CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2017/2018

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien
a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006–R k citovanej vyhláške, riaditeľka
Centra voľného času CVrČek vypracovala nasledujúcu správu:

a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
•

Názov školského zariadenia:

Centrum

voľného

času

CVrČek

v Moldave nad Bodvou

•

Adresa školského zariadenia:

Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou

•

Telefónne číslo školského zariadenia:

055 460 7253, 0905 815 083

•

Internetová a elektronická adresa školského zariadenia: www.cvcmoldava.edu.sk,
www.facebook.com/cvcmoldava, cvrcek@cvcmoldava.edu.sk

•

Zriaďovateľ školského zariadenia:

Mesto Moldava nad Bodvou

•

Riaditeľka školského zariadenia:

Mgr. Mária Tóthová

•

Zloženie Rady školského zariadenia:

Predseda – Katarína Brúgóšová,

členovia

–

Zdena

a Bc. Erika Čajkovská.

Valkovská,

Mária

Hiblárová,

Mária

Šimková
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Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ), patrí medzi školské
výchovno-vzdelávacie zariadenia a v súlade so Zákonom č. 245/2009 Z. z. o výchove
a vzdelávaní zabezpečuje podľa Výchovného programu školského zariadenia výchovnovzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov.
CVČ je profesionálna inštitúcia pracujúca s deťmi a mládežou. Svojou činnosťou sa
výrazne podieľa na výchove vo voľnom čase, na výchove umenia tento čas užitočne
a efektívne využívať. Organizovaný voľný čas v našej inštitúcii je priestorom na rozvoj
a kultiváciu osobnosti, priestorom pre zdravý životný štýl, upevňovanie športovej zdatnosti,
rozvoj tvorivosti, zručnosti a logického myslenia. CVČ vytvára podmienky na neformálne
vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú
a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka. Ponúka deťom
a mládeži možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu, podľa
záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, s dôrazom
na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Zmyslom našej práce je naučiť deti materských,
základných a stredných škôl, talentované deti a mládež, deti so zdravotným postihnutím,
deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia efektívne a zmysluplne nakladať so
svojim voľným časom. Vo svojej práci kladieme dôraz aj na prevenciu a ochranu detí
a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov. Významné
miesto pripisujeme rozvoju tvorivosti, práci s talentami a prezentácii našej činnosti na
verejnosti.

b) Údaje o počte detí a mládeže v školskom zariadení
1. Pravidelná záujmová činnosť

• Celkový počet záujmových útvarov (ZÚ) počas školského roka: 33
• Započítaný počet jednotlivcov v záujmových útvarov: 268
Počet vydaných Rozhodnutí: 297
Tabuľka č. 1: 1. oddelenie – vychovávateľka: KATARÍNA BRÚGÓŠOVÁ
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Tancujúce nôžky 1

10

2
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2.

Tancujúce nôžky 2

17

3.

Mažoretky

11

4.

Zumba

12

5.

Výtvarníček

10

6.

Gazdinky

16

7.

Moderné dievčatá

10

8.

Hip hop 1

17

9.

Hip hop 2

7

Spolu

110

Tabuľka č. 2: 2. oddelenie – vychovávateľka: MGR. DIANA DÓKUŠOVÁ
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Piloxing 1

8

2.

Piloxing 2

8

3.

Kruhové cvičenia

12

4.

Pohybovka

19

5.

Montessori

17

6.

Gymnastika 1

12

7.

CVrČkov parlament

21

8.

Detská atletika

16

9.

Malí vedci

16

Spolu

129

Tabuľka č. 3: 3. oddelenie – vychovávateľ: BC. LÓRÁNT TÚRÓCZI – skrátený úväzok
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Klub mamičiek

7

2.

Stolný tenis

7

3.

Gymnastika

10

4.

Grafity

11

5.

Flór bal

15

Spolu

50
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Tabuľka č. 4: 4. oddelenie – vychovávateľka: MGR. MÁRIA TÓTHOVÁ – 12 hodinový úväzok
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Bábková divadlo 1

5

2.

Bábková divadlo 2

6

3.

Bábková divadlo 3

7

4.

Dielnička

14

5.

Všeklub

8

Spolu

40

Tabuľka č. 5: 4. oddelenie – vychovávateľ/ka: dospelí dobrovoľníci – 1 stretnutie týždenne
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

Meno vedúceho ZÚ

1.

Gitara

5

Ing. Martin Molčan

2.

Poľovníček

11

Mgr. Marcela Štarková

3.

Šach

10

Ing. Ján Heirich

4.

Zápasenie – ½ rok

12

Mgr. Martin Sciranka

5.

Break dance

24

Peter Takáč

Spolu

50

Tabuľka č. 6: Všetky oddelenia spolu
P. č.

Oddelenie

Počet prihlásených detí

Vychovávateľ/ka

1.

Prvé

110

Katarína Brúgóšová

2.

Druhé

129

Mgr. Diana Dókušová

3.

Tretie

50

Bc. Lóránt Túróczi

4.

Štvrté

40

Mgr. Mária Tóthová

5.

Štvrté

62

Dospelí dobrovoľníci

Spolu

391

Tabuľka č. 7: Zapájanie detí zo ZÚ do súťaží
Dátum

Názov súťaže

Názov ZÚ

Vychovávateľ/ka

21.10.2017

Turnaj v zápasení v Snine

Zápasenie

Mgr. Martin Sciranka

01.12.2017

Mikulášsky turnaj v zápasení Košice

Zápasenie

Mgr. Martin Sciranka

09.12.20017

Mikulášsky turnaj v zápasení Bratislava

Zápasenie

Mgr. Martin Sciranka
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15.03.2018

Divadelný Ďurkov

Bábkové divadlo 1,2,3

Mgr. Mária Tóthová

22.03.2018

Vesmír očami detí

Grafity

Bc. Lóránt Túróczi

22.03.2018

Vesmír očami detí

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

07.04.2018

Pohyb bez bariér

Hip hop1,2

Katarína Brúgóšová

11.04.2018

Život na lúke, v lese a vo vode

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

19.04.2018

Výtvarná súťaž o Moldave

Grafity

Bc. Lóránt Túróczi

19.04.2018

Výtvarná súťaž o Moldave

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

28.04.2018

Šachový turnaj v Gemerskej Polome

Šach

Ing. Ján Heinrich

29.05.2018

Detská P-T-S

Detská atletika

Mgr. Diana Dókušová

2. Príležitostná záujmová činnosť

• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov (bez prázdninových
aktivít): 73/4 910

• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR/počet účastníkov: 2/79
• Celkový počet športových súťaží/účastníkov (bez prázdninových aktivít): 9/1 179
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov (bez prázdninových aktivít):
12/597
Tabuľka č. 8: Príležitostná činnosť
P.č.

Dátum

Podujatie

Úč. spolu

Poznámka

1.

03.09.2017

Jasovské dni

165

Nedeľa

2.

09.09.2017

Folklorika

37

Sobota

3.

11.-13.09.

Deň otvorených dverí

255

2017
4.

14.09.2017

Detská diskotéka

119

5.

18.09.2017

ETM – Beh pre každého, beh pre všetkých

632

6.

19.09.2017

ETM – Na kolesách za zdravým

205

7.

20.09.2017

ETM – Elektromobil v praxi

81

8.

22.09.2017

ETM – ETM – Deň bez áut (celodenné podujatie)

157

9.

22.09.2017

ETM – Výstava šikovných Moldavčanov

170

10.

26.09.2017

ETM – Moldavské zebričky

4

5
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11.

28.09.2017

Poznávanie Moldavy, návšteva partnerských miest

105

12.

06.10.1017

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Šikanovanie

49

13.

20.10.1017

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Šikanovanie

62

14.

21.10.2017

Turnaj v zápasení

10

15.

27.10.2017

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Šikanovanie

73

16.

