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CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2018/2019

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:

1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
•

Názov školského zariadenia:

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad

Bodvou

•

Adresa školského zariadenia:

•

Telefónne číslo školského zariadenia: 055 460 7253, 0905 815 083

•

Internetová a elektronická adresa školského zariadenia: www.cvcmoldava.edu.sk,

Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou

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 – Mgr. Diana Dókušová, členovia – Zdena

Valkovská, Mária Hiblárová, Mária Šimková a Ing. Ján Csala.
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Jedným zo školských inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti mimo školy, sú centrá voľného času.
Patria medzi školské zariadenia a v súlade so Zákonom č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní
zabezpečujú podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú
a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Tieto subjekty majú dlhoročnú
prax pri práci s deťmi a mládežou. Svojou činnosťou prispievajú k ich aktívnemu napĺňaniu
voľného času, formujú osobnosť detí a mladých ľudí, ovplyvňujú ich hodnotový systém, pozitívne
pôsobia na ich životný štýl a napomáhajú pri ich socializácii. Vytvárajú ideálne prostredie, vhodné
aj na neformálnu výchovu. Medzi ne patrí aj naše Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad
Bodvou (CVČ).

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

• Celkový počet záujmových útvarov (ZÚ) počas školského roka: 34
• Započítaný počet jednotlivcov v ZÚ: 278
Počet vydaných Rozhodnutí o prijatí za člena CVČ: 314
Tabuľka č. 1: 1. oddelenie – vychovávateľka KATARÍNA BRÚGÓŠOVÁ (RD) / RADKA MAŇOVSKÁ
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Tancujúce nôžky 1

9

2.

Drobček

8

3.

Mažoretky

8

4.

Pohybovka

8

5.

Moderné dievčatá

8

6.

Gazdinky

9

7.

Hip hop 1

9

8.

Hip hop 2

5

9.

Cvrčkov parlament

17

10.

Foto – video od januára 2019

6

Spolu

87
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Tabuľka č. 2: 2. oddelenie – vychovávateľka MGR. DIANA DÓKUŠOVÁ
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Piloxing 1

16

2.

Aerobkáčik

15

3.

Drobček

9

4.

Pohybovka

12

5.

Montessori

15

6.

Gymnastika

11

7.

Plávanie

14

8.

Detská atletika

15

9.

Malí vedci

15

Spolu

122

Tabuľka č. 3: 3. oddelenie – vychovávateľ BC. NORBERT PECZE
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Atletika 1

8

2.

Atletika 2

8

3.

Atletika 3

12

4.

Atletika 4

8

5.

Flór bal

14

6.

Volejbal 1

9

7.

Volejbal 2

13

8.

Plávanie

11

9.

Rybárik

8

Spolu

91

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

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

1.

Bábková divadlo 1,2,3

17

2.

Dielnička

16

Spolu

33
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Tabuľka č. 5: 4. oddelenie – vychovávateľ/ka, dospelí dobrovoľníci – 1, resp.2 stretnutia týždenne
P. č.

Názov ZÚ

Počet prihlásených detí

Meno vedúceho ZÚ

1.

Poľovníček

9

Mgr. Marcela Štarková

2.

Šach

13

Ing. Ján Heirich

3.

Break dance

14

Peter Fazekaš

Spolu

36

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

Oddelenie

Počet prihlásených

Vychovávateľ/ka

detí
1.

Prvé

Katarína Brúgóšová/Radka

87

Maňovská
2.

Druhé

122

Mgr. Diana Dókušová

3.

Tretie

91

Bc. Norbert Pecze

4.

Štvrté

33

Mgr. Mária Tóthová

5.

Štvrté

36

Dospelí dobrovoľníci

Spolu

369

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

Názov súťaže

Názov ZÚ

Vychovávateľ/ka

22.09.2018

Šachový turnaj O pohár ETM

Šach

Ing. Ján Heirich

06.11.2018

Majstrovstvá Východného Slovenska

Atletika 1-4

Bc. Norbert Pecze

v cezpoľnom behu
20.10.2018

Strašiak v poli

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

31.01.2019

TjBot Day

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

31.01.2019

TjBot Day

Malí vedci

Mgr. Diana Dókušová

16.02.2019

Valentínsky MIX volejbalový turnaj

Volejbal 1-2

Bc. Norbert Pecze

13.03.2019

Divadelný Ďurkov

Bábkové divadlo

Mgr. Mária Tóthová

15.03.2019

Vesmír očami detí

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

11.04.2019

Život na lúke, v lese a vo vode

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

11.04.2019

Život na lúke, v lese a vo vode

Montessori

Mgr. Diana Dókušová

01.06.2019

Po stopách poľovnej zveri

Poľovníček

Mgr. Marcela Štarková

03.06.2019

Detská štafetová liga P-T-S

Detská atletika

Mgr. Diana Dókušová
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18.06.2019

Envirospektrum

Foto - video

Radka Maňovská

21.06.2019

Krajina remesiel

Dielnička

Mgr. Mária Tóthová

2. Príležitostná záujmová činnosť

• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov (bez prázdninových aktivít): 82/5
032

• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR/počet účastníkov: 2/75
• Celkový počet športových súťaží/účastníkov (bez prázdninových aktivít): 12/2 092
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov (bez prázdninových aktivít): 11/389
Tabuľka č. 8: Príležitostná činnosť
P.č.

Dátum

Podujatie

Úč.

Poznámka

spolu
1.

03.09.2018

Stretnutie s prezidentom republiky

27

2.

05.09.2018

Deň otvorených dverí – ZŠ ČSA

56

3.

07.09. 2018

Deň otvorených dverí – ZŠ Severná

54

4.

08.09.2018

Family day pre CRH Slovensko

130

5.

13.-

Deň otvorených dverí – rodičia a deti

91

Sobota

14.09.2018
6.

16.09.2018

ETM – Turistická vychádzka

60

Nedeľa

7.

17.09.2018

ETM – Beh pre každého, beh pre všetkých

880

8.

18.09.2018

ETM – Na kolesách za zdravým

203

9.

18.09.2018

ETM – Otvorenie dopravného ihriska

520

10.

20.09.2018

ETM – Spoznaj svoje mesto

36

11.

21.09.2018

ETM – Na ceste bezpečne

72

12.

22.09.2018

ETM – Deň bez áut

58

Sobota

13.

22.09.2018

ETM – šachový turnaj O pohár ETM

18

Sobota

14.

04.10.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- hnedé o pôde

26

15.

08.10.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- hnedé o pôde

19

16.

18.10.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- hnedé o pôde

26

17.

19.10.2018

Tradičné rómske remeslá - workshop

75

18.

22.10.2018

Účasť na súťaži Strašiak v poli

8
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19.

25.10.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- hnedé o pôde

21

20.

27.10.2018

Beh večernou Moldavou - spolupráca

5

21.

06.11.2018

Organizovanie Východoslovenských majstrovstiev

98

Sobota

v cezpoľnom behu
22.

08.11.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- hnedé o pôde

24

23.

09.11.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

26

24.

15.11.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- žlté o vesmíre

24

25.

16.11.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

24

26.

22.11.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- žlté o vesmíre

21

27.

23.11.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

25

28.

29.11.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- žlté o vesmíre

34

29.

30.11.2018

Cvrlikanie - Motivácia ku vzdelaniu

24

30.

06.12.2018

Environmentálne podujatie strEtKO- žlté o vesmíre

22

31.

07.12.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

22

32.

10.12.2018

Zimná krajina TRADIBÁB- vystúpenie bábkového divadla

86

pre deti MŠ a ŠK ČSA
33.

11.12.2018

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Hračka budúcnosti

116

v spolupráci GlobalLogic Košice
34.

11.12.2018

Zimná krajina TRADIBÁB- vystúpenie bábkového divadla

127

pre deti ŠK Severná a rodičov
35.

14.12.2018

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

20

36.

23.12.2018

Vianoce pre útulkáčikov - charitatívna akcia

3

37.

09.01.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- červené o chránených

24

Sobota

druhoch rastlín a zvierat
38.

