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

SPRÁVA
o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach zariadenia
v školskom roku 2009/2010

Prerokované: v pedagogickej rade dňa 27. Septembra 2010
v rade školského zariadenia dňa 30. septembra 2010
Predložené: zriaďovateľovi dňa 5.10.2010
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 2009/2010.
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 Snina za školský rok 2009/2010.

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.snina.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
Vlasta Ocetníková

Funkcie
riaditeľ školského zariadenia
zástupca riaditeľa 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:
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
zriaďovateľ

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2009/2010
V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnili dve zasadnutia rady školského zariadenia. Na
svojom prvom zasadnutí 30. júna 2009 bola rada školského zariadenia informovaná o činnosti
CVČ za školský rok 2008/2009 a o pláne aktivít počas letných prázdnin daného školského
roku. Informácie rade školského zariadenia podal prizvaný riaditeľ CVČ v Snine Ing.
Ladislav Mihók.
Na druhom zasadnutí rady 28. augusta 2009 bol radou školského zariadenia prerokovaný
a schválený Výchovný program CVČ na školský rok 2009/2010 s jeho hlavnými cieľmi.
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Súčasne rada prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2008/2009. Materiály rade školského zariadenia 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 tri predmetové komisie. Vzhľadom na počet
interných pracovníkov sú ich vedúcimi jednotlivý pracovníci odborov - Vlasta Ocetníková pre
oddelenie estetiky a spoločenských vied, Gabriela Lenartová pre oddelenie športu a turistiky a
Mária Vudmasková pre oddelenie techniky a prírodných vied.. Na pravidelných stretnutiach
raz za dva mesiace sa venovali rozoberaniu a riešeniu výchovno - vzdelávacích
a metodických problémov spojených so záujmovou činnosťou v CVČ. Priebeţne počas celého
školského roka vykonávali na svojich oddeleniach poradenskú a metodickú činnosť pre
externých pracovníkov CVČ.
b) Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2009/2010 (§ 2 ods. 1 písm. b)

oblasť

spolu
Techniky a
informatiky

Prírodných
vied

Spoločenských
vied

Kultúry a
estetiky

Športu a
turistiky

Počet záujmových útvarov

49

5

0

5

12

27

z toho vedené internými
pedagógmi

22

2

0

5

5

10

Počet členov záujmových
útvarov

737

78

0

72

159

428

z toho počet do 15 rokov

614

65

0

31

153

365

V školskom roku 2009/2010 pracovali v CVČ Snina štyria interní pedagogickí
zamestnanci, tri oddelenia pod vedením troch interných zamestnancov a 14 externých
zamestnancov. Celkovo sme viedli 49 záujmových útvarov ( ďalej ZÚ ), pričom z uvedeného
počtu viedli:
- 22 záujmových útvarov interní zamestnanci
- 27 záujmových útvarov externí zamestnanci
V priebehu školského roka došlo k niektorým zmenám z hľadiska organizovanosti
krúţkovej činnosti a tak po 15.9.2009 pracovali štyria interní pedagogickí zamestnanci a 18
externých zamestnancov v 47 záujmových útvaroch.
Z hľadiska naplnenosti záujmových útvarov bolo k 15.9.2009 prihlásených 737 detí
a mládeţe. Pri plánovaní pravidelnej činnosti sme vychádzali zo samotných záujmov detí
a mládeţe, pričom tradične bol najväčší záujem o tanečné a športové krúţky. Medzi
najnavštevovanejšie patrili krúţky futbalové a volejbalové, tanečný krúţok HIP-HOP súboru
Mystic, maţoretky Maršálky, krúţky počítačové a pohybových aktivít, ktoré vychádzajú z
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projektu podporovaného MŠVVaŠ SR, uvedeného aj POP na šk.rok 2009/2010. Krúţky boli
organizované tak, aby bol pokrytý záujem detí aj z hľadiska kapacitného. Bolo
zorganizovaných aj viacero príleţitostných 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 taktieţ zo záujmu ţiakov a ţiačok ZŠ , študentov
stredných škôl. Činnosť oddelenia telovýchovy a športu bola zameraná predovšetkým na
rozvoj telovýchovy a športu, k upevneniu fyzickej zdatnosti detí a mládeţe.
P r a v i d e l n á záujmová činnosť:
Na oddelení športu a turistiky začalo pracovať 27 záujmových útvarov, po 15.9.2009
pracovalo 25 záujmových útvarov. 10 externých pracovníkov viedlo 12 záujmových útvarov,
5 krúţkov bolo realizovaných dobrovoľnými pracovníkmi. Externí pracovníci viedli 8
záujmových útvarov. Všetky krúţky pracovali podľa plánu záujmovej činnosti , ich činnosť
bola pravidelná. Členovia športových krúţkov reprezentovali svoju školu v rámci mestských
športových a okresných súťaţí , ktoré organizovalo oddelenie telovýchovy a športu. Chlapci
z basketbalového krúţku pod vedením pána Poliaka sa v mix basketbale umiestnili na 2.
mieste . Dochádzka členov do ZÚ bola dobrá.
V tomto školskom roku na oddelení telovýchovy a športu pracovali tieto záujmové útvary:
P.č.