03.11.2017

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchod s ľuďmi

16

17.

10.11.2017

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchod s ľuďmi

34

18.

12.11.2017

Piloxing +

7

19.

24.11.2017

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchod s ľuďmi

43

20.

01.12.017

Memoriál M. Athanasova v zápasení v Košiciach

12

21.

04.12.2017

Vyhodnotenie výtv. súťaže Hrady a zámky

75

Sobota

Sobota

Slovenska
22.

07.12.2017

Vianočné bábkové divadlo – vystúpenie pre ZŠ

201

23.

08.12.2017

Environmentálne podujatie strEtKO o pôde

52

24.

09.12.2017

Mikulášsky turnaj v zápasení v Bratislave

6

25.

11.12.2017

Vianočný stromček – vystúpenie pre rodičov

270

26.

15.12.2017

Vianočná tvorivá dielňa

14

31.

19.01.2018

Environmentálne podujatie strEtKO o chránených

37

Sobota

druhoch rastlín a živočíchov
32.

26.01.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana

24

osobných údajov
33.

28.01.2018

Rozprávkový karneval

72

34.

30.01.2018

Environmentálne podujatie strEtKO o chránených

40

Nedeľa

druhoch rastlín a živočíchov
35.

09.02.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Škodlivosť

24

fajčenia
36.

13.02.2018

Pekná maďarská reč – okresné kolo súťaže

50

37.

16.02.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Škodlivosť

58

fajčenia
38.

23.02.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Škodlivosť

14

fajčenia
39.

08.03.2018

Poznaj slovenskú reč – okresné kolo

29

40.

09.03.2018

Environmentálne podujatie strEtKO o vode

34
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41.

15.03.2018

Divadelný Ďurkov - súťaž

19

42.

22.03.2018

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž - vyhodnotenie

3

43.

23.03.2018

Veľkonočná tvorivá dielňa

20

44.

24.03.2018

Hodina Zeme

25

45.

06.04.2018

Environmentálne podujatie strEtKO o stromoch

33

46.

07.04. 2018

Tanec bez bariér - súťaž

12

47.

13.04.2018

Environmentálne podujatie strEtKO o stromoch

67

48.

13.04.2018

Prednáška pre žiakov 8. ročníkov ZŠ

74

49.

20.04.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchod s ľuďmi

19

50.

27.04.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Škodlivosť

17

Sobota

Sobota

fajčenia
51.

04.05.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Kyber

36

šikanovanie
52.

07.05.2018

The Rooms – tímová akcia

5

53.

11.05.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita - Kyber šikanovanie

48

54.

12.05.2018

Fazuľový festival

32

55.

15.05.2018

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moldava

2

56.

18.05.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita - Kyber šikanovanie

21

57.

24.05.2018

TAKTIC – vyhodnotenie výtvarnej súťaže

68

58.

25.05.2018

TAKTIC – výlet do Habaukov

48

59.

26.05.2018

TAKTIC – turnaj v zápasení o pohár riaditeľky CVČ

110

60.

29.05.2018

TAKTIC – Živé sochy v meste

16

61.

29.05.2018

Detská P-T-S

7

62.

30.05.2018

TAKTIC – Oslava s Margeritou

20

63.

02.06.2018

Mestský deň detí v Budulove

55

64.

05.06.2018

Oceňovanie úspešných detí mesta

6

65.

14.06.2018

Krajina Tradibáb – vystúpenie pre deti

212

66.

15.06.2018

Krajina Tradibáb – vystúpenie pre deti

157

67.

17.06.2018

Rodinná párty 1 – vystúpenie pre rodičov

71

68.

18.06.2018

Mladí priatelia prírody a poľovníctva

15

69.

18.06.2018

Rodinná párty 2

90

70.

19.06.2018

Beh pre zdravie pre ZŠ

260

Sobota

Sobota

Sobota
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71.

19.06.2018

Beh pre zdravie pre MŠ

40

72.

22.06.2018

Seminár o výtvarnom umení

5

73.

30.06.2018

Moldavský festival kultúry a športu

61

Sobota

Spolu

4910

12

3. Prázdninová činnosť

• Celkový počet členov počas vedľajších prázdnin: 235
• Celkový počet členov počas letných prímestských táborov: 56/280
Tabuľka č. 9: Prázdninová činnosť počas vedľajších prázdnin
P.č.

Dátum

Prázdniny

Úč. spolu

Podujatie

1.

30.10.2017

Jesenné prázdniny

Halloweenské všeličo

21

2.

29.10.2017

Jesenné prázdniny

Výlet do Košíc do Bábkového divadla

24

– O veľkej repe
3.

27.12.2017

Vianočné prázdniny

Tanečný workshop

11

4.

28.12.2017

Vianočné prázdniny

Výlet do Košíc do Briklandie

22

5.

29.12.2018

Vianočné prázdniny

Výlet – Vianočná Rožňava

15

6.

03.01.2018

Vianočné prázdniny

Potulky mestom

11

7.

04.01.2018

Vianočné prázdniny

Novoročný mix

13

8.

05.01.2018

Vianočné prázdniny

Novoročný darček

9

9.

02.02.2018

Polročné prázdniny

Výlet do Košíc do Bábkového divadla

22

– Guľko Bombuľko
10.

26.02.2018

Jarné prázdniny

Umelecký deň

16

11.

27.02.2018

Jarné prázdniny

Tvorivý deň

16

12.

28.02.2018

Jarné prázdniny

Športový deň

15

13.

01.03.2018

Jarné prázdniny

Tanečný deň

17

14.

02.03.2018

Jarné prázdniny

Metodický deň

5

15.

29.03.2018

Veľkonočné prázdniny

Výlet do Košíc – FUN PARK

18

Spolu

235

Tabuľka č. 10: Prázdninová činnosť počas letných prázdnin
Týždeň

Termín

Počet detí

Celková
účasť

Vychovávateľ/ky

Pobytový tábor Tatráčik

01.– 05.

12

60

Brúgóšová

8
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Vysoké Tatry

júl 2018

Mgr. Dókušová

Prímestský tábor
Remeselníček

09.–13.
júl 2018

15

75

Mgr. Tóthová
Bc. Túróczi

Prímestský tábor Športáčik

16.–20.
júl 2018

14

70

Bc. Túróczi
Brúgóšová

Kombinovaný tábor Zoboráčik

23.–27.
júl 2018

15

75

Mgr. Dókušová
Bc. Túróczi

Spolu

4

56

280

4. Organizovanie súťaží
CVČ každoročne KŠÚ v Košiciach poveruje prípravou a realizáciou obvodových kôl
postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR a to konkrétne súťaží Pekná maďarská reč
a Poznaj slovenskú reč.

c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského zariadenia
Personálne zabezpečenie

• Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov (vrátene riaditeľky):
Fyzický stav: 4
Prepočítaný stav: 4
Počet nepedagogických zamestnancov:
Fyzický stav: 1
Prepočítaný stav: 0,5

• Počet zamestnancov na dobrovoľníckej službe: od novembra 2017 do konca apríla
2018 – 1.

