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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP, FRANCISCIHO 10, 054 01 LEVOČA
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A
PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/20
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 výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času
vypracovalo nasledujúcu správu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školského
zariadenia:

Centrum voľného času OLYMP

Adresa:

Francisciho 10, Levoča

Číslo telefónu a faxu:

0534510045, 0910867401

Adresa elektronickej
pošty a web:

cvcolymp@centrum.sk

Zriaďovateľ:

Mestský úrad

Adresa:

Nám. Majstra Pavla

www.cvcolymp.sk

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
zriaďovateľa:

Typ školského
zariadenia:

PSČ: 05401

rozpočtová organizácia

Mená vedúcich zamestnancov školy:
riaditeľ:

Mgr. Ján Košík

Zástupca
riaditeľa:

PaedDr. Alžbeta Brnčalová

PSČ 05401

Ing. Miroslav Vilkovský MBA

Pedagogický
zamestnanci:

Miroslava Slobodniková,
Bc. Emília Sobinovská
Mgr. Michal Kašper

Prevádzkoví

Lýdia Dzurillová– ekonómka /75 % úväzok/

zamestnanci:

Marta Tandlerová- upratovačka /50 % úväzok/
Matalik Matúš- údržbár /50 % úväzok/

Poradné orgány školy:
Školská rada pri Predseda: Lýdia Dzurillová,
CVČ OLYMP:
Členovia: Miroslava Slobodniková, Pavol Rosina, Miroslav Dunčko,
MUDr. Pavol Ščurka

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Výchovno-vzdelávací proces v školskom zariadení v šk. roku 2019/2020 zabezpečovalo 5
pedagogických interných zamestnancov a 46 externých zamestnancov. Interní pedagogickí
zamestnanci sú plné kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Dvaja pedagogickí zamestnanci
majú úplné stredné odborné vzdelanie (SPgŠ) a traja pedagogickí zamestnanci majú
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr, PaedDr. ). Všetci pedagogickí pracovníci
pracujú na plný úväzok.
Meno
1.

Mgr. Ján Košík

2.

PaedDr. Alžbeta Brnčalová

3.

Mgr. Michal Kašper

4.

Bc. Emília Sobinovská

5.

Miroslava Slobodníková

Kombinácia
aprobácií
Učiteľstvo pre 1.-4.ročník ZŠ
Učiteľstvo telesnej
výchovy pre ZŠ a SŠ
Učiteľstvo pre 1.-4.ročník ZŠ
Učiteľstvo
akademických
predmetov Dejepis –
estetická výchova
Manažment
Učiteľstvo pre MŠ a
vychovávateľstvo
Pomaturitné
nadstavbové štúdium
pedagogiky

Karierový stupeň

kategória

VŠ II. stupňa
s druhou
atestáciou

Vychovávateľriaditeľ CVČ

VŠ II. stupňa
s prvou atestáciou
VŠ II. stupňa
samostatný pg.

Vychovávateľzástupkyňa riaditeľa
vychovávateľ

SŠ samostatný pg.

vychovávateľ

SŠ samostatný pg.

vychovávateľ

Z celkového počtu 5 pedagogických zamestnancov všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady.
Z počtu 46 externých zamestnancov tiež všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady pre prácu
s deťmi a mládežou a CVČ garantovalo ich odbornosť ako aj psychickú a fyzickú
spôsobilosť.
Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov bolo v školskom
roku 2019/2020 zamerané na zvyšovanie si svojich vedomostí formou samo vzdelávania,
účasti na rôznych školeniach a seminároch, ktoré organizovalo MPC Prešov, UMB
Banská Bystrica. Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa
v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo.

Pravidelná záujmová činnosť:
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 a talentov V CVČ Olymp bolo spustených
v školskom roku 2019/2020, 71 záujmových útvarov, súborov a klubov s počtom 921 členov.
Do 15 rokov 780, nad 15 rokov 141 členov. Vedúcimi záujmových útvarov boli interní
pedagogickí zamestnanci a v oblastiach, kde interní pedagogickí zamestnanci nemajú odbornú
spôsobilosť, pôsobili externí vedúci ZÚ v počte 46. CVČ garantovalo ich odbornosť vo
vedení zverených záujmových útvarov.
Pravidelná záujmová činnosť K 15.9.2019 bolo zapísaných 921 z toho 780 deti do 15 rokov,
141 členov nad 15 rokov. Z mesta Levoča 836 a z okolitých obcí 221 / Harichovce, Spišské
Vlachy, Spišské podhradie, Úloža....
CELKOM POČET ZAPÍSANÝCH ČLENOV
Z TOHO DO 15 ROKOV
Z TOHO NAD 15 ROKOV
Z TOHO ODOVZDANÝCH VZDELÁVACÍCH POUKAZOV
CELKOVÝ POČET KRÚŽKOV,KLUBOV

921
780
141
836
71

INTERNÍ ZAMESTNANCI 2019/20
1 Mgr. Ján Košík
2
3
4
5
6 Miroslava Slobodniková
7
8
9 Mgr.MichalKašper
10
11
12
13
14
15
16

