Centrum voľného času, Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

SPRÁVA
o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach zariadenia
v školskom roku 2010/2011

Predložené: zriaďovateľovi dňa 22. októbra 2011
Zverejnené: na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy CVČ

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plán práce školského zariadenia na školský rok 2010/2011.
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení.
5. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ Snina.
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času v Snine za školský rok 2010/2011.

I.
a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školského zariadenia: Centrum voľného času
2. Adresa školského zariadenia: Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina
3. telefónne číslo: 057 7622418, 0944 422460
faxové číslo: 057 7622418
4. Internetová adresa: www.cvcsnina.estranky.sk
e-mailová adresa: cvcsnina@centrum.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
6. Vedúci zamestnanci školského zariadenia:
Meno a priezvisko
Ing. Ladislav Mihók

Funkcie
riaditeľ školského zariadenia

7. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o Rade školského zariadenia:
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času Snina bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 24. apríla 2008.
Funkčné obdobie začalo dňom 24. apríla 2008 na obdobie 4 rokov.
Členovia Rady školského zariadenia:
do 27.12.2010
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
Vlasta Ocetníková
Jana Demčáková
Ing. Jozef Savka
Ing. Ján Harmaňoš
Milana Jelová
Anna Pašeková
Mgr. Katarína Harmaňošová

Funkcia
predseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov
rodičov
zriaďovateľa

Funkcia
predseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov
rodičov

od 27.12.2010 do 23.6.2011
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meno a priezvisko
Vlasta Ocetníková
Jana Demčáková
Ing. Jozef Savka
Ing. Daniela Galandová
PhDr. Daniel Andráško
JUDr. Ladislav Aľušik
Milana Jelová
Mgr. Vladislav Mika
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od 23.6.2011
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meno a priezvisko
Vlasta Ocetníková
Jana Demčáková
Ing. Jozef Savka
Ing. Daniela Galandová
PhDr. Daniel Andráško
MUDr. Andrej Kulan
Milana Jelová
Mgr. Vladislav Mika

Funkcia
predseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov
rodičov

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2010/2011
V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnili dve zasadnutia rady školského zariadenia. Na
svojom prvom zasadnutí 30. septembra 2010 bol radou školského zariadenia prerokovaný
a schválený Výchovný program CVČ na školský rok 2010/2011 s jeho hlavnými cieľmi.
Súčasne rada prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2009/2010 a plán práce CVČ na školský rok 2010/2011 . Prerokovala
a vzala na vedomie Školský poriadok CVČ Snina v danom školskom roku 2010/2011 a vzala
na vedomie ukončenie členstva p. Anny Pašekovej v Rade ŠZ a kooptovanie Mgr. Vladislava
Miku za rodičov detí, žiakov a mládeže CVČ v Rade ŠZ.
Na druhom zasadnutí rady 5. mája 2011 bola hlavným bodom programu otázka
financovania školského zariadenia, o ktorej informoval riaditeľ CVČ Ing. Ladislav Mihók.
Súčasne si Rada ŠZ vypočula aj informáciu o činnosti CVČ za predchádzajúce obdobie a plán
aktivít na leto 2011. Materiály rade školského zariadenia na oboch zasadnutiach predkladal
prizvaný riaditeľ CVČ Ing. Ladislav Mihók.
V obidvoch prípadoch bola rada uznášania schopná, nakoľko bola prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov.

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školského zariadenia:
V CVČ pracovali ako poradný orgán riaditeľa dve predmetové komisie. Vzhľadom na
počet interných pracovníkov sú ich vedúcimi pracovníci jednotlivých oddelení - Vlasta
Ocetníková pre oddelenie kultúry, estetiky a spoločenských vied a Gabriela Lenartová pre
oddelenie športu a turistiky. Na pravidelných stretnutiach raz za dva mesiace sa venovali
rozoberaniu a riešeniu výchovno - vzdelávacích a metodických problémov spojených so
záujmovou činnosťou v CVČ. Priebežne počas celého školského roka vykonávali na svojich
oddeleniach poradenskú a metodickú činnosť pre externých pracovníkov CVČ.
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b) Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2010/2011 (§ 2 ods. 1 písm. b)

spolu

oblasť
Techniky a
informatiky

Prírodných
vied

Spoločenských
vied

Kultúry a
estetiky

Športu a
turistiky

Rodičia a
deti

Počet záujmových
útvarov

51

1

0

7

8

33

2

z toho vedené
internými pedagógmi

19

0

0

7

0

11

1

Počet členov
záujmových útvarov

715

16

0

114

86

473

26

z toho počet do 15
rokov

614

16

0

93

79

421

22

V školskom roku 2010/2011 pracovali v CVČ Snina traja interní pedagogickí
zamestnanci, dve oddelenia pod vedením dvoch interných zamestnancov a 27 externých
zamestnancov. Celkovo sme viedli 51 záujmových útvarov ( ďalej ZÚ ), pričom z uvedeného
počtu viedli:
- 19 záujmových útvarov interní zamestnanci
- 32 záujmových útvarov externí zamestnanci
Z hľadiska naplnenosti záujmových útvarov bolo k 15.9.2009 prihlásených 715 detí
a mládeže. Pri plánovaní pravidelnej činnosti sme vychádzali zo samotných záujmov detí
a mládeže, pričom tradične bol najväčší záujem o tanečné a športové krúžky. Medzi
najnavštevovanejšie patrili krúžky futbalové a volejbalové, tanečný krúžok HIP-HOP súboru
Mystic, mažoretky Maršálky, krúžky pohybových aktivít, ktoré vychádzajú z projektu BUBO
podporovaného MŠVVaŠ SR, uvedeného aj v POP na šk.rok 2010/2011. Krúžky boli
organizované tak, aby bol pokrytý záujem detí aj z hľadiska kapacitného. Bolo
zorganizovaných aj viacero príležitostných akcií, ako aj aktivity na letné prázdniny.