• Počet zamestnancov na Dohodu o vykonávaní pravidelnej činnosti: vedúci ZÚ Break
dance, Poľovníček, Gitara: 3, dospelý dobrovoľník: vedúci ZÚ Šach: 1, hospodárka: 1

9
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Učitelia

0

4

4

4

0

Pedagogickí
asistenti

doplňujúci si
kvalifikáciu

0

Nekvalifikova
ní / Dohoda

0

spolu

kvalifikovaní

nekvalifikova
ní

0

doplňujúci si
kvalifikáciu

spolu

kvalifikovaní

Vychovávatelia

0

0

Nepedagogickí
zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci (fyzický stav)

Odborní zamestnanci

Tabuľka č. 11: Pedagogickí zamestnanci – fyzický stav

2

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Vychovávatelia CVČ formou kontinuálneho vzdelávania sústavne nadobúdali
vedomosti, zručnosti a spôsobilosti s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať
a dopĺňať profesijné kompetencie, potrebné na výkon pedagogickej praxe. Okrem
kontinuálneho vzdelávania sa zapájali aj do iných typov seminárov a programov.
Tabuľka č. 12: Vzdelávanie vychovávateliek a účasť na seminároch
Dátum

Vzdelávanie/porada

Vychovávateľka

Miesto

Organizátor

14.11.20178.4.2018

Projekt Gamifikácia

Mgr. Diana
Dókušová

Náchod ČR
Stará Ľubovňa
SR

Asociácia CVČ
SR

26.10.2017

Školské projekty
a medzinárodné
partnerstvá cez internet

Mgr. Mária
Tóthová

Košice

NSS

01.10.2017 a
trvá

Pred atestačné
vzdelávanie

Brúgóšová

Košice

Metodické
centrum

26.06.2018

Kurz prvej pomoci

Mgr. Diana
Dókušová
Brúgóšová

Košice

Medison, s.r.o.
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začalo

kvalifikačné

špecializačné

inovačné

aktualizačné

adaptačné

II. atestačná
skúška

Príprava
na II.AS

I. atestačná
skúška

Príprava
na I.AS

ATESTÁCIE

funkčné /
funkčné inovačné

Kontinuálne vzdelávanie

Iné formy vzdelávania

Tabuľka č. 13: Kontinuálne vzdelávanie

1

pokrač
uje
ukončil
o
SPOL
U

1
1

0

0

0

0

1

3
0

0

0

0

3

e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Folklórika, Fazuľový festival, Mestský deň detí v Budulove a Moldavský festival
kultúry a športu ● Sobotňajšie popoludnia sme strávili maľovaním na tváričky malých
návštevníkov na uvedených mestských podujatiach.
Európsky týždeň mobility (ETM) ● aj v tomto roku sme koordinovali program kampane
ETM v meste Moldava n/B. 16. septembra 2017, pod názvom #MoldavaZdieľaETM2017,
začala aktivita, ktorá sa rozbehla na Facebookovej stránke (FB) mesta Moldava n/B.,
zdieľali sme ju na FB CVČ a po nás všetci známi. Jej cieľom bolo upozorniť ľudí, že začal
ETM a tiež vyhrať národnú súťaž v kategórii "originálna aktivita". Nevyhrali sme síce prvú
cenu, ale krásne tretie miesto!
Každý ročník ETM sa zameriava na zvláštnu tému venovanú udržateľnej mobilite a nesie
nejakú ústrednú myšlienku. V roku 2017 ňou bola téma: Zdieľanie vás dostane ďalej!
V súlade s témou sme zorganizovali aj: ● Beh pre každého, beh pre všetkých – 18.
septembra 2017 ● Na kolesách za zdravím – 19. septembra 2017 ● Elektromobil – 20.
septembra 2017 ● Prezentačná výstava šikovných Moldavčanov ● Deň bez áut – 22.
septembra2017. V tento deň bola uzatvorená Vodná ulica. Na nej sa vystriedalo vyše 300
detí, dospelých a veľa zaujímavých atrakcií a hier.
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Poznávanie Moldavy ● 28. septembra 2017 sme spolupracovali s Mestským kultúrnym
strediskom

pri

"hravom"

poznávaní

kultúrnych

pamiatok

nášho

mesta

deťmi

z partnerských miest. Na podujatie sme pripravili v súťažné úlohy.
Rozprávkový karneval ● 28. januára 2018 sa konal prvý karneval pre všetkých! Masky si
obliekli nie len deti, ale aj rodičia. Hlavnou cenou bol pobyt v CVrČkovom prímestskom
tábore.
Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč ● V našich priestoroch sa uskutočnili
okresné kolá súťaží pre deti zo ZŠ a VJM. Svoje sily si zmerali žiaci z troch okresov,
Košice, Košice – okolie a Rožňava.
Divadelný Ďurkov – 15. marca 2018, sa 15 bábkohercov vybralo zbierať herecké
skúsenosti na súťaž, na okresné kolo regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorby
Divadelný Ďurkov, do Ďurkova. V silnej konkurencii 11 súťažných čísel a 8. divadelných
súborov, vyhrali krásne tretie miesto dievčatá zo záujmového útvaru Bábkové divadlo 1.
Aj ostatné deti zvládli svoje prvé účinkovanie na súťaži veľmi dobre a porota vysoko
ocenila hlavne ich perfektnú prácu s bábkou a bravúrne bábkoherecké umenie.
Hodina Zeme ● Aj v tomto roku sme podporili Hodinu Zeme. 24. marca 2018, sme sa
zapojili do celosvetového projektu. V čase od 20:30 do 21:30 sme pri svetlách sviečok
riešili zábavné úlohy a posvietili sme si aj na ekologické problémy súčasnosti. Vypnutím
svetiel na jednu hodinu sme vyslali dôležité posolstvo, že je nutné zamerať sa na
klimatické zmeny a svetelné znečistenie.
Pohyb bez bariér ● 7. apríla 2018 sa naše šikovné deti zo záujmových útvarov Hip hop
zúčastnili na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér v Košiciach. Skupina menších tanečníčok
sa umiestnila na 5. mieste, vyskúšali si atmosféru súťaženia a na pamiatku si priniesli
Ďakovný list. Členovia záujmového útvaru Hip- Hop 2 si vytancovali skvelé druhé miesto!
TaktiC ● Týždeň aktivít CVČ na Slovensku
● Výlet do Habakukov – 25. mája 2018 sme sa vybrali na výlet do Donovalov, do
rozprávkového sveta Pavla Dobšinského, do Habakukov. 45 detí a 7 dospelých si pozrelo
rozprávky O zlatej priadke, O drevenej krave a Dvanástich mesiačikov a užilo si
rozprávkovú atmosféru tohto nádherného miesta. Výlet bol koncoročnou odmenou pre
najaktívnejších členov CVČ.
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● Turnaj v zápasení - V spolupráci zo Zápasníckym klubom Moldava nad Bodvou sa 26.
mája 2018 v priestoroch telocvične Gymnázia Štefana Moysessa organizoval III. ročník
turnaja v zápasení voľným štýlom O pohár riaditeľky Centra voľného času CVrČek.
Víťazom pohára sa stal tím ZK 1904 Košice.
● Živé sochy v meste – 29. mája 2018 sme zorganizovali druhý ročník akcie Živé sochy.
Hlavnú ulicu nášho mesta sme rozveselili krásnymi živými detskými sochami.
● Oslavy s Margeritou – Pizzeria Margerita pozvala deti z Dielničky a CVrČkovho
parlamentu, aby si prišli vyrobiť a upiecť svoju vlastnú pizzu. Ďakujeme pánovi Gabrielovi
Lapšanskému za skvelé popoludnie a perfektnú a chutnú oslavu Dňa detí.
Oceňovanie ● Každoročne mesto Moldava nad Bodvou ocení pri príležitosti Dňa detí tých
najlepších z každej školy a školského zariadenia. 5. júna 2018, ocenilo tanečnú skupinu
THREE CREW, ktorá si na súťaži Pohyb bez bariér, vytancovala druhé miesto.
Vedľajšie prázdniny

● Počas vianočných prázdnin sme zorganizovali tieto zaujímavé podujatia:
● Tanečný workshop, 27. decembra 2018 – Zábavné hry, rozcvička, tanec, oddych, pizza,
sladká odmena, karaoke, popcorn a kino. To všetko a ešte oveľa viac sa zmestilo do
prázdninového dňa.
● Briklandia, 28. decembra 2018 – Najlepší výlet v tomto roku, skonštatovali deti, ktoré
boli navštíviť výstavu lega pod názvom Bricklandia. Cesta vláčikom, prehliadka legových
scenérií, hľadanie Gašparka, legové človeče, legový stolný futbal, 20 kg lega k dispozícii
deťom, no proste, LEGORAJ. Potom návšteva Košických rozprávkových Vianoc a ako
bónus, predajňa hračiek v Tescu.
● Vianočná Rožňava, 29. decembra 2018 – Deti počas výletu v meste Rožňava videli
naozaj veľa. Prvým zastavením bolo Zážitkové centrum Sentinel v Baníckom múzeu, kde
deti videli dve expozície. Po chutnom obede v krásnej reštaurácií sa vybrali na expedíciu
do Strážnej veže.

