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Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti CVČ Trstená za školský rok
2016/2017

––––––––––––––––––––predseda Rady školy

–––––––––––––––––podpis

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Trstená
schvaľuje - neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti CVČ Trstená za školský rok
2016/2017

–––––––––––––––––––––za zriaďovateľa

Vypracovali:
Ing. Zdenka Abrahamová – riaditeľka
Silvia Kompanová – vedúca spojených oddelení TVaŠ a SPV
Mgr. Stanislav Pňaček – predseda RŠZ pri CVČ Trstená
Erika Ťapajová – ekonomický zamestnanec 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) Vyhodnotenia plánu práce spojeného oddelenia za školský rok 2016/2017.
4) Informácia o činnosti Rady školy pri CVČ Trstená
5) Organizačné zabezpečenia a vyhodnotenia príležitostnej a spontánnej činnosti
CVČ
6) Zápisy z jednotlivých pracovných porád a pedagogických rád
7) Výchovný program CVČ

2

I. Informácie, ktoré musí správa obsahovať
a/ Základné identifikačné údaje o zariadení:
1. Názov zariadenia:
2. Adresa zariadenia:
Fax:
4. e-mailová adresa:
5. webová adresa :
6. Zriaďovateľ:
7. Vedúci zamestnanci zariadenia:

Centrum voľného času Trstená
Námestie M.R.Štefánika 438/27, 02801 Trstená
043/ 5392 129
cvc@cvctrstena.sk
www.cvctrstena.sk
Mesto Trstená, ul. Bernoláková 96/8
Ing. Zdenka Abrahamová – riaditeľka

8. Údaje o Rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch zariadenia:
8.1) Údaje o rade školského zariadenia, stručná správa o činnosti RŠZ pri CVČ
Trstená :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Mgr. Stanislav Pňaček
Bc. Lýdia Hrubcová
Erika Ťapajová
Ing. Ľudmila Kostolná
Katarína Šefčíková
Mgr. Miloš Gallo
Mgr. Peter Žatko
Mgr. Andrea Motýľová
Tatiana Letašiová

Funkcia
Predseda
Tajomník
Podpredseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Zvolený/delegovaný/ za
pedagogických zaestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
Zriaďovateľa
Zriaďovateľa
Zriaďovateľa
Zriaďovateľa
Rodičov
Rodičov

Počas školského roka 2016/2017 skončilo funkčné obdobie rady školského zariadenia(ďalej RŠZ),
ktorá bola kreovaná v roku 2012.
Ešte pôvodná RŠZ sa stretla 13.9.2016. Na RŠZ boli prerokované a schválené dokumenty, tak ako
určuje školský zákon. Riaditeľka CVČ Trstená Ing. Zdenka Abrahamova informovala prítomných
členov o štatistických údajoch na školský rok 2016/2017. Predseda RŠZ Mgr. Stanislav Pňaček
zhodnotil uskutočnený projekt Športfest 2016 a prímestské tábory, ktoré organizovalo CVČ Trstená
počas letných prázdnin. Predseda OZ MÁŠA Mgr. Andrea Motýľova konštatovala, že združenie
bolo prvýkrát poberateľom 2 % z daní a výsledná suma bola uspokojivá. Predseda RŠZ poďakoval
všetkým za ochotu zúčastňovať sa stretnutí RŠZ počas celého funkčného obdobia a RŠZ sa
v takomto zložení stretla posledný krát.
Dňa 14.10 2016 sa konalo ustanovujúce zasadnutie novej RŠZ pre funkčné obdobie 2016-2020.
Do rady školského zariadenia pri CVČ Trstená bolo zvolených a delegovaných 9 členov. Za
zamestnancov CVČ Trstená je Mgr. Stanislav Pňaček, Bc. Lýdia Hrubcová a Erika Ťapajová. Za
rodičov je Mgr. Andrea Motýľová a Tatiana Letašiová. Za poslancov je Mgr. Peter Žatko a Mgr.
Miloš Gallo. Za zriaďovateľa je Ing. Ľudmila Kostolná a Mgr. Katarína Šefčíková.
Za predsedu RŠZ bol zvolený Mgr. Stanislav Pňaček.
Nasledujúce stretnutie RŠZ sa konalo 04.07.2017.
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Predseda RŠZ informoval o príležitostných akciách za školský rok 2016/2017, ktorých bolo za
posledné roky najviac, boli tradičné aj nové a hlavne veľmi pestré. Ďalej predseda RŠZ predstavil
prímestské tábory, ktoré sa budú konať počas letných prázdnin. Taktiež informoval o novej
legislatíve ohľadom vzdelávacích poukazov, ktorá veľmi komplikuje a ochudobní rozpočet CVČ
Trstená.
Ekonómka Erika Ťapajová informovala, že združenie OZ MÁŠA bolo po druhýkrát poberateľom 2
% z daní a výsledná suma presiahla dvojnásobok oproti minulému roku.
Na RŠZ nasledovala diskusia o rôznych témach ohľadom života CVČ Trstená.
8.2) Pedagogická rada:
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci interní pedagogickí
pracovníci. Na svojich zasadnutiach prerokúvajú nasledovné problematiky:
- plány práce jednotlivých oddelení,
- celoročný plán práce,
- výchovný program,
- školský poriadok,
- metodickú činnosť,
- hospitačnú činnosť
- pravidelnú záujmovú činnosť – poplatky za krúžky a ich zameranie, rozvrh hodín, počty
detí, poistné členov záujmovej činnosti,
- príležitostnú záujmovú činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia,,
- organizačný poriadok,
- vnútorný poriadok,
- pracovný poriadok,
- podmienky tvorby sociálneho fondu a jeho a čerpania
- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti.
V školskom roku 2016/2017 zasadala pedagogická rada 10 – krát podľa plánu pracovných
porád, čo je jeden krát mesačne.
-

