Centrum voľného času Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2021-2022
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

I. Základné identifikačné údaje centra voľného času
I. a)
Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
Adresa CVČ:
Telefón:

Webové sídlo
E-mail:
Vedúci
zamestnanci
CVČ
Rada centra
voľného času
Zástupcovia:
Predseda:

I. b)
Zriaďovateľ:

Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
053/4423758 - kancelária vychovávateľov
053/4424040 - ekonomický úsek
mobil 0905942930
http://www.cvcadam.sk
cvcsnv@azet.sk
PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka
Mgr. Matej Farkalín, zástupca riaditeľky

Titl., meno, priezvisko:
Klaudia Bigošová, zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Barbora Bartošová, zástupca rodičov
Ing. Zuzana Jedináková, zástupca nepedagogických zamestnancov
PaedDr. Dávid Demečko, PhD., zástupca zriaďovateľa
MUDr. Alena Pekarčíková, zástupca zriaďovateľa

Mesto Spišská Nová
Ves,
Štefánikovo námestie
1,052 70 Spišská Nová
Ves,
telefón č. 053 / 415 21
11 fax: 053 / 446 36 54
053 / 415 22 34 e-mail:
msu@mestosnv.sk
053 / 415 22 36

Radničné
námestie 7
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www.mestosnv.sk

d. Údaje o počte členov centra voľného času
Centrum voľného času, Hutnícka 18 v Spišskej Novej Vsi k 30.6.2022 v školskom roku 2021/2022
navštevovalo:
1793 členov

z toho do 15 rokov

-

1404 členov

z toho dievčat

-

602

Z toho nad 15 rokov

-

389 členov

z toho dievčat

-

197

Členovia centra voľného času boli zaradení do 146 záujmových útvarov, kde naplnenie záujmových
útvarov v priemere na jeden záujmový útvar predstavuje 12,28 členov. Zo 146 záujmových útvarov
33 vedú interní pedagogickí pracovníci.

II. 1 Počty členov v záujmových útvaroch centra voľného času
Oblasť ZÚ
Spoločensko vedné
Vedy a techniky
Kultúry a umenia
Telovýchovy a športu

Počet ZÚ.
4
4
14
124

Počet
členov
55
62
182
1489

III. Zamestnanci centra voľného času
III. 1 a Údaje o zamestnancoch centra voľného času
Štruktúra zamestnancov
Vedúci zamestnanci

Kategória
Riaditeľka
Zástupca riaditeľky

Počet
1
1

2
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Pedagogickí zamestnanci
/interní/

Vychovávateľ

9

Nepedagogickí zamestnanci
/interní/

Ekonomicko-administratívni
zamestnanci

5

III. 1 b Údaje o pracovnom pomere zamestnancov centra voľného času
Pracovný pomer

Počet pedagogických
zamestnancov

Počet nepedagogických
zamestnancov

Trvalý pracovný pomer

9

5

Na dobu určitú

2

0

Z toho znížený úväzok

0

2

Z toho ZPS

0

1

MD

0

1

III. 2 Pedagogickí zamestnanci centra voľného času
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Počet:

Nekvalifikovaných:

Kvalifikovaných:

Rozširujú si
kvalifikáciu:

Spolu:

Riaditeľka CVČ

0

1

0

1

Zástupca
riaditeľky

0

1

0

1
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Vychovávatelia

1

8

1

9

Kvalifikáciu si vychovávatelia rozširujú I. a II. atestáciou.
III. 3 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov centra voľného času
III. 3 a Dosiahnuté vzdelanie
Stupeň
stredoškolské

vysokoškolské

pedagogické

iného zamerania

pedagogické

iného zamerania

3

0

7

1

III. 3 b Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma

počet absolventov

1. atestácia

4

2. atestácia

3

Aktualizačné vzdelávanie

8

Inovačné vzdelávanie

3

Funkčné vzdelávanie

3

Kvalifikačné vzdelávanie

2

DPŠ

1

IV. Údaje o projektoch centra voľného času
Názov projektu:
Vyhlasovateľ:

MŠ VaV SR

Oblasť:

Dopravná výchova

Fáza projektu:

Úspešný 2016-2017
Úspešný 2017-2018
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Úspešný 2018-2019

Pod záštitou riaditeľky CVČ Ľubici Šefčíkovej v dôsledku pandémie Covid 19, období
núdzového stavu Slovenska, úspešne prebiehal 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 pre
seniorov a obyvateľov so zdravotným postihnutím, lekárom, sestričkám, záchranárom,
ošetrovateľom...
Ďalší projekt „Zo srdca SNV“- rozdávanie rúšok pre seniorov.
Do projektu boli zapojený dobrovoľníci, pracovníci klubu mladých a CVČ.

