
Centrum voľného času ADAM, Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

S P R Á V A 

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009-2010 
 

 

Názov:  Centrum voľného času ADAM 

Adresa:  Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves 

Telefónne číslo: 053/44 257 59 

Faxové číslo:  053/44 257 59 

Internetová adresa: www.cvc.snv.sk 

Zriaďovateľ:  mesto Spišská Nová Ves 

 

 

Vedúci zamestnanci školského zariadenia: 
 

Mgr.Titus  B e n k o - riaditeľ 

Ing.Ivan  P i r n í k - zástupca riaditeľa 

 

 

 

Zloženie rady školského zariadenia: 

 

Predseda:   Klement Buňa 

Podpredseda:   Klaudia Bigošová 

Pedagogickí pracovníci: Mgr.Miloš Pitko 

Nepedagogickí pracovníci: Ľudmila Richtarčíková 

Rodičia:   Valéria Šefčíková 

    Adriana Čopová 

    Henrieta Hricová 

Poslanci:   PaedDr.Milan Varga 

Mgr.Michal Demečko 

Ing.Janka Brziaková 

MsÚ:    Mgr.Jozef Brezovský 

 

 

 

Počet žiakov školského zariadenia: 4828 

Počet pedagogických zamestnancov: interní   18 

      externí 114 

 

Počet nepedagogických zamestnancov: 5 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov:  kvalifikovaní   18 

        nekvalifikovaní    0 

Zvyšovanie kvalifikácie: 1 

 

 

 

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


Aktivity a prezentácia školského zariadenia: 

 

Pravidelná činnosť: 

Celkový počet záujmových útvarov: 224 

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

a športu, informatiky, rodičia a deti 

 

Príležitostná záujmová činnosť: 

V školskom roku 2009/2010 sme organizovali okresné predmetové olympiády a postupové 

súťaže na ktorých sa zúčastnilo 435 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, bedmintone, 

streľbe zo vzduchovej pušky, malom futbale, nestle basketbale, basketbale, volejbale, stolnom 

tenise, plávanie, orientačnom behu, gymnastike, vybíjanej. Počet súťažiacich okresných kôl    

3 120.  

Krajské kolá žiačok vo volejbale a nestle basketbale žiakov ZŠ v počte 216 súťažiacich. 

Okresné kolá žiakov stredných škôl v cezpoľnom behu, futsale, bedmintone, volejbale, 

stolnom tenise, basketbale, plávaní, orientačnom behu, hádzanej, atletiky v počte 1 528 

súťažiacich. 

Krajské kolá žiakov stredných škôl v plávaní, volejbale a basketbale v počte 353 súťažiacich. 

Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov ZŠ  a žiakov a žiačok stredných škôl v počte 213 

súťažiacich. 

 

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

organizácii nasledovných podujatí: 

Mesto deťom, Ples CVČ – 5.ročník, šarkania šov, Slávik Slovenska – okresné kolo, Večerný 

beh mestom, olympiády materských škôl, Plavecká štafeta, Beh olympijského dňa, športové 

súťaže pre školských pracovníkov, Deň študentstva – športové a kultúrno-spoločenské 

podujatia, Otvorenie turistickej sezóny, modelárske súťaže, Beh Slovenským rajom. 

 

Letná prázdninová táborová činnosť: 

Prázdninový letný zájazd v Taliansku (Riccione) 

Prázdninový letný tábor Košariská 

Prázdninový letný tábor Bachledova dolina 

Tábory s dennou dochádzkou v mesiaci júl, august 

Počas letných prázdnin bolo k dispozícii pre deti funkčné dopravné ihrisko (ul.Ing.Kožucha) 

s možnosťou zapožičania si bicyklov, kolobežiek a samozrejme ochranných prilieb. 

 

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, múzeu v Smižanoch, 

mestskej plavárni, štadióne Tatran, tenisových kurtoch a iných. 

 

 

 



Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia: 

 

Príjmy: 9-12/2009 =  380,80 € 

  1-6/2010 =  571,20 € 

  ––––––––––––––––––––– 

        952,00 € 

 

Výdaje: 694,06 € nájmy + prevádzkové náklady 

  34,02 € - ZŠ Nejedlého – prevádzka strelnica na nácvik pre ZÚ  

      mažoretky 5.10.-31.12.2009 

136,95 € - ZŠ Nejedlého – nájom bazénu 2.10.-31.12.2009 pre     

                  ZÚ aqua klub, relaxačné plávanie 

 127,88€ - ZŠ Nejedlého – prevádzka bazén 2.10.-31.12.2009   

                 pre ZÚ aqua klub, relaxačné plávanie 

  54,45 € - ZŠ Levočská – nájom tel. 10.9.-31.12.2009 pre  

                  ZÚ peer klub 

  61,88 € - ZŠ Nejedlého – prevádzka strel. pre ZÚ mažoretky  

                 11.1.28.6.2010 

278,88 € - Hotelová akadémia – nájom ZÚ basketbal chlapci za  

                 5/2010 

 

  257,94 € materiál na činnosť ZÚ 

      22,99 € - materiál na ZÚ Hannah Montana, mozaika, farby na  

                                                                 sklo, súbor hier 

        4,51 € - modelárska špachtla 

    223,72 € - 2 páry tretry pre ZÚ atletika 

        6,72 € - doplatok na kolobežky DDI 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  S P O L U:  952,00 €   

 

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 spoločenské, 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 2009/2010 

 

Predkladá:  

Mgr. Titus Benko 

riaditeľ CVČ 

Vypracoval: 

Mgr. Titus Benko, riaditeľ CVČ 



 

1. Prerokované v pedagogickej rade školského zariadenia dňa 6.9.2010 

 

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  2009/2010 

 

        Mgr. Titus Benko 

        riaditeľ CVČ  

 

2. Prerokované v rade školského zariadenia dňa 14.9.2010 

 

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 2009/2010 

 

        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 2009/2010 

 

        za zriaďovateľa: 


