
Centrum voľného času ADAM, Levočská 14, Spišská Nová Ves 

 

S P R Á V A 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009 

 
 

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:2 

PREDSEDA:     Klement Buňa  

PODPREDSEDA:    Klaudia Bigošová  

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:  Mgr. Miloš Pitko  

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI: Ľudmila Richtarčíková 

RODIČIA:     Valéria Šefčíková 

Adriana Čopová 

Henrieta Hricová 

POSLANCI:     PaeDr. Milan Varga 

Mgr. Michal Demečko 

Ing. Janka Brziaková 

MsÚ:      Mgr. Jozef Brezovský  

 

Počet žiakov školského zariadenia:   1985 

Počet pedagogických zamestnancov:  18 

Počet nepedagogických zamestnancov: 5 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov: 

Kvalifikovaní:  18 

Nekvalifikovaní: 0 

Zvyšovanie kvalifikácie: 0 
 
 

 

 

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


Aktivity a prezentácia školského zariadenia: 
 

Pravidelná činnosť: 

Celkový počet záujmových klubov: 123 

- jazykové, spoločenské vedy, prírodné vedy, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy 

a športu, informatický, rodičia a deti 

Príležitostná záujmová činnosť: 

 V školskom roku 2008/2009 sme organizovali okresné predmetové olympiády 

a postupové súťaže na ktorých sa zúčastnilo 356 súťažiacich.  

Boli to: olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre, olympiáda v nemeckom a anglickom 

jazyku, matematická olympiáda, pytagoriáda, fyzikálna olympiáda, chemická olympiáda, 

biologická olympiáda, geografická olympiáda. 

Športové súťaže: okresné kolá žiakov základných škôl v cezpoľnom behu, streľbe zo 

vzduchovky, basketbale, hádzanej, plávaní, stolnom tenise, volejbale, vybíjanej, orientačnom 

behu, atletike, malom futbale, gymnastike, šachu. Počet súťažiacich okresných kôl 2102. 

Krajské kolá žiakov ZŠ vo volejbale dievčat, plávaní a basketbale žiakov v počte 268. 

Okresné kolá študentov stredných škôl v cezpoľnom behu, hádzanej, šachu, halovom futbale, 

stolnom tenise, volejbale, plávaní, basketbale, orientačnom behu, atletike, futbale. Počet 

súťažiacich okresných kôl 1340. 

Krajské kolá študentov stredných škôl v basketbale chlapcov a volejbale dievčat v počte 216. 

Okrem týchto vedomostných a športových súťaži sme organizovali a podieľali sa pri 

organizácii nasledovných podujatí: 

Mesto deťom, Ples CVČ – 4.ročník, Šarkania show, Slávik Slovenska – okresné kolo, 

Večerný beh mestom, Olympiáda materských škôl, Plavecká štafeta, Majstrovstvá Slovenska 

v basketbale mladších žiakov, Beh olympijského dňa, Spišské športové hry detí a mládeže, 

Športové súťaže pre školských pracovníkov, Aerobicmaratón, Deň študenstva – športové 

a kultúrno spoločenské podujatia, Otvorenie turistickej sezóny, Modelárske súťaže, Moje 

najmilšie leporelo a pod. 
 

 

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 a iných. 
 

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia: 

Príjmy: 

9-12/08 = 19 840,-   Sk 

1– 6/09 =   1 041,60 € 

Výdaje: 

13 400,-   Sk - ubytovanie + doprava ZÚ basketbal dievčatá 

  6 440,-   Sk - materiál na ZˇU modelársky 

     237,50 € - ZŠ Nejedlého – nájom bazén pre ZÚ relaxačné plávanie + baby aqua klub 

       62,42 € - ZŠ Levočská – nájom telocvične pre ZÚ peer klub 

     220,88 €     - ZŠ Nejedlého – prevádzkové náklady na bazén pre ZÚ relaxačné plávanie +     

baby aqua klub 

       50,-   € - Spojená škola-prenájom telocvične basketbalový turnaj peer klub 

       65,-   € - občerstvenie – Mesto deťom 



   17,59 € - materiál na ZÚ 

   77,98 € - ZÚ klub mladej rodiny – občerstvenie 

   50,92 € - materiál na ZÚ 

   49,95 € - ceny na cyklické podujatia v AJ a NJ 

     0,46 € - materiál na ZÚ 

 174,-   € - prenájom bowlingových dráh pre ZÚ 

  34,90 € - inventár na ZÚ 
 

 

Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky: 
 

 Veľmi pozitívne hodnotíme organizovanie vedomostných súťaží, športových súťaží – 

okresných a krajských, a kultúrno – spoločenské podujatia. 

V pravidelnej činnosti sú to najmä športové záujmové útvary a kultúrno poločenské, kde 

dosahujeme veľmi dobre výsledky. 

Kladne hodnotíme aj spoluprácu s materskými školami a rodičmi, kde pre tieto vekové 

kategórie detí organizujeme aktivity rôzneho charakteru. 

Je veľmi dobrá spolupráca s mestom SNV, základnými strednými materskými školami mesta 

a spoločenskými organizáciami mesta SNV. 
 

.  
 

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

jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2008/2009. 

 

Predkladá:  

Ing. Ivan Pirník 

riaditeľ CVČ 

Vypracoval: 

Ing. Ivan Pirník, riaditeľ CVČ 

 

1. Prerokované v pedagogickej rade školského zariadenia dňa 3.9.2009 
 

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  2008/2009 

 

        Ing. Ivan Pirník 

        riaditeľ CVČ  

 

2. Prerokované v rade školského zariadenia dňa 22.9.2009 

 

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 2008/2009 

 

        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 2008/2009 

 

        za zriaďovateľa: 


