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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Kežmarok, Generála Štefánika 47
Centrum voľného času Kežmarok spĺňa charakter otvoreného zariadenia ja prístupné
všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin.
Jeho poslaním je výchovné pôsobenie a vytváranie zmysluplných možností pre deti
a mládež užitočne a progresívne využívať voľný čas. Ťažiskom činnosti Centra voľného času
Kežmarok je v jeho výchovno-vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti a mládež
prípadne pre ich rodičov.
Centrum sa flexibilne prispôsobuje aktuálnym potrebám. Ponuka záujmových činností sa
neustále inovuje a aktualizuje a pomer medzi jednotlivými záujmovými útvarmi ja optimálne
stanovený. Každoročne plní svoje poslanie a umožňuje sa realizovať a kvalitne využiť voľný čas čo
najväčšiemu počtu záujemcov.

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH PRÁCE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

I. Základné identifikačné údaje
a)
1. Názov školského zariadenia

:

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Generála
Štefánika 47, Kežmarok

2. Adresa školského zariadenia

:

Kežmarok, ul. Generála Štefánika 1490/47

3. Telefónne a faxové čísla zariadenia

:

052 468 4641 - 3

4. Internetová a elektronická adresa

:

info@cvc-kezmarok.sk
www.cvc-kezmarok.sk

5. Údaje o zriaďovateľovi zariadenia

:

Mesto Kežmarok

6. Mená vedúcich zamestnancov

:

Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ

7. Údaje o rade školy

:

pri CVČ pracuje päťčlenná školská rada,
Predseda: Mgr. Eva Grigláková,
Členovia: Ing. Renáta Kroková,
Mgr. Boris Švirloch,
PaedDr. Miroslav Varšo
Ing. Zuzana Kuchárová

b) Celkový počet detí a mládeže zapojených do pravidelnej záujmovej
činnosti v školskom roku 2013/ 2014 bol k 15.9.2012 521 členov.
c)

Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť formou:
- pravidelnej činnosti /pravidelná činnosť krúžkov a klubov/
- príležitostnej činnosti /podujatia, akcie, výlety a exkurzie, športové a iné súťaže/
- prázdninovej a letnej činnosti /pobytové letné tábory na Slovensku a zahraničí,
mestské tábory a sústredenia/
- klubovej činnosti

- organizovaním predmetových olympiád vyhlásených MŠVV a Š SR
- koordinovaním športových činnosti SAŠŠ základných a stredných škôl
- prostredníctvom pracovných stretnutí pre mladých ľudí, seminárov pre pracovníkov
s deťmi a mládežou.
- Prostredníctvom individuálneho prístupu k deťom a mládeži, najmä vo vzťahu
ku zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži
Pravidelná záujmová činnosť je vedená cez oddelenia CVČ :
- oddelenie športu a kultúry
- oddelenie cudzích jazykov a športových hier
- oddelenie fitnes
- oddelenie prírodných vied a spoločenských vied
Oddelenie:
Počet členov v ZÚ
Oddelenie jazykov a šport. hier 189
Oddelenie športu a kultúry
167
165
Oddelenie
prírodných
vied
a spoločenských vied
Spolu
521

Počet ZÚ
13
15
14
42

Počet externých prac.
7
4
4
15

Príležitostná záujmová činnosť
Jej hlavným cieľom je zapojiť do zmysluplného trávenia voľného času čo najviac
detí a mládeže. Uskutočňuje sa organizovaním podujatí, súťaží, výletov,
exkurzií a stretnutí. Všetky tieto aktivity boli organizované v čase mimo vyučovania,
počas sobôt a nedieľ, prázdnin a voľných dní. Podujatia boli prevažne zamerané
na propagáciu zdravého životného štýlu, šport, kultúru, relaxáciu a zmysluplné trávenie
voľného času, ktoré považujeme za základný faktor primárnej prevencie v boji proti
kriminalite a rôznym druhom sociálno-patologických javov.
V priebehu školského roka bolo na jednotlivých oddeleniach uskutočnených 167
akcií a podujatí s účasťou cca 8427 detí a mládeže, ako aj rodičov a iných rodinných
príslušníkov.
Počet účastníkov spolu –
Z toho dievčatá Do 15 rokov Z toho dievčatá Nad 15 rokov Z toho dievčatá -

5074
3336
4249
2748
825
588

Úplne presný počet nebolo možné určiť, nakoľko pri príležitostných akciách v meste je to
fyzicky nezvládnuteľné.