-

-

september 2016 – /vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti, štatistické výkazy,
legislatíva, BOZP, príprava výchovných plánov, registrácia členov CVČ , prerokovanie
plánu práce, vnútorný poriadok, školský poriadok, výchovný program a výchovný plán,
príprava príležitostných podujatí, rozvrh záujmovej činnosti, závery z kontrolnej činnosti..
Vyhodnotenie realizovaného projektu KIA motors Slovakia, nábor členov do ZÚ a
spolupráca so školami v meste, plán podujatí na prvé 3 mesiace školského roka 2017/2018.
Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov - Plán vzdelávanie predkladaný na schválenie
zriaďovateľovi CVČ
október 2016 - zahájenie záujmovej činnosti , plán podujatí, informácie z porady v Žiline organizovanie súťaží a olympiád - termínovníky, plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti poučenie s rozpisom, rozvrh záujmovej činnosti, rodičovské poplatky za ZÚ, projektová
činnosť, rozvrh služieb, oboznámenie s vnútornou smernicou na vypisovanie triednych kníh
november 2016 – vyhodnotenie podujatí, plán aktivít, príprava Mikulášskych slávností,
organizovanie súťaží a olympiád, čerpanie rozpočtu, rozpis zodpovednosti za aktualizovanie
web stránky a vitríny CVČ, príprava karnevalových masiek, spolupráca so školami pri
organizovaní súťaží
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-

-

-

-

-

-

november 2016 - inventarizácia majetku, menovanie komisií rozdelenie úloh na tvorivé
dielne k Mikulášskym slávnostiam, príprava programu na zimné a novoročné prázdniny,
čerpanie dovoleniek.
December 2016 - vianočné a novoročné prázdniny - organizácia prázdninových podujatí propagácia aj na mestskej webovej stránke, vyhodnotenie uskutočnených akcií a podujatí
Január 2017 – vyhodnotenie a kontrolná činnosť za I. polrok školského roka 2016/2017,
plán podujatí, víkendové podujatia, projektová činnosť - zámer, polročné prázdniny,
karnevalová sezóna a požičiavanie masiek, súťaž Chlapci a dievčatá z jednej lavice, príprava
na oslovenie verejnosti na darovanie 2% z daní.
február 2017 – riaditeľka CVČ predložila správu o kontrolnej činnosti za I. polrok
školského roku 2016/2017, rozdelenie úloh na pripravované podujatia, rodičovské poplatky,
sociálny fond - pravidlá tvorby a čerpanie, čistota pracovného prostredia, príprava na Deň
tradícií
Marec 2017 - vyhodnotenie podujatí, Deň tradícií, projektová činnosť - predloženie
projektov - neúspešné, predloženie projektov na mesto Trstená - zámer, plán podujatí,
príprava miestnosti na voľby, výber rodičovských poplatkov, priebeh burzy
Máj 2017 – príprava projektu Deň rodiny, informácia o schválení projektu vo výške 300 Eur
- samospráva mesta Trstená, predloženie a schválenie Správy o hospodárení organizácie za
rok 2016 , príprava podujatí, finančné zabezpečenie záverečných stretnutí ZÚ, uzatváranie a
kontrla triednych kníh, hospitačná činnosť
Jún 2017 – MDD, Športfest, úprava pracovnej doby na mesiac jún, kontrola prípravy
prímestských táborov, rozdelenie služieb, čerpanie dovoleniek, propagácia letnej činnosti,
cyklistické výlety pre jednotlivé ZŠ

Pedagogická rada sa na svojich zasadnutiach zaoberá aj odmeňovaním zamestnancov, tvorbe kritérií
na OP a prehodnocuje prideľovanie osobných príplatkov. V školskom roku 2016/2017 boli
zamestnanci prevažne celoročne bez pridelených osobných príplatkov a bez odmien. Na týchto
rokovaniach je pravidelne vyhodnocovaná aj príležitostná činnosť CVČ, robí sa ich analýza
a prijímajú sa opatrenia k ďalšej činnosti. Prehodnocuje sa materiálno-technické zabezpečenie
činnosti, prijímajú sa návrhy na organizačné opatrenia a celková činnosť CVČ vrátane
kontinuálneho vzdelávania zamestnancov.

8.3) Gremiálna rada:
Gremiálnu radu CVČ tvorí riaditeľka, predseda RŠZ a ekonómka CVČ a vedúca spojených
oddelení .
V školskom roku 2016/2017 sa gremiálna rada zišla spolu 4 krát podľa plánu gremiálnych porád,
ktorý je súčasťou plánu práce na školský rok. Na svojich rokovaniach sa zaoberala hospitačnou
činnosťou, plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, organizačno - materiálnym
zabezpečením podujatí, rozpočtom CVČ, kontrolnou činnosťou a novými aktivitami Centra.
Riešené boli pripomienky zamestnancov a prerokovali sme plnenie Koncepcie rozvoja CVČ na
roky 2014 – 2019. Osobitný dôraz sme kládli na zabezpečenie vlastných príjmov, či už vo forme
sponzorského, 2%- z dane, rodičovským poplatkom a príjmom z inej činnosti - napr. zapožičiavanie
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karnevalových kostýmov, organizovanie Burzy ošatenia pre verejnosť, dobrovoľného príspevku v
rámci konania Dní tradícií a tiež príspevkom z projektovej činnosti.
b) Údaje o žiakoch zariadenia za školský rok 2016/2017
Centrum voľného času malo k 15.09.2016 spolu 72 záujmových útvarov rozdelených do
jednotlivých oblastí nasledujúco :
Zameranie ZÚ :
Jazykové ZÚ
Spoločensko-vedné
Prírodovedné
Kultúra a umenie
Telovýchova a šport
Informatika
Rodičia a deti
Ekologická výchova
Turistické a branné športy
Spolu :

Počet ZÚ :
7
12
7
8
28
4
2
1
3
72

Počet členov :
98
157
93
121
422
46
22
15
57
1031

Počet nahlásených členov k 15.09.2016 : 941, z toho 645 do 15 rokov a 296 nad 15 rokov. Počet
externých dobrovoľných zamestnancov k 1.10.2016: 33, počet externých zamestnancov ako
vedúcich ZÚ - na dohodu o pracovnej činnosti - 0. Interní pedagogickí zamestnanci – v prepočte na
úväzok v počte 5 / vrátane riaditeľky CVČ/ – viedli spolu 28 záujmových útvarov.
V priebehu septembra a októbra 2015 sa počet zapísaných žiakov navýšil na 986 žiakov.