Názov

Vedúci záujmového útvaru
interní

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.-23.
24.
25.

futbal I
futbal II
futbal III
futbal IV
futbal V
futbal VI
pohybové hry I
pohybové hry II
volejbal D
volejbal CH
vybíjaná
volejbal I D
volejbal II D
volejbal III D
volejbal IV D
mixvolejbal
malý futbal
basketbal
pohybové cvičenia Bubo
kondičné cvičenie Pilates
turistický

vedúci

externí
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

krúžku
Gonda
Kochan
Hunčár
Harvan
Šmajda
Miško
Mihók
Mihók
Lenartová
Lenartová
Lenartová
Čus
Čus
Bakajsa
Bakajsa
Lenartová
Mihók
Poliak
dobrovoľní
Lenártová
Kaščáková
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2. Oddelenia kultúry, estetiky a spoločenských vied – sl. Ocetníková
Školský rok 2009/2010 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 príleţitostnú, avšak pri jej organizovaní sme prihliadali aj na
momentálny záujem a dopyt zo strany ţiackej i učiteľskej verejnosti.
Na oddelení pracovalo celkom 17 záujmových útvarov:
Interní pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rómsky klub
mládežnícky parlament
mažoretky Maršálky
Down syndrom klub
tanečný HIP HOP I Mystic
tanečný HIP HOP II Mystic
tanečný HIP HOP III Mystic
tvorivá dielňa
literárno dramatický
výtvarno estetický
výtvarný
Dopravná výchova I
Dopravná výchova II
roztlieskávačky
Tanečný DFS Konopelka
Tanečný MŠ
mladý žurnalista

Externí pracovníci
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ocetníková
Ocetníková
Sidorová
Mihók
Galandová
Galandová
Galandová
Ferčáková
Lattová
Dunajová
Ocetníková
Vudmasková
Vudmasková
Lenartová
Vudmasková
Vudmasková
Ocetníková