● Počas polročných prázdnin sme zorganizovali Výlet za predpremiérou bábkovej
rozprávky o Guľkovi Bombuľkovi do Bábkového divadla v Košiciach. Krehký príbeh o sile
priateľstva, prežívali deti spoločne s Bombuľkom a jeho zvieracími kamarátmi. Chvíľami sa
smiali, chvíľami strachovali, až nakoniec všetko dobro dopadlo. Rozprávočka sa deťom,
(ale aj dospelým), veľmi páčila a porozprávali o tom aj pani redaktorke zo Slovenského
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rozhlasu. Krátky pobyt v Detskom kútiku v Auparku, obed v Mc Donalde a cesta vláčikom,
bol "trojbodkou" za vydareným dňom.

● Počas jarných prázdnin sme zorganizovali Umelecký, Tvorivý, Tanečný a Športový
deň.
Letné prázdniny ● počas leta sme poskytli prázdninujúcim deťom možnosť stráviť časť
prázdnin v CVrČkovi v štyroch táboroch:
● Tatráčik – Leto sme otvorili vydareným turistickým táborom vo Vysokých Tatrách. Naša
cesta viedla najprv na Štrbské Pleso, kde sme boli ubytovaní. Čerstvý vzduch
a rozprávkový výhľad na hory naštartoval naše túlavé topánky a tak sme stihli v dňoch od
1. do 5. júla 2018 navštíviť mnoho krásnych miest. Najviac zážitkov máme z našej
najdlhšej turistickej prechádzky, na ktorej sme šliapali 16 km. Túru sme všetci úspešne
a hravo zvládli a tak si nesieme domov zo Štrbského Plesa krásne spomienky. Veľa
zážitkov máme aj z iných krásnych miest, ako Popradské pleso a Tatranská Lomnica, kde
sme navštívili múzeum TANAP. Popri prechádzkach v horách sme si našli čas aj na
zábavu v najzábavnejšej galérií na Slovensku, v Starom Smokovci. Galéria sa volá
Tricklandia a je založená na trick arte – umení optických ilúzií. Najviac sa nám páčilo
zrkadlové bludisko, kde sme sa vrátili viackrát po sebe. Z týždňa, stráveného v krásnych
Tatrách, si nesieme domov spomienky, na ktoré budeme dlho spomínať s úsmevom na
tvárach
● Remeselníček – V dňoch od 9. do 13. júla 2018 sme zorganizovaio prímestský tábor pod
názvom Remeselníček. Nosnou myšlienkou tábora bolo spoznávať a vyskúšať si niektoré
tradičné remeslá. A tak sa deti s nimi oboznámili v Národopisnom múzeu s kováčskou
vyhňou v Moldave nad Bodvou. Dozvedeli sa, že v ich meste žili slávni čižmári, kováči,
krajčíri, klobučníci, sviečkari a pernikári. V priebehu týždňa sa vlastnoručne oboznámili
s technikou modrotlače, s ihlou, niťou a krajčírskym remeslom, skúsili si výrobu košíkov,
modelovali z modelovacej hliny a navštívili Dom remesiel a Uličku remesiel v Košiciach. Za
odvahu, šikovnosť a elán počas celého týždňa dostali Diplomy a krásne medovníčky.
● Šporťáčik – V dňoch od 16. do 20. júla 2018 sa organizoval tábor pod názvom
Šporťáčik. Bol rozdelený na dni a každý jeden deň sa venovalo iným športovým aktivitám.
Prvý deň rekreačný. Pozostával z rannej rozcvičky, rôznych koordinačných cvičení,
gymnastiky a stolného tenisu. Počas turistického dňa sme sa s deťmi vybrali na
Turniansky hrad. Tretí deň bol kvôli nepriaznivému počasiu opäť relaxačný, počas neho
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deti aktívne oddychovali formou zábavy a hier. Štvrtý deň bol plavecký a strávili sme ho
v Buzici, kde sme navštívili miestnu mini zoo, plaváreň a naučili sme sa základné techniky
rôznych plaveckých štýlov. Posledný deň sa ukončil cyklistikou v okolí Moldavy. Tento
tábor sa venoval športovaniu, hlavne preto, aby si deti osvojili pozitívny vzťah
k športovaniu.
● Zoboráčik – Leto s CVrČkom sme ukončili táborom Zoboráčik, ktorý sa konal v termíne
od 23. do 27. júna 2018. Tábor sme odštartovali v Moldave nad Bodvou zoznamovacími
hrami a kvízom o meste Nitra, v ktorom sme mali tráviť nasledovné tri dni. Nitru si obľúbil
každý z nás. Je výnimočná svojou archeologickou lokalitou a bohatá ponukami možností
na využitie voľného času. Hneď prvý deň po našom príchode sme si pozreli námestie,
známe Divadlo Andreja Bagara, Pribinov meč a samozrejme, prešli sme aj celú pešiu
zónu. Nemohli chýbať ani nákupy v obchodnom centre Mlyny. Na ďalší deň sme si
naplánovali výlet do prírody. Doobedie sme trávili na vrchu Zobor a poobedie sme si
užívali v mestskom parku Sihoť. Poobhliadli sme sa aj na Nitrianskom hrade, kde sme
videli Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy a silného Corgoňa.
Posledný deň tábora sme si ďalej užívali už doma, v Moldave nad Bodvou.
Cyklické podujatia

● Počas školského roka sme organizovali aj:
● Preventívne aktivity pod názvom Cvrlikanie – Existencia negatívnych javov, ako sú
obchodovanie s ľuďmi, drogová závislosť, šikanovanie, kyberšikanovanie a mnohé iné,
nás presviedčajú o tom, že voči nim nie je imúnny nikto. Naučiť sa povedať im „nie“ je tá
najnáročnejšia úloha. Ciest, ako túto zdanlivo jednoduchú formulku sprostredkovať deťom,
je mnoho. My sme sa o to pokúsili v rámci našich Cvrlikaní, na ktorých sa počas školského
roka 2017/2018 vystriedalo 474 žiakov a učiteľov z našich základných škôl.
Tabuľka č. 14: Preventívne aktivity
Dátum

Číslo
stretnutia

Počet účastníkov

Škola

Téma

20.10.2017

4

48

ZŠ Severná

Šikanovanie

27.10.2017

5,6

61

ZŠ s VJM

Šikanovanie

03.11.2017

7

17

ZŠ s VJM

Obchodovanie s ľuďmi

10.11.2017

8

32

ZŠ severná

Obchodovanie s ľuďmi

24.11.2017

9, 10

27

ZŠ ČSA

Obchodovanie s ľuďmi

26.01.2018

11

23

ZŠ s VJM

Ochrana osobných
údajov
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09.02.2018

12

24

ZŠ Severná

Fajčenie

16.02.2018

13

30

ZŠ ČSA

Fajčenie

23.02.2018

14

17

ZŠ s VJM

Fajčenie

20.04.2018

15

16

Spojená šk.

Fajčenie

27.04.2018

16

18

Spojená šk.