Vyhodnotenie činnosti ZÚ podľa jednotlivých oddelení
1. Oddelenie športu a turistiky – p. Lenartová
Činnosť oddelenia telovýchovy a športu vychádzala počas celého školského roka
z celoročného plánu práce oddelenia a taktiež zo záujmu žiakov a žiačok ZŠ , študentov
stredných škôl. Činnosť oddelenia telovýchovy a športu bola zameraná predovšetkým na
rozvoj telovýchovy a športu, k upevneniu fyzickej zdatnosti detí a mládeže.
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P r a v i d e l n á záujmová činnosť:
Na oddelení športu a turistiky začalo pracovať 32 záujmových útvarov, po 15.9.2010
pracovalo 33 záujmových útvarov. Z uvedeného počtu 19 externých pracovníkov viedlo 22
záujmových útvarov. Interní pracovníci viedli 11 záujmových útvarov. Všetky krúžky
pracovali podľa plánu záujmovej činnosti , ich činnosť bola pravidelná. Členovia športových
krúžkov reprezentovali svoju školu v rámci mestských športových a okresných súťaží , ktoré
organizovalo oddelenie telovýchovy a športu. Dochádzka členov do ZÚ bola dobrá.
V tomto školskom roku na oddelení telovýchovy a športu pracovali tieto záujmové útvary:
P.č.

Názov
interný

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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futbal
futbal III U15
futbal VI U14
futbal I U13
futbal IV U12
futbal V U11
futbal II U10
malý futbal
florbal
pohybové hry MŠ I
pohybové hry MŠ II
pohybové hry MŠ III
volejbal I
volejbal II
volejbal III
volejbal IV
volejbal V
mixvolejbal
šach
vybíjaná I
vybíjaná II
vybíjaná III
pasovačka
basketbal
kond. cvič. PILATES
kond. cvič. PILATES
roztlieskávačky I
roztlieskávačky II
mažoretky I
mažoretky II
karate I
karate II
cykloturistický

pedagóg
externý
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

vedúci
krúžku
Hreha
Kochan
Hunčár
Harvan
Šmajda
Miško
Kubalík
Mihók
Hreha
Mihók
Mihók
Mihók
Bakajsa
Bakajsa
Čus
Mika
Lenartová
Lenartová
Krivjančin
Lenartová
Mariničová
Fridrichová
Cap
Poliak
Lenartová
Lenartová
Lenartová
Lenartová
Sidorová
Sidorová
Galanda
Rosič
Pupiš

2. Oddelenia kultúry, estetiky a spoločenských vied – sl. Ocetníková
Školský rok 2010/2011 bol na oddelení estetiky a spoločenských vied pestrý a čo sa týka
záujmovej činnosti, aj bohatý.
P r a v i d e l n á záujmová činnosť:
Pravidelnú ZČ sme organizovali na základe vopred vypracovaných plánov práce
jednotlivých záujmových útvarov, podobne aj príležitostnú, avšak pri jej organizovaní sme
prihliadali aj na momentálny záujem a dopyt zo strany žiackej i učiteľskej verejnosti.
Na oddelení pracovalo celkom 18 záujmových útvarov:
P.č. Názov
interný
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

mládežnícky parlament
mladý žurnalista
dopravná výchova MŠ
babinec
rómsky klub I
rómsky klub II
zdravá kukučka MŠ
výtvarný I ZŠ
výtvarný II MŠ
tvorivé dielne MŠ
tanečný HIP HOP I
tanečný HIP HOP II
tanečný HIP HOP III
tanečný HIP HOP IV
ľudové tance detí
počítače I
down syndróm klub
detský klub Slniečko

pedagóg
externý
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

vedúci krúžku
Ocetníková
Ocetníková
Ocetníková
Ocetníková
Ocetníková
Ocetníková
Mihók
Buhajová
Zreláková
Dunajová
Karľa
Karľa
Karľa
Karľa
Drančáková
Bandurčin
Savková
Mihók