10.01.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

23

39.

17.01.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- červené o chránených

20

druhoch rastlín a zvierat
40.

18.01.201

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných

27

údajov
41.

25.01.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

16

42.

26.01.2019

Rozprávkový karneval

113

43.

29.01.2019

Využitie artefiletikv v pedagogickej činnosti

13

44.

06.02.2019

Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč

35

Nedeľa
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45.

07.02.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- červené o chránených

20

druhoch rastlín a zvierat
46.

08.02.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

20

48.

16.02.2019

Valentínsky volejbalový turnaj

34

48.

01.03.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Anorexia a bulímia

22

49.

04.03.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Ochrana osobných údajov

21

50.

05.03.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- modré o vode

24

51.

06.03.2019

Okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

40

52.

08.03.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Anorexia a bulímia

30

53.

12.03.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- modré o vode

24

54.

13.03.2019

Súťažná prehliadka DDT Divadelný Ďurkov

7

55.

15.03.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Anorexia a bulímia

13

56.

21.03.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- modré o vode

49

57.

21.03.2019

Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí

7

58.

22.03.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Anorexia a bulímia

42

59.

28.03.2019

Environmentálne podujatie strEtKO- modré o vode

49

60.

30.03.2019

Hodina Zeme

10

61.

05.04.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchodovanie s ľuďmi

14

62.

16.04.2019

Tradibáb a Zemeguľa – vystúpenie bábkového divadla

112

Sobota

v rámci zeleného strEtKO-a
63.

25.04.2019

Wopkshop re vychovávateľov – Nauč sa aj ty, pracovať s IT!

12

64.

02.05.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchodovanie s ľuďmi

27

65.

03.05.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchodovanie s ľuďmi

22

66.

10.05.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchodovanie s ľuďmi

17

67.

16.05.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – predčasné tehotenstvo

44

68.

24.05.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchodovanie s ľuďmi 2.

32

69.

20.05.2019

Vystúpenie na oslavách 100. výročia MS

17

70.

24.05.2019

Cvrlikanie – preventívna aktivita – Obchodovanie s ľuďmi 2.

23

71.

31.05.2019

Týždeň aktivít CVČ – Noc s CVrČkom – Čakanie na Deň

21

detí
72.

01.06.2019

Týždeň aktivít CVČ – Účasť na súťaži Mladých ochrancov

6

Sobota

85

Sobota

prírody
73.

01.06.2019

Týždeň aktivít CVČ – Mestské oslavy Dňa detí
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74.

Týždeň aktivít CVČ – Spolu organizácia Detská P-T-S,

03.06.2019

220

Detská štafetová liga
75.

04.06.2019

Týždeň aktivít CVČ – Vyhodnotenie súťaže Môj vysnívaný

111

dom budúcnosti v spolupráci s IBM Košice
76.

05.06.2019

Týždeň aktivít CVČ – Deň detí v reštaurácii Margerita

12

77.

06.06.2019

Týždeň aktivít CVČ – Živé sochy v meste

37

78.

06.07.2019

Týždeň aktivít CVČ – Výlet do Habaukov

44

79.

08.06.2019

Rybárske preteky

7

80.

10.06.2019

Pestré všeličo – vystúpenie pre rodičov

138

81.

11.06.2019

Oceňovanie najlepších žiakov v meste

3

82.

20.06.2019

II. ročník súťaže Beh pre zdravie

270

Spolu

5 038

Sobota

3. Prázdninová činnosť

• Celkový počet členov počas vedľajších prázdnin: 237
• Celkový počet členov počas letných prímestských táborov: 66/330
Tabuľka č. 9: Prázdninová činnosť počas vedľajších prázdnin
P.č.

Dátum

Prázdniny

Úč. spolu

Podujatie

1.

31.10.2018

Jesenné prázdniny

Výlet do Starého Smokovca

50

2.

02.11.2018

Jesenné prázdniny

Športové podujatie

13

3.

27.12.2018

Vianočné prázdniny

Výlet do bábkového divadla v Košiciach

16

4.

28.12.2018

Vianočné prázdniny

Výlet do kina v Košiciach

25

5.

02.01.2019

Vianočné prázdniny

Tvorivá dielňa

4

6.

03.01. 2019

Vianočné prázdniny

Pobyt na klzisku

19

7.

04.01. 2019

Vianočné prázdniny

Pobyt na klzisku

17

9.

01.02.2019

Polročné prázdniny

Fašiangy

14

10.

18.02.2019

Jarné prázdniny

Jarné CvrČkoviny

18

11.

19.02.2019

Jarné prázdniny

Jarné CvrČkoviny

16

12.

20.02.2019

Jarné prázdniny

Jarné CvrČkoviny

6

13.

21.02.2019

Jarné prázdniny

Jarné CvrČkoviny

13

14.

18.02.2019

Jarné prázdniny

Jarné CvrČkoviny

18
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15.

Veľkonočné prázdniny

18.04.2019

Výlet do ZOO Košice

18

Spolu

237

Tabuľka č. 10: Prázdninová činnosť počas letných prázdnin
Týždeň

Termín

Počet detí

Celková
účasť

Vychovávateľ/ky

Pobytový tábor Potulky po Orave
Námestovo

01.– 05.
júl 2019

19

95

Bc. Pecze
Mgr. Dókušová

Pobytový tábor Potulky po
Gemeri, Brzotín

08.–12.
júl 2019

16

80

Mgr. Tóthová
Bc. Pecze

Prímestský tábor Potulky za
remeslami

15.–19.
júl 2019

15

75

Mgr. Tóthová
Radka Maňovská

Prímestský tábor Potulky za
fotografiami

22.–26.
júl 2019

16

80

Mgr. Tóthová
Radka Maňovská

Spolu

4

66

330

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

3. 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: 0,6

• Počet zamestnancov na Dohodu o vykonávaní pravidelnej činnosti: vedúci ZÚ Šach,
Poľovníček, Gitara: 3, dospelý dobrovoľník: vedúci ZÚ Break dance: 1, hospodárka: 1
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Tabuľka č. 11: Všetci zamestnanci – fyzický stav

4

4

4

0

0

0

Nepedagogickí
zamestnanci

doplňujúci si
kvalifikáciu

0

Pedagogickí asistenti

nekvalifikovaní
/ Dohoda

0

spolu

kvalifikovaní

0

doplňujúci si
kvalifikáciu

0

Vychovávatelia

nekvalifikovaní

spolu

kvalifikovaní

Učitelia

Odborní zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci (fyzický stav)

2

4. 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

November
2018

Školské projekty
a medzinárodné
partnerstvá cez internet

Mgr. Diana Dókušová

Košice

NSS – Národná
služba pre
elektronickú
spoluprácu
Žilina

26.10.2018

Mentoring a koučing
v školskom prostredí

Mgr. Diana Dókušová

Michalovce

Proschol Kosorín

01.10.2017 a
trvá

Pred atestačné
vzdelávanie

Katarína Brúgóšová

Košice

Metodické
centrum Košice

21.09.2019

Využitie artefiletiky
v pedagogickej praxi

Mgr. Mária Tóthová
Mgr. Diana Dókušová
Radka Maňovská

Moldava n/B.

OŠ pri MsÚ
Moldava n/B.

18.02.2019

Metodický deň

Mgr. Mária Tóthová

Moldava n/B.

SAŽP, Banská
Bystrica

07.03.2019

Nauč sa aj ty, pracovať
s IT!

Mgr. Mária Tóthová
Mgr. Diana Dókušová
Radka Maňovská

Moldava n/B.

CVČ CVrČek
Moldava n/B.