Z týchto ZÚ desať viedli interní pracovníci, sedem záujmových útvarov pracovalo pod
vedením externých zamestnancov.
Členovia jednotlivých ZÚ spolu so svojimi vedúcimi sa stretávali pravidelne – raz, resp.
dvakrát týţdenne, s výnimkou prázdnin. Nakoľko CVČ nedisponovalo ani v tomto školskom
roku potrebným mnoţstvom vlastných priestorov na pravidelnú záujmovú činnosť, táto sa
vykonávala hlavne v priestoroch základných škôl na Ul. študentskej, na Ul. budovateľskej,
ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine a v priestoroch niektorých MŠ v Snine, nakoľko sme aj
v tomto školskom roku otvorili ZÚ aj pre deti predškolského veku. Členovia Mládeţníckeho
parlamentu sa v tomto školskom roku stretávali v triede ZŠ P. O. Hviezdoslava a v CVČ,
nakoľko sme z finančných dôvodov museli zrušiť prenájom priestorov na Ul. staničnej
v Snine, kde sme mali zriadenú klubovňu. Vo svojej činnosti pokračovali aj mladí ţurnalisti.
Výsledky ich práce mohli vidieť čitatelia Sninských novín, v ktorých sa pravidelne raz
mesačne objavovala mládeţnícka príloha pod názvom Boomerang, a to najmä vďaka veľkej
ústretovosti vydavateľa Ing. Michala Fečíka.
Veľký záujem aj v tomto školskom roku prejavili deti o hip-hop. Kolektív MYSTIC pracoval
po odchode Patrície Riganovej pod vedením Petry Galandovej. Členovia krúţku sa úspešne
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prezentovali aj na verejnosti. Zúčastnil sa Festivalu tanca v Humennom, tanečnej súťaţe
v Bardejove. Veľmi pekne sa prezentovali aj maţoretky Maršálky, v Snine boli ţiadané pri
otváraní plesov, účinkovali takmer na kaţdom mestskom podujatí, a tieţ sa zúčastnili tanečnej
súťaţe Festival tanca v Humennom a veľkej prehliadky maţoretkových skupín v Prešove.
Svoju činnosť zavŕšili krásnou akciou Deň Maršálok. Celkový počet vystúpení tohto
kolektívu v tomto školskom roku: 16. Dievčatá z krúţku roztlieskávačky reprezentovali CVČ
vystúpeniami jednotlivých choreografií na podujatiach organizovaných CVČ, alebo oddelenia
športu a turistiky.Veľmi pekne pracovali počas celého roka aj literárno-dramatický krúţok,
výtvarno-estetický a tvorivé dielne, ktoré navštevovali predškoláci. Vo svojej činnosti
pokračoval aj Rómsky klub. Práca v klube bola rôznorodá a pestrá, venovali sme sa
činnostiam tak z kaţdého roţka troška: výtvarná a pracovná výchova, kultúrno-spoločenská
výchova, športové aktivity, hry, súťaţe a podobne. Vyhodnotenie činnosti jednotlivých ZÚ na
oddelení je súčasťou denníkov ZÚ.
3. Oddelenia techniky a prírodných vied – p. Vudmasková
Činnosť oddelenia techniky a informatiky vychádzala a bola organizovaná na základe
vopred vypracovaného plánu oddelenia, ako aj momentálneho záujmu detí a mládeţe.
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti bola aj v tomto školskom roku pestrá príleţitostná
činnosť. Činnosť oddelenia bol zameraná hlavne na rozvoj osobnosti dieťaťa po stránke
vedomostnej, ale taktieţ na rozvoj zručnosti a samostatnej tvorivosti, ale hlavne na efektívne
vyuţívanie voľného času detí a mládeţe.
P r a v i d e l n á záujmová činnosť:
V školskom roku 2009/2010 pracovalo na oddelení techniky a prírodných vied päť
záujmových krúţkov:
1.

šikovné ruky

2.

modelársky

1 Buhajová

3.

práca s PC

1 Bandurčin

4.

elektrotechnický

1 Ortutayová

5.

PC - hry

1

1

Vudmasková

Vudmasková

Všetky krúţky pracovali pravidelne a podľa vopred vypracovaného plánu.
Členovia sa schádzali pravidelne raz za týţdeň, počítačový krúţok bol rozdelený do skupín
z dôvodu materiálneho zabezpečenia počítačovej učebne. V krúţkoch bolo zapísaných
a pravidelne chodiacich 78 členov.
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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 31.5.2010
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 od 1.6.2010
5,86 zamestnanci CVČ
4
Z toho PZ*
Z počtu PZ
4
- kvalifikovaní
0
- nekvalifikovaní
2
- dopĺňajú si vzdelanie
1,86 Z toho NZ**
Z počtu NZ
0
- školský psychológ***
0
- špeciálny pedagóg
0,53 - upratovačky
1,33 - ostatní

Počet
4,86
3
4
0
2
1,86
0
0
0,53
1,33

Mária Vudmasková ukončila k 31.5.2010 na vlastnú ţiadosť pracovný pomer dohodou
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

g 1) Zoznam pedagógov a ich aprobácia

Meno a priezvisko
Ing. Ladislav Mihók
Vlasta Ocetníková
Gabriela Lenartová
Mária Vudmasková

Oblasť činnosti
riaditeľ, technika a šport
zástupca riaditeľa, estetika a spoločenské vedy
telovýchova a šport
technika a prírodné vedy