V. Údaje o aktivitách a prezentácii centra voľného času
Vyhlasovateľ týchto športových postupových súťaží je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky. Centrum voľného času na organizovanie týchto súťaži dostalo poverenie
od Okresného úradu v Košiciach- odboru školstva (Regionálny úrad školskej správy)

V. 1 Prehľad športových súťaži centra voľného času /okresné kolá/
Počet škôl

Účasť

13 súťaží s počtom 2114 súťažicich
Mini volejbal
MIDIvolejbal žiačok
Mini futbal Mc DonaldsCup
Malý futbal žiačky, žiaci
Florbal žiačky,žiaci
Basketbal v zručnostiach
Vybíjaná žiačok
Bedminton
Prehadzovaná
Detská atletika
Atletika
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Názov súťaže
/obvodné kolá/

Počet škôl

Účasť

Stredné školy
4 súťaže s počtom 218 súťažiacich
Cezpoľný beh
Bedminton
Basketbal CH,D

V. 2 Prehľad športových súťaži centra voľného času /krajské kolá/

Názov súťaže

Minivolejbal žiačok
MIDIvolejbal žiačok
Malý futbal žiakov
Basketbalové zručností

Počet škôl

Účasť

4

236

V. 3 Okresné kolá predmetových olympiád organizované centrom voľného času

Názov

Olympiáda zo Slovenského jazyka
Technická olympiáda
Anglický jazyk ZŠ,SŠ
Nemecký jazyk ZŠ,SŠ
Matematická olympiáda Z5-Z9
Biologická olympiáda C,D,E
Geografická olympiáda
Pytagoriáda P3,P4,P5,P6,P7,P8
Dejepisná olympiády
Fyzikálna olympáda
Chemická olympiáda

Centrum voľného času bolo poverené Okresným úradom Košice- odborom školstva
organizovaním

týchto

predmetových olympiád

a postupových

súťaži,

vyhlásených
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Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Spolu bolo
zorganizovaných 17predmetových a postupových súťaží s počtom účastníkov 1059.
Olympiády prebiehali on-line aj prezenčne.
V. 4 Prezentácia centra voľného času na verejnosti
V. 4 a Významné podujatia centra voľného času

Názov
Športová oblasť
Volejbal –Košiarny briežok
Otvorenie futbalového štadiona
Spoločensko-kultúrna oblasť
Šarkania show
Slávik Slovenska
Juniliáda
Mikuláš- po škôlkách + Nemocnica
Otvorenie Klubu mladých na Západe

Centrum voľného času v školskom roku 2021-2022 zorganizovalo v športovej
a kultúrnej oblasti pre verejnosť viacero podujatí s účasťou cca 2125.
V. 4 b Centrum voľného času je spoluorganizátorom týchto významných podujatí
Názov podujatia
Spišských 333
Večerný beh mestom
Spišské športové hry detí a mládeže
Mesto plné detí
Spišský trh
Dni mesta

VI. Detské dopravné ihrisko pod správou centra voľného času
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V školskom roku 2021-2022 centrum voľného času spravovalo činnosť na detskom
dopravnom ihrisku. V jesenných mesiacoch september- október 2021 a v mesiacoch apríl-jún
2022, podľa rozpisu absolvovali teoretickú a praktickú činnosť na dopravnom ihrisku žiaci
1,.2., 3. a.-4 ročníkov základných škôl mesta.
Počas uvedených mesiacov sa vystriedalo spolu 1209 účastníkov detského dopravného
ihriska.

VII. Letná činnosť centra voľného času
Počas letných prázdnin centrum voľného času uskutočnilo 9 denných letných táborov
s účasťou 296 detí, z toho 41 detí z Ukrajiny.
Počas letných prázdnin detské dopravné ihrisko bolo otvorené pre verejnosť denne
v pracovné dni od 9,00-12,00 a od 14,00-17,00 hod. denne sa vystriedalo priemerne 40 detí.