25.04.2019

Metodický seminár pre
pedagógov

Mgr. Mária Tóthová

Košice

ÚĽUV Košice
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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

pokračuje
ukončilo
SPOLU

2
1

0

0

0

0

2

4
0

0

0

0

4

5. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky ● 3. septembra 2018, sa pani riaditeľka CVČ,
Mária Tóthová (riaditeľka CVČ), 26 detí zo športových „krúžkov“ a pán vychovávateľ Norbert
Pecze, stretli s pánom prezidentom Slovenskej republiky, Andrejom Kiskom. Deti dostali darčeky a
veríme, že si odnesú aj krásnu spomienku na tento deň.
Balerínkový príbeh ● Na podujatí, Beh pre zdravie, 19. júna 2018, dievčina zo Základnej školy
(ZŠ) s VJM, Annamária Horváthová, podala v behu bravúrny výkon. Bežala v balerínkach. Dobehla
prvá! CVČ sa podarilo nájsť sponzora, ktorý tomuto nadanému dievčaťu zakúpil bežecké topánky.
Tieto dostala počas slávnostného otvorenia školského roka, 3. septembra 2018, z rúk pani riaditeľky
CVČ. CVČ jej vytvorilo od septembra 2018 možnosť stať sa členkou centra, trénovať pod
dohľadom trénera a zlepšovať sa vo výkonoch. Annamária sa stala chránenkou CVČ. Tak sa začal
písať Balerínkový príbeh. Jej úspechy a rast sú zaznamenané nižšie:
6. november 2018 ● Majstrovstvá Východného Slovenska v cezpoľnom behu v Moldave nad
Bodvou – 2. miesto.
17. november 2018 ● Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom beh v Dudinciach – 9 miesto.
10. február 2019 ● Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov v hale Elán,
v Bratislave – 1. miesto v behu na 800 m.
19. máj 2019 ● Majstrovstvá Východného Slovenska starších žiakov a žiačok v Košiciach –
1. miesto na 2 000 m.
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Jún 2019 ● víťazstvo na okresnom, následne na krajskom kole súťaže v atletike v Michalovciach, v
behu na 800 m, postup na celoslovenské kolo tejto súťaže, 18. jún 2019 – 5. na Slovensku!
30. jún 2019 ● O pohár Bodvy v Moldave nad Bodvou – 1. miesto v behu na 1 000 m.
Tešíme sa, že sme v tomto školskom roku pomohli a podporili talentované dieťa, bežkyňu
Annamáriu!
Family day ● V sobotu, 8. septembra 2018, spoločnosť CRH Slovensko, organizovala svoj Family
day. Pozvala si naň aj nás, pracovníkov CVČ. My sme k vydarenému dňu prispeli bohatým
a pestrým programom pre malých aj veľkých.
Európsky týždeň mobility (ETM) ● Aj v tomto roku sme koordinovali program kampane ETM
v meste Moldava n/B. V Národnej súťaži Originálna aktivita sme vyhrali krásne 2. miesto za
podujatie Spoznaj svoje mesto – Choď a kombinuj!
Každý ročník ETM sa zameriava na zvláštnu tému, venovanú udržateľnej mobilite a nesie nejakú
ústrednú myšlienku. V roku 2018 ňou bola téma: Kombinuj a choď! V súlade s ňou sme
zorganizovali ● Turistickú vychádzku – 16. septembra 2018 ● Beh pre každého, beh pre všetkých –
17. septembra 2018 ● Otvorenie dopravného ihriska – 18. septembra 2018 ● Na kolesách za
zdravím – 19. septembra 2018 ● Spoznaj svoje mesto – Choď a kombinuj! – 20. septembra 2018 ●
Na ceste bezpečne – 21. septembra 2018 ● Deň bez áut – Ulica – O pohár ETM – 22. septembra
2018.
Strašiak v poli ● Dievčatá zo ZÚ Dielnička sa 22. októbra 2018 zúčastnili na krásnej jesennej
súťaži Strašiak v poli, v Košiciach. Za svojho krásneho strašiačika si vyslúžili Diplom za tvorivosť.
Majstrovstvá Východného Slovenska v cezpoľnom behu ● V spolupráci so Slovenským
atletickým zväzom sme v našom meste zorganizovali Majstrovstvá Východného Slovenska
v cezpoľnom behu. Akcia sa konala 6. novembra 2018.
Krajina TRADIBÁB ● 10. decembra 2018 ožila krajina TRADIčného BÁBkového divadla,
celkom tri krát. Deti, pod vedením pani riaditeľky CVČ, zahrali svojim kamarátom z materských
škôl rozprávku O opustenom domčeku, ktorá sa im veľmi páčila, lebo bola plná veselej hudby
a zvieratiek. V rozprávke O snehuliakovi s horúcim srdcom sa deti spoznali so snehuliakom, ktorý
mal dobré srdiečko. Také dobré, že vedel robiť iba dobré skutky a pomáhať svojim kamarátom.
Okrem iného daroval veveričke metlu na od-metanie snehu, zajačikovi mrkvu, aby jeho rodina
nezahynula od hladu a krtkovi uhlíky z kabáta, aby mal čím kúriť. A keď na začiatku jari nemali
cibuľky snežienok dosť vlahy, srdce snehuliaka sa rozbúšilo a on sa roztopil, aby mohli snežienky
vykuknúť spod snehu. Je to príbeh pre všetky deti a dospelých, ktorí vedia, že to, čo je krásne, sa
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skrýva vo vnútri. Na záver im zahrali zmenenú verziu známej rozprávky o vlkovi a kozliatku. V nej
musel vlk čítať kozičkám rozprávky. Vystúpenie sa vydarilo, ctenému obecenstvu sa páčilo
a účinkujúci sa tešili zo svojho úspechu. Svoje vystúpenie s veľkým úspechom zopakovali aj 11.
decembra 2019 pre spolužiakov a rodičov. Ohlasy na vystúpenie tvoria Prílohu č. 1.
Vianoce pre útulkáčikov ● Krásne a požehnané Vianoce sme 23. decembra 2018 zaželali všetkým
psíkom a zamestnancom v útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske pri Košiciach, kde
sme odniesli darčeky pre psíkov.
Najinšpiratívnejšia žena v meste 2018 ● Internetový portál Ženy v meste nominoval pani
riaditeľku

CVČ,

do

ankety

medzi

osem

Najinšpiratívnejších

žien

v

meste

2018.