Tabuľka počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov na ZÚ v CVČ na školský rok 2016/2017
podľa jednotlivých organizácií :
Škola/ klub...
ZÚ na GMH
ZÚ na ZŠ POH
ZÚ na ZŠ R. Dilonga
Kolky
Hasiči
Interné ZÚ v CVČ
Mixer
Florbal - starší žiaci
Spolu prijatých VP k 25.09.2016 :

Počet uplatnených VP
455
62
177
52
14
36
25
6
827

Podľa protokolu odoslaného k 25.09.2016 na MŠ SR všetci žiaci v predchádzajúcom
školskom roku splnili podmienku dotácie na VP, teda absolvovali 60 hodín záujmovej činnosti.
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Tabuľka k počtu detí – delená podľa dochádzajúcich a miestnych k 30.09.2016:
Obec:
Brezovica
Čimhová
Habovka
Hladovka
Liesek
Nižná
Podbiel
Suchá Hora
Trstená
Tvrdošín
Oravský Biely Potok
Vitanová
Zábiedovo
Zuberec
Okres NO
Okres DK
Spolu :

Spolu:
31
15
24
11
66
42
13
12
531
74
11
32
26
19
33
46
986

c) Záujmové útvary CVČ v školskom roku 2016/2017
Pravidelná záujmová činnosť - práca v záujmových útvaroch, ktoré sa uskutočňujú podľa
typu záujmového útvaru – 1-krát, 2-krát týždenne. Záujmové útvary boli rôzneho zamerania a
pracovali nielen v prenajatých priestoroch CVČ, ale aj v telocvičniach a triedach jednotlivých
základných a materských škôl v Trstenej, na GMH Trstená a vo Vitanovej .

V tomto školskom roku bolo najviac športových ZÚ.
V školskom roku 2016/2017 pracovalo spolu 72 záujmových útvarov, z toho 28 interných a
44 externých krúžkov.
Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, ich počet v ZÚ sa určoval na
základe:
- materiálneho vybavenia
- priestorových podmienok
- náročnosti krúžku
- finančného zaťaženia
- internej smernice k vedeniu záujmových útvarov
Podľa internej smernice bola v školskom roku 2016/2017 udelená výnimka z počtu členov v ZÚ
spolu v 6 záujmových útvaroch /1x posilňovanie - Neubauerová, 1 x chemický ZÚ- p. Gerová, 2 x
počítače - J. Gregor, Neubauerová, 1 x prírodovedný - p. Šlesárová, 1 x programovanie - p.
Marasová/.
Všetky ZÚ boli v školskom roku spoplatnené výškou rodičovského príspevku 12,00 € / dieťa / rok,
v zmysle VZN mesta Trstená.
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Všetci externí zamestnanci boli dobrovoľnými zamestnancami CVČ a financie rozpočtované na ZÚ
boli použité len na materiálno-technické zabezpečenie činnosti v záujmovom útvare na základe
počtu uplatnených vzdelávacích poukazov, prípadne na zabezpečenie výchovno-vzdelávacích
exkurzií, výletov alebo súťaží.

d) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov zariadenia.
K 1.10.2016 bolo v pracovnom pomere CVČ spolu 5 interných pedagogických zamestnancov z
toho 5 plne kvalifikovaných na CVČ, jeden ekonomický zamestnanec na plný úväzok a jeden
zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti – správca PC siete.
e) Údaje o príležitostných akciách a prezentácii zariadenia na verejnosti

Názov akcie

Dátum konania

21.09.2016
23.09.2016
26.-30.09.2016
26.,27.,29.9.2016
30.09.2016
04.10.2016
07.10.2016
08.10.2016
14.-15.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
31.10.2016
28.10.2016
07.11.2016
09.11.2016
12.11.2016
14.11.2016
16.-17.11.2016
19.11.2016
18.-19.11.2016

Počet
účast
níkov
37
200
175
70
26
19
29
11
10
12
11
16
44
14
15
11
37
26
60
11

Divadielko Janko a Marienka
Chocolatte day
Divadelný týždeň
Hra v kocke
Listové jesenné tvorenie
Tvorivo a hravo
S loptou ma baví svet
Relax sobota
Ml. parlament v Žiline
Cyklovýlet
Relax sobota
Hokejbalový turnaj
Výlet -Liptovská Osada Gothal
Roppe skipping
Rodičia a deti v CVČ - maľovanie inak
Hip-hop workshop v Dolnom Kubíne
Roppe skipping
Noc v CVČ
Florbalový turnaj
Štyri ročné obdobia v súhvezdiachnávšteva krajskej hvezdárne v KNM
Šport hrou - turnaj vo vybíjanej
Roppe skipping
Mikuláš pre všetkých
Tanculienka na snehu
Relax sobota
Spoznávame nepoznané - Dolný Kubín
Výlet do Zuberca, sánkovanie a kúpanie
Rodičia a deti v CVČ

Mestská knižnica
ŠKD
Ml. parlament
OZ MÁŠA
MLP a mesto Trstená
-

25.11.2016
28.11.2016
04.12.2016
05.12.2016
10.12.2016
16.12.2016
17.12.2016
24.11.2016