Medzi najvydarenejšie akcie jednotlivých oddelení patrili:
Imatrikulácia prvákov, Šarkaniáda školských klubov v CVČ, Mikulášsky
hokejbalový turnaj, Šachový turnaj, Veľkonočný halový turnaj vo futbale, Hviezdoslavov
Kubín, Vianočná Viedeň, Vianočný Krakow, Zájazd do Vianočná súťaž v aranžovaní,
Plavecké preteky, Mikuláš na námestí, Fašiangové radovánky, Veľký mestský karneval,
Veľkonočné aranžovanie, MaC Donald cup, Slávici z lavice, Slávik Slovenska, Hug day,
Letné prímestské tábory
Poznávacie, rekreačné, relaxačné a kultúrne zájazdy:
1. Vianočná Viedeň, Vianočný Krakow
2. Relaxačný výlet AquaCity Poprad
3. Výlet do Tatralandie
Spoločné aktivity a akcie CVČ:
1. Deň otvorených dverí spojený so slávnostným otvorením zrekonštruovanej budovy
2. Prijatie prvákov do Cechu školákov
3. Šarkaniáda v CVČ
4. Mikuláš na námestí
5. Vianočné aranžovanie
6. Futbalové turnaje prípraviek
7. Veľkonočné aranžovanie
8. Organizácia Majstrovstiev kraja v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ
9. Organizácia majstrovstiev kraja v basketbale SŠ
10. Veľký detský mestský karneval
11. Deň detí v Kežmarku
12. Deň matiek spojený s otvorením letnej turistickej sezóny na hrade
13. Plavecké preteky
14. Majstrovstvá v atletike ZŠ, SŠ
15. Dopravná výchova 10 škôl v okrese
CVČ organizovalo okresné kolá vedomostných olympiád v matematike, fyzike,
chémii, biológii, geografii, pytagoriádu a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku,
Európa v škole, dejepisná olympiáda, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku,
spevácke súťaže Slávik Slovenska a Slávici z lavice a rôzne iné, na ktorých sa zúčastnilo
takmer 1293 žiakov základných a stredných škôl. Tieto aktivity a postupové vedomostné
súťaže a olympiády realizovalo oddelenie prírodných vied pod vedením Ing. Mgr. Evy
Griglákovej a odd. športu a kultúry pod vedením Bc. Viery Kušnirákovej.
CVČ organizovalo okresné a krajské kolá školských športových súťaží SAŠŠ pre
žiakov a žiačky ZŠ a SŠ v týchto športoch: malý futbal, futsal, veľký futbal žiakov ZŠ, SŠ,
atletika, cezpoľný beh, volejbal, floorbal, vybíjaná, basketbal, šach, športová streľba,
stolný tenis, bedminton, Na menovaných súťažiach sa zúčastnilo cca 1950 žiakov
základných a stredných škôl. Všetky súťaže realizovali oddelenie jazykov a športových
hier pod vedením Mgr. Nováka a zamestnanca CVČ Alojza Cveka. Samozrejme nad
všetkými súťažami dohliadala

Prázdninová a letná činnosť
Činnosť v našom zariadení sa uskutočňovala aj počas prázdninových dní.
Počas tohoročných prázdnin sme zrealizovali celkovo 4 tábory:
a) Tábory s dennou dochádzkou (prímestské) počet - 4
1. Slniečko pod vedením Mgr. Evy Griglákovej a Bc. V. Kušnirákovej
2. Letný futbalový kemp pod vedením Mgr. Nováka a externistov(J.Krull, Š.Krull,
I.Hájovský, J.Hájovský)
3. Radosť pod vedením Bc. Kušnirákovej a Ing. Mgr. E. Griglákovej
4. Hokejbalový kemp pod vedením Milana Glevaňáka a Oskara Šlachtiča
Prímestské tábory boli zamerané na poznávanie histórie a prírodných krás nášho
okolia šport a kultúru.
Počet účastníkov: 145
do 15 rokov – 145
Z toho dievčatá: 62
Iná činnosť:
- Pedagogickí zamestnanci CVČ boli členmi odborných komisií pre súťaže a olympiády
vyhlasovaných MŠVV a Š SR
- pedagogickí zamestnanci školili vedúcich krúžkov v oblasti BOZP ale i vo vypĺňaní
pedagogickej agendy
- nepedagogickí zamestnanci na ekonomickom úseku sa pravidelne zúčastňovali školení
súvisiacich s ekonomickou oblasťou, rozpočtom, ochranou osobných údajov a pod.
Pre skvalitnenie činnosti budeme uplatňovať tieto postupy:

1. Pri zabezpečovaní aktivít zariadenia budeme brať do úvahy jednotný prístup k propagácií
jednotlivých aktivít – jednotný štýl propagácie ako aj podávanie informácií o zariadení.
2. Vyhodnotenia aktivít nášho zariadenia k 31. augustu.
3. Hľadať nové granty a finančné zdroje pre kvalitnejšie vybavenie aktivít počas hlavných
prázdnin.
4. Propagáciu záujmovej činnosť zabezpečiť v mesiaci jún pred ukončením školského roka
a august pred začatím nového školského roka s ponukou možnosti odovzdania vzdelávacích
poukazov.
Údaje o zamestnancoch CVČ a ich kvalifikácii:
V Centre voľného času pracovali v školskom roku 2013/2014 štyria pedagogickí zamestnanci,
vrátane riaditeľky CVČ. Okrem pedagogických pracovníkov v CVČ pracujú i ekonómka na celý
pracovný úväzok a účtovníčka na 0,5% pracovný úväzok a taktiež upratovačka na 0,75 % úväzok,
a od júla 2013 i údržbár na celý pracovný úväzok.
Krúžková činnosť tak bola riadená 4 internými pedagogickými a 15 externými pracovníkmi.
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Beáta Oravcová, riaditeľka CVČ
Mgr. Eva Grigláková, oddelenie prírodných vied a spoločenských vied
Mgr. Radovan Novák, oddelenie cudzích jazykov a športových hier
Bc. Viera Kušniráková, oddelenie športu a kultúry

Ekonomický úsek:
Ing. Zuzana Kuchárová, ekonóm, hospodár
Iveta Bartková, účtovníčka
Prevádzkový úsek:
Katarína Zavacká, upratovačka
Alojz Cvek, údržbár
e) Údaje o ďalšom vzdelávaní
Pedagogickí pracovníci si priebežne dopĺňali vzdelanie formou prednášok seminárov
a školení. Mgr. Grigláková a Bc. Kušniráková boli zaradené do kontinuálneho
vzdelávania. Mgr. Radovan Novák sa tiež zaradil do kontinuálneho vzdelávania, čím
ukončil pozíciu začínajúceho učiteľa.
Riaditeľka CVČ začala funkčné vzdelávanie.
Ekonómka a účtovníčka zariadenia sa pravidelne zúčastňovali školení a seminárov, ktoré
boli zamerané na zmeny v účtovných postupoch a novelizácii príslušných
zákonov týkajúcich sa rozpočtového hospodárenia a účtovných opatrení.
f) Údaje o aktivitách a prezentácii Centra voľného času na verejnosti
Viac ako 80% zo všetkých uskutočnených podujatí bolo venovaných aj
prezentácií zariadenia na verejnosti.
CVČ pravidelne propaguje svoje aktivity :
- na vlastnej internetovej stránke ako aj stránke mesta Kežmarok prezentujeme
aktivity CVČ a tiež projekty do ktorých sme zapojení.,
- v tlači :Podtatranské noviny, Noviny Kežmarok
- v Kežmarskej televízii prostredníctvom krúžku Malí redaktori
- pravidelne realizujeme prednášky a semináre pre učiteľov organizujúcich
súťaže SAŠŠ a predmetové a vedomostné súťaže a olympiády
- na výveskách Mestského informačného centra
- na informačných materiáloch v CVČ
- v rámci okresných a celomestských podujatí
- na nástenkách v budove alebo pred budovou CVČ
g) CVČ sa v šk. rok 2013/2014 zapojilo do projektu Ministerstva školstva pod názvom
„Detské dopravné ihrisko 2014“ , ktorý je zameraný na výučbu dopravnej výchovy žiakov
1. st. základných škôl okresu, ktorý je realizovaný na základe tematických plánov MŠVV
a Š SR o výučbe dopravnej výchovy na dopravných ihriskách. Do projektu sme pozvali 10
škôl okresu Kežmarok: ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok, ZŠ
Grundschule – Hradné námestie Kežmarok, ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Ľubica, ZŠ
Huncovce, ZŠ Vlková, ZŠ Vrbov, ZŠ Petzvalova Spišská Belá, ZŠ Štefánikova Spišská
Belá. Na daný projekt sme získali necelých 5 500 eur.

h) Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach CVČ:
Činnosť Centra voľného času prebieha pravidelnou formou v samotných
priestoroch budovy ako aj v prenajatých priestoroch škôl či iných organizácií za
dohodnutú úhradu na základe písomných zmlúv.
i) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ
ROZPOČET na obdobie r. 2014( viď príloha)

j) CVČ vo svojej činnosti dosahuje už tradične dobré výsledky vo všetkých oblastiach,
na ktoré zameriava svoju činnosť /pravidelná, príležitostná, klubová, letná a prázdninová
činnosť, organizovanie kultúrnych, technických a vedomostných súťaží a olympiád,
športových súťaží v rámci SAŠŠ/.
Zmena financovania CVČ zo strany štátu spôsobila riadny úbytok našich členov a sťažila
podmienky samotnej existencie CVČ vo vlastnej budove. Tým, že sa nám budova zväčšila
o jedno poschodie, zväčšili sa aj prevádzkové náklady, no rozpočet ostal nezmenený.
h) Vízia mestského CVČ v Kežmarku:
Od 1.1.2013 existujú fakticky v meste 4 CVČ, jedno mestské, dve pretransformované
strediská na školách a jedno cirkevné. Mesto sa však rozhodlo financovať len jedno –
pochopiteľne mestské. Lenže ostatné zakázať nemôže, a tak fakt, že je tu toľko krúžkov, plus
dve ZUŠ, deti využívajú hlavne mimoškolskú činnosť vo svojich školách, kde to majú
zadarmo, resp. za vzdelávací poukaz a krúžková činnosť im končí v podstate o 16.00h. Zatiaľ
čo v CVČ im vtedy začína...Preto ponímať CVČ do budúcna len ako školské zariadenia
orientované na krúžky nemá zmysel, tak toto zariadenie neprežije. Aj financovanie na počet
detí by bolo pre nás likvidačné. Našťastie nám Mesto posiela celý balík peňazí, ktorý dostane
na voľnočasové aktivity detí v meste od 5 do 15 rokov. Je to však stále málo, lebo CVČ
organizuje aj všetky športové súťaže, vedomostné a predmetové súťaže, olympiády a nie je
ich málo. Treba potom zarátať aj počet detí, ktorými sa počas roka zaoberáme a tých sú tisíce.

Záver:
Za doterajšiu priazeň a pomoc pri neformálnom vzdelávaní detí a mládeže v našom meste sa
chcem poďakovať v prvom rade zamestnancom CVČ a vedeniu mesta, ďalej všetkým rodičom,
ktorí nám veria a vedia oceniť prácu mimoškolského pedagóga, našim externým
vychovávateľom a vedúcim záujmových útvarov, a taktiež všetkým sponzorom, ktorí neváhali
prispieť na naše akcie či už sladkosťami, bagetami, loptami alebo inak. No a samozrejme našim
deťom bez ktorých, by naša existencia a naša práca nemala zmysel.

Napísala:
..........................................
Mgr. Beáta Oravcová
riaditeľka CVČ

Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Kežmarku dňa 26.9.2014
Stanovisko pedagogickej rady Centra voľného času v Kežmarku :
Pedagogická rada školského zariadenia odporúča
Rade CVČ v Kežmarku
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času Kežmarok
za školský rok 2013 / 2014

Za Pedagogickú radu:
.............................................
Podpis zástupcu PR

Prerokované v Rade CVČ v Kežmarku dňa 10.10.2014
Stanovisko rady CVČ Kežmarok :
Rada školy odporúča Mestu Kežmarok
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Kežmarok
za školský rok 2013 / 2014

...............................................
Mgr. Radovan Novák
predseda Rady CVČ Kežmarok

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Kežmarok
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ Kežmarok za školský rok 2013 / 2014

...............................................................
za zriaďovateľa