Z týchto osem ZÚ viedli interní pracovníci, 10 ZÚ pracovalo pod vedením externých
zamestnancov.
Pravidelná záujmová činnosť sa začala 1. 10. 2010. Členovia jednotlivých ZÚ sa spolu so
svojimi vedúcimi stretávali pravidelne – raz, resp. dvakrát až trikrát týždenne, s výnimkou
prázdnin. Nakoľko nášmu centru aj v tomto školskom roku chýbajú priestory tak na
pravidelnú záujmovú činnosť, ako aj na príležitostné akcie, vďaka ústretovosti riaditeľov škôl
a na základe dohody využívame priestory niektorých základných a materských škôl,
konkrétne ide o ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ na Ul. študentskej, ZŠ na Ul. budovateľskej, MŠ
na Ul. Dukelských hrdinov a MŠ na Ul. Kukučínovej. Veľkým pozitívom pre členov
mládežníckeho parlamentu bolo pridelenie priestorov v budove Mestského úradu v Snine.
Slávnostná „kolaudácia“ týchto priestorov sa uskutočnila 4. novembra 2010 za účasti
pozvaných hostí: Ing. Štefana Milovčíka, primátora mesta, Ing. Ladislava Mihóka, riaditeľa
CVČ a PaedDr. Daniela Andraška, riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetového strediska.
Pre neodkladné pracovné povinnosti sa za neúčasť ospravedlnil Ing. Michal Fečík, vydavateľ
Sninských novín, v ktorých sa pravidelne raz mesačne objavovala mládežnícka príloha pod
október 2011

názvom Boomerang. V nej si čitatelia mohli prečítať príspevky mladých žurnalistov na čele
so šéfredaktorkou Boomerangu Katarínou Kruľovou. Jednotlivé príspevky sa týkali
predovšetkým činnosti Mládežníckeho parlamentu mesta Snina, Stredoškolskej únie
Slovenska, ktorej aktívnymi členmi sú aj sninskí gymnazisti a života predovšetkým mladých
ľudí ako takých.
Veľký záujem aj v tomto školskom roku prejavili deti o hip-hop. Kolektív MYSIC pracoval
pod vedením Mateja Karľu. Tento kolektív sa prezentoval na oslavách Dňa mesta na
Sninských rybníkoch v septembri 2010. Priam veľkolepo sa v uplynulom školskom roku
prezentovali mažoretky Maršálky pod taktovkou Nikoly Sidorovej. V Snine boli žiadané pri
otváraní plesov a benefičných koncertov. Účinkovali takmer na každom mestskom podujatí
a podujatiach organizovaných centrom voľného času. Boli súčasťou kultúrneho programu pri
príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším, vystúpili v úvodnom ceremoniáli pri otváraní
zrekonštruovaných Rybníkov. Zúčastnili sa tiež dožinkových slávností v Belej nad Cirochou,
medzinárodného festivalu mažoretiek SWEET STRAWBERY v Prešove a Letného kempu
mažoretiek v Uliči. Svoju činnosť zavŕšili koncom augusta krásnou akciou Deň Maršálok.
Celkový počet vystúpení tohto kolektívu v tomto školskom roku: 22. Veľmi pekne pracovali
počas celého roka aj dva výtvarné krúžky. Výtvarné práce ich členov zdobia interiér CVČ
a boli vystavované aj v OC TESCO. Tí starší skrášlili vstup do budovy vymaľovaním jednej
vonkajšej steny. Tú druhú vymaľovala Bc. Michaela Rjabyová, ktorá bola toho času v našom
zariadení na absolventskej praxi. Aktívni a tvoriví boli aj členovia ďalších záujmových
útvarov: tvorivé dielne, ľudové tance, dopraváčik, babinec a dve skupiny Rómskeho klubu.
Práca v klube bola rôznorodá a pestrá, venovali sme sa činnostiam „z každého rožka troška“:
výtvarná a pracovná výchova, kultúrno-spoločenská výchova, športové aktivity, zábavné hry,
súťaže, vychádzky a podobne.

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského zariadenia ku dňu koncoročnej kvalifikácie
(§ 2 ods. 1 písm. g)

Stav k 28.2.2011
zamestnanci CVČ
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ***
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
- ostatní

Počet
Stav k 30.6.2011
Počet
5,33 zamestnanci CVČ
5,0
3
Z toho PZ*
3
Z počtu PZ
3
- kvalifikovaní
3
0
- nekvalifikovaní
0
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
2,33 Z toho NZ**
2,0
Z počtu NZ
0
- školský psychológ***
0
0
- špeciálny pedagóg
0
1
- upratovačky
1
1,33 - ostatní
1

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
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g 1) Zoznam pedagógov a ich aprobácia

Meno a priezvisko
Ing. Ladislav Mihók
Vlasta Ocetníková
Gabriela Lenartová

Oblasť činnosti
riaditeľ, šport a turistika, technika
kultúra, estetika a spoločenské vedy
šport a turistika

g 2) Odbornosť vedenia záujmových útvarov v školskom roku 2009/2010
Všetky záujmové útvary v CVČ sú vedené odborne.

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia ( §2
ods.1 písm. h)
V hodnotenom období sa vzdelávania nezúčastnil nikto, aj keď v súlade s plánom
kontinuálneho vzdelávania po súhlase zriaďovateľa sa ho mal zúčastniť Ing. Ladislav Mihók.
Pre nízky záujem pedagógov o vzdelávanie ( Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku ) a po
súhlase na pedagogickej rade bolo toto vzdelávanie presunuté a zahrnuté v Pláne
kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012.