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 zúčastnili v súlade s plánom kontinuálneho
vzdelávania dvaja pedagogickí zamestnanci ( Ing. Ladislav Mihók, Vlasta Ocetníková ), ktorí
ukončili vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov v MPC Prešov.
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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:
Príleţitostná záujmová činnosť oddelenia vychádzala v tomto školskom roku
predovšetkým zo záujmov detí a mládeţe na základe dobrovoľnosti účasti na podujatiach.
Zvýšená pozornosť bola venovaná súťaţiam vyhlasovaných MŠ SR a SAŠŠ. Prevaţná časť
športových podujatí bola postupového charakteru ako napr: šach , stolný tenis ZŠ, SŠ, streľba
zo vzduchovky, futbal ZŠ SŠ, basketbal ZŠ, SŠ, volejbal ZŠ, SŠ, vybíjaná dievčat, futbal
dievčat a pod. Športové podujatia postupového charakteru boli organizované v spolupráci s
SŠ a ZŠ v meste a obvode. Oddelenie športu a turistiky bolo organizátorom aj regionálneho
kola vo futbale stredných škôl. Samozrejme, ţe aj v tomto školskom roku sa zorganizovali
podujatia mestského charakteru. Veľmi obľúbeným podujatím sa stáva z roka na rok mix
volejbal ţiakov a ţiačok základných škôl. Pre ţiačky a ţiakov 3.-4. ročníka ZŠ bola
zorganizovaná obľúbená medzi deťmi vybíjaná. Aj v tomto školskom roku sa zorganizoval
v poradí uţ 8. ročník Miss športu pre základné školy, mix volejbal ţiakov a ţiačok
základných škôl , mix basketbal ZŠ, 5. ročník mix futbalu sa organizoval pri príleţitosti osláv
MDD o putovný pohár riaditeľa CVČ .Oddelenie športu a turistiky v tomto školskom roku
zorganizovalo 1. ročník dlhodobej ligy v šachu, za účasti 7 škôl z okresu Snina a Humenného.
Na koľko 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 43 podujatí s účasťou 1 956 detí , 460 mládeţe a 300
dospelých. Z toho pre stredoškolákov sa zorganizovalo 10 podujatí s účasťou 577 mládeţe
a 63 dospelých.
Údaje o aktivitách organizovaných školským zariadením
Memoriál Ing. M. Petrovaja – futbal SŠ
Futbalový turnaj ţiakov 5.-6. roč. ZŠ
OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
MK v stolnom tenise ZŠ
MK v šachu
OK v šachu
OK v streľbe zo vzduchovky
MK v prehadzovanej
Mix volejbal
MK vo vybíjanej
Novoročný turnaj v basketbale
Sústredenie roztlieskávačok
Novoročný turnaj v mix volejbale
OK v basketbale dievčat SŠ
Miss športu ZŠ
Liga v šachu
OK v basketbale chlapcov SŠ
OK v basketbale ţiakov ZŠ
Športové dopoludnie v športovej hale
OK v stolnom tenise ţiakov ZŠ
Liga v šachu

Dátum
17.09.2009
30.09.2009
20.10.2009
22.10.2009
15.10.2009
04.11.2009
19.11.2009
26.11.2009
03.12.2009
10.12.2009
04.01.2010
05.01.2010
07.01.2010
21.01.2010
22.01.2010
28.01.2010
04.02.2010
11.02.2010
16.02.2010
23.02.2010
24.02.2010
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OK v stolnom tenise ţiačok ZŠ
OK v stolnom tenise SŠ
OK vo vybíjanej
Majster športu SŠ
MK vo florbale ţiakov ZŠ
OK vo volejbale chlaocov ZŠ
OK vo volejbale dievčat ZŠ
Liga v šachu
Miss športu SŠ
OK vo volejbale chlapcov SŠ
OK vo volejbale dievčat SŠ
OK v malom futbale najml. ţiakov
MK vo vybíjanej
OK vo futbale st. ţiakov
OK futbal SŠ
RK futbal
OK Futbal ml. ţiakov
MK mix basketbal
Liga v šachu
MDD pre MŠ
Liga v šachu
Mix futbal 5. ročník pri príleţ. MDD
Mix volejbal pre ţiakov ZŠ

26.02.2010
03.03.2010
04.03.2010
05.03.2010
12.03.2010
16.03.2010
18.03.2010
25.03.2010
26.03.2010
08.04.2010
13.04.2010
21.04.2010
10.04.2010
28.04.2010
04.05.2010
11.05.2010
13.05.2010
19.05.2010
20.05.2010
03.06.2010
04.06.2010
09.06.2010
16.06.2010

