
 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2020-2021 

 

 Štruktúra hodnotiacej správy CVČ, Hutnícka 18 v Spišskej Novej Vsi je v súlade 

s platnou Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

 

 

1. a)  Základné identifikačné údaje centra voľného času 
 
 
Názov:     Centrum voľného času 

 

Adresa:    Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 

 

Telefónne číslo:   053/4423758 - kancelária vychovávateľov 

     053/4424040 - ekonomický úsek 

     mobil  riaditeľka 0905942930 

 

Webové sídlo:   http://www.cvcadam.sk 

 

Adresa elektronickej pošty:  cvcsnv@azet.sk 

 

Vedúci zamestnanci CVČ:  PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka 
 
     Mgr. Matej Farkalín, zástupca riaditeľky 
 

 

Rada centra voľného času 

Predseda:    Klaudia Bigošová,  zástupca pedagogických   

     zamestnancov 

Členovia:    Ing. Barbora Bartošová, zástupca rodičov 

     Ing. Zuzana Jedináková, zástupca nepedagogických 

     zamestnancov 

     PaedDr. Dávid Demečko, PhD., zástupca zriaďovateľa 

     MUDr. Alena Pekarčíková, zástupca zriaďovateľa 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5278145&f=3
http://www.cvcadam.sk/
mailto:cvcsnv@azet.sk


 

1. b)  Údaje o zriaďovateľovi  
 
Názov:     Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7 
 
Sídlo:      Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves, 
Telefónne číslo:   053/ 4152111 
     053 / 415 22 34   
     053 / 415 22 36   
 
Adresa elektronickej pošty:  msu@mestosnv.sk 
     www.mestosnv.sk 
 
 
 

1. c) Informácia o činnosti rady školského zariadenia 
 
Rada školského zariadenia sa zišla jeden krát. Viac zasadnutí nebolo z dôvodu pandémie 

a uzatvorenia CVČ možné zrealizovať.  

V mesiaci september sa zrealizovali doplňujúce voľby za rodičov a pedagogických 

zamestnancov  a online boli zrealizované voľby predsedu RŠ.  

  

1. d)   Údaje o počte členov centra voľného času 

Centrum voľného času, Hutnícka 18 v Spišskej Novej Vsi k 30.6.2021 v školskom roku 

2020/2021 navštevovalo:  

1730 členov  z toho do 15 rokov -  1362 členov z toho dievčat  - 580 

  Z toho nad 15 rokov - 365 členov z toho dievčat  - 201 

Členovia centra voľného času boli zaradení do 154 záujmových útvarov, kde naplnenie 

záujmových útvarov v priemere na jeden záujmový útvar predstavuje 11,23 členov.  Zo 154 

záujmových útvarov 39 viedli interní pedagogický  pracovníci. 

 

1. e)  Zamestnanci centra voľného času 
 

Štruktúra zamestnancov Kategória Počet 
 

Vedúci zamestnanci 
 

Riaditeľka 
Zástupca riaditeľky 

 

1 
1 

mailto:msu@mestosnv.sk
http://www.mestosnv.sk/


 

Pedagogickí zamestnanci 
/interní/ 

 

Vychovávateľ 

 

8 

Nepedagogickí zamestnanci 
/interní/ 

THP 
 

5 

 
 
 

Pracovný pomer Počet pedagogických  
zamestnancov 

Počet nepedagogických 
zamestnancov 

Trvalý pracovný pomer 8 5 

Na dobu určitú  0 0 

Z toho znížený úväzok 0 2 

Z toho ZPS 
 
Z toho na MD 

0 
 
0 

1 
 
1 

 
 
 

1. f)  Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 
Počet: Nekvalifikovaných: Kvalifikovaných: Dopĺňajú si 

kvalifikáciu: 
Spolu: 

Riaditeľka CVČ 
 

Zástupca 
riaditeľky 

 
Vychovávatelia 

0 
 

0 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 

7 

0 
 

0 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 

8 

 
Kvalifikáciu si dopĺňaju o DPŠ. 
 
 
 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov centra voľného času 
 
Stupeň 

stredoškolské vysokoškolské 

pedagogické iného zamerania pedagogické iného zamerania 

2 0 7 1 



 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 
Forma počet absolventov 
  

1. atestácia 4 

2. atestácia 3 

Aktualizačné vzdelávanie                                    0 

Inovačné vzdelávanie                                    0 

Funkčné vzdelávanie                                    3 

Kvalifikačné vzdelávanie                                     1 

 
 

1. g)  Údaje o aktivitách a prezentácii centra voľného času 
 

Prezentácia centra voľného času na verejnosti. 

 

CVČ bolo v dôsledku pandémie uzatvorené pre verejnosť od 15.10.2020 do 15.5.2021.  