Obchodovanie s ľuďmi

04.05.2018

17, 18

35

ZŠ Severná

Kybernetické
šikanovanie

11.05.2018

19, 20

37

ZŠ ČSA

Kybernetické
šikanovanie

18.05.2018

21

20

ZŠ s VJM

Kybernetické
šikanovanie

Spolu

21 stretnutí

474 účastníkov

4 školy

5 tém

● Environmentálne aktivity pod názvom strEtKO – Environmentálne stretnutia pre žiakov
4. ročníkov ZŠ, na ktorých sa počas školského roka 2017/2018 vystriedalo 317 žiakov
a učiteľov, boli popretkávané informáciami a obrázkami krás nášho okolia, eko-hrami,
prezentáciami a vedomostnými kvízmi. Počas všetkých stretnutí mali jeden spoločný cieľ,
aby deti nadobudli vedomosť, schopnosť a pripravenosť myslieťť a konať v prospech
šetrnejšieho zaobchádzania s prírodou a s darmi Zeme.
Tabuľka č. 15: Environmentálne aktivity
Dátum

Stretnutie číslo

Počet
účastníkov

4. ročník
ZŠ

Environmentálna
téma

1.12.2017

1

70

ZŠ ČSA

Ochrana pôdy - Telo
Zeme

8.12.2017

2

34

ZŠ Severná

Ochrana pôdy - Telo
Zeme

19.1.2018

3, 4

40

ZŠ Severná

Ochrana rastlín
a živočíchov
- Poklady Zeme

30.1.2018

5

40

ZŠ Mokrance

Ochrana rastlín
a živočíchov
- Poklady Zeme

9.3.2018

6, 7

36

ZŠ Severná

Ochrana vody - Krv
Zeme

4.4.2018

8, 9

32

ZŠ Severná

Ochrana stromov Pľúca Zeme

13.4.2018

10, 11, 12

65

ZŠ ČSA

Ochrana stromov Pľúca Zeme

Spolu

12 stretnutí

317

3 ZŠ

4 environmentálne
témy
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Výtvarné súťaže ● Dvakrát v roku CVČ organizuje pre deti ZŠ súťaž v tvorbe obrázkov
na počítači. Pri nej sa zmysluplne spoja dve veci – záľuba sedieť za počítačom
a tvorivosť a fantázia našich detí. V minulom školskom roku to bolo na tému:
● Hrady a zámky Slovenska – CVrČek v júni 2017 vyhlásil pre deti a mládež tradičnú
súťaž v tvorbe obrázkov na počítači, tento krát na tému Hrady a zámky Slovenska.
Prioritou súťaže bolo, že práce vyhodnocovali zamestnanci zainteresovaných hradov
a zámkov a poslali deťom aj ceny. Na milej slávnosti, 4. decembra 2017, sme odovzdali
ceny víťazom súťaže. Ďakujeme zamestnancom Bratislavského hradu, Bojnického zámku,
Oravského hradu, Spišského hradu, Kaštieľa Betliar a obecnému úradu v Turni nad
Bodvou za krásne ceny. Nesmierne si vážime, že ste nám pomohli!
● Rozprávka – V apríli 2018 sme vyhlásili výtvarnú súťaž na tému rozprávka.
Vyhodnotenie súťaže v tvorbe obrázkov na počítači, ktoré prebehlo v rámci prvého dňa
TaktiC-u, 24. mája 2018, bolo naozaj rozprávkové. Skvelá porotkyňa, Mgr. Enikő Sivák z
Budapešti, perfektní víťazi a diváci, bravúrny výkon detí z krúžkov bábkového divadla,
krásne darčeky a veľa, veľa rozprávkovej atmosféry. Blahoželáme všetkým víťazom! A tí,
čo sa do súťaže nezapojili, môžu veru ľutovať.
Vystúpenia pre rodičov ● Počas školského roka pripravujeme vystúpenia pre rodičov,
kde deti predvedú, čomu sa v svojom krúžku venovali. O naše vystúpenia je zo strany
rodičov, starých rodičov a priateľov CVČ veľký záujem a vždy na nich vystupuje okolo 100
detí.
● Vianočný stromček – To bol názov Vianočného vystúpenia detí dňa 11. decembra 2017.
Bol pestrý a veselý. Tak ako stále. Deti si na pódiu vyzdobili stromček, tancovali, cvičili
a hrali bábkové divadlo. Niektorí mali trému, iní nie, voľaktorým sa vystúpenie podarilo,
ďalším menej, mnohí prišli a daktorí nie. Ale tí čo prišli, vystupujúci aj diváci, si určite
odniesli z vystúpenia veľmi peknú spomienku. Ruky k dielu pridali aj "grafiťáci", ktorých
stromčeky zdobili pódium.
● Rodinná párty I.– 15. júna 2018, v popoludňajších hodinách, predviedli deti to, čo sa
počas druhého polroka naučili na svojich záujmových útvaroch deti z Break dance, Gitary
a Bábkového divadla. Mohutný standing ovation od rodičov bol odmenou pre vystupujúce
deti, aj pre vychovávateľov, ktorí ich na vystúpenie pripravili. Ďakujeme rodičom
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bábkohercov za chutné koláčiky, na ktorých si všetci zúčastnení na prvej Rodinnej párty
pochutnali. Určite sa toto pekné podujatie stane v CVrČkovi krásnou tradíciou
● Rodinná párty II.– 18. júna 2018 Bábková sála ožila tanečníkmi. Svoje koncoročné
vystúpenie predviedli deti zo záujmových útvarov Tancujúce nôžky, Hip hop, Zumba,
Piloxing a Mažoretky. Rodičom, starým rodičom a známym sa vystúpenie detí veľmi páčilo
a odmenili ich búrlivým potleskom.
Vystúpenia pre kamarátov ● Po mnohých rokoch sme vystúpili aj pre spolužiakov a to
v programoch Vianočné bábkové divadlo a Krajina Tradibáb.
● Vystúpenia – V príjemnej rozprávkovej atmosfére, v Bábkovej sále CVrČka, odohrali
členovia bábkových záujmových útvarov vystúpenia pre spolužiakov v decembri 2017
a v júni 2018. Diváci, prváci zo ZŠ ČSA, Večné deti, deti z MŠ Rosnička, Sedmokráska,
Štvorlístok a Veselá zebra si pozreli rozprávky o Vianočnom darčeku, o Vianociach v lese
a štyroch Adventných vílach a tiež o Komárovi a levovi, Modrých fúzoch a somárskych
ušiach a Pampúšikovi. Ako prídavok im deti zahrali klasické rozprávky o Červenej
čiapočke a Veľkej repe. Veríme, že sa pozvaným divákom naše vystúpenie páčilo.

Iné formy propagácie na verejnosti:

● Jednou z foriem prezentovania našej činnosti sú aj učiteľské blogy. Riaditeľka CVČ,
Mgr. Mária Tóthová, uverejnila na stránke Učiteľských novín nasledujúce príspevky
z našej činnosti: TAKTIC 2018 s CVrČkom, V Moldav eožívajú bábky už viac ako
polstoročie, Kde iní končia, CvrČkári pokračujú, Cvrlikanie CVrČka, Environmentélne
strEtKO, Európsky týždeň mobility a Balerínkový príbeh. Všetky sú k nahliadnutiu tu:
https://www.ucn.sk/blog/author/889

●

Veľmi

efektívnou

www.cvcmoldava.edu.sk,

propagácie

formou
tiež

facebooková

CVČ
stránka

je

aktívna

webová

stránka

www.facebook.com/cvcmoldava

a propagácia na webovej stránke mesta www.moldava.sk, ďalej výroba plagátov a ich
distribúcia do škôl a iných inštitúcií.
Naša webová stránka je originálna, krásna, živá, stále aktuálna, je hojne navštevovaná (78
478 pozretí k 4. októbru 2018), sú na nej uvedené všetky naše príležitostné podujatia
a úspechy. Na Facebooku evidujeme k tomu istému dátumu 1 543 používateľov, ktorým
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sa páči naša stránka. Spätná väzba z nej nám pomáha analyzovať a zlepšovať našu
činnosť.

