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1. Zriaďovateľ: MESTO Levoča
2. Štatutárny zástupca CVČ: Mgr. Ján Košík – riaditeľ CVČ
3. Rada CVČ : Predseda: Lýdia Dzurillova
Členovia:
Pavol Rosina – zást. rodičov
Miroslav Dunčko – poslanec MZ
MUDr. Pavol Ščurka -zást. MsÚ Levoča
Miroslava Slobodníkova - zást. organizácie

4. Počet členov záujmových útvarov: 631 detí a mládeže.
Údaje o členoch záujmových útvarov, klubov
Hlavnú náplň činnosti nášho CVČ tvorila pravidelná priama záujmová činnosť. Spočívala vo
vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania
v záujmových útvaroch, kluboch a súboroch, ktoré boli vytvorené na základe záujmu detí
a mládeže vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti. Úlohou pravidelnej záujmovej činnosti
bolo podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zároveň dať priestor všetkým na
rozvíjanie svojich záujmov. V CVČ Olymp pracovalo 30 záujmových útvarov a klubov s počtom
631 členov. Vedúcimi záujmových útvarov sú interní pedagogickí zamestnanci, v oblastiach, kde
interní pedagogickí zamestnanci nemajú odbornú spôsobilosť, záujmové útvary viedli externí
vedúci ZÚ v počte 9. CVČ Olymp zodpovedalo za

ich odbornosť vo vedení zverených

záujmových útvarov.
Pod príležitostnou záujmovou činnosťou rozumieme organizovanie jednorazových alebo
cyklických podujatí rozmanitého charakteru, ale aj opakujúce sa podujatia vo väčších časových
intervaloch. Cieľom príležitostnej činnosti je organizovať a zabezpečovať podujatia väčšieho
rozsahu /Deň detí, vítanie Mikuláša, Deň Zeme, stretnutia, športové a kultúrne podujatia, súťaže,
turnaje, olympiády, verejné zbierky ku Dňu narcisov a pod./, ktoré umožňujú zapojenie sa
väčšieho počtu detí, mládeže ale aj ich rodičov a táto činnosť oslovuje aj tých, ktorí nenavštevujú
záujmové útvary, kluby a súbory a ponúka im možnosť zaujímavého trávenia voľného času na
základe vlastného výberu z ponuky CVČ.
Prázdninová činnosť sa zameriavala na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej zdatnosti,
výchovu a vzdelávanie. Počas letných prázdnin CVČ organizuje prázdninovú činnosť formou
týždenných mestských táborov, o ktoré majú rodičia veľký záujem /asi 156 detí v šiestich
týždenných turnusoch/ , pobytových táborov, odborných sústredení záujmových útvarov, klubov
a súborov. Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy
a techniky, ekologickej výchovy a aktivity, ktoré smerujú k prevencii pred negatívnymi vplyvmi.

5. Činnosť v CVČ OLYMP sa uskutočňovala v nasledovných oddeleniach
Zoznam krúžkov výchovno – vzdelávacej činnosti:
Oddelenie spoločenských vied
1. Zumba
2. Hip- Hop
3. Lat.- americké tance
Oblasť kultúry a umenia
1. Tvorivá dielňa
2. Gastronomia
3. Šperkárstvo
4. Výtvarný krúžok pre prvákov
Oblasť vedy a techniky
1. Puzzle
2. Play station
3. Filmarik a filmuska
4. Klub hier
5. Internetový klub
6. Základy práce na PC
7. Noc v CVČ
8. PC hry
Telovýchova a šport
1. Stolnotenisový
2. Florbal
3. Futbal
4. Tenis
5. Zjazdové lyžovanie
6. Plávanie
7. Posilňovanie
8. Strelecký
9. Zjazdové lyžovanie
10. Basketbal

