Spektrum a Greenpeace, lokálnou skupinou v Prievidzi zorganizovali čistenie starej cesty na
Banskej.
Aktivity oddelenia:
- Poznaj iných, spoznáš sám seba – Deň s mládežou mesta
- Piaty strigônsky zlet
- Workshopy k ľudským právam“ – „Ľudské práva- tímová spolupráca“
- „Média a mládež“
- „ Motivácia rovesníkov k aktívnemu zapájaniu sa do života i aktivít školy, ŽŠR SŠ
a MP“
- „Problémy brzdiace činnosť ŽŠR SŠ a MP“
- „Spôsoby a problémy financovania činnosti ŽŠR a MP“
- „Európska a národná mládežnícka politika a činnosť študentskej rady SŠ SR“
Tvorba metodických materiálov:
- Motivácia
- Štruktúra finančných zdrojov pre neziskový sektor v SR
- Interní a externí podporovatelia – vlastné zdroje financovania neziskových organizácií
SR
- Možnosti financovania projektov v oblasti práce s deťmi a mládežou
- Metodická príprava animátorov voľného času

Prezentácia zariadenia na verejnosti:
Informácie o všetkých činnostiach centra voľného času sú prezentované na základných,
stredných a materských školách formou plagátov, informačných letákov, vyhláseniami
v školských rozhlasoch ako aj priamym kontaktom zamestnancov CVČ so žiakmi v triedach.
Oznamy o konaných akciách sú zverejnené v regionálnych médiách – MY Prieboj, Novinky, Beta
rádio, RTV. . Ďalšou formou prezentácie je vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase.
Od roku 2002 je zriadená webová stránka CVČ www.cvcpd.sk , ktorá informuje o celej činnosti
zariadenia, väčšina detí a mládeže reaguje na aktivity zariadenia prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.

j) Údaje o projektoch do ktorých bolo zariadenie zapojené

V šk. r. 2012/2013 sme v rámci projektovej výzvy ADAM 2 realizovali tieto
aktivity:
-

-

realizácia projektu mesta Prievidza „Mladí pre Prievidzu – týždeň dobrovoľníctva“
príprava, tlač a distribúcia bulletinu, ktorý propagoval dosiahnuté výsledky,
zúčastnené organizácie a mládežnícke dobrovoľníctvo. Bola vypracovaná hodnotiaca
správa. Projektom sa nám podarilo získať zdroje vo výške 300 €
v rámci projektu KOMPRAX bolo pripravené a zrealizované podujatie „Poznaj iných,
spoznáš sám seba“, kde sa nám podarilo získať zdroje vo výške 200 €
projekt v rámci ADAM 2 „Mladí pre Prievidzu“, kde sme na realizáciu získali dotáciu
vo výške 2 560 €.

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou:
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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. V minulom školskom roku doslúžila podlaha v tanečnej sále, ktorá
sa využíva každý deň pre potreby tanečných súborov. Podlahu sme vymenili počas letných
prázdnin, za finančnej podpory z Komisie detí a mládeže. V kritickom stave bola strecha, nad
celou budovou CVČ, z ušetrených peňazí z prenájmov, ktoré sa nám presunuli na kapitálové,
sme opravili kompletne strechu nad jednou časťou CVČ a čiastočne sme opravili najviac
poškodené miesta nad telocvičňami a šatňami. V nasledujúcom období sa javí ako
nevyhnutnosť zrekonštruovať telocvične, elektroinštaláciu, vymeniť podlahoviny. Opravu
alebo výmenu by si zaslúžili aj okná, ktoré absolútne netesnia, mnohé sa nedajú zatvárať
a strecha, ktorá na mnohých miestach preteká.. 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.
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.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:
CVČ Spektrum je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom ktorej je mesto Prievidza. Mesto
Prievidza 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 2012 bol po poslednej úprave 329 821 €
na kalendárny rok 2013 bol 334 249 € po 2. úprave rozpočtu 250 804 €
odpočítané:
70 000 € - pre športové kluby – preúčtované na účelovo určené financie
11 684 € - ročná mzda p. Slíža (organizovanie športových súťaží) – preúčtované na účelovo
určené financie
( v 1. úprave bol rozpočet znížený o 1 761 € z podielových daní v položke mzdy a odvody)
V školskom roku 2012/2013 predstavovalo čerpanie financií z originálnych kompetencií:
september – december 2012
155 138,88 €
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január - august 2013