22
38
500
15
9
14
14
12

Mesto Trstená
OZ MÁŠA
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Partner

Vianočný turnaj vo florbale
Novoročný turnaj vo futbale
Šport hrou
Novoročný turnaj vo vybíjanej
Snehovica pod Hálečkovou
Výlet do Zuberca
Sánkovanie pod Hálečkovou
Snowman z Legolandie
Rodičia a deti v CVČ
Korčuľovanie v Tvrdošíne
Relax sobota
Výlet na Roháče
Sánkovanie na Bubeníku
Snehové farbičkovo
Priateľský turnaj vo vybíjanej
Chlapci a dievčatá z jednej lavice
Sánkovanie Bubeník
Karneval pre najmenších
Tvorivá dielňa Valentínska
Valentínska tvorivá dielňa
Výstava Najkrajšia Valentínka
Manželské stretko-Národný týždeň
manželstva
Nebezpečná misia
Relax sobota
Fašiangová noc v CVČ
Anglický prímestský tábor
Jarné prázdniny - Alba hry a florbal
Marec - mesiac knihy- prednáška
Výlet do Popradu- lego výstava
Maľovaná knižka
Návšteva Kysuckej hvezdárne
Florbal a loptové hry
Prípravný hokejbalový turnaj Vavrečka
Filmový večer s mládež. parlamentom
Relax sobota
Marcové stretnutia s parlamentom
Rodinné stretko s deťmi
Bábkové divadlo v CVČ
Najšikovnejší predškolák
S loptou nie je nuda
Veľkonočné zvyky a tradície-súťaž
Veľkonočný hokejbalový turnaj
Deň Zeme
Svetový deň knihy a autorských práv
Aprílové stretká
Veľkonočná výstava

27.12.2016
03.01.2017
29.12.2016
02.01.2017
30.12.2016
04.01.2017
10.01.2017
12.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
21.01.2017
21.01.2017
23.01.2017
25.01.2017
28.01.2017
27.01.2017
30.01.2017
01.02.2017
07.02.2017
10.02.2017
Február 2017
15.02.2017

25
22
14
13
8
18
23
15
16
21
9
13
30
16
20
22
17
18
31
32
81
50

MŠ Vyšný Breh
OZ MÁŠA
ŠKD
OZ MÁŠA
ŠKD
ŠKD
Farský úrad Trstená

17.02.2017
18.02.2017
28.02.-01.03.2017
02.-03.03.2017
27.02.2017
07.03.2017
11.03.2017
16.03.2017
17.03.-18.03.2017
25.03.2017
25.03.2017
25.03.2017
25.03.2017
3.3.,24.3.2017
08.03.,29.03.2017
28.-30.03.2017
31.03.2017
01.04.2017
08.03.-03.04.2017
18.04.2017
22.04.2017
21.04.2017
05.04.,12.04.,26.04
10.04.-28.04.2017

24
13
26
22
31
30
50
12
10
14
9
10
15
28
103
110
22
9
207
13
16
87
127
116

Mestská knižnica
Karate klub Trstená
Mládež. parlament
Mládež. parlament
Pastoračné centrum Ústie
Školy v okrese TS
Vavrečka
Mestská knižnica
Pastoračné centrum Ústie
Odd.kultúry Trstená
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Deň tradícií
Svetový deň tanca
Stavanie mája na Západe
Spomienky na časy vojny v Trstenej
Tipovačka MS v hokeji
Deň rodiny
Čitateľský maratón
Olympijský deň
Relax sobota
Festival "Za hranice"a MDD

07.04.2017
28.04.2017
29.04.2017
03.05.2017
21.04.-16.05.2017
19.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
10.06.2017
09.06.2017

300
27
100
115
83
140
190
300
16
500

Samospráva sídl. Západ
Mesto Trstená
Mestská knižnica a ZŠ
ZŠ R. Dilonga
OCM
Ústie,
mesto
Trstená
MŠ
ZŠ POH
Ml. parlament
Ml. parlament
Ml. parlament
Ml. parlament
Ml. parlament
ZŠ R. Dilonga
Farský úrad Trstená
Mládežnícky parlament

Olympijský deň pre MŠ
15.6.2017
16
Cyklovýlet
14.06.2017
25
Hokejbalový turnaj
16.06.2017
43
Letný slnovrat-kysuc. hvezdáreň
23.-24.06.2017
9
Športfest volejbal
22.06.2017
42
Športfest basketbal
19.06.2017
32
Športfest vybíjaná
20.06.2017
40
Športfest futbal st.
21.06.2017
55
Športfest futbal ml.
23.06.2017
40
Cyklovýlet so ZŠ R. Dilonga
21.06.2017
14
Relax sobota
20.05.2017
14
Po stopách M. Jankoľu
25.05.2017
36
Májové stretká
03.05.,24.05.,31.05 99
Májové stretnutia s parlamentom
12.5.,27.5.2017
30
Spolu :
5 342
pozn.:
V tabuľke sú v modrom poli vyznačené akcie a podujatia konajúce sa počas sobôt, nedieľ a št.
sviatkov, v oranžovom poli sú prázdninové podujatia a v bielom podujatia a akcie konané v bežných
pracovných dňoch.
Oproti minulému školskému roku je účasť na akciách vyššia o 719 účastníkov, počet podujatí sa
oproti minulému školskému roku zvýšil o 43. V školskom roku 2016/2017 sa konalo aj viac akcií
počas dní pracovného voľna - ich počet sa zvýšil o 15. Kým v školskom roku 2015/2016 bolo
takýchto podujatí 11, v priebehu tohto školského roka ich bolo až 26. To znamená, že sme
odpracovali viac ako každú druhú sobotu alebo nedeľu. /pozn. školský rok mal bez prázdnin 47
týždňov/.