i 2) Oddelenie estetiky a spoločenských vied
P r í l e ž i t o s t n á záujmová činnosť:
V rámci príleţitostnej ZČ sme sa na oddelení snaţili o čo najaktívnejšie a najpestrejšie
vyuţitie voľného času detí a mládeţe rôznej vekovej kategórie. V tejto oblasti sme
organizovali podujatia zábavného a súťaţného charakteru, ale aj vedomostné súťaţe
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 súťaţí, vyhlasovateľom ktorých je Ministerstvo
školstva SR.
Počet podujatí organizovaných na oddelení: 26
Celkový počet účastníkov spolu: 2 298, z toho bolo: 1 233detí, 672 mládeţe a 393 dospelých
Peknému záujmu zo strany detí, pedagógov i širokej verejnosti sa tešili viaceré aktivity,
napr. súťaţe v aranţovaní vianočnej a veľkonočnej ikebany, spevácke súťaţe (Slávik
Slovenska 2010, Slávici z lavice)., výtvarné a literárno-umelecké súťaţe – Halloween očami
detí, Šaliansky Maťko, prednes poézie a prózy v slovenskom jazyku (Hviezdoslavov Kubín)
a rusínskom jazyku (Duchnovičov Prešov). Súťaţ vo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe
Európa v škole patrí tieţ medzi tradičné súťaţe, ktorým sa na oddelení venujeme. Veľmi
dobrá spolupráca je aj so študentmi
SŠ, a to najmä vďaka dobre fungujúcemu
Mládeţníckemu parlamentu na čele s predsedom Marcelom Miškom. Aktívne aj v tomto
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roku pracovali v komisiách mestského zastupiteľstva Marek Jelo a po návrate z Anglicka aj
Dáša Koribaničová. Členovia MP pripravili a zrealizovali celý rad pekných podujatí: ďalší, uţ
4. ročník Plesu mladých, Retro party, oslavy Dňa študenstva v Snine, ktoré boli realizované
v spolupráci s miestnou samosprávou a ktoré zahŕňali hneď niekoľko aktivít: stretnutie
študentov na pôde magistrátu s jeho čelnými predstaviteľmi na Hodine otázok a odpovedí,
Deň otvorených dverí na MÚ v Snine, spomienkový akt pri príleţitosti 20. výročia neţnej
revolúcie, odhalenie symbolu Slovákov – Slovenského dvojkríţa na predmestí Sniny,
sviečkový pochod do centra mesta. Bodkou za týmito oslavami bol koncert skupiny Smola
a hrušky v rámci aktivít z cyklu Zabráňme nude v Snine. Členovia MP sa v tomto roku
zapojili do akcie UNICEFu Týţdeň modrého gombíka v spolupráci s DOWN klubom aj do
akcie Hodina deťom. Čo nás veľmi mrzí je fakt, ţe sa nám nepodarilo zrealizovať ďalší
ročník benefičného koncertu Srdcom k srdcu na pomoc zdravotne ťaţko postihnutým deťom
zo SZSS Nádej v Snine. Príleţitostnú záujmovú činnosť sme v tomto roku ukončili krásnou
akciou Deň Maršálok. Išlo o súťaţ maţoretiek jednotlivkýň a dvojíc, ktoré doplnili členovia
tanečných krúţkov CVČ a športovej skupiny teekwondo.
Vzhľadom na naše priestorové moţnosti sme veľmi radi, ţe 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 júnová okresná
súťaţ v Novej Sedlici pod názvom „NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach
a odpovediach“.
Údaje o aktivitách organizovaných školským zariadením
Vitamíny trochu inak – výtvarná súťaţ pre ZŠ
Mesiac úcty k starším – návšteva dôchodcov
HALLOWEEN očami detí – výtvarná súťaţ pre ZŠ
Oslavy Dňa študentstva a 20. výročia neţnej revolúcie - primátor
Koncert skupiny Smola a hrušky
Takto to vieme my – výroba vianočné pozdravov pre vojakov
Vianočné variácie v aranţovaní
Vianočný koncert pre mladých (námestie)
Snehuliakiáda – zábavné dopoludnie pre deti
Šaliansky Maťko - recitačná súťaţ
Ples mladých - 4. Ročník mládeţníckej zábavy
Mládeţ v akcii – beseda
Európa v škole – výtvarná súťaţ – uzávierka súťaţe
Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaţ
Memoriál J. Mochorovčáka v šachu
Veľkonočné aranţmá - súťaţ pre ţiakov ZŠ
Slávici z lavice - spevácka súťaţ pre ZŠ a SŠ
Slávik Slovenska 2010 – súťaţ ľudovej piesne pre ZŠ
Duchnovičov Prešov - obvodné kolo v prednese poézia a prózy
Retro párty – zábava pre mladých v retro štýle
Detská športová olympiáda pre detí MŠ
NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – vedomostná súťaţ
EU v škole – slávnostné vyhodnotenie
Výlet do Tatralandie – výlet pre členov ZÚ CVČ v Snine
Deň Maršálok - súťaţ pre členky ZÚ