11. Plávanie s najmenšími
12. Bežecké lyžovanie
13. Jumping
Jazykové krúžky
1. Anglický jazyk
2. Nemecký jazyk
Spolu 30 záujmových útvarov
6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov CVČ
V CVČ pracovalo v školskom roku 2014/2015 - 5 pedagogických pracovníkov, 9 externí
pracovníci.
Riaditeľ: Mgr. Ján Košík
Ekonóm: Lídia Dzurillova
Vychovávatelia:
PaedDr. Alžbeta Brnčalova
Mgr. Michal Kašper
Mgr. Andrea Mlynarčiková
Miroslava Slobodníkova
Upratovačka, školníčka: Marta Tandlerová
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov:
Začalo

Pokračuje

Ukončilo

0

0

0

0

PG. 2

2

2
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0

0

1

1

1

Rigorozná skúška
Vzdelávanie

Priebeh v školskom roku 2014/2015
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0

7. Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti
Prezentácia CVČ na verejnosti- mediálna spolupráca s TV LEVOČA, LIM, Korzár
Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku,
vrátane prázdnin. Pod pojmom výchova mimo vyučovania rozumieme všetku výchovnú činnosť
s deťmi a mládežou mimo povinného vyučovania, ktorá pomáha škole a rodine vo výchovnom
úsilí. Výchova mimo vyučovania nadväzuje na vyučovanie, zdôrazňuje úlohy výchovy v oblasti
mravnej, pracovnej, estetickej , telesnej, kultúrnej a prírodovednej.
Človek je do veľkej miery takým, akým ho robí spôsob využívania voľného času. Pestovanie
záujmov a záľub je zdrojom poučenia, zážitkov, a preto by mali mladí ľudia využívať svoj voľný
čas čo najlepšie, aby v nich tieto zážitky pretrvávali čo najdlhšie.
Úlohou zariadenia je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov,
vytvárať podmienky pre schopnosti v praktickej činnosti a podporovať návyky účelného
využívania voľného času, motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju
bez ohľadu na sociálne postavenie, materinský jazyk, či farbu pleti.
Pri výchove v čase mimo vyučovania podľa počtu účastníkov používame hlavne tieto formy
výchovy.
Hromadné zamestnanie- rozširuje informovanosť žiakov, rozvíja ich poznávacie schopnosti,
zvyšuje ich celkovú kultúrno - spoločenskú a mravnú úroveň, prehlbuje ich estetické cítenie a
citový život. Patria sem: besedy, prednášky, kultúrne a športové podujatia, divadelné
predstavenia, výstavy, vernisáže, exkurzie, turistické výlety, zábavné večery, kvízy.
Skupinové zamestnanie – cieľom je hlbšie poznanie otázok zaujímajúcich deti a mládež,
uspokojovanie ich záujmov a záľub, rozvíjanie ich tvorivých schopností. Do tejto oblasti
zaraďujeme: prácu v záujmových krúžkoch, tanečných a speváckych súboroch, rôznych klubov a
podobne.
Individuálna činnosť detí – je určená pre tých jednotlivcov, ktorí majú vyhranený záujem o
určitú oblasť, ktorá sa nemôže realizovať predchádzajúcimi formami. Osobitnú pozornosť
venujeme talentovaným žiakom s vyhranenými záujmami, prípadne deťom zo ŠZŠ.