3. časť: Športové súťaže a olympiády:
Športové súťaže
boli realizované v súlade so športovým kalendárom, ktorý
vydávame na začiatku školského roka, poverenie ich organizovaním vydal Okresný úrad Žilina,
odbor školstva, zastúpený Ing. Viliamom Rojkom, vedúcim odboru.
Vedomostné olympiády a súťaže, recitačné súťaže v súlade s POP na školský rok
2016/2017 sa uskutočnili na základe Poverenia a Zmluvy s Okresným úradom v Žiline, odbor
školstva:
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Názov

Dátum konania

Počet

Miesto konania

Okresné kolo cezpoľný beh ZŠ, SŠ

26.09.2016

106

Zuberec

Okresné kolo FUTSAL SŠ – chlapci

19.10.2016

45

Tvrdošín

Okresné kolo bedminton ZŠ, SŠ

03.11.2016

31

Tvrdošín

Kvalifikácia - Malý Futbal McDonald

18.10.2016

128

Zuberec, Trstená

Kvalifikácia - Malý Futbal Dôvera

14.10.2016

109

Habovka, Trstená

Kvalifikácia do KK Florbal SŠ

09.11.2016

82

Tvrdošín

Futsal- regionál. kolo SŠ chlapci

16.11-2016

35

Tvrdošín

Kvalifikácia I. + II. do OK Florbal ZŠ chlapci

10.11.2016

130

Liesek, Tvrdošín

Krajské kolo Florbal študentky SŠ

23.11.2016

54

Tvrdošín

Okresné kolo ZŠ CH+D, streľba

08.11.2016

30

Zuberec

Krajské kolo Florbal ŠŠ-chlapci

21.11.2016

70

Tvrdošín

Okresné kolo Florbal SŠ študenti
Okresné kolo vybíjaná najml. žiaci
Okresné kolo Florbal ZŠ chlapci
Basketbal SŠ- chlapci, dievčatá- Okres. kolo

04.11.2016
22.11.2016
25.11.2016
01.12.2016

64
77
48
54

Tvrdošín
Liesek
Nižná
Trstená

Okresné kolo Basketbal ZŠ - chlapci

05.12.2016

33

Tvrdošín

OK Futsal, ZŠ chlapci

06.12.2016

66

Tvrdošín

OK stolný tenis

24.01.2017

26

Tvrdošín

OK volejbal ZŠ dievčatá

21.02.2017

57

Trstená

Okresné kolo Futbal SŠ chlapci

11.04.2017

48

Nižná

Kvalifikácia do KK Futbal SŠ

20.04.2017

51

Námestovo

Okresné kolo vybíjaná ZŠ dievčatá

21.04.2017

52

Trstená

Krajské kolo Florbal ZŠ - chlapci

16.05.2017

67

Dolný Kubín

Krajské kolo Florbal ZŠ - dievčatá

03.05.2017

52

Tvrdošín

Okresné kolo volejbal SŠ chlapci, dievčatá

27.03.2017

48

Tvrdošín

Okresné kolo volejbal ZŠ chlapci

15.03.2017

56

Trstená

Kvalifikácia do krajs. kola volejbal žiaci

21.03.2017

28

Trstená

Okresné kolo volejbal ZŠ dievčatá

21.02.2017

57

Trstená

Kvalifikácia do krajs. kola volejbal SŠ

03.04.2017

72

Tvrdošín

Kvalifikácia do krajského kola volejbal ZŠ žiačky

24.03.2017

35

Trstená

Kvalifikácia do krajského kola florbal ZŠ chlapci

22.03.2017

35

Nižná

Kvalifikácia do krajského kola florbal ZŠ dievčatá

28.03.2017

37

Tvrdošín

Vybíjaná ZŠ- kvalifikácia I.,II., do OK

06.04.2017

118

Liesek, Tvrdošín

Kvalifikácia do OK Futbal COOP I.,+II.

10.05.2017

110

Habovka, Trstená

Okresné kolo Futbal COOP - chlapci

17.05.2017

44

Zuberec

Okresné kolo Futbal COOP - dievčatá

23.05.2017

55

Trstená

11

OK Futbal ml. žiačky Dôvera

05.05.2017

45

Trstená

OK atletika ZŠ CH + D

30.05.2017

170

Nižná

Atletika SŠ, okresné kolo

26.04.2017

32

Námestovo

Futbal McDonald - OK

04.05.2017

44

Trstená

OK Na bicykli bezpečne

12.05.2017

26

Dolný Kubín

Spolu športových súťaží :

41

Spolu účastníkov : 2 527

pozn.: V porovnaní s minulým školským rokom sa športových súťaží a olympiád zúčastnilo v tomto
školskom roku o 365 súťažiacich viac.
Vedomostné olympiády :
Názov

Dátum konania

Počet

OK olympiády v Slovenskom jazyku a lit.
OK súťaže Hnúšťanský akord
OK Geografická olympiáda
OK Šaliansky Maťko
OK BiO „C“
OK Hviezdoslavov Kubín
OK CHO „D“
OK BiO „E“
OK BiO „D“
OK Slávik Slovenska
OK Dejepisná olympiáda
KK Hnúšťanský akord
Súťaží : 12

15.11.2016
05.12.2016
07.02.2017
19.01.2017
16.02.2017
30.03.2017
23.03.2017
29.03.2017
25.04.2017
18.05.2017
14.02.2017
20.02.2017

32
31
65
46
13
89
32
25
14
52
46
20
465

Miesto
konania
Tvrdošín
Nižná
Tvrdošín
Tvrdošín
Trstená
Tvrdošín
Trstená
Hladovka
Tvrdošín
Nižná
Liesek
Tvrdošín

pozn.: V porovnaní s minulým školským rokom sa vedomostných súťaží a olympiád zúčastnilo v
tomto školskom roku o 91 súťažiacich menej.