Dátum
29.09.2009
22.10.2009
09.11.2009
16.11.2009
16.11.2009
november 2009
14.12.2009
21.12.2009
22.12.2009
22.01.2010
30.01.2010
18.02.2010
28.02.2010
11.03.2010
16.03.2010
29.03.2010
30.04.2010
10.05.2010
18.05.2010
22.05.2010
03.06.2010
11.06.2010
03.04.2009
14.06.2010
02.07.2010
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Vzhľadom na naše priestorové moţnosti sme veľmi radi, ţe 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
júnová okresná súťaţ v Novej Sedlici pod názvom „NP Poloniny a MBR Východné Karpaty
v 101 otázkach a odpovediach“.
i 3) Oddelenie techniky a prírodných vied
P r í l e ž i t o s t n á záujmová činnosť :
Príleţitostná záujmová činnosť oddelenia v tomto školskom roku vychádzala
predovšetkým zo záujmu detí a mládeţe na základe dobrovoľnej účasti na podujatiach.
Oddelenie techniky aktívne spolupracovalo s občianskym zdruţením AMAVET – asociácia
pre mládeţ, vedu a techniku, ktoré aj finančne a materiálne podporilo príleţitostné akcie
oddelenia techniky.
Príleţitostná činnosť bola organizovaná hlavne počas prázdnin a voľných dní. Okrem
členov krúţkov, príleţitostná činnosť bola organizovaná pre ţiakov MŠ, ZŠ, SŠ ale aj pre
širokú verejnosť. Príleţitostných podujatí sa zúčastnilo: 1077 detí, 86 mládeţe a 345
dospelých. Celkový počet účastníkov príleţitostných podujatí: 1508
Údaje o aktivitách organizovaných školským zariadením
Súťaţ mladých elektrotechnikov
Hviezdy cez deň – návšteva observatória na Kolonickom vrchu
Účast na elektrotechnickej súťaţi v Trenčíne – celoslovenské finále

Mladý ochranca prírody – beseda pre ţiakov ŠKD
Súťaţ pre MŠ „Tancujúca plastelina“
Počítač a ja – celomestská súťaţ pre ZŠ
Katarínske odpoludnie
Mikulášska nádielka pre členov Down syndrom klubu
Mikuláš a škôlkari
Mikuláš v Snine
Mikuláš a škôlkari
Stop dopravným nehodám – beseda pre ŠKD
1.kolo 2.ročníka „Najzručnejšia škola“
Návšteva múzea v Hanušovciach
2.kolo 2.ročníka „Najzručnejšia škola“
3.kolo 2.ročníka „Najzručnejšia škola“
Detský semafór – beseda pre deti MŠ
Apríl mesiac lesov – tvorba plagátov pre ZŠ
4.kolo 2.ročníka „Najzručnejšia škola“
Zdravý svet – návšteva soľnej jaskyne – ţiaci ZŠ
Súťaţ mladých modelárov – pre členov modelárskeho krúţku
5.kolo 2.ročníka „Najzručnejšia škola“
Stop dopravným nehodám – beseda pre ţiakov ŠKD
Národný park Poloniny v 101 otázkach – vedomostná súťaţ
Najzručnejšia škola – slávnostná akadémia

Dátum
30.09.2009
11.10.2009
15. a 16.10.2009
29.10.2009
11.11.2009
18.11.2009
20.11.2009
02.12.2009
04.12.2009
06.12.2009
07.12.2009
16.12.2009
21.01.2010
17.02.2010
25.02.2010
25.03.2010
08.04.2010
22.04.2010
29.04.2010
06.05.2010
13.05.2010
27.05.2010
10.06.2010
11.06.2010
18.06.2010
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Príleţitostná činnosť oddelenia techniky bola pestrá a zaujímavá pre všetky vekové
kategórie. Veľmi dobrá spolupráca bola realizovaná najmä s Domom Matice slovenskej v
Snine , autoškolou Vucardy, ako aj so všetkými ZŠ a MŠ v meste Snina.
Všetky súťaţe a príleţitostné podujatia boli propagované v miestnej a regionálnej tlači ako
aj v Učiteľských novinách.
i 4) Organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a súťaţí
Názov súťaže, olympiády
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
04.11.2009
20.01.2010
27.01.2010
19.01.2010
22.01.2010
10.02.2010
04.02.2010
28.02.2010
03.02.2010
12.03.2010
18.03.2010
07.04.2010
14.04.2010
12.04.2010
13.04.2010
20.05.2010