Počas tohto obdobia boli niektoré záujmové útvary realizované online, neskôr v súlade 

s vyhláškami Hlavného hygienika (podľa epidemiologickej situácie). Rovnako bolo prístupné 

DDI počas tohto obdobia pre verejnosť (pre členov jednej domácnosti).  

Pedagogickí zamestnanci boli rozdelení do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Spišská Nová Ves a pracovali v ŠKD. 

V čase prevádzky sme zorganizovali nasledovné podujatia: 

Volejbalový turnaj pre verejnosť  –Košiarny briežok 50 účastníkov 

Hutňanská šelma      180 účastníkov 

Mikuláš v materských školách                850 účastníkov 

Spišských 333 extreme      450 účastníkov 

Počas letných prázdnin centrum voľného času uskutočnilo 9 týždenných denných letných 

táborov  s účasťou 296 detí.  

 Počas letných prázdnin bolo detské dopravné ihrisko  otvorené pre verejnosť denne 

v pracovné dni od 9,00-12,00 a od 14,00-17,00 hod. Denne sa vystriedalo približne 45 detí, 

celkom počas prázdnin 1755 detí. 

AKTIVITY Klubu mladých, Zimná 48 



Escapo room – 20 účastníkov nad 15 rokov 

Milujem Spišskú /kvíz/ - 30 účastníkov nad 15 rokov 

Lepšejší deň v parku – 250 účastníkov 

Kontra divadlo – 30 účastníkov   

 

1. h)  Údaje o projektoch centra voľného času 
 
V aktuálnom školskom roku nebola MŠ VVaŠ SR vyhlásená žiadna výzva do ktorej by sa CVČ 
mohlo prihlásiť.  
Projekty v minulom období: 

 
Názov projektu:  

Vyhlasovateľ: MŠ VaV SR 

Oblasť: Dopravná výchova 

Fáza projektu: Úspešný 2016-2017              

Úspešný 2017-2018 

Úspešný 2018-2019 

 

Od roku 2020 MŠ VVaŠ výzvu na zabezpečenie dopravnej výchovy nevyhlásilo. 

 

 Vedenie  CVČ  počas prvej a druhej vlny do polovice mája 2021 v  dôsledku pandémie  

Corona vírusu, v období núdzového stavu Slovenska, úspešne realizovalo projekt 

"Pomáhame seniorom a zdravotníkom".  

Logo projektu: "AJ MY CHCEME POMÁHAŤ - Spolu to zvládneme" 

 Projekt bol zameraný na pomoc mestu zabezpečiť službu nákupov a rozvozu potravín  

a liekov pre seniorov a obyvateľov so zdravotným postihnutím, nákupov  lekárom, 

sestričkám, záchranárom a iným zdravotníckym pracovníkom. 

Od februára 2021 sme rozšírili zabezpečovanie nákupov aj pre rodiny v karanténe.   

Ďalší projekt „Zo srdca SNV“- rozdávanie rúšok pre seniorov a v druhej vlne roznášanie 

respirátorov seniorom, neskôr do všetkých domácností v meste. 

Do projektu boli zapojený dobrovoľníci, pracovníci klubu mladých a pracovníci CVČ.  



1.i) Informácia o vykonanej inšpekčnej činnosti 
 

V školskom zariadení v školskom roku  2020/21 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

1. j)  Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach centra 
 voľného času 

  

Centrum voľného času sídli na sídlisku  Západ Mesta Spišská Nová Ves na Hutníckej 

ulici č. 18. Pravidelnú a príležitostnú činnosť prevádzame hlavne vo svojich priestoroch na 

Levočskej 14,  Hutnícka ulica 18  a Kožuchovej 5- dopravné ihrisko s učebňou.  

Keďže priestorové podmienky pre činnosť sú nepostačujúce, časť záujmovej 

a príležitostnej činnosti sa uskutočňuje ale aj v telocvičniach na základných a stredných 

školách, športovej hale, mestskej plavárni, štadióne Tatran a iných. 

 V tomto školskom roku boli materiálne boli vybavené viaceré športové záujmové 

útvary, dokúpené atrakcie na príležitostnú činnosť. 

Na dopravnom ihrisku boli bola prevedená revitalizácia vonkajších priestorov, obnovené 

vodorovné značenie a taktiež zakúpené skrine a ostatný materiál pre detské ihrisko. Bola 

obnovená miestnosť pre bicykle. DDI je dostatočne materiálne vybavené, má dostatok 

bicyklov, kolobežiek, prilby aj edukačné pomôcky.  

 Počas uzatvorenia prevádzky CVČ z dôvodu pandémie sme zrekonštruovali priestory, 

ktoré boli delimitované Centru voľného času v septembri  2020. Priestory boli 

v predchádzajúcom období využívané základnou školou Hutnícka 16 pre žiakov s mentálnym 

postihnutím a autizmom. Priestory boli výrazne dlhodobým užívaním opotrebované.   