VIII. Klub mladých, Zimná 48
Cestovateľský večer-Erasmus
Filmový kvíz
Sám sebou v Klube mladých
Deň tanca
Šipkový turnaj
MatGrow v Klube mladých
Kreatívny deň
Filmový kvíz
Dj Wallky v Klube mladých
Turnaj stolnom tenise
Escapo room – 20 účastníkov nad 15 rokov
Milujem Spišskú /kvíz/ - 30 účastníkov nad 15 rokov
August 2021
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Lepšejší deň v parku – 250 účastníkov
Kontra divadlo – 30 účastníkov

IX. Webová stránka centra voľného času
Centrum voľného času spustilo 15.9.2015 novú webovú stránku s novým správcom
tejto stránky. Na webovej stránke sú uvedené všetky významné činnosti centra voľného
času. Táto webová stránka sa pravidelne dopĺňa počas celého školského roka. V uplynulom
období sa CVČ propaguje aj na sociálnych sieťach.

X. 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 /telocvičňa/, Hutnícka ulica 18 a Kožuchovej 5, dopravné ihrisko s učebňou
a Klube mladých Zimná 48.
Keďže priestorové podmienky pre činnosť sú nedostačujúce, 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 športové záujmové útvary,
dokúpené atrakcie na príležitostnú činnosť, časomiera pre potreby mesta a okolia
a nafukovacia brána.
Zrealizovali sme hydraulické vyregulovanie kúrenia priestorov na Hutníckej 18.
Na dopravnom ihrisku boli zakúpené skrine, kuchynská linka a ostatný materiál pre detské
ihrisko. Bola obnovená miestnosť pre bicykle, obnovené vodorovné značenie a taktiež bola
prevedená revitalizácia vonkajších priestorov.
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XI. Údaje o finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti centra
voľného času
a/ rozpočet centra na kalendárny rok 2021 prenesené kompetencie

4 326,00 €

b/ rozpočet centra na kalendárny rok 2021 originálne kompetencie

643 108,00 €

z toho vlastné príjmy

50 000,00€

Čerpanie
vlastné príjmy

26 900,22 €

celkové náklady za rok 2021 na prevádzku centra predstavovali

248 148,91 €

celkové náklady za rok 2021 na mzdy a odvody predstavovali

356 314,10 €

príspevok na 1 člena

75,00 €

XII. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení
podľa finančných aktivít
Za vzdelávacie poukazy centrum získalo v školskom roku 2021/2022

4 326,00€

-

Za obdobie september -december 2021

2 040,40€

-

Za obdobie január – jún 2022

2 285,60€

Peniaze boli použité nasledovne:
Odmeny vedúcim záujmových útvarov:

1 450,00€

Učebné pomôcky a materiál

2876,00€

Údržba a opravy

0€

Energie

0€

Nájomné

0€

Cestovné

0€
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XIII. Vyhodnotenie plnenia cieľa v koncepčnom zámere rozvoja centra
voľného času
1. Vízia budúcnosti.
„Vybudovať moderné a flexibilné centrum voľného času pre všetky cieľové skupiny z hľadiska
vekovej štruktúry, ktoré reaguje na potreby v oblasti organizovania voľnočasových aktivít.“

Súčasný model 5 centier voľného času – od septembra 2016 jedno CVČ + elokované
pracoviská na školách
Úloha : splnená
2. Detské dopravné ihrisko
Vybudovať detské ihrisko /hojdačky, pieskovisko../
Úloha : splnená
3. Vzdelávanie zamestnancov
Priebežné sa plnia atestácie I. a II. stupňa.
Úloha splnená a v platnosti
4. Realizácia projektov pre zlepšenie činnosti
Projekt- zameraný na dopravnú výchovu
Úloha: splnená a v platnosti

XIV. Opatrenia pre nasledujúce obdobie
1. Pokračovať v prezentácií práce a činnosti centra voľného času
2. Vo VVP uplatňovať vo zvýšenej miere získané poznatky nových inovatívnych metód
3. Pokračovať v realizácii vízie budúcnosti centra voľného času
Termín splnenia: 30.6.2022

Z: vedenie CVČ

Úlohy: splnené a v platnosti
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Správu Centra voľného času, Hutnícka 18 v Spišskej Novej Vsi
o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach centra za školský rok 2021/2022
Predkladá:
PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka CVČ
Vypracovala:
PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka CVČ
1. Prerokované v pedagogickej rade školského zariadenia dňa 26.6.2022
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
2021/2021
PhDr. Ľubica Šefčíková
riaditeľka CVČ

2. Prerokované v rade centra voľného času dňa 26.6.2022
Vyjadrenie rady školského zariadenia:
Rada školského zariadenia pri CVČ 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
2021/2022

Klaudia Bigošová
predseda Rady škol.zariadenia

3. Prerokované zriaďovateľom školského zariadenia
Vyjadrenie zriaďovateľa:
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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 2021/2022

Ing. Pavol Bečarik
primátor
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