CVČ bolo v hodnotenom období na základe poverenia Krajským školským úradom
v Prešove organizátorom okresných kôl predmetových súťaţ a olympiád základných škôl.
Boli zorganizované na veľmi dobrej organizačnej i odbornej úrovni. Súťaţ Šaliansky Maťko
v prednese slovenskej povesti bola organizovaná v spolupráci s Okresným odborom Matice
slovenskej v Snine.
i 5) Spoluorganizovanie športových súťaţí
Názov súťaže
Memoriál Ing M.Petrovaja – futbal SŠ – SPŠ Snina

Termín uskutočnenia
17.09.2009

Okresné kolá športových súťaţí organizuje CVČ Snina v spolupráci so Slovenskou
asociáciou športu na školách. Spoluorganizátorom iných športových súťaţi CVČ
v hodnotenom období nebolo.
i 6) Spoluorganizovanie iných akcií
Názov súťaže
Týţdeň Modrého gombíka - UNICEF
Hodina deťom
Predaj vianočných pohľadníc - UNICEF
NP Poloniny v 101 otázkach

Termín uskutočnenia
18 – 19.05.2010
december 2009
december 2009
11.06.2010
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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 ţiadnych 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 mládeţ. Vzhľadom
na to, ţe činnosť CVČ v ZÚ sa vykonáva v popoludňajších hodinách, vyuţívajú sa na činnosť
voľné priestory nielen v CVČ Snina, ale aj základných škôl v meste Snina. Na športovú
činnosť sa vyuţívajú priestory telocviční ZŠ Študentská Snina, ZŠ Budovateľská Snina a ZŠ
P.O. Hviezdoslava Snina. Svoju krúţkovú činnosť realizuje CVČ aj v priestoroch telocvične
ZŠ s MŠ v Zemplínskych Hámroch. Okrem týchto priestorov boli vyuţívané aj priestory
mesta Snina a to v MsŠH a DK, kde sa realizovala hlavne príleţitostná 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 92 981 EUR. Z uvedenej sumy bolo
82 716 EUR od zriaďovateľa na beţné výdavky, 3 152 EUR sú vlastné príjmy ( školné ),
7113 EUR z KŠÚ Prešov na olympiády a športové súťaţe a 1 181 EUR na vzdelávacie
poukazy.
Finančné prostriedky ( v tis.) boli v roku 2009 pouţité na:
Mzdy
Odvody
Odstupné
Náhrada mzdy za PN

Ostatné sluţby

40 028 €
14 478 €
0
83 €
15 230 €

Z toho dohody externým

7942 €

541 € (teplo, voda, energia)
Prevádzka
Výpočtová technika
1 823 €
Materiál
8 220 €
Nájomné
2 648 €
Údrţba
1 125 €
Cestovné
511 €
Spolu
84 687 €
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Príjmy :
Olympiády

7 113 €

Úroky
Školné
Spolu:
Vzdelávacie poukazy

8€
3 152 €
10 273 €
1 181 €

Pouţitie:

cestovné
telefón
materiál
stravné
dohody
sluţby

604 €
0
1918 €
2253 €
2301 €
37 €
7 113 €

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
Kvalifikovaný, odborne zdatný
a skúsený pedagógovia
Vysoká odbornosť externých vedúcich
ZÚ
Skúsení nepedagogickí zamestnanci
Dobré skúsenosti so zapájaním sa do
projektov
Dobrá úroveň umeleckých súborov
Mládeţnícky parlament mesta Snina
PRÍLEŢITOSTI
Zlepšenie financovania
Čerpanie fondov EÚ
Podchytenie záujmovej činnosti na
školách a v iných organizáciách
Rozvoj a vyuţitie dobrovoľníckej práce
Nové oblasti záujmovej činnosti, najmä
prírodoveda, environmentálna výchova a
technika

SLABÉ STRÁNKY
Pretrvávajúce problémy s priestorovými
moţnosťami pre krúţkovú činnosť ZÚ
Menej rozvinutá oblasť prírodovedy
a techniky
Nedostatok finančných prostriedkov
z iných zdrojov