● Účinnou formou propagácie je aj účasť na podujatiach organizovaných inými subjektmi,
napr. Fazuľový festival, Folklorika, Deň Budulova, zapájanie do súťaží v zápasení a iných
súťaží a pod.

● CVČ je aj aktívnym členom Asociácie centier voľného času Slovenska.

f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom
roku 2017/2018 zapojené
Tabuľka č. 16: Zoznam projektov v školskom roku 2017/2018
Nadácia/organizátor

Názov programu

Názov projektu CVČ

Poznámka

Orange

Darujte Vianoce

Vianoce plné detí

nepodporený

Poštová banka

Nápad pre folklór

CVrČek remeselníček

nepodporený

Poštová banka

Nápad pre 3 generácie

6 darčekov

nepodporený

Tesco

Vy rozhodujete, my

Tatami pre CVrČka

nepodporený

Gamifikácia

zrealizovaný

pomáhame
Asociácia CVČ

Erasmus+

g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach
Priestory CVČ majú veľmi dobrú polohu, budova sa nachádza v strede mesta,
uprostred upravenej oddychovej zóny. Sídlo CVČ sa nachádza v prenajatých priestoroch
v budove Penziónu Bodva. Na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti v priestoroch CVČ
na Školskej 5 slúžia 4 miestnosti – klubovňa, cvičebňa, herňa a bábkovňa. Nachádza sa tu
stôl na stolný futbal, na stolný tenis a biliardový stôl č. 6, x Box, Interaktívna tabuľa a pod.
CVČ pre činnosť niektorých športových záujmových útvarov využívalo aj telocvične
základných škôl. V tomto školskom roku sme vynovili hygienické zariadenia výmenou
toaliet, renovovala sa zatekajúca strechu a strop, opravilo sa pódium a namontovali sa
vešiaky. To všetko až v roku 2018, pretože v roku 2017 bola finančná situácia v CVČ
veľmi nepriaznivá. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 017 tvorí Prílohu č. 1.
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h) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej
činnosti školského zariadenia
Tabuľka č. 17: Finančné zabezpečenie
Príjmy Centra voľného času CVrČek v školskom roku 2017 / 2018 v €

Skutočnosť
09 - 12 / 2017
Dotácia od zriaďovateľa
- originálne kompetencie

Finančný príspevok na činnosť
CVČ od obcí
1. Obec Čečejovce
2. Obec Hačava

Skutočnosť
01 - 08 / 2018

Spolu

18 635,00

42 313,00

60 948,00

1 442,70

2 565,80

4 008,50

100,00

125,00

225,00

60,00

3. Obec Hrhov

60,00
61,73

61,73

4. Obec Jasov

1 320,00

1 095,00

2 415,00

5. Obec Janík

50,00

176,00

226,00

6. Obec Vyšný Medzev
7. Obec Mokrance

60,00

60,00

360,00

360,00

8. Obec Nižný Lánec

40,00

80,00

120,00

9. Obec Peder

48,00

96,00

144,00

150,48

150,48

31,35

52,25

10. Obec Paňovce
11. Obec Rudník

20,90

12. Obec Sady nad Torysou

16,68

13. Obec Turňa nad Bodvou

206,40

14. Obec Žarnov
15. Mesto Košice (vrátený nevyčerp. príspevok)

16,68
330,24

536,64

18,00
-

18,00

437,28

-

437,28

Príjem od zriaďovateľa - organizovanie
Európskeho týždňa mobility

430,55

-

430,55

ŠR - vzdelávacie poukazy

102,00

153,60

255,60

-

360,00

360,00

15,00

187,50

202,50

Vlastné príjmy
MV SR - organizovanie obvodného kola
súťaží
Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú
reč
Prenájom Bábkovej sály
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Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so záujmovou
činnosťou

3 006,50

9 489,30

12 495,80

z toho:
príspevok na pravidelnú záujmovú činnosť

2 613,00

4 455,30

7 068,30

príspevok na príležitostnú činnosť

95,50

537,00

632,50

príspevok na prázdninovú činnosť

298,00

4 497,00

4 795,00

132,06

132,06

Príjmy z dobropisov

-

Ročné zúčtovanie ZP

426,40

Úroky z bankových účtov

Zostatok VrÚ 31.8.2017

-

426,40
-

-

1 989,51

1 989,51

Zostatok pokladne 31.8.2017

44,99

44,99

Zostatok PrÚ 31.8.2017

132,00

132,00

CELKOM

26 224,65

55 201,26

81 425,91

Výdavky Centra voľného času CVrČek v školskom roku 2017 / 2018 v €

Skutočnosť
09 - 12 / 2017
Tarifný plat

Skutočnosť
01 - 08 / 2018

Spolu

12 109,02

23 889,18

35 998,20

1 104,43

2 564,86

3 669,29

Poistné - VšZP

636,55

1 118,44

1 754,99

Poistné - ostatné zdravotné poisťovne

782,64

1 768,41

2 551,05

3 540,36

7 201,74

10 742,10

18 173,00

36 542,63

54 715,63

Cestovné

28,81

536,59

565,40

Energie, voda a komunikácie

503,96

652,80

1 156,76

Energie (elektrická energia)

340,45

318,20

658,65

Poštové a telekomunikačné služby

163,51

334,60

498,11

2 149,97

2 911,98

5 061,95

Príplatky

Poistné do Sociálnej poisťovne
Mzdy a odvody spolu

Materiál
Interiérové vybavenie

167,00

-

167,00

Výpočtová technika

153,98

102,59

256,57

Prevádzkové stroje a prístroje

18,27

Všeobecný mateirál

18,27

1 405,16

2 243,14

3 648,30

Knihy, učebné a komp. pomôcky

181,96

122,97

304,93

Potraviny

189,22

415,39

604,61
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Reprezentačné

34,38

27,89

62,27

Dopravné

49,27

219,47

268,74

Rutinná a štandardná údržba

-

30,00

30,00

výpočtovej techniky

-

30,00

30,00

5 018,91

9 944,92

14 963,83

Školenia, kurzy, semináre

33,00

60,00

93,00

Konkurzy a súťaže

360,74

313,63

674,37

Všeobecné služby

2 552,88

3 160,00

5 712,88

Špeciálne služby

200,00

440,00

640,00

Náhrady

20,00

-

20,00

Cestovné náhrady

231,69

2 372,86

2 604,55

Poplatky a odvody

140,37

298,61

438,98

Stravovanie

310,40

595,26

905,66

6,00

27,79

33,79

155,59

342,83

498,42

-

6,84

6,84

2 241,30

3 249,54

-

85,80

85,80

209,04

506,14

715,18

-

60,00

60,00

Náhrada príjmu pri dočasnej PN

209,04

446,14

655,18

Ostatné bežné výdavky spolu

7 959,96

14 801,90

22 761,86

CELKOM

26 132,96

51 344,53

77 477,49

Služby

Poistné
Prídel do sociálneho fondu
Provízia
Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru
Miestny poplatok za komunálny odpad
Transfery jednotlivcom
Členský príspevok - Asociácia CVČ SR