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
i 1) Oddelenie telovýchovy a športu
P r í l e ž i t o s t n á záujmová činnosť:
Príležitostná záujmová činnosť oddelenia vychádzala v tomto školskom roku
predovšetkým zo záujmov detí a mládeže na základe dobrovoľnosti účasti na podujatiach.
Zvýšená pozornosť bola venovaná súťažiam vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. Prevážna časť
športových podujatí bola postupového charakteru ako napr: stolný tenis ZŠ a SŠ, futbal ZŠ a
SŠ, basketbal ZŠ a SŠ, volejbal ZŠ a SŠ, vybíjaná dievčat, futbal dievčat a pod. Športové
podujatia postupového charakteru boli organizované CVČ na základe poverenia Krajským
školským úradom v Prešove v spolupráci s jednotlivými strednými a základnými školami
v meste a obvode. Oddelenie športu a turistiky bolo v tomto školskom roku organizátorom
krajských majstrovstiev vo volejbale dievčat stredných škôl. Aj v tomto školskom roku sa
zorganizovali podujatia mestského charakteru. Veľmi obľúbeným podujatím sa stáva z roka
na rok mix volejbal žiakov a žiačok základných škôl a stredných škôl. Pre žiačky a žiakov 3.4. ročníka ZŠ bola zorganizovaná čoraz populárnejšia vybíjaná a aj v tomto školskom roku sa
zorganizoval v poradí už 9. ročník Miss športu pre základné školy. K mestským podujatiam
patria aj mix volejbal žiakov a žiačok základných škôl , mix basketbal dievčat a chlapcov ZŠ,
organizovanie už 6. ročníka mix futbalu pri príležitosti osláv MDD o putovný pohár riaditeľa
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CVČ. Oddelenie športu a turistiky v tomto školskom roku zorganizovalo na základe veľmi
pozitívnej odozvy a záujmu detí a mládeže 2. ročník dlhodobej ligy v šachu, za účasti 7 škôl
z okresu Snina a Humenného. Nakoľko liga bola úspešná nielen do kvality, ale aj do kvantity
počíta sa s jej organizovaním aj v budúcom školskom roku .Účasť na týchto podujatiach bola
dobrá .
Oddelenie TVŠ uskutočnilo v školskom roku 2010/2011 celkovo 42 podujatí s účasťou
1989 detí , 787 mládeže a 317 dospelých. Z toho pre stredoškolákov sa zorganizovalo 9
podujatí s účasťou 566 mládeže, 110 detí a 51 dospelých.
Údaje o aktivitách organizovaných školským zariadením
Športovo zábavné popoludnie RO Rybníky
Obvodné kolo v cezpoľnom behu
Mestské kolo vybíjaná
Liga v šachu
Obvodné kolo vo futbale SŠ
Mestské kolo vo vybíjanej
Mixvolejbal
Spoločensko zábavné popoludnie
Liga v šachu
Mix volejbal
Loptové hry
Liga v šachu
Predvianočný výlet do Košíc
Korčuľovanie RO Rybníky
Obvodné kolo v basketbale dievčat SŠ
Obvodné kolo v stolnom tenise žiačok SŠ
Liga v šachu
Návšteva plavárne v Humennom
Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ
Športové dopoludnie v športovej hale
Miss športu
Liga v šachu
Obvodné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ
Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ
Obvodné kolo vo volejbale dievčat SŠ
Obvodné kolo vo volejbale chlapcov SŠ
Mixvolejbal
Mixfutbal
Obvodné kolo v basketbale žiakov a žiačok ZŠ
Liga vo vybíjanej
Liga v šachu
Krajské kolo vo volejbale žiačok SŠ
OK v malom futbale najml. žiakov
Liga v šachu
OK v vo futbale st. žiakov
Obvodné kolo vo futbale dievčat ZŠ
Obvodné kolo v malom futbale chlapcov
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Dátum
12.09.2010
07.10.2010
15.10.2010
21.10.2010
03.11.2010
30.11.2010
12.11.2010
23.11.2010
25.11.2010
01.12.2010
28.12.2010
16.12.2010
20.12.2010
03.01.2011
20.01.2011
26.01.2011
25.01.2011
22.01.2011
27.01.2011
31.01.2011
11.02.2011
16.02.2011
17.02.2011
18.02.2011
22.02.2011
24.02.2011
01.03.2011
02.03.2011
11.03.2011
18.03.2011
22.03.2011
30.03.2011
15.04.2011
28.04.2011
20.04.2011
14.04.2011
15.04.2011

Obvodné kolo vo vybíjanej
Obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov ZŠ
Mixvolejbal
MDD v MŠ
Obvodné kolo vo futbale st. žiakov Jednota Cup
Mix futbal 6. ročník pri príležitosti MDD
Liga v šachu