f) Údaje o projektoch, do ktorých je zariadenie zapojené
V školskom roku 2016/2017 sme predložili spoločne s naším OZ MÁŠA 5 projektov, z
ktorých jeden bol schválený a podporený sumou 300,00 Eur. /Deň rodiny/. - Projekt bol
zrealizovaný v rámci participácie občanov na rozvoji mesta.
Počas mesiaca jún 2017 sme organizovali aj projekt "Športfest 2017", v rámci ktorého sa konali
športové večery na sídlisku Západ. Pri realizácii projektu sme spolupracovali s mládežníckym
parlamentom mesta Trstená. Do športových večerov sa aktívne zapojilo cca. 264 súťažiacich. V
rámci projektu sa konal aj teambuilding s organizáciami v meste / OZ Kvapka, OCM, MLP, Skauti
a OZ MÁŠA/.
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Ďalšie projekty v školskom roku 2016/2017 vo vlastnej réžii:
- Deň tradícií - konaný v Dome kultúry z príležitosti Veľkej Noci a Vianočných sviatkov
- Hokejbalová liga - regionálne zameranie pre hokejbalistov z okresu Tvrdošín a Námestovo
- Bambuľkovo - rodičia a deti v CVČ - projekt zameraný pre matky s deťmi na MD a rodičovskej
dovolenke

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v zariadení
V školskom roku 2016/2017 nebola na CVČ vykonaná štátna školská inšpekcia.
h) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia za školský rok
2016/2017:
Budova a pozemky
Centrum voľného času Trstená je od 1.9.2013 presťahované do prenajatých priestorov
Základnej školy Rudolfa Dilonga Trstená s adresou Námestie M.R.Štefánika 438/27. Zmena adresy
je schválená MŠ SR, ktoré zaradilo CVČ Trstená do siete školských zariadení pod novou adresou
od 01.04.2014. Zmena sídla bola riešená s dôrazom na úsporu prevádzkových nákladov.
Priestorové podmienky v prenajatých priestoroch sú pre Centrum voľného času vyhovujúce a sú
využívané na vedenie interných záujmových útvarov CVČ. K dispozícii máme na prízemí budovy
kanceláriu, riaditeľňu, malú kuchynku, herňu, posilňovňu a telocvičňu + sklad CVČ a sociálne
zariadenia. Na prvom poschodí využívame PC miestnosť a jedáleň. V letných mesiacoch máme
k dispozícii dvor za budovou školy.
Materiálno-technické vybavenie :
- je na dobrej úrovni, máme k dispozícii množstvo športových potrieb a pracovného materiálu
na vedenie ZÚ, ktorý je získavaný väčšinou sponzorsky/kancelárske potreby, drobný
materiál a farby.../
- vybavenie PC technikou : využívame PC učebňu zo ZŠ R. Dilonga, pre PZ je vybavenie PC
technikou nepostačujúce, chýba nám notebook, ktorý by sme mohli využívať aj na
prezentácie pri prednáškach a zábavných dopoludniach, prípadne pri organizovaní rôznych
súťaží. K dispozícii máme flipchard, dataprojektor s plátnom, 2 fotoaparáty, staršiu kameru,
3 PC zostavy a 3 notebooky, 1 farebná tlačiareň s kopírkou a skenerom.
- Chýbajúce zariadenie : farebná tlačiareň na A3 , nový skákací hrad pre deti, kancelársky
nábytok/skrine na archív/

Alokované pracoviská v priebehu školského roku 2016/2017 :
-

ZŠ s MŠ Vitanová
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená, ul. Hviezdoslavova
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená, sídlisko Západ
ZŠ R. Dilonga Trstená, ul. Hviezdoslavova
MŠ Trstená, ul. Oslobodenia
GMH Trstená
Kolkáreň Trstená
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Ostatné zaradené alokované pracoviská v zmysle zriaďovacej listiny boli v školskom roku
2016/2017 nulové.

ch) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia
Materiálno – technické zabezpečenie záujmovej činnosti v priebehu školského roka sa odvíjalo od
výšky prideleného rozpočtu od zriaďovateľa. Ďalším príjmom bola dotácia z obcí v okrese
Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo, odkiaľ sme mali prihlásených členov záujmových útvarov.
Dotácia pridelená z obcí v školskom roku 2016/2017 bola nasledovná :
1.

Breza

15,30

2.

Brezovica

734,40

3.

Čimhová

105,00

4.

Podbiel

45,90

5.

Hladovka

265,20

6.

Krivá

70,00

7.

Liesek

905,00

8.

Suchá Hora

204,00

9.

Vitanová

318,80

10.

Zábiedovo

657,90

11.

Zuberec

510,00

12.

Oravské Veselé

51,00

13.

Habovka

40,80

14.

Oravský Biely Potok

178,50

15.

Oravská Lesná

40,80

16.

Sedliacka Dubová

15,00

17.

Chlebnice

40,80

Spolu :

4 198,40 Eur

pozn.: Vlastné príjmy od obcí boli v tomto školskom roku vyššie o 278,20 Eur.
Príjem zo vzdelávacích poukazov za školský rok 2016/2017 :
IX.-XII.2016 :
3,1 x 827 x 4 = 10 254,80 EUR
I. – VI. 2017 :
3,2 x 827 x 6 = 15 878,40 EUR
Spolu za školský rok :
26 133,20 EUR