1 008,24

Zostatok VrÚ 31.8.2018

3 788,63

Zostatok pokladne 31.8.2018

90,63

Zostatok PrÚ 31.8.2018

69,16

Vypracoval: Z. Lekfaničová

Ekonomické zabezpečenie

● Poplatky účastníkov činnosti boli pre CVČ v roku 2017 významnou položkou. Členovia
ZÚ platili v zmysle VZN č. 100 za činnosť v ZÚ poplatok vo výške od 3,00 € / mesiac, až
po 9,00 € / mesiac. Tieto tvorili podstatnú časť vlastných príjmov CVČ (k nim patrili aj
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príspevky z iných obcí), hradili sme z nich každý mesiac aj časť miezd našich
zamestnancov (nakoľko príspevok z originálnych kompetencií od zriaďovateľa mesačne
nepokýva ani mzdy zamestnancov CVČ), služby spojené s nájmom, stravné pre
zamestnancov, elektrickú energiu, BOZP, PO a ZS, telefónne poplatky, materiál na
činnosť záujmových útvarov, poštovné, aktivity počas vedľajších prázdnin, kancelárske
a čistiace potreby, údržbu, opravy a pod. V mesiaci november 2017 bolo CVČ dlžné vo
výške 2 217,32€ za služby spojené s nájmom, ktoré platí mestu Moldava nad Bodvou.
Vďaka kvalitnej spolupráci riaditeľstva CVČ so starostami okolitých obcí a ich zaslaním
príspevku na činnosť CVČ, dňa 20. decembra 2017 CVČ svoju dlžobu splatilo. CVČ
realizovalo svoju činnosť na Školskej 5, kde bolo potrebné neustále udržiavať priestory,
aby vyhoveli právnym a bezpečnostným normám pri práci s deťmi a mládežou. Podrobnú
správu o hospodárení nájdete v tabuľke č. 17 tejto správy.
Finančná situácia v roku 2018 bola pre CVČ priaznivejšia, pretože dotácia na žiaka
bola navýšená na 240,00 € ročne na dieťa. Naproti tomu, služby spojené s nájmom, sa
v roku 2018 zvýšili z 316,76€ na 370,00€. CVČ však nemalo v roku 2018 žiadne finančné
problémy.
Ľudské zdroje

● V tomto školskom roku pracovali v CVČ kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci
a vytvorili vynikajúci, dynamický a profesionálny tím.

● Pri mnohých aktivitách nám pomáhali dobrovoľníci, priatelia a rodinní príslušníci, ktorým
touto cestou ďakujeme za pomoc a podporu.

● Neoceniteľnou pomocou pre náš malý kolektív bola pomoc zamestnancov na
Dobrovoľníckej službe cez ÚPSVaR.

f) SWOT analýza
● Silné stránky:
•

tímová práca, originalita a samostatnosť vychovávateľov,

•

obetavá práca dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVČ,
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•

dobrá poloha v strede mesta a uprostred zaľudneného sídliska,

•

pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti,

•

variabilita – práca s deťmi, mládežou a dospelými,

•

informácie o činnosti dostupné na vlastnej webovej stránke a Facebooku,

•

dobré vzťahy s okolitými CVČ a so školami na území nášho mesta a regiónu.

● Slabé stránky:
•

zmena interných pedagogických zamestnancov, spôsobená slabým finančným
ohodnotením a náročnosťou práce (soboty, večerní hodiny)

•

chýbajúce bezbariérové prístupy pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi,

•

chýbajúce priestory pre kolektívne športy,

● Príležitosti:
•

vládna podpora neformálneho vzdelávania,

•

zvyšovanie odbornosti vychovávateľov,

•

vyhľadávanie a zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,

•

projekty, granty, sponzori,

•

možnosť inovácie a pohotové prispôsobenie sa dopytu,

•

je potrebné rozšíriť kvalifikácie pre činnosť CVČ aj o iné profesie (animátor, sociálny
pracovník, psychológ)

•

výmena praktických a teoretických skúsenosti s inými organizáciami.

● Riziká:
•

nahlasovanie počtov zapojených členov k 15. septembru v školskom roku, keď
činnosť záujmových útvarov začína 1. októbra,

•

do činnosti CVČ započítané iba moldavské deti vo veku od 5 do 15 rokov,

•

zavedenie záujmových útvarov v školách, kde je záujmové vzdelávanie poskytované
bezplatne na základe vzdelávacích poukazov, krúžky vedú učitelia hneď po
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skončení vyučovania, v rámci pracovného času a účastníkmi činnosti (krúžkov) sú
len žiaci školy,
•

nejednotná legislatíva, chýbajúce metodické materiály,

•

minimum grantových výziev od štátu je otvorených školským zariadeniam,

•

príspevok len na základe počtu deti v záujmových útvaroch,

•

30 hodinový úväzok a priama výchovná činnosť je oveľa širší koncept, nie je možné
ho naplniť len krúžkami, v praxi ide aj o iné činnosti zodpovedajúce aktuálnym
potrebám a podmienkam komunít, kde CVČ pôsobia,

•

nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách detí,

•

financovanie, ktoré akceptuje iba pravidelnú záujmovú činnosť.

g) Plnenie cieľov rozvoja zariadenia

V školskom roku 2017/2018 sme naplnili tieto ciele:
● Formovať profesionálny, odborný a zanietený kolektív zamestnancov.
Počas celého školského roka sme formovali a stmeľovali profesionálny, odborný
a zanietený kolektív zamestnancov. Svoju profesionalitu a odbornosť sme dopĺňali na
vzdelávaniach a svoju spolupatričnosť na tímových akciách. Za všetky spomenieme
podvečer, 7. mája 2018, keď sme sa vybrali do Košíc, aby sme spolu podnikli a zažili
niečo nové. Ako správni pracovníci s deťmi sme si vybrali naozaj čosi nie každodenné,
The Rooms, a to tajomnú izbu Sherlocka Holmesa. Zabavili sme sa, zažili poriadnu dávku
adrenalínu, množstvo interaktívnych hier a skvelé dobrodružstvo! Pred tým sme sa posilnili
v čokolatérii Bombónik.
● Získavať pre skvalitnenie našej práce dobrovoľníkov a iných zamestnancov.
Počas školského roka sa nám podarilo získať dobrovoľného vedúceho záujmového útvaru
Šach, sponzorov z radu rodičov a tiež úplne neznámych darcov a FB a spomedzi známych
a rodiny.
● Zabezpečiť pestrú pravidelnú výchovno-vzdelávaciu záujmovú činnosť v záujmových
útvaroch.
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V pravidelnej záujmovej činnosti pponúkame deťom a mládeži pestrú paletu aktivít, ktoré
im prinášajú radosť, rozptýlenie, ktoré obnovujú a prehlbujú ich talent. Táto činnosť je
jediná finančne zohľadnená zriaďovateľom. Oproti školám sme však hendikepovaní,
pretože v školách sú „krúžky“ realizované bezplatne. Pre našich členov je členský
poplatok stanovený na 3,00 € až 9,00 €.
● Zaistiť atraktívnu príležitostnú záujmovú činnosť CVČ.
Aj v tomto školskom roku sme zabezpečili veľké množstvo príležitostnej činnosti v podobe
výletov, súťaží, stretnutí a iných aktivít. Spomenieme TaktiC, výlety do bábkového divadla,
vystúpenia, strEtKO apod.
● Pripraviť bohatú rekreačnú a prázdninovú činnosť CVČ počas všetkých prázdnin.
Prázdninová činnosť je veľkou prioritou CVČ, nakoľko ju poskytujeme v meste ako jediný.
Aj tohtoročná bola bohatá a zaujímavá.
● Realizovať aktivity orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže.
V tejto oblasti dosahujeme už tradične veľmi dobré výsledky. Túto činnosť realizujeme
v rámci podujatí Cvrlikanie. Témy vyberáme v spolupráci so základnými školami.
● Zlepšovať materiálne podmienky pre činnosť.
Materiál na činnosť nám pomohli zabezpečovať hlavne rodičia, sponzori, priatelia a známi.
Tak sa k nám dostali balíky s drobným tvorivým materiálom, stuhami, vlnami, gombíkmi do
Dielničky. Sponzorsky sme doplnili diely do Cvičebne, sponzorsky bolo opravené pódium
a plafón Bábkovej sály.

h) Skvalitnenie činnosti / ciele na rok 2018/2019

Našim cieľom v nasledujúcom období je vylepšovať našu činnosť tak, aby sa CVČ stalo
zariadením, v ktorom :
•

si zo širokej palety voľno časových aktivít vyberie každý, kto chce rozvíjať svoju
tvorivosť, nadanie a talent alebo kto sa chce rozhýbať a športovať,

•

môže každý zakúsiť pocit úspechu a mať potešenie z toho, čo robí,

•

si každý vyberie svoju voľno časovú činnosť dobrovoľne a ktoré naučí dieťa
povedať nie nevhodným ponukám trávenia voľného času,

•

sa zachovávajú a rozvíjajú tradície,
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•

sa cítia príjemne jeho návštevníci, zamestnanci aj partneri,

•

pripravíme podujatia deťom a mládeži v oblasti prevencie sociálno-patologických
javov,

•

zorganizujeme aktivity s environmentálnou tematikou,

•

šport a pohyb zohrávajú dôležitú úlohu,

•

sa vyvíjajú projektové aktivity,

•

sa spolupracuje so školami a inými inštitúciami v prospech dieťaťa a mladých ľudí.