19.04.2011
17.05.2011
18.05.2011
01.06.2011
02.06.2011
08.06.2011
17.06.2011

i 2) Oddelenie estetiky a spoločenských vied
P r í l e ž i t o s t n á záujmová činnosť:
V rámci príležitostnej ZČ sme sa na oddelení snažili o čo najaktívnejšie a najpestrejšie
využitie voľného času detí a mládeže rôznej vekovej kategórie. V tejto oblasti sme
organizovali podujatia zábavného a súťažného charakteru, ale aj vedomostné súťaže, výlety,
a spontánne akcie. Vytvárali sme priestor pre mladé talenty v oblasti výtvarno-umeleckej,
literárnej, speváckej, tanečnej a pod. CVČ bolo aj organizátorom obvodných kôl všetkých
predmetových olympiád a postupových súťaží, vyhlasovateľom ktorých je Ministerstvo
školstva SR.
Počet zorganizovaných podujatí: 40 + 16 OK predmetových olympiád a postupových
súťaží. Počet účastníkov spolu: 3 274, z toho počet detí 1 798, mládeže 615 a dospelých 861.
Na organizovaní viacerých podujatí sa veľmi aktívne podieľali členovia mládežníckeho
parlamentu a mladí žurnalisti. Išlo predovšetkým o podujatia venované mladým ľuďom –
napr. Ples mladých, Eko deň, Talk show bez kravát, Voľby pod 18, rockový koncert pri
príležitosti osláv Dňa študentstva, Benefičný koncert SRDCOM K SRDCU, Valentín
v uliciach mesta a pod. Členovia MP už od samotného svojho vzniku úspešne spolupracujú so
Slovenským výborom pre UNICEF a zapájajú sa do niektorých celonárodných zbierok, ako je
Týždeň modrého gombíka a predaj vianočných pohľadníc. Už po druhýkrát sa mladí ľudia
zapojili aj do celonárodnej zbierky nadácie Hodina deťom ULIČNICA . Okrem toho sú
členovia MP súčasťou viacerých komisií pri mestskom zastupiteľstve s hlasom poradným.
Novozvolenou predsedníčkou MP sa v októbri 2010 stala gymnazistka Simona Knížová.
Peknému záujmu zo strany detí, pedagógov i širokej verejnosti sa tešili aj ďalšie naše aktivity:
súťaže v aranžovaní vianočnej a veľkonočnej ikebany, výtvarné a literárno-umelecké súťaže,
spevácka súťaž Rómsky hlások, Najzručnejšia škola, Počítač a ja a iné. Výsledkom dobrej
spolupráce s materskými školami bolo hneď niekoľko vydarených akcií: Babke a dedkovi
z lásky – slávnostný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Mini play-back show a
výlet do observatória na Kolonické sedlo. Vzhľadom na naše priestorové možnosti sme veľmi
radi, že máme veľmi dobrú spoluprácu tak so základnými a materskými školami v meste,
Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine, Domom Matice slovenskej, Klubom
kultúry vysídlencov z vodárenskej nádrže STARINA, ako aj ďalšími organizáciami
a inštitúciami v našom meste. Naďalej pokračujeme aj v spolupráci so Správou NP Poloniny,
výsledkom čoho bola júnová okresná súťaž v Novej Sedlici pod názvom „NP Poloniny
a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach“.
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Údaje o aktivitách organizovaných školským zariadením
Účasť na Dňoch mesta Snina
Moje rodné mesto – výtvarná súťaž
Parlamenťácky čaj o piatej
Mesiac úcty k starším – návšteva dôchodcov
Tekvicové strašidlá
Babke a dedkovi z lásky – program pre starých rodičov
Návšteva plavárne v Humennom
Spoluúčasť na projekte Uličnica - UNICEF
Talk show bez kravát podujatie MP
Voľby pod 18 – aktivita MP
Návšteva divadelného predstavenie
Snehuliakiáda – zábavné dopoludnie pre deti
Vianočné variácie v aranžovaní
Tvorivá dielňa – výroba ozdôb, šperkov...
Deň nápadov
Šaliansky Maťko - recitačná súťaž
Ples mladých - 5. ročník mládežníckej zábavy
Valentín v uliciach mesta
Miss bábika – súťaž pre najmenších
Fašiangová diskotéka
Turnaj v hode šípkami
Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaž
Memoriál J. Mochorovčáka v šachu
Najzručnejšia škola – 1. kolo súťaže tvorivosti a zručnosti detí
Talent v akcii – Rómsky hlások – spevácka súťaž rómskych detí
Mini play-back show – súťaž pre deti MŠ
Veľkonočné aranžmá - súťaž pre žiakov ZŠ
Najzručnejšia škola – 2. kolo súťaže tvorivosti a zručnosti detí
Spoluúčasť na podujatí Míľa pre mamu
Počítač a ja – súťaž pre žiakov ZŠ
SRDCOM K SRDCU – 5. ročník benefičného koncertu
EKO DEŇ – podujatie v rámci Týždňa aktivít CVČ
Týždeň modrého gombíka – organizovanie zbierky UNICEF
Strom spolupráce – aktivita v rámci Týždňa aktivít CVČ
Duchnovičov Prešov - obvodné kolo v prednese poézia a prózy
Oslavy MDD – spoluúčasť na organizovaní osláv v meste Snina
Najzručnejšia škola – 3. kolo súťaže tvorivosti a zručnosti detí
NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – vedomostná súťaž
Rozprávanie o hviezdach – spoločensko-vedné podujatie pre deti
Návšteva klientov DSS v Osadnom pri príležitosti 50. výročia jeho
vzniku, garden party na záver školského roka pre členov MP a MŽ
Deň Maršálok - súťaž pre členky ZÚ