174 250,53 €

Z toho:
mzdy a odvody
prevádzkové náklady
odchodné a odstupné

90 161,64 €
79 061,94 €
5 026,95 €

z toho dohody pre športové kluby - 45 384,28 €

Na príspevkoch do záujmových útvarov CVČ bolo v šk. roku 2012/2013 odvedených
8 340,80 € za CVČ a 9 863 € za športové kluby, spolu 18 176,80 € .
Z týchto prostriedkov a z prostriedkov za 242 vzdelávacích poukazov (CVČ 137, športovci
105, spolu 7 018 € ) bolo financované:
Oddelenie prírodovedy- krmivo pre zvieratká, časopis Akvárium –terárium, nákup
zvierat, žiarovky, ...
Oddelenie voľnej záujmovej a vzdelávacej činnosti – pc hardtware
Mažoretky – kostýmy
Strelecký – diabolky, terče, vzduchovky, terče
Fotoklub – oprava fotoaparátov, fotografický materiál
Oddelenie techniky – náplň do tlačiarne, hardware, software
Raketový modelár – motorčeky, materiál
- cestovné a štartovné na súťaže športovcov
- ceny a občerstvenie na súťaže
- vybavenie športovými potrebami
- propagácia a reklama, inzercia
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. Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik a detské ľudová muzika Malý Vtáčnik
patria k špičkovým folklórnym súborom v rámci Slovenska, Raketoví modelári.
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
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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
v šk. roku 2012/2013
počet podujatí
z toho v SO
v NE
pre deti do 15 r
nad 15 r

863
53
23
678
185

jazykové
spoločenské vedy
prírodné vedy
veda a technika
kultúra a umenie
TV a šport
turist. a brann. šp.
ekolog. výchova
informatika
rodičia a deti
nízkoprahové
klubové
metodické semináre
tábory
sústredenia

1
20
5
8
69
201
58
1
3
242
175
28
25
27

Štatistický prehľad počtu účastníkov na
podujatiach v šk. roku 2012/2013
počet účastníkov
z toho v SO
v NE
do 15 rokov
nad 15 rokov

počet dievčat celkom
z toho dievčat do 15 rokov
nad 15 rokov

jazykové
spoločenské vedy
prírodné vedy
veda a technika
kultúra a umenie
TV a šport
turist. a brann. šp.
ekolog. výchova
informatika
rodičia a deti
nízkoprahové
klubové
metod. semináre
tábory
sústredenia

23 576
2 341
250
17 254
6 322
7 969
5 803
2 092
14
3 838
450
100
2 198
7 232
1 960
3
550
3 236
2 615
291
624
465

LETNÁ ČINNOSŤ
Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou prevádzkou a preto mnohé
záujmové útvary sa stretávajú aj počas školských prázdnin. V priestoroch CVČ sa stretávali
členovia týchto krúžkov, moderná gymnastika, Fotoklub JUNIOR, DFS Malý Vtáčnik,
Športová škola KARATE, florbal, raketoví modelári.
Letné mestské tábory:
1. – 4. júl
„Tanec a relax“
8. – 12. júl
„Letná pohoda I.“
15. – 19. júl
„Čertovsky dobrý tábor“
22. – 19. júl
„Letná pohoda II.“
5. – 9. august „Letná pohoda III.“
5. – 9. august „Kec – televízia III.“
12. – 16. august „Mini ZOO v akcii“

17 detí x 4dni
23 detí x 5 dní
35 detí x 5 dní
22 detí x 5dní
19 detí x 5dní
13 detí x 5dní
22 detí x 5dní

Z. :Sokolová, Dražová, Píšová
Z. : Slíž, Píšová
Z. : Cifríková, Gatialová
Z. : Slíž, Dražová
Z. : Slíž, Štubňa
Z. : Píšová
Z. : Andris, Mečiar