RIZIKÁ
Absencia pravidiel financovania CVČ
Nejasné legislatívne podmienky v oblasti
práce s mládeţou a dobrovoľníctva
Menší záujem mladých o organizovanú
záujmovú činnosť
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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 mládeţ 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, mládeţe
a rodičov. Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovnovzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládeţ v priebehu celého
kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
CVČ poskytuje v rámci svojich moţností sebarealizácie detí a mládeţe 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 mládeţe s miestnou samosprávou,
b) rozvoj informačných a poradenských sluţieb pre deti a mládeţ,
c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
problematikou voľného času detí a mládeţe v obci a regióne v záujme účinného napĺňania
miestnej i regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeţi,
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeţe
pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.
CVČ sa snaţilo do svojej činnosti implementovať prioritné úlohy zhrnuté v Pedagogickoorganizačných pokynoch Ministerstva školstva SR na školský rok 2009-2010.
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, príleţitostnej a spontánnej činnosti. Pod
pravidelnou záujmovou činnosťou rozumieme prácu záujmových útvarov (krúţkov, 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, mládeţ 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 Mládeţnícky 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 4. ročníka Plesu
mladých v Snine, 1. ročníka Retro párty, či účasť dvoch členov MP v komisiách Mestského
zastupiteľstva ( kultúra a doprava ).
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Letná činnosť
Centrum voľného času Snina aj počas letných mesiacov pripravilo pre prázdninujúce deti
a mládeţ niekoľko zaujímavých podujatí. Celkovo sa ich v mesiaci júl zúčastnilo 50 a to
nielen doma, ale aj v zahraničí.
Letný futbalový tábor v Uliči
V termíne od 26.7.2010 do 30.7.2010 sa v krásnom prostredí detského rekreačného
zariadenia obce Ulič realizoval letný futbalový tábor pre 20 chlapcov vo veku do 15 rokov zo
Sniny a okolia, členov ZÚ CVČ. Tábor bol zrealizovaný v spolupráci s MFK pri ZŠ
Budovateľská v Snine. O pestrý program naplnený nielen tréningami, ale aj kúpaním,
zábavou sa postaral externý pracovník CVČ Snina a tréner mládeţe MFK M. Hunčár.
Szlakiem starego Wisloka
V dňoch 13.–15. augusta 2010 a 19.–21. augusta 2010 sa 30 detí zúčastnilo
medzinárodného trojdňového tábora v Poľsku, kde v krásnom prostredí okolo poľského mesta
Rzeszow trávili letný pobyt spolu s deťmi z Poľska. Spoločný program naplnený turistikou
a poznávaním krajiny bol obohatený o zábavno – spoločenské akcie. O bezpečnosť detí sa
postarali vedúci týchto táborov, externí pracovníci CVČ v Snine Ing. R. Šmajda a Š. Čus.
Športovo – jazykový tábor Oskar 2010, ako aj Mestský letný tábor s dennou dochádzkou
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 zdruţením pri CVČ má pre obidve
strany veľký prínos. V hodnotenom období však táto výrazne zaostáva za moţnosťami
a funguje iba v teoretickej rovine. Spoluprácu, ktorá si za cieľ kladie :
o partnerstvo rodičov, pedagógov, detí a mládeţe 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,
je potrebné opätovne obnoviť a sfunkčniť.
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 mládeţe. Vzhľadom na charakter svojej činnosti zaujíma
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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 Slovenskou asociáciou športu na
školách, základnými školami okresu Snina, s MFK Snina pri ZŠ, Ul. Budovateľská v Snine,
volejbalovým klubom ŠK Skóre Snina, volejbalovým klubom MVK v Snine, Pedagogickopsychologickou poradňou, Vihorlatským osvetovým strediskom, Maticou Slovenska,
Rusínskou obrodou na Slovensku, Domom kultúry mesta Snina, ICM Snina a Humenné,
Radou mládeţe Prešovského kraja a mestom Snina.
V rámci metodických aktivít spolupracovalo CVČ Snina s Iuventou Bratislava,
organizáciou Ministerstva školstva SR, ktorá zhromaţďuje a spracováva informácie o činnosti
rôznych subjektov, aktívnych v oblasti práce s deťmi a mládeţou v Slovenskej republike
a v zahraničí, zabezpečuje rozvoj práce s deťmi a mládeţou formou výskumných
a vzdelávacích aktivít a podporuje mobilitu deti a mládeţe a prácu s deťmi a mládeţou na
medzinárodnej úrovni.
Vypracoval:

Ing. Ladislav Mihók
riaditeľ CVČ
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