Vyhodnotenie činnosti školský rok 2009/20010
1. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2. Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
3. tel.: 052 43 229 91, tel./fax : 052 43 215 04
4. www.cvc.sk , cvc@cvc.sk
5. zriaďovateľ: Mesto Stará Ľubovňa
6. mená vedúcich zamestnancov zariadenia:
Riaditeľka CVČ PhDr. Marta Hanečáková – VŠ vzdelanie, 2 kval. stupeň
7.Údaje o rade zariadenia a iných poradných orgánoch
a/ Rada zariadenia
Rada školského zariadenia pri centre voľného času
Predseda: Bc Vladimíra Krempaská nominovaná rodičmi členov ZÚ CVČ
Členovia: Helena Kulíková nominovaná pracovníkmi CVČ
Mgr. Zuzana Pekárová nominovaná pracovníkmi CVČ
Mgr. Peter Mosorjak nominovaný mestom Stará Ľubovňa
RNDr. Viliam Oravec nominovaný mestom Stará Ľubovňa
Ing. Peter Sokol nominovaný mestom Stará Ľubovňa
Monika Vaľková nominovaná rodičmi členov ZÚ CVČ
Bc Gabriela Hricová nominovaná rodičmi členov ZÚ CVČ
Pavel Mrug nominovaný pracovníkmi CVČ
Komisie pre vedomostné a športové súťaţe sa vytvárajú na základe potrieb. Sú to
komisie k súťaţiam a olympiádam, ktoré sú vyhlasované MŠVVaŠ SR. Komisie
k aktivitám v rámci projektov takzvané projektové tímy sa vytvárajú na základne
úspešnosti získaných grantov.
b/ Údaje o počte účastníkov zariadenia
Pravidelná záujmová činnosť
Príleţitostná záujmová činnosť
Prázdninová činnosť
Medzinárodná spolupráca

-2I.PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ (kluby, krúţky,)
a) štatistické vyhodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti

počet členov

Celková účasť na
schôdzkach ZÚ

3

53

795

17,66

8,28

Kultúry a umenia
Telesnej výchovy
a športu
Turistiky
a branných športov
Jazykov
a medzinár. spolur.

6

130

4 085

21,66

12,78

4

70

1 854

17,50

17,80

6

96

1 998

16,00

12,74

5

93

1 600

18,60

12,11

Vedy a techniky

3

65

1 540

21,00

12,36

Prírodných vied

5

68

1 385

13,60

10,65

Celkom

35

559

13 257

15,97

12,46

6

74

1 316

12,30

Pedagogiky voľného
Času

Klubová činnosť

Priemerná
dochádzka na 1
záujmový útvar,
vypočítaný
z dochádzky
v triednej knihe

počet krúţkov

Oblasť

Priemerný počet
deti na 1 záujmový
útvar

K 15.9.2009 zapísaných 559 detí

CELKOM POČET ZAPÍSANÝCH PLATIACICH ČLENOV po ukončení edu zberu
K 30.9.2009:
: 651
Z TOHO DO 15 ROKOV
: 577
Z TOHO NAD 15 ROKOV
: 74
Z TOHO ODOVZDANÝCH VZDELÁVACÍCH POUKAZOV
: 201
CELKOM POČET NEPLATIACICH ČLENOV
: 15
CELKOVÝ POČET KRÚŢKOV,KLUBOV
: 41
CELKOVÝ POČET KRÚŢKOV S PRAVIDELNOU DOCHÁDZKOU
(minimálne 1x týţdenne)
: 35
CELKOVÁ ÚČASŤ NA PRACOVNÝCH SCHODZKÁCH
13 368
Celkom sme zriadili 35 záujmových útvarov, do ktorých sa zapísalo do 15.09.2009
559 detí a mládeţe, z toho 343 členov uhradilo členský poplatok v plnej výške, 201
členov odovzdalo vzdelávací poukaz a hradilo iba alikvotnú čiastku. 15 členov bolo
neplatiacich. Boli to detí a mládeţ, ktorí pochádzali zo sociálne menej podnetného

-3prostredia (Rómovia, účastníci otvorených klubov). 74 členov uhradilo klubový
poplatok. Ďalších 18 členov zaplatilo príspevok aţ v druhom polroku školského roka
2009/2010. Záujmovú činnosť na konci školského roka ukončilo 577 detí a mládeţe
v krúţkoch a kluboch s pravidelnou činnosťou a 74 detí a mládeţe s nepravidelnou
činnosťou. V priemere na jeden záujmový útvar pripadalo 15,97 člena ( do úvahy
sme brali iba pravidelné záujmové útvary mimo otvorených klubov s nepravidelnou
dochádzkou).
Návrh záujmovej činnosti na nový školský rok tvorí prílohu vyhodnotenia