Podrobnejší rozpis rozpočtu je vypracovaný v Správe o hospodárení rozpočtovej organizácie za
rok 2016 ktorá bola schválená na MsZ.
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j ) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Silné stránky
podpora zriaďovateľa pri realizácii
voľnočasových aktivít a pomoc pri ich
organizovaní
100 % kvalifikovanosť pracovníkov a ich
flexibilita pri činnosti a ochota pracovať
nad rámec pracovnej náplne
spolupráca s Mládežníckym parlamentom
možnosť zostavenia vlastných programov
k rôznym príležitostiam
založenie OZ MÁŠA a zisk 2% z dane z
príjmov
poskytovanie záujmového vzdelávania
všetkým vekovým kategóriám
zvyšovanie vlastných príjmov
letná a prázdninová činnosť
propagácia činnosti na facebooku CVČ
Trstená
dobrá klíma na pracovisku, tímová práca
pedag. zamestnancov
Príležitosti
Spolupráca s obcami v okrese Tvrdošín
a prefinancovanie záujmovej činnosti
CVČ
rozvoj nových oblastí v záujmovej
činnosti
Aktivity pre matky s deťmi na MD
Sponzoring
projekty
spolupráca s dobrovoľníkmi
účasť na ďalšom vzdelávaní a možnosť
sebavzdelávania pedagógov

Slabé stránky
nízka motivácia zamestnancov
kontinuálne vzdelávanie
projektová činnosť
slabá spolupráca s ďalšími Centrami
voľného času v okolí
absentuje medzinárodná spolupráca s
podobnými inštitúciami
nerovná
vzdelávacie
poukazy
konkurencia so ZŠ POH

•
•
•
•
•
•

Ohrozenia
•
•
•
•
•
•
•

legislatíva
nepostačujúce financovanie činnosti CVČ
financovanie z obcí
komplikovaný
tok
financií
na
zabezpečenie aktivít
nerozpočtovaná príležitostná činnosť
priestorové podmienky
silné konkurenčné prostredie - bezplatné
záujmové krúžky na ZŠ mesta a tretieho
sektora
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II. Ďalšie informácie, ktoré môže správa obsahovať
a) Činnosť jednotlivých oddelení
V školskom roku 2016/2017 pracovalo v našom zariadení jedno spojené oddelenie:
Názov oddelenia
Oddelenie TVaŠ a SPV

Vedúca oddelenia
Silvia Kompanová

V príležitostnej záujmovej činnosti sme podujatiami, besedami a výstavami:
nadväzovali na vyučovací proces jednotlivých predmetov,
prispeli sme k protidrogovej prevencii,
rozvíjali sme dopravnú výchovu,
rozšírili spoluprácu s rodičmi
zabezpečovali rekreačnú činnosť detí hlavne v čase prázdnin, sobôt a nedieľ
prispeli k rozvoju talentu a schopností detí
podieľali sa na výchove k zdravému životného štýlu
vytvárali sme programi zamerané na upevnenie sťahov v rodinách /Európsky týždeň
manželstva, Deň rodiny, Choccolate day, Rodičia a deti v CVČ.../
inštaláciou výstav sme sa snažili pritiahnuť širokú verejnosť a prezentovať pred ňou
práce našich detí
Spontánna činnosť odzrkadľuje momentálne záujmy a potreby žiaka, študenta a celej
verejnosti. Touto činnosťou sa rozumejú všetky aktivity ktoré sú nízkoprahové a sú určené pre
neorganizované skupiny ľudí. Spontánna činnosť nie je dopredu plánovaná ale tvorí nenahraditeľnú
súčasť činností Centra voľného času. Za túto činnosť je považované aj spontánne stretávanie sa detí
a mládeže v priestoroch Centra v čase mimo vyučovania bez predchádzajúcich príprav a pozvaní.
Najčastejšie chodia deti a skupiny mladých ľudí hrať stolný futbal, spoločenské hry či jednoduché
filmové kluby. Je dôležité, aby pre takéto skupiny bol v CVČ pedagóg, ktorý sa v čase záujmu
takýmto členom venuje a vytvára im priestor pre sebarealizáciu, čím zabraňuje mladým ľuďom
túlať sa po krčmách a pohostinných zariadeniach. Spontánna činnosť má jednoznačne preventívny
charakter.