O víťazke rozhodlo internetové hlasovanie. Naša pani riaditeľka sa 20. januára 2019 umiestnila na
krásnom druhom mieste! Blahoželáme!
Rozprávkový karneval ● 27. januára 2019 sme zorganizovali tradičný Rozprávkový karneval pre
deti aj rodičov. Ďakujeme hlavne rodičom, že si obliekli masky a urobili radosť svojim deťom, sebe
a hlavne nám! Veríme, že sa s nami dobre zabavili. Na karnevale sa zasa ukázalo, že dobro
v ľuďoch pretrváva. Rodina Kočíková, ktorá vyhrala hlavnú cenu a nemá dieťa vhodné do tábora,
darovala výhru inému dieťaťu. A pani, ktorá, vyhrala autíčko a ho darovala ich Danielkovi.
Valentínsky MIX volejbalový turnaj ● V spolupráci s Athletic Legion Klubom sme
zorganizovali 2. valentínsky MIX volejbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom šesť družstiev.
Najlepšie si počínali hráči z tímu Russia, na druhom mieste skončili Veteráni a tretie miesto získali
športovci s menom Aldabeda. Štvrtí skočili Devils, na piatom mieste Pozberanci a na šiestom
mieste Nunki.
Hodina Zeme ● V sobotu, 30. 3. 2019 o 20:30 miestneho času, sme na hodinu zhasli svetlá.
Hodinu Zeme s CVČ a pánom poľovníkom, Petrom Štarkom, strávilo zopár detí a dospelých pri
príjemnom rozprávaní zážitkov z poľovačiek, doplnených zvukmi jelenej ruje a ukážkami
tradičných poľovníckych rituálov. Ale nielen to! Pri svetle sviečok sme si uvedomili, že svet okolo
nás je krásny a pestrý a taký by sme si ho mali zachovať!
Deň učiteľov 2019 ● 27. marca 2019, pri príležitosti Dňa učiteľov, si z rúk pána primátora,
Slavomíra Borovského, prevzala ocenenie za celoživotnú tvorivú pedagogickú a riadiacu prácu v
oblasti mimoškolskej výchovy a záujmového vzdelávania aj pani riaditeľka CVČ. Blahoželáme!
TRADIBÁB a Zemeguľa ● Bábková sála 16. apríla 2019 ožila TRADIBÁBOM – tradičným
bábkovým divadlom. Bábkoherci si pre žiakov štvrtých ročníkov pripravili netradičné vystúpenie,
venované Dňu Zeme. Staršie bábkoherečky si prichystali pár slov o vzniku a význame Dňa Zeme
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a menšie si matku Zem uctili scénkou, ktorú sami napísali, nacvičili a zahrali. Mimochodom,
bravúrne! Utorkoví bábkari sa predstavili v scénke Lesný duch a tiež boli skvelí. Bolo to krásne
predpoludnie s perfektnými účinkujúcimi a divákmi, s krásnym cieľom, chrániť a ľúbiť našu
matičku Zem.
Vzácna návšteva ● Hľadali sme v kronikách a nenašli sme. Hľadali sme, či už bol niekedy niekto
navštíviť CVrČka z cudziny. Iba tak. Že prišiel na návštevu, pretože ho zaujímalo, ako to
v CVrČkovi vyzerá. Iba tak, dodať silu, motiváciu, pochváliť, pozrieť. Nenašli sme. Až dnes, 23.
apríla 2019, do kroniky pribudol zápis plný krásnych a pochvalných slov. Slov od pani Vierky
Knipschildt z Kodane, z Dánska. Ako sama napísala, oplatilo sa prekonať viac ako tisícdvesto
kilometrov, spoznať „cvrčkov svet“ a aj mesto, v ktorom sídli. Ďakujeme za návštevu, ďakujeme za
krásne darčeky, ďakujeme za príjemné spoločne strávené chvíle! Bola to pre nás veľká česť
a neobyčajná radosť! Šťastnú cestu domov a čoskoro opäť dovidenia! Časť jej listov, adresovaných
zamestnancom CVČ tvoria Prílohu č. 2.
Nauč sa aj ty, pracovať s IT! ● 25. apríla 2019, sme organizovali pre vychovávateľov v našom
meste workshop pod názvom Nauč sa aj ty, pracovať s IT! Workshop sa niesol v duchu
Gamifikácie, čo znamená, že sme sa učili to, ako obohatiť neherné prostredie hernými prvkami.
Pedagógov sme naučili, ako pracovať v programe Kahoot!, oboznámili sme ich s tvorbou QR kódov
a zapojili sme ich aj do zábavnej QR kódovačky po našom CVČ. Na záver sme si ukázali tvorbu
plagátov v programe Canva. Workshop zorganizovala a viedla pani vychovávateľka, Diana
Dókušová.
100. výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej ● Príjemné prostredie CVČ, pozitívna
atmosféra, krásny program, milí ľudia - tak by sa dali zhrnúť oslavy 100. výročia obnovenia
činnosti Matice slovenskej, ktoré sa konali 20. mája 2019 v priestoroch CVČ. V programe vystúpili
deti z Piloxingu a Bábkového divadla.
TaktiC ● Týždeň aktivít CVČ na Slovensku
Čakanie na Deň detí ● Oslavy sviatku detí u nás začínali už 31. mája 2019. Veľký deň všetkých
detí sme oslavovali spolu v CVrČkovi. Detský smiech sa ozýval až do neskorších hodín vďaka
tancovaniu, večeraniu pizze, hľadaniu líšok, pozeraniu rozprávky a ďalším rôznym aktivitám.
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Deň detí v Budulove ● 1. júna 2019 mali svoj sviatok naše poklady - naše deti. Aj my sme k ich
celomestskej oslave v Budulove prispeli svojou troškou, maľovaním na tvár a želaním, aby mali
vždy šťastné a usmiate tváričky.
Športový deň ● V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom sme organizovali 3. júna 2019
druhé kolo súťaže Detská P-T-S a taktiež 2. kolo Detskej štafetovej ligy. Na súťaži sa zúčastnilo
približne 100 detí zo šiestich klubov z Košického kraja. Medzi súťažiacimi boli aj naši malí atléti,
ktorí si preteky veľmi užívali.
Deň detí v pizzerii Margerita ● Najlepšiu, najkrajšiu a najchutnejšiu pizzu si vyrobili naši
Dielničkári 4. júna 2019. Na pizzu ich pozval majiteľ reštaurácie, pretože tetám v jeho reštaurácii
skrášlili svojimi prácami 8. marec 2019 – Deň žien.
Živé sochy ● 5. júna 2019 patrilo popoludnie v našom mestečku Živým sochám. Aktivita má čím
ďalej, tým väčšiu obľubu v kruhu detí a aj v kruhu dospelých obyvateľov Moldavy nad Bodvou.
Habakuky ●...tak sme to 6. júna 2019 opäť všetko všetci pekne spolu prežili ...úžasná drevená
rozprávková dedinka vybudovaná uprostred donovalskej krásnej prírody splnila všetky naše
očakávania... a tak sme držali palce priadke, aby uhádla meno Martinka Klingláča v rozprávke o
Zlatej priadke, dúfali sme, že Ďuro Truľo zmúdrie a dobre sa ožení a želali sme sedliakovi, aby sa
mu za jeho žitko dostalo primeranej odmeny a zlej krčmárke primeranej odplaty v rozprávke Fundži
palica, cepy von z vreca ...lebo všetci sme vyrástli na krásnych rozprávkach Pavla Dobšinského
...okrem toho, sme podľa slov účastníkov zájazdu, boli na najlepšom výlete na svete, v najkrajšej
dedinke vo vesmíre, kde sme si zamenili platidlo Habakuky a nakupovali v obchoďáku Kúrnik
šhopa senter a zistili sme, že kto býva v mini zoo ...a keď v tej rozprávkovej dedinke Habakuky
zazvonili zvončeky, ktoré tam vlastnoručne vyrába ujo, ktorý dlhé roky pracoval ako šofér
v Moldave, bol čas vrátiť sa domov... Taký bol výlet do rozprávkového mestečka Habakuky
v Donovaloch.
Pestré všeličo ● V roku 55. výročia založenia CVČ CVrČek sa 10. júna 2019 podvečer predstavili
svojim rodičom a priateľom deti zo záujmových útvarov Bábkové divadlo, Break dance, Piloxing
a Hip hop. Pestré všeličo bolo ešte spestrené aj o zaujímavé videá a fotografie z minulosti
a vystúpenie trénera break dance. Deti vyznali svoju lásku k rodičom a boli odmenené sladkou
tortou. Skvelí vystupujúci, skvelí diváci - skvelý deň a u pani vychovávateliek skvelý pocit
z poctivo odvedenej práce.
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Oceňovanie ● 11. júna 2019 si z rúk pána primátora, Slavomíra Borovského, prevzali ocenenie aj
naše dievčatá, Katarína Valkovská a Diana Šimková, za dlhoročnú prácu v ZÚ Bábkové divadlo, za
vzornú reprezentáciu mesta a iné úspechy.
Beh pre zdravie ● 20. júna 2019, sme v spolupráci so ZŠ ČSA a Athletic Legion Klubom
usporiadali 2. ročník bežeckej súťaže Beh pre zdravie. Podujatia sa zúčastnilo približne 450 detí
a dospelých. Súťažiaci, ktorý vystúpili na stupienok víťazov boli ocenení medailami
a ostatní bežci odznakmi.
Vedľajšie prázdniny
Výlet do Vysokých Tatier ● Jesenné prázdniny sme si 31. októbra 2018 naplno užívali
v najzábavnejšej optickej galérií na Slovensku. V prípade, ak ste ešte neuhádli kde sme boli, tak
Vám prezradíme, že prázdninový deň sem trávili v Hallowenskej Tricklandii, v Starom Smokovci.
Slniečko krásne svietilo a tak nám príroda dopriala aj krásny výhľad na Tatry, teda na "snežné
hory", povedané slovami nášho malého výletníka.