Dátum
12.09.2010
28.09.2010
07.10.2010
08.10.2010
25.10.2010
26.10.2010
07.11.2010
12.11.2010
19.11.2010
26.11.2010
08.12.2010
16.12.2010
20.12.2010
27.12.2010
28.12.2010
24.01.2011
29.01.2011
14.02.2011
21.02.2011
02.03.2011
03.03.2011
16.03.2011
17.03.2011
23.03.2011
29.03.2011
05.04.2011
13.04.2011
27.04.2011
07.05.2011
09.05.2011
13.05.2011
18.05.2011
19. a 20.05.2011
20.05.2011
27.05.2011
29.05.2011
30.05.2011
10.06.2011
14.06.2011
27.06.2011
28.08.2011

Vzhľadom na naše priestorové možnosti sme veľmi radi, že máme veľmi dobrú
spoluprácu tak so základnými školami v meste, Domom kultúry v Snine, Domom Matice
slovenskej, s klubom vysídlencov Starina, ako aj ďalšími organizáciami a inštitúciami
v Snine. Naďalej pokračujeme aj v spolupráci so Správou NP Poloniny, výsledkom čoho bola
október 2011

júnová okresná súťaž v Novej Sedlici pod názvom „NP Poloniny a MBR Východné Karpaty
v 101 otázkach a odpovediach“.
i 4) Organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a súťaží
Názov súťaže, olympiády
Technická olympiáda
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda v nemeckom jazyku
Matematická olympiáda Z5, Z9
Olympiáda v anglickom jazyku
Šaliansky Maťko
Geografická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Európa v škole
Biologická olympiáda C
Fyzikálna olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8
Biologická olympiáda E
Pytagoriáda P3, P4, P5
Pytagoriáda P6, P7, P8
Biologická olympiáda D

Termín uskutočnenia
11.11.2010
01.12.2010
20.01.2011
26.01.2011
20.01.2011
24.01.2011
09.02.2011
02.02.2011
04.03.2011
11.02.2011
16.03.2011
24.03.2011
06.04.2011
12.04.2011
18.04.2011
19.04.2011
26.05.2011

CVČ bolo v hodnotenom období na základe poverenia Krajským školským úradom
v Prešove organizátorom okresných kôl predmetových súťaž a olympiád základných škôl.
Boli zorganizované na veľmi dobrej organizačnej i odbornej úrovni. Súťaž Šaliansky Maťko
v prednese slovenskej povesti bola organizovaná v spolupráci s Okresným odborom Matice
slovenskej v Snine.
i 5) Spoluorganizovanie športových súťaží
Okresné kolá športových súťaží žiakov ZŠ a SŠ organizuje CVČ Snina v spolupráci so
školami obvodu Snina na základe vzájomnej dohody a možnosti jednotlivých škôl.
Spoluorganizátorom iných športových súťaži CVČ v hodnotenom období nebolo.

i 6) Spoluorganizovanie iných akcií
Názov súťaže
Týždeň Modrého gombíka - UNICEF
Hodina deťom
Predaj vianočných pohľadníc - UNICEF
NP Poloniny v 101 otázkach
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Termín uskutočnenia
19. – 20.05.2011
december 2010
december 2010
10.06.2011

j) Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu
Infovek
Pohybové aktivity Bubo

Termín začatie
realizácie projektu
2004
2009

Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky
Realizuje sa
Realizuje sa

CVČ sa v hodnotenom období nezúčastnilo žiadnych iných projektov.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1
písm. l)
CVČ Snina sídli od 1.1.2009 na základe Zmluvy o prenájme v priestoroch MŠ na Ul.
Kukučínovej v Snine, kde má v prenájme dve kancelárske miestnosti, miestnosť pre
spoločensko – vednú oblasť, priestory pre pracovno – technickú oblasť, dve šatne, kultúrno –
spoločenskú miestnosť, sociálne zariadenia pre personál ako aj pre deti a mládež. Vzhľadom
na to, že činnosť CVČ v ZÚ sa vykonáva v popoludňajších hodinách, využívajú sa na činnosť
voľné priestory nielen v CVČ Snina, ale aj základných škôl v meste Snina. Na športovú
činnosť sa využívajú priestory telocviční ZŠ Študentská Snina, ZŠ Budovateľská Snina a ZŠ
P.O. Hviezdoslava Snina. Svoju krúžkovú činnosť realizuje CVČ aj v priestoroch telocvične
ZŠ s MŠ v Zemplínskych Hámroch. Okrem týchto priestorov boli využívané aj priestory
mesta Snina a to v MsŠH a DK, kde sa realizovala hlavne príležitostná činnosť CVČ
a priestory Dómu Matice slovenskej v Snine.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia (§ 2 ods. 1 písm. m).
Na rok 2009 malo CVČ schválený rozpočet vo výške 106 461 EUR. Z uvedenej sumy bolo
98 232 EUR od zriaďovateľa na bežné výdavky. Z toho sú vlastné príjmy ( školné ) vo výške
3154 EUR, 6633 EUR z KŠÚ Prešov na olympiády a športové súťaže a 1 596 EUR na
vzdelávacie poukazy.
Finančné prostriedky ( v tis.) boli v roku 2010 použité na:
Mzdy
Odvody
Odstupné
Náhrada mzdy za PN