Správna voľba vhodných výchovných foriem pri uplatňovaní určitých metód je podmienená aj
rešpektovaním iných činiteľov ako sú vekové a individuálne osobitosti detí, ich osobné záujmy,
rešpektovanie princípu dobrovoľnosti a aktivity vo výchove.
Poskytujeme metodickú i odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školským
zariadeniam, občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým,
alebo fyzickým osobám, ktoré o spoluprácu požiadajú alebo sa vzájomne dohodnú.
Dôraz sme kládli na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu detí a mládeže
pred sociálno – patologickými javmi , nové formy spolupráce s miestnou samosprávnou, rozvoj
informačných a poradenských služieb pre deti, mládež i dospelých, vytváranie predpokladu pre
aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a
mládeže v meste i v regióne, v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči
mladej generácii.
Činnosť v CVČ prebiehala v oblasti pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti.
8. Pravidelná záujmová činnosť
Pravidelná záujmová činnosť prebiehala v záujmových útvaroch. Zahŕňala krúžky, kurzy, kluby
a súbory. Aktivity v záujmových útvaroch sa podieľali predovšetkým na rozvíjaní a prehlbovaní
vedomostí a zručností, podporovali rozvoj myslenia i tvorivosti jedincov. V rámci pravidelnej
záujmovej činnosti pracovali krúžky v oblasti , spoločenských vied, kultúrno – umeleckej oblasti,
vedy a techniky, v oblasti prírodných vied, telovýchovy a športu. Pripravili sme kurzy práce na
PC, a paličkovania.
Oddelenie estetiky a spoločenských vied
1. Zumba 42
2. Hip- Hop 21
3. Lat.- americké tance 17
Oblasť kultúry a umenia
1. Tvorivá dielňa 16
2. Gastronomia 14
3. Šperkárstvo 7
4. Výtvarný krúžok pre prvákov 12

Oblasť vedy a techniky
1. Puzzle 5
2. Play station 11
3. Filmarik a filmuska 13
4. Klub hier 18
5. Internetový klub 32
6. Základy práce na PC 11
7. Noc v CVČ 14
8. PC hry 27
Telovýchova a šport
1. Stolnotenisový 19
2. Florbal 36
3. Futbal 38
4. Tenis 18
5. Zjazdové lyžovanie 14
6. Plávanie 69
7. Posilňovanie 45
8. Strelecký 8
9. Zjazdové lyžovanie 14
10. Basketbal 23
11. Plávanie s najmenšími 14
12. Bežecké lyžovanie 14
13. Jumping 9
Jazykové krúžky
1. Anglický jazyk 13
2. Nemecký jazyk 11
Spolu 30 záujmových krúžkov za účasti 631 detí a mládeže, čo činí v priemere 21 detí na
jednom krúžku. Krúžky sa stretávali pravidelne 1 krát za týždeň, prípadne podľa dohody.

9. Príležitostná záujmová činnosť
Príležitostná záujmová činnosť sa prevádzala formou jednorazových, alebo pravidelne sa
opakujúcich podujatí. Činnosť vychádzala z prirodzeného záujmu detí a mládeže, z tradícií CVČ
a z rôznych sviatkov. Počet podujatí bol otvorený, využíval sa každý dobrý nápad, podnet a
inšpirácia.
V tejto oblasti sme kooperovali s rôznymi kultúrnymi a športovými, telovýchovnými
organizáciami.
Prehľad:
Spoločensko vedné oddelenie

2 120 účasť

Kultúra a umenie

4564 detí

Prírodovedna oblasť

285 detí

TV a šport

5327 detí

Veda a technika

8 41 detí

Ponuka priležitostnej činnosti Centra voľného času „OLYMP“ v Levoči
v školskom roku 2014/2015
SEPTEMBER
I. Nábory do CVČ
Pobyt v Aquacity
Hokejbalový turnaj
Turistická vychádzka- Výsoke Tatry
OKTÓBER
I. Šarkaniáda
Kinopredstavenie
AQUACITY Poprad
NOVEMBER
Tatralandia- Celodenný pobyt v aquaparku
Kinopredstavenie