Sústredenia, festivaly:
8. – 11. júl
Sústredenie – florbal
80 detí a mládeže
Z.: Štubňa
1.-2. augusta
Sústredenie – florbal
12 účastníkov
Z.: Štubňa
22. – 26. júl
Florbal kemp I.
50 účastníkov
Z.: Štubňa
19. – 23. august Florbal kemp II.
60 účastníkov
Z.: Štubňa
Z.: Štubňa
26. august
Florbal kemp - Tužina
10 účastníkov
6. júl
Drtička CUP 2013 – Nemšová florbal
6 účastníkov
Z.: Štubňa
4. júl
Odborné sústredenie mažoretiek TREND 16 účastníkov
Z.: Dražová
27. augusta
Príprava na turnaj florbal – Bojnice 8 účastníkov
Z.: Štubňa
28. augusta
Príprava na turnaj florbal - Prievidza
6 účastníkov
Z.: Štubňa
Z.: Štubňa
30. augusta
Príprava na turnaj florbal Nemšová
10 účastníkov
20. – 29. august DFS Malý Vtáčnik -Medzinárodný folklórny festival vo Varne
„Slnko-more-umenie“, Zlaté piesky 2013- Bulharsko
Počet 44 osôb
Z.: Hrbíková
Ocenenia: l. miesto : muzika
1. miesto: spev – Hanka Pauleová
1. miesto: Spevácka skupina – dievčatá
1. miesto: Choreografia Jurko Jánošík a Škobrdajky
31.8. – 1. 9.
DFS Malý Vtáčnik - Folklórny festival – Hriňová „Muziky pod Poľanou“
Počet: 35 osôb
Z.: Hrbíková
31. augusta Prípravný florbal. zápas Trenčín Panters vNemšovej 10 účastníkov Z.: Štubňa
11. august Festival Dychových hudieb v Prievidzi – účinkovalo 7 mažoretiek
Z.: Sokolová
12. – 14. júl Korzo Cup 2013 floorball
300 účastníkov
Z.: Štubňa
Z.: Štubňa
20. júla
Nemšová florbal CUP 2013
10 účastníkov
30. 8 až 1. 9. sa raketoví modelári M. Hagara, R. Čižnár a S. Bolfa zúčastnili na nominačnej
súťaži RM v Kamenici nad Cirochou, kde Simon Bolfa obsadil 3.miesto.
Z.: Mečiar
29. júl
Stretnutie florbalistov – st. dievčatá 10
Z.: Štubňa
30. júl
Stretnutie florbalistov – dievčatá
12
Z.: Štubňa
31. júl
Stretnutie florbalistov – mladší CH 10
Z.: Štubňa
10. august Summer florbal cup 2013
10 účastníkov
Z.: Štubňa
24.-25. august Slavičín cup 2013 girls
8 účastníkov
Z.: Štubňa

Vystúpenia mažoretiek:
6. júl
Vystúpenie mažoretiek na oslavách OÚ Kocúrany – 900 výročie.
9 účinkujúcich
Z.: Dražová
12. júl
Vystúpenie mažoretiek na otvorení spol. RUBIG – priemyselný park
Z.: Dražová, Sokolová
v Prievidzi
10 účinkujúcich
13. júl
Vystúpenie mažoretiek na oslavách obce Poruba –
futbalový štadión Poruba
9 mažoretiek
Z.: Dražová
28. júl
Vystúpenie mažoretiek na futbalovom stretnutí v Cígli Turnaj Hornej Nitry
7 mažoretiek
Z.: Dražová
25. august Plochá dráha – Žarnovica – 55. výročie, účinkovanie mažoretiek
15 účinkujúcich
Z.: Sokolová, Dražová
30. august Nadácia pre výskum rakoviny – vystúpenie mažoretiek na futbalovom
štadióne v Prievidzi „Zápas pre život“ 12 účinkujúcich
Z.: Dražová

júl - . Nízkoprahový klub Pampúch – Dobrovoľníci 26 účastníkov Z.: Cifríková
august. Nízkoprahový klub Pampúch – Dobrovoľníci 21 účastníkov Z.: Cifríková
30. 8. Stretnutie dobrovoľníkov – úprava trávnatej plochy pred CVČ - 6 mládežníkov
Z.: Cifríková

Nedostatky:
Vzhľadom na dopyt po mestských táboroch sa javí problém dostatočného pokrytia
prázdninovej činnosti z hľadiska personálneho obsadenia – nedostatok profesionálnych
pracovníkov. CVČ má 8,8 zamestnancov (1 zamestnanec je na 80 % úväzok), ale činnosť
prebieha nepretržite počas celého roka, v lete okrem táborovej činnosti a príležitostných
aktivít pracujú mnohé záujmové útvary ako počas školského roka. Tento problém sa snažíme
riešiť dobrovoľnými vedúcimi.
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.
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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, Krajský školský úrad, Klub netradičných športov PAMPÚCH, Regionálne kultúrne
centrum, Matica slovenská v Prievidzi, ZUŠ Stančeka, Slovenský skauting, Úsmev ako dar.
V Prievidzi 20. 9..2013

Mgr. Božena Gatialová
riaditeľka CVČ
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