II.PRÍLEŢITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ (súťaţe, podujatia,
stretnutia, exkurzie, celomestské aktivity)
a) štatistické vyhodnotenie príleţitostnej záujmovej činnosti

1 984

124,00

17

2 715

159,70

1

21

2 090

99,52

1

16

6 902

431,13

8

396

49,50

1

Vedy a techniky

5

320

64,00

1

Prírodných vied

18

1 820

101,11

1

2

Klubová činnosť
Rodičia a deti

3

1 200

400,00

2

1

17 427

167,56

Pedagogiky voľného
času
Kultúry a umenia
Telesnej výchovy
a športu
Turistiky
a branných športov
Jazykov
a medz. spolupráce

104

POČET PODUJATÍ CELKOM
Z TOHO PRE ÚČASTNÍKOV DO 15 ROKOV
Z TOHO PRE ÚČASTNÍKOV NAD 15 ROKOV
CELKOM: V SOBOTU a NEDEĽU
POČET ÚČASTNÍKOV CELKOM
Z TOHO ÚČASTNÍKOV DO 15 ROKOV
Z TOHO ÚČASTNÍKOV NAD 15 ROKOV
CELKOM ÚČASTNÍKOV: V SOBOTU/V NEDEĽU

Uskutočnené v N

Uskutočnené v S

Priemerný počet na
podujatie

16

počet podujatí

počet účastníkov

Oblasť

1

1

7

: 104
: 78
: 26
: 11
: 17 427
: 15 203
: 2 224
:
759

5

-4Informácie a poradenstvo :
Konzultácie v rámci grantového programu Mládeţ v akcii
Výmeny mládeţe ....................................................................50 konzultácii
Mládeţnícke iniciatívy ..............................................................24 konzultácii
Dobrovoľnícka činnosť ............................................................18 konzultácii
Konzultácie a poradenstvo v rámci vyhľadávania zamestnania, štúdia
Štúdium v zahraničí .................................................................15 konzultácii
Vyhľadávanie grantových výziev................................................10 konzultácii
Pomoc pri šírení informácií sa školách v meste Stará Ľubovňa.
Aktivity
Stretnutia s poslancami - realizácia MP Stará Ľubovňa
Diskusný klub – MP
Čarovné dní mladých – spolupráca s OZ Naša Ľubovňa
Festival horských filmov ZDRUF – spolupráca s horolezeckým klubom SĽ
III. PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ
a/ Prímestské tábory I., II. a III ......................................75 účastníkov
b/ Medzinárodný rodinný splav ......................................150 účastníkov
c/ Pansonic day ..........................180 + 120 ................. 300 účastníkov
d/ Medzinárodná výmena BABYLÓN Portugalsko, Poľsko, Čechy
a Slovensko ................................................................. 36 účastníkov
e/ Čarovné dní ................................................................ 268 účastníkov
CELKOM ........................................................................ 829 účastníkov
h/ údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov
Pracovníčka zariadenia pani Alena Hriňáková ukončila vysokú školu odbor sociálna práca. Ďalší pracovníci zariadenia si v rámci svojich moţnosti zvyšujú
odborné vzdelanie prostredníctvom rôznych kurzov a ďalších vzdelávacích
aktivít určených pracovníkom CVČ organizovaným MC v Prešove a Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni – Projekt ďalšie vzdelávanie
pracovníkov CVČ
i/ údaje o aktivitách a prezentácií zariadenia na verejnosti
Viac ako 40% zo všetkých uskutočnených podujatí bolo venovaných aj
prezentácií zariadenia na verejnosti. Mali sme 6 propagačných vystúpení Deň
matiek v MŠ, Vianoce MŠ, Vystúpenie na 1.mája, vystúpenie pre zdravotné
sestry, na športovej olympiáde a na okresnej prehliadke záujmových súborov.
Máme vytvorenú vlastnú webovú stránku www.cvc.sk , na ktorej sú
prezentované aktivity centra voľného času a taktieţ projekty, do ktorých sme
zapojení.