● Počas Rozprávkových vianočných prázdnin sme zorganizovali tieto zaujímavé podujatia:
Hľadá sa snehuliak ● Prvý deň Rozprávkových prázdnin, 27. decembra 2018, sme začali
prehliadkou ľadovej krásy v parku pri spievajúcej fontáne a hľadaním smajlíkov na budove chrámu.
Odtiaľ sme sa vybrali do Bábkového divadla a pozreli si rozprávku Hľadá sa snehuliak. Tvorcovia
rozprávky do nej zakomponovali množstvo súčasných odkazov – bezdomovcov, recykláciu, zimnú
olympiádu či hľadanie špinavého snehuliaka. Nechýbalo dobrodružstvo na Snehuliackych
ostrovoch, stretnutie so Snehozemštanmi a s Yetim. Nádherná rozprávka, vtipná a veselá a zároveň
plná posolstiev s perfektným obsadením a bravúrnymi výkonmi. Potom sme sa rozdelili do dvoch
skupín. Na tých, čo sa chceli túlať a spoznávať Košice a tých, čo sa vybrali do Auparku. Potulkári
spoznali príbeh Alžbety Uhorskej, zistili, že veže na chráme Svätej Alžbety nie sú rovnako vysoké
a dozvedeli sa, aká sa k nim viaže povesť a koho podobizeň schováva ženská socha, vysoko na
južnej veži. Spoznali sa so staviteľom chrámu a pozreli si aj krásny Betlehem. Už vedia, že
v Urbanovej veži straší Urban, ktorý dáva pozor, aby sa Košičanom nič zlé nestalo a vedia tiež,
prečo je na tejto veži socha dvoch chlapcov. Vypočuli si legendu o Žobrákovom dome na Hlavnej
ulici a o tom, kto je pochovaný pod Immaculatou – morovým stĺpom. Nakupujúci zatiaľ skvelo
nakúpili. Potom sme sa stretli v Auparku a vybrali sa domov.
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Grinch ● Rozprávkové prázdniny 28. decembra 2018 pokračovali v obchodnom centre Optima
v Košiciach nakupovaním. Bez neho by výlet ani nebol výletom. A potom to prišlo! O 11:00 sa
kinosála G, v kine CINEMAX, zmenila na CVrČkovo rozprávkové kráľovstvo. Nikým nerušení,
zasadli deti a dospeláci z CVrČka, do vyhradenej sály a užívali si krásnu Vianočnú rozprávku
Grinch. Príbeh o večne namrzenom zelenom chlpatom stvorení, ktoré nenávidí Vianoce s krásnym
koncom, zaujal všetkých. Nikomu sa nechcelo odísť. Krátko sme sa potom pohrali na interiérovom
ihrisku a vrátili sa domov. Takéto rozprávkové prázdniny si určite zopakujeme.
Počas vianočných prázdnin, od 2. do 4. januára 2019, sme zorganizovali pre deti tvorivú dielňu
a korčuľovanie na klzisku pri Amfiteátri.
Polročné prázdniny ● Fašiangy ● Prázdninový deň 1. februára 2019 sa nám náramne vydaril.
Ráno sme sa pozoznamovali, dozvedeli sa, aké zvyky a tradície sa na Slovensku dodržiavajú na
Fašiangy a neskôr sme si upiekli na desiatu Fašiangové fánky. Po sladkej prestávke sme mali
tvorivú dielňu, v ktorej sme vyrábali masky. V maskách a šatkách sme v sprievode išli na obed do
reštaurácie, kde sme zaspievali Fašiangovú pesničku. Po výdatnom obede sme si v CVrČkovi
pozreli rozprávku o Fašiangoch a hrali sme sa.
Jarné prázdniny ● Boli plné športu a dobrej zábavy.
Veľkonočné prázdniny ● Na zelený štvrtok, 18. apríla 2019, sme sa vybrali na výlet do zelenej
ZOO v Košiciach. Naše deti, a aj zvieratká, mali zo stretnutia veľkú radosť, veď mnohé deťúrence
tu boli prvý krát v živote. Deň ubehol ako voda a ostali len krásne spomienky. Na úžasné zvieratká,
na skvelé deti a na super výlet s CVrČkom.
Letné prázdniny

Počas

leta

sme

poskytli

prázdninujúcim

deťom

možnosť

stráviť

časť

prázdnin

v štyroch táboroch.
Potulky po Orave ● Prvý týždeň letných prázdnin sme strávili v srdci Oravy, v Námestove.
Jedinečný hotel s komfortným ubytovaním a wellness zónou bol priam úžasný. Prežili sme spolu
krásne chvíle a sme si istí, že na ne nikdy nezabudneme. Veď, kto by už zabudol na korčuľovanie sa
na ľade uprostred najväčších horúčav? To je zážitok na celý život. A nie len to. Turistické centrum
Oravy, obkolesené horami - Oravskou Magurou a Podbeskydskou vrchovinou ponúka mnoho
možností, do ktorých sme sa s nadšením pustili aj my. Prv sme absolvovali turistiku krásnym lesom
a samozrejme nemohla chýbať ani vytúžená plavba loďou po najväčšej priehrade Slovenska. Počas
plavby sme navštívili aj historický skvost bývalej zatopenej obce Slanica- kostol s 18.storočia. Z
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tohoto regiónu pochádzajú aj významné osobnosti slovenského národa, ako napríklad Anton
Bernolák, Milo Urban a tvoril tu aj P.O. Hviezdoslav. Máme za sebou krásny táborový týždeň.
Potulky po Orave ● Druhý týždeň letných prázdnin pokračoval na Gemeri. Krásne prostredie,
pohodlné ubytovanie a pestrý program zaručili opäť krásne zážitky. Najviac sa nám páčilo
v Betliari a v malom kameňolome v Kružnej. V kameňolome sa nám aj pošťastilo a našli sme
krásne skameneliny vodných živočíchov. Vynechať sme nemohli samozrejme ani zaujímavú
Gombaseckú jaskyňu a výstup na najkrajší hrad Gemeru, na hrad Krásna hôrka. Krásne chvíle sme
prežívali aj v bazéne a taktiež aj na potulkách v Rožňave, kde sme sa na želanie detí vrátili aj
viackrát.
Potulky za remeslami ● Prímestský tábor bol rozdelený na jednotlivé dni, podľa toho, aké remeslo
sa deti učili. Prvý deň bol BATIKOVANÝ, účastníci si vyskúšali viazanú, sypanú a voskovú
batiku. Na druhý deň na nás v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave čakali šikovné a milé
tety, ktoré nás naučili vyrábať krásne tradičné voskové kvietky a kytičky a v hrnčiarskej dielni sme
si zhotovili nádherné lopáriky s hroznom. Tretí deň bol HODVÁBNY. V krátkom filme sme sa
dozvedeli, ako vzniká hodváb. Potom sme si vyskúšali remeslo – maľovanie na hodváb. Zistili sme,
že je to ako prilievať k dúhe farbu za farbou. Bolo to krásne, ako sa nám farba sama rozlievala po
hodvábe. A krásne boli aj výsledné práce detí. Na štvrtý deň sme navštívili Tvorivý dom, plný tvárí,
navštívili sme Ceruzkové múzeum, tvorili sme ceruzkový príbeh a tvarovali sme ježka z kartónu.
Art farma v Drienovciach nám poskytla množstvo inšpirácii a námetov. Piaty deň bol
MAĽOVANÝ. Vyskúšali sme si maľovanie na sklo s podmaľbou na krásnych muchotrávkach.
Potulky za fotografiami ● Počas tábora Potulky za fotografiami sme sa naučili základy
fotografovania, vybrali sa výlet do Steelparku a Klamária v Košiciach a navštívili Hvezdáreň
a planetárium v Medzeve, tak isto aj Múzeum kinematografie. Videli sme hviezdy, planéty,
historické fotoaparáty a kamery aj s príslušenstvom. Pozreli sme sa na Hámor a veľa sme sa o tom
všetkom naučili.
Cyklické podujatia
Počas školského roka sme organizovali:
Preventívne aktivity pod názvom Cvrlikanie ● Jestvovanie záporných úkazov, ako sú
obchodovanie s ľuďmi, poruchy príjmu potravy, zneužívanie osobných údajov a mnohé iné, nás
presviedčajú o tom, že proti nim nie je odolný nik. Vycvičiť sa riecť im „nie“ je tá najťažšia úloha.
Ciest, ako túto naoko ľahkú formulku sprostredkovať deťom, je veľa. My sme sa o to pokúsili
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počas našich Cvrlikaní, na ktorých sa počas školského roka 2018/2019 vystriedalo 600 žiakov
a učiteľov z našich základných škôl.
Tabuľka č. 14: Preventívne aktivity
Dátum