Halloveen v cvč
DECEMBER
Vyrábame vianočné ozdobné predmety /vence, stromčeky, ikebany, pohľadnice/
Mikuláš prichádza...
Kinopredstavenie
VIANOČNÉ TRHY
VIANOČNÉ PRÁZDNINY S CVČ- Turnaj v stolnom tenise, Pokušenie, korčuľovanie, presné
ocko
JANUÁR
Návšteva klziska
HOKEJOVÉ STRETNUTIE ŠKP Poprad - SNV
Hokejový turnaj
Kinopredstavenie
AQUACITY Poprad
Lyžovačka
FEBRUÁR
Návšteva klziska- Karneval na ľade
Lyžovačka- Poračska dolina
HOKEJOVÉ STRETNUTIE
JARNÉ PRÁZDNINY s CVČ - víkendová lyžovačka
MAREC
Veľkonočné ozdoby- výroba kraslíc, korbáčov, obrázkov
AQUACITY Poprad
APRÍL
Aquapark Tatralandia
Turnaj v stolnom tenise
MÁJ
Ďeň detských domovou
Ďeň deti
Vrbou city
MŠ v ZOO
MŠ v AQUA city
JÚN
Deň MŠ v CVČ
OZDRAVOVACO POBYTOVÝ ZÁJAZD K MORU /aj rodičia/
JÚL - PRÁZDNINY S CVČ
Kúpaliskový týždeň
Denný prímestský tabor- 6x
Športový týždeň

K príležitostnej činnosti patrí aj organizovanie športových a predmetových súťaži v rámci celého
šk. roka.
10. Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach CVČ.
CVČ sídli od roku 2007 v priestoroch na Sídlisku Západ. Výtvarné, technické a tanečné krúžky
prebiehali v herni /klubovni/. Podobne je vybavená i počítačová miestnosť – Infovek, kde
pracovali deti v počítačových krúžkoch a internetových kluboch.. Samostatné kancelárie:
ekonómka, riaditeľňa – ( porady, komisie ) Oddelenie telovýchovy - posiľnovanie sa viedlo v
posilňovni v športovej hale. Športové krúžky sa viedli v telocvičniach, športoviskách.
Celkové materiálne vybavenie CVČ sa veľmi zlepšilo. Jednak svetlejším a krajším prostredím,
jednak vybavením a úpravou miestností.
V školskom roku 2014/2015 sme pokračovali v rozširovaní materiálno - technickej základne.
Otvorili sme elokované pracovisko v nedalekej priľahlej dedinke Levočske Lúky- na jednotlivé
činnosti sa stale dokupuje materialno technické vybavenie..
Zakúpili sme počítače cez project MASLEV a ďalšie audiovizuálne pomôcky, ktoré nám
umožnili zatraktívniť naše podujatia a krúžkovú činnosť.
Pre potreby záujmovej činnosti sú v CVČ k dispozícii:
učebňa výpočtovej techniky s pripojením na internet klubovňa s video projekciou
technická dielňa
klubovňa spoločenských vied a jazykov
klubovňa na výtvarné činnosti
herňa stolových a spoločenských hier
Posilňovňa

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v
školskom roku 2014/2015
Centrum voľného času je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s originálnymi
kompetenciami. Finančné prostriedky sú zabezpečené z nasledovných zdrojov:
Dotácie z MÚ

113 853 €

Vlastné príjmy

1307 €

Iné vzdelávacie poukazy

13260 €

Spolu

128 420 €

Grant na súťaže vyhl. MŠ SR z OU Prešov

7002,63

Športové a predmetové súťaže

ROZPOČET CVC OLYMP LEVOČA ZA POSLEDNÉ 4 ROKY
Rok 2014

115 119 €

Rok 2013

113 550 €

Rok 2012

171 648 €

Rok 2011

194 192 €

12. Ciele koncepčného zámeru rozvoja CVĆ a vyhodnotenie jeho plnenia
K ďalším prioritám patrilo:
Poskytovanie služieb deťom, mládeži a všetkým, ktorí prejavili záujem. Rozširovanie ponuky
záujmových krúžkov o cudzie jazyky. Reagovali sme tak na vstup SR do EÚ a s tým spojené
uplatňovanie študentov a mládeže v rámci Európskej únie. V ponuke bol krúžok anglického a
nemeckého jazyka pre začiatočníkov.
Rozšírenie PC miestnosti.
Rozšírenei posilňovne.
Kvantitatívne a kvalitatívne rozšírenie výpočtovej techniky. Zakúpili sme audiovizuálnu
techniku, ktorá nám umožňovala zatraktívniť podujatia a zlepšila prezentáciu činností CVČ, čím
sme zvýšili možnosť prístupu väčšieho množstva detí a mládeže na internet. Previedli sme
niekoľko počítačových kurzov, kde sa účastníci oboznámili s hardwarom a softwarom PC ( word,
excel, power point a internet).

