
Centrum voľného času ADAM, Levočská 14, Spišská Nová Ves 

 

S P R Á V A 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007 

 
 

Názov:  Centrum voľného času ADAM 

Adresa:  Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves 

Telefónne číslo: 053/25759 

Faxové číslo:  053/25759 

Internetová adresa: www.cvc.snv.sk 

Zriaďovateľ:  mesto Spišská Nová Ves 
 

Vedúci zamestnanci školského zariadenia: 

Ing. Ivan Pirník – riaditeľ 

Mgr. Titus Benko – zástupca riaditeľa 
 

Zloženie rady školského zariadenia: 

1. Mgr. Pavla Suchá – zvolený zástupca pedagogických zamestnancov CVČ 

2. Mária Kožušková – zvolený zástupca pedagogických zamestnancov CVČ 

3. Silvia Stoličná – zvolený zástupca ostatných zamestnancov CVČ 

4. Mgr. Michal Demečko – poslanec MsZ SNV 

5. PaedDr. Milan Varga – poslanec MsZ SNV 

6. Mgr. Jozef Brezovský – zamestnanec MsÚ SNV 

7. Anna Koťuhová – zástupca organizácie spolupracujúcej s CVČ v oblasti práce s deťmi 

a mládežou- MKC SNV 

8. Valéria Šefčíková – zvolený zástupca rodičov 

9. Róbert Gyenes – zástupca rodičov 

10. PaedDr. Renáta Toporcerová – zástupca rodičov 

11. Klement Buňa – zástupca rodičov, predseda Rady 
 

Počet žiakov školského zariadenia:   1120 

Počet pedagogických zamestnancov:  19 

Počet nepedagogických zamestnancov: 5 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov: 

Kvalifikovaní:  18 

Nekvalifikovaní: 1 

Zvyšovanie kvalifikácie: 3 
 

Aktivity a prezentácia školského zariadenia: 
 

Pravidelná činnosť: 

Záujmové útvary : počet 82 

- športovoturistické, technické, spoločensko-vedné, kultúrno-umelecké, jazykové, rodičia   

a deti. 

Príležitostná záujmová činnosť: 

 Organizujeme okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. V školskom roku 

2006/2007 sa zúčastnilo 675 súťažiacich v nasledovných súťažiach: 

Fyzikálna olympiáda, chemická olympiáda, geografická olympiáda, matematická olympiáda, 

pytagoriáda, biologická olympiáda, olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku. 

Športové súťaže: krajské kolá vo volejbale dievčat, orientačnom behu a plávaní – počet 

účastníkov: 220 

http://www.cvc.snv.sk/


Okresné kolá v cezpoľnom behu, streľbe, basketbale, hádzanej, plávaní, stolnom tenise, 

volejbale, vybíjanej, atletike, futbale, gymnastike.  

Počet súťažiacich okresných kôl: 1726 

Okrem týchto postupových a športových súťaži sme organizovali nasledovné podujatia: 

Mesto deťom, Šarkania show, Ples CVČ – 2.ročník, čaro Vianoc, Návštevy Mikuláša 

v rodinách a organizáciach, Slávik Slovenska, Večerný beh mestom, Olympiáda materských 

škôl, Olympiáda školských pracovníkov, Zimná kalokagatia, Plavecká štafeta, Majstrovstvá 

Slovenska v basketbale mladších žiakov, Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča- okresné 

kolo, Beh olympijského dňa, Spišské športové hry deti a mládeže, Športové súťaže pre 

školských pracovníkov, Aerobicmaratón, športové a kultúrne podujatia ku dňu Študenstva 

a pod. 
 

Projekty 
 

Boli sme úspešní v projekte Otvorená škola- oblasť športu 2007  „Športujeme vo voľnom 

čase“. 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

 Pravidelnú a príležitostnú činnosť prevádzame hlavne vo svojich priestoroch na 

Levočskej 14 a Hviezdoslavovej 48, kde máme nasledovné priestory: 

3 spoločenské miestnosti, 2 počítačové miestnosti, herňu pre najmenších, umeleckú 

miestnosť, technickú dielňu, tvorivú dielňu, posilňovňu, 2 telocvične, herňu, 2 jazykové 

učebne, ale aj v telocvičniach na základných a stredných školách, športovej hale, Múzeu 

Smižany, mestskej plavárni, štadióne Tatran, tenisových kurtoch, Squash centrum a iných. 
 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia: 
 

- za obdobie september – december získaných 22 720,- Sk 

použitie: materiálne vybavenie záujmových útvarov, napr. tričká, materiál pre tvorivú 

dielňu, materiál pre modelársky krúžok, materiál pre výtvarný krúžok, futbalové lopty 

- za obdobie január – jún 2007 získaných 34 080,- Sk 

použitie: cestovné a štartovné na basketbalový turnaj, program Microsoft Office2007, 

materiálne zabezpečenie podujatia Mesto deťom. 
 

Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky: 
 

 Dobré výsledky dosahujeme v oblasti športu a v rôznych pohybových aktivitách. 

V pravidelnej činnosti do športových aktivít sa zapája pomerne vysoký počet mladých ľudí. 

 Kladne hodnotíme aj spoluprácu s deťmi mladšieho veku, materskými školami 

a rodičmi s deťmi. Pre túto vekovú kategóriu sa snažíme organizovať aktivity rôzneho 

charakteru. 

 Vyzdvihujeme spoluprácu medzi centrom voľného času a mestom Spišská Nová Ves. 

Centrum voľného času sa spolupodieľa pri organizovaní rôznych spoločensko-kultúrnych 

a športových podujatí. 
 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 

 V budúcnosti by sme chceli zlepšiť prácu v oblasti projektovej činností. Zvýšiť 

zapojenosť zamestnancov do projektov zameraných na našu činnosť a tak získať nielen 

finančné prostriedky, ale aj iné výhody  a skúsenosti. 

 

 



Správa Centra voľného času ADAM v Spišskej Novej Vsi o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2006/2007. 

 

Predkladá:  

Ing. Ivan Pirník 

riaditeľ CVČ 

Vypracoval: 

Ing. Ivan Pirník, riaditeľ CVČ 

 

1. Prerokované v pedagogickej rade školského zariadenia dňa 11.10.2007 
 

Vyjadrenie pedagogickej rady  školského zariadenia: 

  

 Pedagogická rada školského zariadenia odporúča zriaďovateľovi Mestu 

Spišská Nová Ves 

          s c h v á l i ť 

 

Správu CVČ ADAM o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok  2006/2007 

 

        Ing. Ivan Pirník 

        riaditeľ CVČ  

 

2. Prerokované v rade školského zariadenia dňa 15.10.2007 

 

Vyjadrenie rady školského zariadenia: 
 

Rada školského zariadenia pri CVČ ADAM odporúča zriaďovateľovi Mestu Spišská 

Nová Ves 

     s c h v á l i ť 

Správu CVČ ADAM o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2006/2007 

 

        Klement Buňa 

        predseda Rady škol.zar. 

 

3. Prerokované zriaďovateľom školského zariadenia 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 
 

Mesto Spišská Nová Ves   s c h v a ľ u j e  –  n e s c h v a ľ u j e 

Správu CVČ ADAM, Levočská 14 v Spišskej Novej Vsi o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007 

 

        za zriaďovateľa: 