Číslo stretnutia

Počet účastníkov

Škola

Téma

19.10.2018

3 triedy

75

ZŠ s VJM

Tradičné rómske remeslá

30.11.2018

3 triedy

24

ZŠ s VJM

Motivácia ku vzdelaniu

9.-16.-23.11.2018

5.A,B,C

75

ZŠ ČSA

Ochrana osobných údajov

7.-14.12.2018

5.A,B

42

ZŠ Severná

Ochrana osobných údajov

9.-18.-25.1.2019

6.A,B,C

66

ZŠ ČSA

Ochrana osobných údajov

8.2.2019, 1.3.2019

6.A, 6.B

41

ZŠ Severná

Ochrana osobných údajov

1.-8.-15.-22.3.2019

8.A,B.C

107

ZŠ ČSA

Anorexia a Bulímia

ZŠ Severná

8.A,B
5.4. a 2.5.2019

9.A,B

31

ZŠ ČSA

Obchodovanie s ľuďmi 1

2.-3.-10.5.2019

9.A,B

66

ZŠ Severná

Obchodovanie s ľuďmi 1

24.5.2019

9.A,B

29

ZŠ ČSA

Obchodovanie s ľuďmi 2

16.5.2019

2 skupiny

44

ZŠ s VJM

Prevencia pred predčasným
otehotnením

Spolu

29 stretnutí

600 účastníkov

3 školy

6 tém

Environmentálne aktivity pod názvom strEtKO – Environmentálne stretnutia pre žiakov
4. ročníkov ZŠ, na ktorých sa počas školského roka 2018/2019 vystriedalo 466 žiakov
a učiteľov, boli plné informácií z oblasti ochrany životného prostredia, krás našej krajiny, eko-hier,
prezentácií, vedomostných kvízov, vtipov a smiechu. Všetky stretnutia však mali rovnaký cieľ, aby
deti získali znalosti, schopnosti a boli pripravené myslieť a konať v prospech ohľaduplnejšieho
zaobchodenia s prírodou a s darmi Zeme.
Tabuľka č. 15: Environmentálne aktivity
Dátum

Stretnutie číslo

Počet

4. ročník

Environmentálna

účastníkov

ZŠ

téma

4.10.2018

1

26

ZŠ ČSA, 4.A

Hnedé strEtKO

11.10.2018

2

19

ZŠ ČSA, 4.B

Hnedé strEtKO

18.10.2018

3

26

ZŠ ČSA, 4.C

Hnedé strEtKO

25.10.2018

4

21

ZŠ Severná, 4.A

Hnedé strEtKO
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8.11.2018

5

24

ZŠ Severná, 4.B

Hnedé strEtKO

15.11.2018

6

24

ZŠ ČSA, 4.A

Žlté strEtKO

22.11.2018

7

21

ZŠ ČSA, 4.B

Žlté strEtKO

29.11.2018

8

34

ZŠ ČSA, 4.C

Žlté strEtKO

6.12.2018

9

22

ZŠ Severná, 4.A

Žlté strEtKO

10.1.2019

10

24

ZŠ Severná, 4.B

Červené strEtKO

17.1.2019

11

20

ZŠ Severná, 4.A

Červené strEtKO

7.2.2019

12

20

ZŠ ČSA , 4.A

Červené strEtKO

12.3.2019

13

24

ZŠ Severná, 4.B

Modré strEtKO

28.3.2019

14

49

ZŠ ČSA – 3 triedy

Modré strEtKO

16.4.2019

15

112

všetci

Zelené strEtKO

Spolu

15 stretnutí

466

2 ZŠ

5 environmentálnych
tém

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:
Hračka budúcnosti ● V spolupráci s Global Logic Slovakia s.r.o. v Košiciach sme vyhlásili súťaž
na tému Hračka budúcnosti. Porotcami a zadávateľmi úlohy boli členovia tímu dizajnérov, na čele
s pani Zuzanou Petrovičovou zo spoločnosti Global Logic, Podľa jej slov „bolo neuveriteľne veľa
pekných prác“, preto okrem troch prvých miest vybrali aj práce, ktoré si zaslúžia pochvalu. Do
súťaže bolo nominovaných 279 prác v štyroch kategóriách. Ceny víťazom priniesli a odovzdali pán
riaditeľ spoločnosti Global Logic, pán Štefan Lacko a pani dizajnérka, Zuzana Petrovičová.
Môj vysnívaný dom budúcnosti ● V spolupráci s IBM Slovensko Košice sme zorganizovali súťaž
na tému Môj vysnívaný dom budúcnosti. Celkovo sa do súťaže zapojilo 6 škôl a školských
zariadení a 5 materských škôl. Spolu súťažilo vyše 232 prác! Porota, zložená z kreatívneho tímu
IBM Košice niektoré kategórie zlúčila a vytvorila 3 kategórie a udelila jednu mimoriadnu cenu.
Ceny pre deti a odovzdávanie cien zabezpečili pani Denisa Veselská a pán Radovan Staš z IBM
z Košíc.
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Iné formy propagácie na verejnosti:

● Jednou z foriem prezentovania našej činnosti sú aj učiteľské blogy. Riaditeľka CVČ, uverejnila
na stránke Učiteľských novín nasledujúce príspevky z našej činnosti: Balerínkový príbeh, Zimná
krajina

TRADIBÁB

a

Príbeh

pokračuje.

Všetky

sú

k nahliadnutiu

tu:

https://www.ucn.sk/blog/author/889

● Veľmi efektívnou formou propagácie CVČ je aktívna webová stránka www.cvcmoldava.edu.sk,
tiež facebooková 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.

● DARČEK ● presne 24. decembra 2018 dostalo CVČ krásny darček v podobe novej internetovej
stránky od dvoch programátorov, dobrovoľníkov CVČ, pána Patrika Tótha a pána Mareka Tótha.
Nová webová stránka je originálna a krásna, my sa snažíme, aby bola živá, stále aktuálna.
Uvádzame na nej všetky naše dôležité informácie, príležitostné podujatia a úspechy. Na Facebooku
evidujeme 1 659 používateľov, ktorým sa páči naša FB stránka. Spätná väzba z nej nám pomáha
analyzovať a zlepšovať našu činnosť.

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

f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom roku
2018/2019 zapojené
Tabuľka č. 16: Zoznam projektov v školskom roku 2018/2019
Nadácia/organizátor

Názov programu

Názov projektu CVČ

Poznámka

Tesco

Vy rozhodujete, my

Tatami pre CVrČka

nepodporený

Hračka budúcnosti

Podporený cenami pre

pomáhame
Global Logic Košice

víťazov
IBM Slovensko Košice

Môj vysnívaný dom

Podporený cenami pre

budúcnosti

víťazov
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g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach

CVČ sídli v prenajatých priestoroch penziónu Bodva, ktorý patrí mestu Moldava nad
Bodvou. Priestory majú veľmi dobrú polohu, pretože budova sa nachádza v strede mesta, uprostred
upravenej oddychovej zóny. Na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti v priestoroch CVČ na
Školskej 5 slúži 5 miestností– klubovňa, cvičebňa, herňa, chodba 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
a plaváreň v Drienovských kúpeľoch. V tomto školskom roku sme zakúpili skriňu na chodbu,
fotoaparát a vybavenie pre členov ZÚ Rybárik.