Využívanie informačno-edukačných centier, ako knižnice, internet- kde sme otvorili internetový
klub. Deťom , mládeži i dospelým sme sprístupnili internet zdarma.
Sledovanie dopytu verejnosti formou osobných rozhovorov, dotazníkovou metódou, spätnou
väzbou i braimstormingom. Na základe výsledkov sme reagovali žiadanou príťažlivou činnosťou,
napríklad: , kurzov PC, či krúžkom maľba na sklo, florbal, vytvorením Klubu jogy a Klubu
paličkovania, plávania, aikido.....
Vychovávanie a vedenie detí k samostatnosti. Vytvárali sme podmienky pre rozvoj ich
schopností a vedomostí, viedli ich k samostatnej práci.
Pozornosť sme venovali:
Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne, zmyslovo i mentálne postihnutým.
Poskytli sme zľavy na činnosť i v záujmových krúžkoch. Deti i mládež sa mohli zapojiť do
akejkoľvek činnosti, ktorú sme prevádzali i v iných priestoroch - športová hala.
Problematike diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie so
zameraním hlavne na rómsku komunitu. Rómske deti boli začlenený do viacerých záujmových
útvarov: tanečný, maľovanie, stolný tenis, internetový klub, práca na PC, futbal, florbal…..
Preventívnym aktivitám a sociálne – patologickým javom , prevencii proti kriminalite,
podporovali sme výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, k mravným hodnotám a
prosociálnemu cíteniu. Snažili sme sa eliminovať šikanovanie medzi deťmi.
Estetike, hygiene a bezpečnosti prostredia, aby sa deti a mládež u nás dobre cítili. Zlepšili sme
materiálnu vybavenosť CVČ v záujmových krúžkoch, a vybavenosť v rámci audiovizuálnej
techniky.
Dodržiavaniu všeobecne právnych noriem, predpisov a vyhlášok, dodržiavaniu pracovnej doby,
vylepšovaniu pracovnej disciplíny, zvyšovaniu úrovne hospitačnej činnosti, podporovaniu
osobného štúdia zamestnancov a poskytovaniu pravidelných informácií o legislatívnych zmenách
a úlohách centra.
13. Športové a predmetové súťaže súťaže
Najlepšie úspechy sme v školskom roku 2014/2015 dosiahli v organizovaní Krajských a
Okresných športových súťažiach. Kalendár športových súťaži a POP terminovník predmetových
súťaži.

14. Záver
V školskom roku 2014/2015 sme sa zamerali hlavne na kvalitatívne zlepšenie pravidelnej
záujmovej činnosti. Pracovalo 30 záujmových krúžkov za účasti 631 detí.
Školský rok 2014/2015 považujem za úspešný a činorodý. Zaznamenali sme veľký záujem
príležitostnej záujmovej činnosti. Činnosť Centra voľného času v Levoči sme spropagovali
nielen v rámci regiónu, ale aj celého Slovenska. Naším cieľom bolo i bude ponúkať deťom i
mládeži atraktívne podujatia, zaktivizovať do činnosti čo najväčšie množstvo mladých ľudí,
udržiavať si úroveň poskytovaných služieb, zvyšovať prestíž nášho zariadenia a budovať na
dobrých vzťahoch s partnermi (školy, inštitúcie, občianske združenia).
Propagovať mesto Levoča.
Týmto smerom budeme pokračovať i v budúcnosti.

Prerokované a schválené :

.........................................................
Predkladá: Mgr. Ján Košík
riaditeľ CVČ