CVČ sú dôležitou súčasťou systému výchovy a vzdelávania na Slovensku, majú jasne
pomenované úlohy, vyplývajúce zo školského zákona. Výchova mimo vyučovania, hlavná
doména CVČ, nie je len o hraní sa s deťmi, ale aj o pôsobení na deti a mládež. CVČ nie
sú len poskytovatelia „krúžkovej činnosti“, oni pracujú s rôznymi skupinami detí a mládeže
uvedomujúc si, že podnetné prostredie je prvoradým kľúčom k úspechu pri eliminovaní
rozrastajúcich sa negatívnych javoch v spoločnosti.
Preto je poslaním CVČ motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju ich
osobnosti zmysluplným využitím voľného času a zabezpečovať a poskytovať im širokú
ponuku aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom. O toto sa CVČ usilovalo
v minulosti a o to sa bude usilovať aj v budúcnosti.

Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVC CVrČek bola prerokovaná na Pedagogickej
rade, 8. októbra 2018 a v Rade školského zariadenia, 12. októbra 2018. Po prerokovaní
materiálu v oboch orgánoch bola odporúčaná riaditeľke na schválenie a predloženie
zriaďovateľovi.
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Príloha č.1
Spáva o výsledku hospodárenia Centra voľného času CVrČek
v Moldave nad Bodvou za 2017
Riaditeľstvo Centra voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (ďalej len CVČ) predkladá Správu
o hospodárení za rok 2017.
Do júna 2017 navštevovalo CVČ 255 detí členov pravidelnej záujmovej činnosti („krúžkov“). Vyše 5
600 detí a dospelých sa zúčastnilo na príležitostnej činnosti (akcie a podujatia) a počas prázdninovej
činnosti, v lete 2017, sa v našich táboroch zrekreovalo 274 detí. V CVČ pracovali piati stáli zamestnanci,
štyria vychovávatelia na celý úväzok a upratovačka na 50% úväzok. Vedenie účtovnej agendy a vedenie
záujmových útvarov Poľovníček a Break dance bolo realizované formou Dohody o pracovnej činnosti.
Podľa VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 105 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území mesta je výška dotácie (originálne kompetencie od mesta) pre CVČ
stanovená na 221,00 € na dieťa v „krúžku“/na rok. Po prepočítaní počtom detí 255 za rok 2017 to bolo
56 355,00 €, čo činilo pre CVČ dotáciu od mesta na mesiac vo výške 4 696,25 €.
CVČ mesačne potrebovalo na základné výdavky:
•

na platy a odvody po 5 % navýšení platov pedagogických pracovníkov od septembra (okrem
riaditeľky nikto nemá osobný príplatok) –

cca 5 000,00 €

•

na služby spojené s prenájmom priestorov –

cca

320,00 €

•

na stravné pre zamestnancov –

cca

100,00 €

•

na elektrickú energiu –

cca

100,00 €

•

BOZP, PO a ZS –

50,00 €

•

telefónne poplatky –

30,00 €

Spolu

5 600,00 €

Z uvedeného vyplýva, že CVČ sa hneď v januári 2017 dostalo do finančných problémov a nemalo
ani na platy zamestnancov. Tento problém pretrvával po celý rok. V roku 2017 nikto zo zamestnancov CVČ
nedostal za svoju kvalitne odvedenú celoročnú prácu koncoročné odmeny.
Členovia záujmových útvarov, resp. ich rodičia, platili v zmysle VZN Moldavy nad Bodvou č. 100 za
činnosť v záujmových útvaroch poplatok vo výške 3,00€/mesiac, prípadne 6,00€/mesiac a 9,00€ za mesiac.
Tie tvorili značnú časť vlastných príjmov CVČ. Vďaka týmto poplatkom mohlo CVČ dotovať každý mesiac
platy zamestnancov, hradili sme z nich služby spojené s nájmom, stravné pre zamestnancov, elektrickú
energiu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, zdravotnú službu, telefónne poplatky,
materiál na činnosť záujmových útvarov, poštovné, aktivity počas vedľajších prázdnin, kancelárske a čistiace
potreby, údržbu, opravy a pod.
V mesiaci november 2017 bolo CVČ dlžné vo výške 2 217,32€ za služby spojené s nájmom, ktoré
platí mestu Moldava nad Bodvou. Vďaka kvalitnej spolupráci riaditeľstva CVČ so starostami okolitých obcí
a ich zaslaním príspevku na činnosť CVČ, dňa 20.12.2017 CVČ svoju dlžobu splatilo.
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Na vylepšenie finančnej situácie riaditeľka CVČ podala aj dva projekty, do Nadácie Orange –
grantový program Darujte Vianoce a do Nadácie Poštovej banky – grantový program Nápad pre tri
generácie. Žiaľ, ani jeden nebol podporený.
CVČ realizovalo svoju činnosť na Školskej 5, kde bolo potrebné neustále udržiavať priestory, aby
vyhoveli právnym a bezpečnostným normám pri práci s deťmi a mládežou. CVČ každoročne investuje do
údržby priestorov a na ich vylepšenie nemalé finančné prostriedky. Napriek tomu sú ešte stále práce, ktoré
by bolo potrebné zrealizovať, žiaľ CVČ nemá na to dostatok finančných prostriedkov. Podarilo sa nám
vymeniť „neónky“ v elektrických svietidlách v Bábkovej sále, ale to je len dočasné riešenie, pretože
osvetlenie je hlučné a ruší pri výchovno-vzdelávacej činnosti a väčšina svietidiel už opäť nesvieti.
Dlhodobým neriešeným problémom je aj to, že počas dažďov a snehu na streche budovy, zateká do
Bábkovej sály, zatekajúca voda poškodila plávajúcu podlahu na pódiu. Medzi akútne nedostatky môžeme
zaradiť aj často sa kaziace a zastarané hygienické zariadenia.
Počas roka 2017 sme dokázali zakúpiť pre deti iba žinenku do cvičebne a najnutnejší materiál pre
prácu „krúžkov“.
Zamestnanci CVČ odviedli aj v roku 2017 veľmi dobrú prácu vo vzdelávaní mimo vyučovania.
Podporovali a viedli deti a mládež k rozvoju ich osobnosti zmysluplným využitím voľného času a
zabezpečovali a poskytovali im širokú ponuku aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom.
Poskytovali svoje služby aj počas všetkých prázdnin, aj keď za tieto činnosti nie sú dotovaní. Pre mesto
Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou v národnej súťaži o originálnu aktivitu ETM 2017 so svojou
aktivitou Zdieľajme zdieľanú mobilitu vybojovali 3. miesto na Slovensku!
Zdá sa, že finančná situácia v roku 2018 bude pre CVČ priaznivejšia, pretože dotácia na žiaka má
byť navýšená na 240,00 € ročne na dieťa. Naproti tomu, služby spojené s nájmom, sa v roku 2018 zvýšili
z 316,76€ na 370,00€.

Tabuľka Výsledok hospodárenia za rok 2017
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia : zisk

91 085,11 €
- 90 772,02 €
313,09 €
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