-5j/ údaje o projektoch, do ktorých je zariadenie zapojené
Grantový program EÚ Mládeţ – medzinárodné výmeny mládeţe
Európska dobrovoľnícka sluţba
Doing2learn – Celoţivotné vzdelávanie pre dospelých nad 50 rokov
Rozuzlenie – projekty mládeţníckej demokracie
Babylon – projekt medzinárodnej výmeny mládeţe
k/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou
inšpekciou v škole
V školskom roku 2009/2010 nebola prevedená v našom zariadení ţiadna
inšpekčná činnosť.
l/ údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach
zariadenia
- CVČ zabezpečuje aktivity v zariadení, ktoré bolo účelovo vybudované
pre aktivity detí a mládeţe mesta Stará Ľubovňa v roku 1968.
V budove sa nachádza 6 miestnosti klubového charakteru , 1 väčšia
miestnosť, ktorá slúţi pre stretnutia, diskotéky, súťaţe a tanečné krúţky.
1 počítačová miestnosť s vybavením 10 PC, scanerom, tlačiarňou.
1 internetová miestnosť, ktorá podľa potreby slúţi aj pre verejnosť
a 1 miestnosť technické vybavenie, v ktorej je umiestnený
kopírovací stroj, internet pre interných pracovníkov a dobrovoľných
pracovníkov CVČ, tlačiareň.
- V hlavnej budove sa nachádza plynová kotolňa, príručné sklady
materiálu.
- Vlastníme základňu pre vodackú turistiku so základným vybavením
15 lodí.
- 1 osobné vozidlo Citroen Berlingo
- prevádzkujeme kino Tatra v Starej Ľubovni
Toto účelové zariadenie pre deti a mládeţ mesta Stará Ľubovňa má uţ 42
rokov, aj napriek veku budovy sa snaţíme pravidelnou údrţbou zachovať
zariadenie v dobrom stave.
m/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovne – vzdelávacej činnosti zariadenia a to:
1.Dotácia z podielových daní mesta na rok 2009
na rok 2010

– 151 198,00 €
- 154 249,00 €

2.Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením zariadenia od rodičov alebo inej osoby,
ktorá má voči účastníkovi vyţivovaciu povinnosť rok 2009 2 324,00 €
rok 2010 2 324,00 €

-63.Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
a spôsob ich pouţitia
2009
2010
a) nákup materiálu na krúţkovú činnosť (papiere, toner,
materiál a šitie kostýmov na tanečné útvary, knihy)
zabezpečenia tepla a vody
čistiace prostriedky
poplatky na telefón, poštovné, materiál na krúţky
4.Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných
zástupcov účastníkov letných aktivít
2010
-

5 930,00 €
6 513,00 €

1 848,00 €

5.Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Vzdelávanie pracovníkov zariadenie prostredníctvom
dotácie z úradu práce
- 6 092,00 €
Projekty (Doing2learn, Európska dobrovoľnícka sluţba, Olympiády
a súťaţe vyhlásené MŠ SR, Vzdelávanie pracovníkov CVČ) – finančné
prostriedky na zabezpečenie činnosti
Úlohy zariadenia boli zabezpečované :
 Prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti (klubov, krúţkov, súborov
a kurzov).
 Prostredníctvom príleţitostnej záujmovej činnosti, formou jednorazových
alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, olympiád, súťaţí, exkurzií,
stretnutí.
 Prostredníctvom pracovných stretnutí pre mladých ľudí, seminárov pre
pracovníkov s deťmi a mládeţou.
 Prostredníctvom individuálneho prístupu k deťom a mládeţi, najmä vo
vzťahu ku zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeţi.
 Prostredníctvom spolupráce s Vidieckou asociáciou mládeţe a AMAVET
klubom, Slovenskou asociáciou športov na školách, ďalej sme poskytovali
poradenstvo aj ďalším mládeţníckym a občianskym zdruţeniam
pracujúcim s deťmi a mládeţou.
 Zabezpečovali sme koordinačnú činnosť v Prešovskom regióne programu
EÚ Mládeţ v akcii, ktorý spravuje IUVENTA – NA Bratislava.
V oblasti vedy a techniky bol zabezpečený prístup na internet pre
verejnosť, ďalej zabezpečená propagácia zariadenia prostredníctvom letákov,
informačných materiálov, spracovanie webovej stránky zariadenia. V rámci
tejto oblasti bola zabezpečovaná hlavne starostlivosť o počítačovú sieť z
projektu Infovek.
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vychádzali z úloh zadaných Mestom Stará Ľubovňa, ktoré je našim
zriaďovateľom a spolupracovali sme s SAŠŠ-kou, Klubom slovenských
turistov, ZŠ v okrese, ZUŠ, SŠ v meste, MŠ v okrese, mládeţníckymi a
spoločenskými organizáciami, ktoré pôsobia taktieţ v oblasti starostlivosti o
deti a mládeţ.
Pri zabezpečovaní harmonogramu súťaţí a olympiád vyhlasovaných MŠ
SR sme postupovali na základe zmluvy uzatvorenej medzi našim zariadením
a ŠÚ v Prešove. Na zreteli sme mali hlavne rozvoj talentov v našom okrese
a moţnosť reprezentovať náš okres na krajských i celoslovenských aktivitách.
Aj napriek snahe zabezpečiť kvalitné podujatia, s dostatočným
materiálnym vybavením, pre nedostatok finančných prostriedkov sme zváţili
výber aktivít a ponechali sme tie, o ktoré je dostatočný záujem zo strany
verejnosti, deti a mládeţe. Realizácia a príprava aktivít bola pravidelne
hodnotená na pracovných poradách a na pedagogickej rade CVČ. Ku kvalite
zabezpečovaných aktivít prispeli aj ostatní zamestnanci CVČ a dobrovoľní
spolupracovníci CVČ.
Uskutočnené porady:

Pracovné porady pracovníkov CVČ 12
Pedagogické rady 2
Zasadnutia odborných komisií a komisií k súťaţiam 7
Pracovné porady pre zamestnancov CVČ 3

n) Cieľ výchovno vzdelávacej činnosti zariadenia, ktorý bol vytýčený v pláne
práce v roku 2009/2010 bol splnený. Predstavili sme zariadenie s jeho širokou
škálou aktivít a umoţnili sme nielen deťom ale aj mladým ľuďom vyuţívať
naše sluţby a hlavne aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas.
o) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky tu patrí publikačná
činnosť, práca s verejnosťou , získavanie grantov na aktivity zariadenia,
medzinárodná spolupráca.
PUBLIKAČNÁ ČINOSŤ
V tejto oblasti zariadenie si pripravovalo propozície aktivít miestneho,
okresného i celoslovenského charakteru. Zabezpečovalo informovanosť
prostredníctvom médií Ľubovnianske noviny, TDT, Tatranský Korzár, rádia
Regina a Východ.
Odborné články o aktivitách v oblasti výchovy mimo vyučovania
zverejnila aj riaditeľka CVČ v časopise ZOOM a Pedagogická Revue.
Vydaná broţúra Dobrovoľníctvo v CVČ – autor PhDr. Marta Hanečáková
PRÁCA S VEREJNOSŤOU
Je zabezpečovaná prostredníctvom aktivít na lokálnej úrovni a to Jarmočné
strašidlá, Deň s dobrovoľníkmi, Deň s Mikulášom, Detský deň, Kľúč od
pevnosti, na regionálnej, slovenskej i medzinárodnej úrovni.
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a zvyšovanie počtu návštevníkov z radov detí a mládeţ nás iba utvrdzujú
v tom, ţe zariadenie má vhodný systém pre prácu s verejnosťou.
ZÍSKAVANIE GRANTOV
Podporené projekty mestom Stará Ľubovňa, Medzinárodný rodinný splav po
rieke Poprad, Kľúč od pevnosti Mestom Stará Ľubovňa, Šachový turnaj, Pláva
celá rodina.
Podporené grantovým program Mládeţ v akcii – Európska dobrovoľnícka
sluţba, medzinárodná výmena mládeţe.
INÁ ČINNOSŤ
Pedagogickí zamestnanci CVČ boli členmi:
- odborných komisií pre súťaţe a olympiády vyhlasovaných MŠ SR.
- pracovali v školských radách na ZŠ a SŠ a mestskej školskej rady zriadenej
Mestom Stará Ľubovňa.

Pre skvalitnenie činnosti budeme uplatňovať tieto postupy:
1.,Pri zabezpečovaní aktivít zariadenia budeme brať do úvahy jednotný prístup
k propagácií jednotlivých aktivít – jednotný štýl propagácie ako aj podávanie
informácií o zariadení.
2.,Hľadať nové granty a finančné zdroje pre kvalitnejšie vybavenie aktivít
počas hlavných prázdnin.
3.,Oslovenie všetkých dostupných zdrojov , ministerstiev ako aj miestne
zdroje pre zabezpečenie rekonštrukcie kina Tatra.
4.,Propagáciu záujmovej činnosť zabezpečiť v mesiaci jún pred ukončením
školského roka a august pred začatím nového školského roka s ponukou
moţnosti odovzdania vzdelávacích poukazov.
Schválené Pedagogickou radou CVČ dňa 11.10.2010
Schválené Radou školského zariadenia dňa 20.10.2010

Spracoval : PhDr. Marta Hanečáková
riaditeľka CVČ