b) Vzájomné vzťahy medzi zariadením a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v zariadení podieľajú
Naše zariadenie má veľmi dobrú spoluprácu
s nasledovnými inštitúciami a zariadeniami:
základnými školami v okrese
GMH
OZ MÁŠA
MŠ v meste
ZUŠ
MsÚ
Skautskými oddielmi
podnikateľmi v regióne
ŠÚ v Trstenej
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OCM v Ústí nad Priehradou
Saleziáni z okresu Námestovo
c) Cieľ rozvoja Centra voľného času v školskom roku 2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia
Hlavným cieľom nášho zariadenia je podporiť a rozvíjať v záujmovej činnosti kompetencie
a sociálne zručnosti s dôrazom na prevenciu, enviromentálnu výchovu, estetickú výchovu, dopravnú
výchovu, šport, tanec, rodičovskú výchovu a informatiku. Cieľom CVČ je viesť deti k chápaniu a
prežívaniu voľného času ako osobnej a spoločenskej hodnoty a výchova aktívneho občana
schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti.
Krátkodobé ciele sú každoročne vytýčené v plánoch zariadenia, vo výchovných štandardoch za
jednotlivé záujmové útvary a v plánoch oddelenia. V roku 2016/2017 sme sa zamerali na tieto
krátkodobé ciele :
• zlepšiť finančnú situáciu Centra zapájaním sa do projektov, propagovaním OZ MÁŠA možnosť darovať 2% z dane, organizovaním vlastných aktivít Centra pre širokú verejnosť - s
možnosťou prispieť dobrovoľnou sumou na chod Centra, ale aj oslovením sponzorov
• pravidelné aktualizovať webovú stránku a stránku facebooku Centra voľného času s cieľom
dostať sa do povedomia verejnosti
• organizovať podujatia v spolupráci so samosprávou mesta Trstená a tiež so všetkými
organizáciami v meste s cieľom sprehľadnenia činnosti tak, aby sme nerobili všetci všetko
ale aby sme robili spoločne to, o čo má verejnosť záujem
• úzko spolupracovať s Mládežníckym parlamentom pri organizovaní veľkoplošných podujatí.
vyhodnotenie plnenia cieľov : Zlepšenie finančnej situácie Centra sa nám podarilo naplniť vo
všetkých smeroch. Oproti minulému školskému roku sme vo všetkých oblastiach financovania mali
lepší príjem. Teší nás, že okrem toho sa nám podarilo aj získanie sponzorských darov vo forme
materiálno-technického zabezpečenia od niektorých firiem. Pravidelným a naozaj spoľahlivým
partnerom je pre nás firma Panasonic.
Čo sa týka webových stránok, dosiahli sme tiež vysokú návštevnosť našej facebookovej stránky,
ktorú pravidelne navštevujú záujemcovia o našu činnosť a aktívne s nami o akciách komunikujú
práve prostredníctvom tejto verejnej siete. Rezervu vidím stále v zdokonaľovaní webovej stránke
CVČ, ktorá je ešte stále pre mnohých neprehľadná.
Spolupráca s mestskou samosprávou je na veľmi dobrej úrovni a v ústrety nám vychádzajú aj
technické služby mesta, hlavne pri organizovaní väčších podujatí. Spolupracovali sme aj s mestskou
samosprávou sídliska Západ pri organizovaní ich projektov - napr. Stavanie mája, Západ sa baví, ale
aj pri novej akcii - Spomienky na časy vojny v Trstenej. Spolupráca s vedúcimi ZÚ je na dobrej
úrovni a spolu tvoria tím kvalitných odborníkov, ktorí vedú deti k chápaniu a prežívaniu
voľného času ako osobnej a spoločenskej hodnoty a podieľajú sa na formovaní ich osobnosti.
Spolupráca s mládežníckym parlamentom je v našich očiach pozitívna a má vzájomný prínos pre
obidve organizácie. Prínos pre nás je značná v ich účasti na našich akciách a podujatiach, nakoľko
vedia osloviť a pritiahnuť mladých ľudí, ktorí často krát nejavia záujem takmer o nič. Prínos pre
parlament je v usmerňovaní a odovzdávaní skúsenosti od kvalifikovaného personálu CVČ. Posun a
reštart samotného parlamentu nastal v posledných troch rokoch, z dôvodu zastrešenia a
koordinovania ich činnosti našim zamestnancom. Spolupráca je nutná a žiadúca jednak pre nás
samotných ale aj pre mesto Trstená, ktoré tiež môže profitovať z ich pomoci pri organizovaných
podujatiach.
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Dlhodobé strategické ciele sú vytýčené v strategickom pláne CVČ na roky 2014-2019 a tiež vo
Výchovnom programe :
•
•
•
•
•
•
•
•

zamerať sa na prácu s mladými dobrovoľníkmi a prácu s mládežníckym parlamentom
realizovať nové a príťažlivé formy práce pre staršie deti a mládež
predchádzať diskriminácii, rasizmu, intolerancii (šikanovaniu), xenofóbii
rozvíjať u detí zdravý životný štýl
spestriť ponuku krúžkov a získať kvalitných externých pracovníkov
rozvíjať talent a schopnosti formou záujmového klubu
rozvíjať fyzickú zdatnosť detí
vytvoriť moderné mestské multifunkčné voľnočasové zariadenie

Ciele, ktoré máme stanovené vo Výchovnom programe nášho zariadenia sme sa snaţili splniť,
o čom svedčia výsledky činnosti CVČ v školskom roku 2016/2017.
Vedúci ZÚ vedú deti k dosiahnutiu cieľov a získaniu kompetencií, ktoré sú stanovené vo
Výchovnom programe a vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj talentovaných detí.
Ponuka krúžkov bola pestrá, o čom svedčí záujem detí, ale aj rodičov o činnosť v CVČ. Rodičia sa
stali aktívnymi spolupracovníkmi nášho zariadenia, pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí
hlavne dozorom a dopravou či sponzorstvom.
Všetci vedúci ZÚ tvoria tím kvalitných odborníkov, ktorí vedú deti k chápaniu a prežívaniu
voľného času ako osobnej a spoločenskej hodnoty a podieľajú sa na formovaní ich osobnosti.
Nedostatky:
- nedostatok priestorov pre realizáciu niektorých činností
- nedostatok finančných prostriedkov na materiálne vybavenie jednotlivých krúžkov (tanečné
kostýmy, ) a tiež na nákup materiálu pre zatraktívnenie príležitostnej činnosti /menší skákací hrad,
zariadenie do herne.../
- málo projektov pre školské zariadenia a malá úspešnosť v podaných projektoch, čo
demotivuje našu snahu pri získavaní finančných prostriedkov
Opatrenia: oslovovať sponzorov, zapájať sa do projektov, určiť priority pre organizované podujatia
a súťaže, účasť na školeniach zameraných na písanie projektov.

18

Príloha č. 1.
Vyhodnotenie prázdninovej činnosti CVČ – júl- august 2017.
Príloha č. 1.
LETNÁ ČINNOSŤ V CVČ - prímestské tábory :
Č.
Názov tábora
Summer English camp I.
1.
Summer English camp II.
2.
Crazy leto
3.
Tramptária
4.
Mix zábavy
5.
Letom svetom za výletom
6.
Spolu :

Termín :
10. - 14.07.2017
17. - 21.07.2017
24. - 28.07.2017
31.7.-4.8.2017
7. - 11.08.2017
14.8. - 18.8.2017

Zodpovedný :
Pňaček
Hrubcová
Kompanová
Abrahamová
Neubauerová
Neubauerová

Počet účastníkov :
150
95
85
88
35
50
503

Fotodokumentácia všetkých táborov po jednotlivých dňoch je na stránke CVČ : www.cvctrstena.sk, v sekcii
na vrchnej lište pod značkou f - náš facebook. Všetky tábory okrem posledného boli so zabezpečenou
stravou pre všetkých účastníkov tábora. Tábory boli spoplatnené.
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