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 2018 / 2019 v €
Skutočnosť
09 - 12 / 2018
Dotácia od zriaďovateľa
- originálne kompetencie
Finančný príspevok na činnosť
CVČ CVrČek od obcí

Skutočnosť
01 - 08 / 2019

Spolu

22 807,00

47 816,00

70 623,00

2 471,81

1 995,69

4 467,50

1. Obec Buzica

88,00

2. Obec Debraď

224,00

3. Obec Drienovec

653,85

305,13

958,98

4. Obec Čečejovce

140,00

160,00

300,00

5. Obec Hrhov

30,86

103,16

134,02

6. Obec Jasov

780,00

7. Obec Janík
8. Obec Vyšný Medzev

110,00

198,00
224,00

780,00
144,00

144,00
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60,00

60,00

9. Obec Mokrance

168,00

192,00

360,00

9. Obec Peder

48,00

96,00

144,00

33,00

33,00

10. Obec. Poproč
11. Obec Rudník

62,70

96,00

158,70

12. Obec Turňa nad Bodvou

206,40

446,40

652,80

13. Obec Zádiel

30,00

30,00

14. Mesto Košice
15. Mesto Medzev

40,00

170,00

170,00

80,00

120,00

Príjem od zriaďovateľa - organizovanie
Európskeho týždňa mobility

450,00

-

450,00

ŠR - vzdelávacie poukazy

128,00

192,00

320,00

Vlastné príjmy
MV SR - organizovanie obvodného kola
súťaží

-

360,00

360,00

Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč
Prenájom Bábkovej sály
Prenájom hnuteľných vecí
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so záujmovou činnosťou

52,50
4 271,50

105,00
13 318,08

157,50
17 589,58

z toho:
príspevok na pravidelnú záujmovú činnosť

3 085,50

4 846,50

7 932,00

príspevok na príležitostnú činnosť

550,00

584,00

1 134,00

príspevok na prázdninovú činnosť

636,00

7 887,58

8 523,58

Príjmy z dobropisov

-

-

Ročné zúčtovanie ZP

348,58

348,58

Úroky z bankových účtov
Zostatok VrÚ 31.8.2018
Zostatok pokladne 31.8.2018

-

-

-

3 788,63

3 788,63

90,63

90,63
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Zostatok PrÚ 31.8.2018
CELKOM

69,16
34 477,81

69,16
63 786,77

98 264,58

Výdavky Centra voľného času CVrČek v školskom roku 2018 / 2019 v €
Skutočnosť
09 - 12 / 2018
Tarifný plat

Skutočnosť
01 - 08 / 2019

Spolu

12 992,20

27 890,78

40 882,98

Príplatky

1 522,46

2 766,70

4 289,16

Odmeny

1 326,35

1 326,35

Poistné - VšZP

814,32

1 845,94

2 660,26

Poistné - ostatné zdravotné poisťovne

872,34

1 483,59

2 355,93

4 207,75

8 305,80

12 513,55

21 735,42

42 292,81

64 028,23

Cestovné

66,70

573,98

640,68

Energie, voda a komunikácie

503,38

628,71

1 132,09

Energie (elektrická energia)

214,24

235,83

450,07

Poštové a telekomunikačné služby

289,14

392,88

682,02

7 025,69

2 180,27

9 205,96

Poistné do Sociálnej poisťovne
Mzdy a odvody spolu

Materiál
Interiérové vybavenie

988,50

-

988,50

Výpočtová technika

685,61

8,50

694,11

Prevádzkové stroje a prístroje

1 489,10

Všeobecný materiál

3 302,42

1 493,65

4 796,07

304,22

228,71

532,93

-

93,00

93,00

Potraviny

234,94

300,24

535,18

Reprezentačné

20,90

56,17

77,07

Dopravné

468,65

356,95

825,60

Rutinná a štandardná údržba

73,10

180,00

253,10

výpočtovej techniky

73,10

-

73,10

-

180,00

180,00

4 387,51

12 101,94

16 489,45

Školenia, kurzy, semináre

33,00

35,00

68,00

Konkurzy a súťaže

183,97

239,94

423,91

1 598,60

2 524,57

4 123,17

Špeciálne služby

310,00

350,00

660,00

Cestovné náhrady

520,00

4 901,50

5 421,50

Knihy, učebné a komp. pomôcky
Pracovné odevy

prevádzkových strojov ...
Služby

Všeobecné služby

-

1 489,10
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Poplatky a odvody

192,84

602,25

795,09

Stravovanie

327,45

641,54

968,99

Prídel do sociálneho fondu

194,71

392,76

587,47

0,68

5,75

6,43

1 026,26

2 322,83

3 349,09

-

85,80

85,80

93,83

431,05

524,88

-

70,00

70,00

93,83

361,05

454,88

Ostatné bežné výdavky spolu

12 618,86

16 452,90

29 071,76

CELKOM

34 354,28

58 745,71

93 099,99

Provízia
Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru
Miestny poplatok za komunálny odpad
Transfery jednotlivcom
Členský príspevok - Asociácia CVČ SR
Náhrada príjmu pri dočasnej PN

Zostatok VrÚ 31.8.2019

4 929,48

Zostatok pokladne 31.8.2019

181,11

Zostatok PrÚ 31.8.2019

54,00

Vypracoval: Z. Lekfaničová

Ekonomické zabezpečenie
Poplatky účastníkov činnosti boli pre CVČ v roku 2018/2019 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 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. 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.
Ľudské zdroje
V tomto školskom roku pracovali v CVČ kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a vytvorili
vynikajúci, dynamický a profesionálny tím. Jedna členka kolektívu odišla na materskú/rodičovskú
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dovolenku. Pri mnohých aktivitách nám pomáhali dobrovoľníci, priatelia a rodinní príslušníci,
ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc a podporu.

6. SWOT analýza
● Silné stránky:
•

kolektívna práca, pôvodnosť a suverenita vychovávateľov,

•

nezištná práca dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVČ,

•

výhodná poloha v strede mesta,

•

kladná spätná väzba zo strany verejnosti,

•

variabilita – práca s deťmi, mládežou a dospelými,

•

informácie o činnosti dostupné na vlastnej webovej stránke a Facebooku,

•

dobré pomery 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, večerné hodiny)

•

chýbajúce bezbariérové prístupy pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi,

•

chýbajúce priestory pre kolektívne športy.

● Príležitosti:
•

spestrenie záujmovej činnosti,

•

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,
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•

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,

•

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

•

nejednotná legislatíva, chýbajúce metodické materiály,

•

minimum grantových výziev je otvorených školským zariadeniam,

•

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.

7. Plnenie cieľov rozvoja CVČ
Našim cieľom v minulom období bolo 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:
V pravidelnej záujmovej činnosti sme ponúkli deťom a mládeži mnoho aktivít, ktoré im priniesli
radosť, rozptýlenie, ktoré obnovovali a prehlbovali ich talent. Vytvorili sme priestor na športovania
a deťom a mládeži sme umožnili v spolupráci a občianskym združením Atletic Legion Club aj
účasť na vrcholových podujatiach v atletike. Pre deti a mládež sme otvorili 34 záujmových útvarov,
zorganizovali 52 príležitostných a cyklických podujatí a spríjemnili sme im aj prázdniny.

● môže každý zakúsiť pocit úspechu a mať potešenie z toho, čo robí:
Pomáhali sme deťom nájsť a spoznať svoju jedinečnosť aj pomocou vystúpení a zapojením sa do
súťaží, poskytovali sme starostlivosť deťom nadaným, ale aj deťom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť v duchu inkluzívnej výchovy, formou pochvál a odmien sme im spríjemnili pocit
z úspechu a radosť z dobre vykonanej práce.
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● si každý vyberie svoju voľno časovú činnosť dobrovoľne a ktoré naučí dieťa povedať nie
nevhodným ponukám trávenia voľného času:
Všetky naše záujmové útvary navštevujú deti dobrovoľne a s radosťou, keby tomu nebolo tak,
nechodili by k nám. Pri našej práci často poukazujeme aj na nevhodné trávenie voľného času, na
kriminalitu, záškoláctvo, šikanovanie a pod. Každou našou aktivitou pôsobíme preventívne pred
negatívnymi javmi, ktoré sú často krát dôsledkom nudy. Celoročne sme sa snažili naplniť naše
heslo byť tým „najlepším miestom pre deti a mládež“.