Ostatné služby

44 440 €
15 301 €
503 €
0€
15 783 €

525 € (teplo, voda, energia, tel.)
Prevádzka
Výpočtová technika
2 726 €
Materiál
11 537 €
Nájomné
4 428 €
Údržba
2 603 €
Cestovné
744 €
Spolu
98 590 €
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Z
toho
externým

dohody 10 167 €

Príjmy :
Olympiády

6 415 €

Úroky
Školné
Spolu:
Vzdelávacie poukazy

6€
3 504 €
9 925 €
1 596 €

Použitie:

cestovné
telefón
materiál
stravné
dohody
služby

386 €
8€
762 €
2239 €
3020 €
0€
6 415 €

o) Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2
ods. 1 písm. o).

SILNÉ STRÁNKY
à Kvalifikovaný, odborne zdatný
a skúsený pedagógovia
à Vysoká odbornosť externých vedúcich
ZÚ
à Skúsení nepedagogickí zamestnanci
à Dobré skúsenosti so zapájaním sa do
projektov
à Dobrá úroveň umeleckých súborov
à Mládežnícky parlament mesta Snina

PRÍLEŽITOSTI
à Zlepšenie financovania
à Čerpanie fondov EÚ
à Podchytenie záujmovej činnosti na
školách a v iných organizáciách
à Rozvoj a využitie dobrovoľníckej práce
à Nové oblasti záujmovej činnosti, najmä
prírodoveda, environmentálna výchova a
technika
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SLABÉ STRÁNKY
à Pretrvávajúce problémy s priestorovými
možnosťami pre krúžkovú činnosť ZÚ
à Menej rozvinutá oblasť prírodovedy
a techniky
à Nedostatok finančných prostriedkov
z iných zdrojov

RIZIKÁ
à Absencia pravidiel financovania CVČ
à Nejasné legislatívne podmienky v oblasti
práce s mládežou a dobrovoľníctva
à Menší záujem mladých o organizovanú
záujmovú činnosť

II. Ďalšie informácie o školskom zariadení, ktoré môže správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Centrá voľného času sú jednými z najvýznamnejších činiteľov realizácie starostlivosti
spoločnosti o deti a mládež v ich voľnom čase. V súlade so Zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, Zákonom NR
SR č. 245/2008 Z.z. vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a
zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, mládeže
a rodičov. Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovnovzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého
kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
CVČ poskytuje v rámci svojich možností sebarealizácie detí a mládeže cestou
uspokojovania ich nárokov na oddych, relaxáciu, zábavu a rozvoj záujmov v oblasti kultúry a
umenia, spoločenskej výchovy, jazykového vzdelávania, telovýchovy, športu a informatiky,
pričom kladie dôraz najmä na:
a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,
b) rozvoj informačných a poradenských služieb pre deti a mládež,
c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
problematikou voľného času detí a mládeže v obci a regióne v záujme účinného napĺňania
miestnej i regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže
pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.
CVČ sa snažilo do svojej činnosti implementovať prioritné úlohy zhrnuté v Pedagogickoorganizačných pokynoch Ministerstva školstva SR na školský rok 2010/2011.
Organizačne bola činnosť CVČ rozdelená na oblasti, ktoré pokrývajú záujmovú činnosť a
to:
a)
b)
c)

Oblasť kultúry, estetiky a spoločenských vied
Oblasť telesnej výchovy a športu
Oblasť techniky a prírodných vied