Vznikli tu nové priestory pre Hudobnú klubovňu a Klub mladých pre mládež zo sídliska 

Západ. V uvedených priestoroch boli vymenené okná, podlahy, opravili sa sociálne 

zariadenia, zakúpil inventár pre hudobníkov a pre mládež, ktorá sa schádza v klubovni. 

Vynovené priestory sme otvorili v júni 2021 pri príležitosti MDD. 

 
1. k)  informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie 

dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo 
školské zariadenie nedostatky. 
 

Centrum voľného času poskytuje priestor pre všetkých záujemcov o mimoškolskú činnosť. 

Reagujeme na trendy o ktoré má mládež najväčší záujem. V júli  sme ponúkli letný tábor pre 

dievčatá, ktoré sa priučili modelingu, kreatívnym účesom, vyrábali trendové doplnky ap. Na 



základe veľmi pozitívneho ohlasu sme v tomto školskom roku otvorili aj záujmový útvar 

Creatíve art, kde môže mládež pustiť uzdu fantázie a pracovať s rôznymi výtvarnými 

technikami a materiálmi. Tieto aktivity sa budú uplatňovať aj v rámci aktivít klubu mladých. 

Rovnako dobré výsledky dosahujú naši tanečníci, ktorí sa v rámci možností zúčastňujú 

tanečných súťaží na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. V období pandémie našli spôsob 

fungovania v online priestore a využili všetky možnosti i keď obmedzeného fungovania.    

Veľmi dobré výsledky dosahujú aj členovia športových záujmových útvarov, futbalisti, 

hokejisti, karatisti, volejbalisti...ap.  

Centrum voľného času spolupracuje so záujmovými združeniami, mestskými výbormi 

a rôznymi organizáciami v meste a okrese Spišská Nová Ves na materiálnom, resp. 

organizačnom zabezpečení kultúrnych a športových podujatí. Nechýbame nikde, kde sa 

niečo deje.  

 

5. a) Údaje o finančnom  zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti centra 

voľného času 

CVČ má pre svoju činnosť pridelený primeraný rozpočet ktorý postačuje na realizáciu 

pravidelnej, príležitostnej a ostatnej činnosti, vrátane prevádzkových a mzdových nárokov. 

 
 
b) informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo 
pre žiakov v ich voľnom čase a  iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské 
zariadenie podstatné 
 

Vedomostné súťaže a predmetové olympiády  

Centrum voľného času bolo poverené Okresným úradom Košice- odborom školstva 

organizovaním týchto predmetových olympiád a postupových súťaži vyhlásených 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Spolu bolo zorganizovaných 16 predmetových a postupových súťaží s počtom účastníkov 

756. Olympiády prebiehali on-line. 

 

Športové postupové súťaže 

Športové súťaže sa v školskom roku 2020-2021 z dôvodu pandémie Corona vírusu 

nerealizovali. 

 



Detské dopravné ihrisko pod správou centra voľného času 

 V školskom roku 2020-2021 centrum voľného času spravovalo činnosť na detskom 

dopravnom ihrisku. V jesenných mesiacoch september- október 2020 a v mesiacoch máj-jún 

2021, podľa rozpisu absolvovali teoretickú a praktickú činnosť na dopravnom ihrisku žiaci 1.-

4. ročníkov základných škôl mesta. 

Počas uvedených mesiacov sa na detskom dopravnom  ihrisku vystriedalo spolu 1203  žiakov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

 
§ 3 
 

1. Prerokované v pedagogickej rade školského zariadenia dňa .............2021 

Pedagogická rada školského zariadenia, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves 

odporúča 

zriaďovateľovi Mestu Spišská Nová Ves 

schváliť 

Správu CVČ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 

 
 

PhDr. Ľubica Šefčíková 
            riaditeľka CVČ   
 
 
 
 

 

2. Prerokované v školskej samospráve dňa ................  2021 

 

Vyjadrenie školskej samosprávy:  

RŠZ pri CVČ Hutnícka 18 

odporúča  

zriaďovateľovi Mestu Spišská Nová Ves 

s c h v á l i ť  

Správu CVČ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 

        

          Klaudia Bigošová 

 
 

 



3. Prerokované zriaďovateľom školského zariadenia  

 

Vyjadrenie zriaďovateľa:  

 

Mesto Spišská Nová Ves 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu Centra voľného času, Hutnícka 18 v Spišskej Novej Vsi o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch podmienkach za školský rok 2020/2021. 

 

 

 

Ing. Pavol Bečarik 

           primátor 

 
 