● pripravíme podujatia deťom a mládeži v oblasti prevencie sociálno-patologických javov:
V tejto oblasti dosahujeme už tradične veľmi dobré výsledky. Túto činnosť realizujeme v rámci
podujatí Cvrlikanie. Témy vyberáme v spolupráci so základnými školami.

● sa vyvíjajú projektové aktivity:
Projektové peniaze sa nám nepodarilo získať, ale získali sme okrem iného partnerov na výtvarné
súťaže, ktorí sponzorovali dary pre víťazov – Global Logik Košice a IBM Slovensko Košice.

● sa spolupracuje so školami a inými inštitúciami v prospech dieťaťa a mladých ľudí:
Kvalitou poskytovaných služieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny sme sa stali spoľahlivým
partnerom pre školy, deti a mládež, ich rodičov a zriaďovateľa.

8. Skvalitnenie činnosti / ciele na rok 2019/2020
Na školský rok 2019/2020 si stanovujeme nasledujúce ciele:
1. Poskytovanou záujmovou činnosťou zaistiť rast osobnosti dieťaťa.
Rôznorodými činnosťami vo voľnom čase posilňovať a prehĺbiť u detí kľúčové kompetencie
a to vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, komunikačné kompetencie, sociálne kompetencie,
pracovné kompetencie, občianske kompetencie, kultúrne kompetencie a kompetencie k využívaniu
voľného času.
2. Vytvoriť z CVČ „to najlepšie miesto pre deti a mládež“.
Popri pestrej záujmovej činnosti pracovať s deťmi na základe „výchovy prostredníctvom vzťahu“:
Stretnutie → zaujatie osobnosťou vychovávateľa → nadviazanie vzťahu, v ktorom dieťa/mladý
človek pozná hodnoty reprezentované vychovávateľom → prijíma ich, správa sa podľa nich →
napokon je schopný tieto odovzdávať ďalej.
3. Formovať nadšený tím zamestnancov na profesionálnej úrovni. Viesť členov tímu
k neprestajnému sebavzdelávaniu.
28

Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 0905 815 083  cvrcek@cvcmoldava.edu.sk  www.cvcmoldava.edu.sk
Napomáhať osobnostnému a profesijnému rastu zamestnancov, vytvoriť efektívne pôsobiace
motivačné prostredie, podporovať všetky formy vzdelávania vychovávateľov.
4. Iniciatívnym, asertívnym a kreatívnym prístupom podporovať rozvoj prostredia, kde sa deti
a iné osoby (najmä z nefavorizovaného prostredia, zdravotne postihnutí, mládež v krízovej
situácii) môžu v totožnej miere ako ostatní zapájať do agilít CVČ.
Cielene vyhľadávať deti a mládež žijúcich v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné,
ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj osobnosti dieťaťa a získavať ich
pre využívanie voľno časových aktivít CVČ. Pozitívnymi vzormi, napr. z rómskej komunity,
napomáhať rómskym deťom a mladým ľuďom k osvojovaniu a preberaniu noriem, hodnôt a ideí
majoritnej spoločnosti.
V roku 2019 CVČ oslavuje 55. výročie od svojho vzniku. Zaželajme mu spoločne veľa
spokojných detí a rodičov, tvorivých a obetavých vychovávateľov, veľa dobrých nápadov
a skvelých akcií, podporu v meste a okolí a v neposlednom rade aj dostatok finančných
prostriedkov. Nech sa stane pre naše deti oázou, kde sa cítia bezpečne, a to nie len po fyzickej
stránke, ale aj po stránke sociálnej a psychickej.

Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ bola schválená na Pedagogickej rade 30.09.2019
a v Rade školy
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Príloha č.1
Na internetovej stránke ZŠ ČSA o nás napísali :-)
„ZIMNÁ KRAJINA TRADIBÁB – Umelecké diela od pradávna formujú tradíciu bielej zimy
a bielych Vianoc ako ideálu, po ktorom všetci túžime. Hra s bábkovým divadlom je jedným
z takýchto umení, ktoré nám predstavuje nadchádzajúce sviatky v bielej podobe.Okrem toho rozvíja
u detí predstavivosť, fantáziu a tvorivosť. Dňa 10.12.2018 sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili
vianočného vystúpenia bábkohercov s názvom „Zimná krajina Tradibáb“ v bábkovej sále CVČ.
Bábkoherci, ktorí si touto formou zdokonaľujú slovnú zásobu, predviedli rôzne bábkové inscenácie.
Mali sme možnosť vidieť tradičné bábkové rozprávky: Opustený domček, O snehuliakovi
s horúcim srdcom, Vlk a kozľa. Žiaci ŠKD sa stretli s netradičnými vianočnými príbehmi, ktoré
nám rozpovedali šikovné ruky bábkohercov vo veku od 9 do 13 rokov. Očarujúce boli nielen
divadelné paravány, ale aj široká škála ručne vyrobených divadelných bábok. Jedným slovom
zaujímavá bola scéna, bábky i rekvizity. Ďakujeme vedeniu CVČ, že nás pozvali na netradičné
vianočné popoludnie a v jednej osobe Mgr. Márii Tóthovej, ktorá deti pripravila na vianočné
vystúpenie“.

Na internetovej stránke ZŠ Severná o nás napísali :-)
„BÁBKOVÉ DIVADLO V CVČ – Dňa 11.12.2018 sme sa s deťmi zo ŠKD zúčastnili bábkového
predstavenia v CVČ CVrČek pod názvom "Zimná krajina Tradibáb". Toto predstavenie bolo
zložené z troch krátkych rozprávok, a to : Opustený domček, O snehuliakovi s horúcim srdcom
a Vlk a kozľa. Deti rozprávky zaujali a páčili sa im. Ďakujeme členom ZÚ Bábkové divadlo aj
p. riaditeľke CVČ Márii Tóthovej za krásny kultúrny zážitok“.
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Príloha č. 2
Napísali nám:
Pani Viera Knipschildt z Dánska – citácie sú autentické.

„Milá pani riaditeľka a cely kolektív. Dostala som sa dnes náhodne k Balerínkovému príbehu
a ostal vo mne krásny pocit a svet sa mi už nezdal taký ponurí, ako keď pozerám bežné správy.
Potešil ma úspech Annamarie, gratulujem jej, ale jej úspech je predovšetkým úspechom vašej
každodennej prace a obetavosti. Prebehla som Cvrčkovu webstránku a som skutočne fascinovaná
aktivitami a kreativitou a energiou vášho teamu. Obdivuhodne hlavne v tejto dobe, kde väčšinu
zaujímajú len peniaze. Ja Vám prajem pekný prvý školsky deň a veľa ďalších úspechov pre
všetkých, deti i dospelých. S pozdravom Viera Knipschildt z Dánska“.

„Milá pani riaditeľka a všetci Cvrčkovia

Chcela by som vám všetkým poďakovať za váš

celoročný elán, fantáziu a kreativitu pri práci s deťmi. Pozerám si vaše stránky denne a vždy ma
potešia a dodajú mi optimizmus a vieru, že to na tom svete nie je až také biedne, ako to na prvý
pohľad vyzerá, pokiaľ sú na ňom takí obetaví cvrčkovia :) Vaša práca má nesmierny význam aj pre
budúce pokolenie, lebo tie hodnoty a lásku, ktoré deťom teraz preukážete, ich ovplyvní pozitívne na
celý život. Škoda, že som tak ďaleko, rada by som prišla na bábkové divadielko a všetky iné
aktivity:) Prajem vám všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov
všetko dobré.

a do Nového roka 2019

S úctou a obdivom Viera“.

„Práve tu sedím a pozerám krásne vysnívané domy.

Ja už mesiac dumám nad záhadou, ako vy

v Cvrčkovi všetko stíhate, ale som ten rébus zatiaľ nevyriešila.
že dostávate nejakú nadpozemskú energiu z inej planéty.
a nezabúdajte myslieť aj na svoje zdravie.

Jediná možnosť ma napadá je,

Prajem vám všetkým veľa úspechov

Viera.“
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