Činnosť CVČ sa uskutočňuje formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej činnosti. Pod
pravidelnou záujmovou činnosťou rozumieme prácu záujmových útvarov (krúžkov, klubov
a súborov), ktorá sa pravidelne opakuje počas celého školského roka. Tvorí základ činnosti
CVČ. V rámci príležitostnej záujmovej činnosti je CVČ organizátorom jednorazových
a cyklických podujatí pre deti, mládež i širokú verejnosť. Spontánna záujmová činnosť je
modernou formou práce s mladými ľuďmi, ktorým sa poskytne priestor na realizáciu záujmov
a oddych a neurčuje sa náplň činnosti – mladí si ju tvoria sami. Okrem toho sa CVČ
prezentuje aj táborovou činnosťou, v čase letných prázdnin.
b) Voľnočasové aktivity školského zariadenia (§ 2 ods. 2 písm. b)
Spontánna činnosť
Pri CVČ funguje Mládežnícky parlament mesta Snina, ktorý sa aktívne zapája do diania
v meste. Náklady, spojené s prevádzkou parlamentu znáša MP sám ako aj v spolupráci
s mestom Snina a CVČ Snina. Jeho prácu prezentuje zorganizovanie 5. ročníka Plesu
mladých v Snine, organizovanie zbierok UNICEF a ďalšie aktivity, spomenuté už vo
vyhodnotení činnosti jednotlivých oddelení.
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Letná činnosť
Centrum voľného času Snina aj počas letných mesiacov pripravilo pre prázdninujúce deti
a mládež niekoľko zaujímavých podujatí. Celkovo sa ich v mesiaci júl zúčastnilo 50 a to
nielen doma, ale aj v zahraničí.
Chorvátsko - letný pobytový tábor pri mori
V dvoch termínoch a to od 24.06. do 03.07.2011 sme v spolupráci s Down syndróm
klubom v Snine zorganizovali na Makarskej riviére v Tučepi pobyt pre 18 detí a 22
dospelých, ktorého sa zúčastnili aj deti z nášho krúžku DSK spolu s ich rodičmi. V termíne od
05.08. – 14.08.2011 sme opätovne na Makarskej riviére v Tučepi zrealizovali letný pobyt pre
24 detí, mládeže a dospelých, členov a nečlenov ZÚ CVČ.
Letný futbalový kemp Slavonice
V termíne od 15.7.2011 do 22.7.2011 sa v Slavoniciach v Českej republike zrealizoval pre
18 chlapcov z futbalových ZÚ CVČ v Snine letný futbalový kemp, ktorého sa spolu
s účastníkmi zúčastnili aj traja pedagogickí vedúci. Sústredenie viedol externý pracovník
CVČ Snina p. Hunčár a kemp bol zameraný hrovou formou na rozvoj motorických schopností
chlapcov a herných činnosti jednotlivca. Súčasne účastníci absolvovali aj množstvo
voľnočasových aktivít v prírode ( výlety do blízkeho okolia v Rakúsku a v Čechách ) ako aj
záverečné relaxačné cvičenia v Aquaparku v Poprade.
Ulič – odborné sústredenie mažoretiek
V termíne od 26.8.2011 do 28.8.2011 sa v krásnom prostredí detského rekreačného
zariadenia obce Ulič realizovalo letné odborné sústredenie mažoretiek Maršálok, ktorého sa
zúčastnilo 10 dievčat ZÚ spolu s dvoma pedagogickými vedúcimi. Sústredenie viedla externá
pracovníčka CVČ Snina sl. Sidorová.
Deň Maršálok
Pod týmto názvom sa uskutočnila ešte počas letných prázdnin aj súťaž mladých mažoretiek
v sólo a duo prezentáciách. 28. augusta sa stretlo 16 dievčat v priestoroch Domu kultúry
v Snine, aby súťažili v čoraz populárnejšom mažoretkovom športe.
Detský letný pobytový tábor na chate Alexander na Rybníkoch v Snine, ako aj Mestský
tábor s dennou dochádzkou v termíne júl 2011 sme pre nízky záujem detí nerealizovali.
c) Spolupráca školského zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom
a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)
Spolupráca s rodičmi, ktorí sú zastúpení Rodičovským združením pri CVČ má pre obidve
strany veľký prínos. V hodnotenom období však táto ešte stále výrazne zaostáva za
možnosťami. Spoluprácu, ktorá si za cieľ kladie :
o partnerstvo rodičov, pedagógov, detí a mládeže v CVČ,
o dať hlas rodičom v rozvoji výchovno-vzdelávacej aktivity CVČ
o zabezpečiť ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa
s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
o ochrana záujmov rodičov týchto detí vyplývajúcich z prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí,
o ochrana pedagógov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu,
bude potrebné aj v ďalšom období vylepšovať a ešte viac sfunkčniť.
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d) Vzájomné vzťahy medzi školským zariadením a deťmi alebo žiakmi, rodičmi
a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní
v školskom zariadení podieľajú
CVČ je súčasťou širokého spektra štátnych i neštátnych subjektov, ktoré realizujú výchovu
a vzdelávanie vo voľnom čase deti a mládeže. Vzhľadom na charakter svojej činnosti zaujíma
v tomto spektre vedúce postavenie, čo ho predurčuje k tomu, aby iniciovalo vytváranie
predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou
voľného času v meste a regióne. Cieľom je vytvoriť spoločné postupy, deľbu práce,
kooperáciu a koordináciu v meste a regióne v záujme účinného napĺňania lokálnej
i regionálnej politiky voči mladej generácii.
CVČ spolupracovalo pri realizácii záujmovej činnosti so základnými a strednými školami
okresu Snina, s MFK Snina pri ZŠ, Ul. Budovateľská v Snine, volejbalovým klubom ŠK
Skóre Snina, volejbalovým klubom MVK v Snine, Pedagogicko-psychologickou poradňou,
Vihorlatským osvetovým strediskom, Maticou Slovenska, Rusínskou obrodou na Slovensku,
Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom mesta Snina, ICM Snina a Humenné, Radou
mládeže Prešovského kraja a mestom Snina.
V rámci metodických aktivít spolupracovalo CVČ Snina s Iuventou Bratislava,
organizáciou Ministerstva školstva SR, ktorá zhromažďuje a spracováva informácie o činnosti
rôznych subjektov, aktívnych v oblasti práce s deťmi a mládežou v Slovenskej republike
a v zahraničí, zabezpečuje rozvoj práce s deťmi a mládežou formou výskumných
a vzdelávacích aktivít a podporuje mobilitu deti a mládeže a prácu s deťmi a mládežou na
medzinárodnej úrovni.
Prerokované: v pedagogickej rade a v rade školského zariadenia
Vypracoval:

Ing. Ladislav Mihók
riaditeľ CVČ
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