Hokej
Plávanie MŠ 1,2,3,4,5,6,7,8
Plávanie SNV
Florbal,
Výletniček
Počítačový 1, Spoločenské hry
Latinsko americké tance,
Posilňovňa, Nizkoprahové aktivity,
Playstation
Futbal. prípravka1
Futbal. Prípravka2
Posilňovňa
Nizkoprahové aktivity
Futbal romatan
Počítačový
Plávanie MS- 1,2,3,4,5,6,7,8
Výletniček

17
18 Bc. Emilia Sobinovská
19
20
21
22
23
24
25
26 PaedDr. Alžbeta Brnčalová
27
28
29
30

Hokej, korčulovanie
Klub Slniečko
Mažoretky
Posilňovňa
Nizkoprahové aktivity
Počítačový
Šikovné rúčky
Korčuľovanie
Výletniček
Nizkoprahové aktivity
Výtvarniček
Turistika- Výletniček
Posilňovňa
Počítačový

32
33

Tvorivé dielne
Plávanie
Korčuľovanie

31

Externí Pg. zamestnanci

Záujmový útvar

Piršč
Václav
Sedlák
Rusnák
Muranský
Šefčík
Hromadová
Rišová

VŠ –II. ST.
VŠ – II. ST.
SŠ
VŠ – II. ST.
SŠ
VŠ – II. ST.
VŠ – II. ST.
SŠ

du
du
du
du
du
du
du
du

Priama výchov.
činnosť
v hodinách
/týždenne/
2
2
4
2
4
4
3
3

19
30
10
25
15
40

Barbuščáková
Gaduš
Bartková
Jarab
Papcun
Kalafutová
Barbuščáková

SŠ
VŠ–II. ST
SŠ
SŠ
VŠ–II. ST
SŠ
SŠ

du
du
du
du
du
du
du

2
2
2
4
1
2
2

20
12
45

Šoltésová
Sýkorová
Hriňák

VŠ–II. ST.
SŠ
SŠ

du
du
du

2
3
10

Predpokl.
poč. detí

Basketbal

18

Tenis
Stolný tenis
Floorbal

15
10
32

Gymnastika
Gymnastika fitnes
Gymnastika pre
najmenších
Atletika
Spevácky
Šach
Poľovnický
Hip-hop

48
15

Zumba I a II
skupina
Trampolíny
Posilňovňa

Vedúci
záujmov.
útvaru

Vzdelanie

Prac.
Zmluva

Aj I a II sk
Aj ml.
NJ
MMA
Športový
Cyklo Spiš
Z každého rožka
troška
Turistický
Varenie
Futbalový
Horolezecký
Stolnotenisový
Príprava pre nás
Rozhlasový
Zábavníček
Včielky
Športovo-branný
Skauti
XCS
Krasokorčuľovanie
Stepaerobic
Športový
Spiš Indians
Futbal
Výletníček
Sebaobrana
Balet

37
12
15
33
20
6

Kokavec
Fabiš
Plačko
Kedžuch
Pichová
Kubovčík

VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
SŠ
VŠ–II. ST.
SŠ

du
du
du
du
du
du

3
2
3
3
1
2

23
11
25
10
14
6
11
10
10
10
14
6
19
10
10
20
30
15
35
15
15

Greňová
Tutkayová
Adamcová
Štofko
Prevor
Kandríková
Marcinková
Neupaverová
Sanitriková
Mlynarčíková
Hlavatý
Blaško
Šefčík
Fľaková
Mlynarčíková
Petrovič
Bašta
Kašper
Gaduš
Kočiš
Barbuščáková

VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
SŠ
SŠ
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
SŠ
VŠ–II. ST.
VŠ–II. ST.
SŠ

du
Du
du
du
du
du
du
du
Du
du
Du
DU
du
du
du
du
du
du
du
du
du

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Z dôvodu výskytu pandémie- Covid 19 sa však tieto záujmové útvary prestali realizovať
z bezpečnostných a hygienických požiadaviek. Záujmové útvary a ich činnosť bola
prerušená od 16.03.2020 do 29.03.2020 na základe usmernenia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020, v čase od 30.03.2020 do odvolania. Brány
školského zariadenia sa otvorili 1.7.2020 v obmedzenom režime podľa nariadení
Ministra školstva a hlavného hygienika SR a na základe rozhodnutia Mesta Levoča
s dodržiavaním všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení.

Príležitostná záujmová činnosť:
V rámci príležitostnej ZČ sme sa v organizácii snažili o čo najaktívnejšie a najpestrejšie
využitie voľného času detí a mládeže rôznej vekovej kategórie. V tejto oblasti sme
organizovali podujatia zábavného a súťažného charakteru, ale aj vedomostné súťaže, výlety,
spontánne akcie. Príležitostná záujmová činnosť sa u nás organizuje podľa ročného plánu
akcií, ktorý je na začiatku každého mesiaca flexibilne upravovaný podľa materiálnych

možností, finančných možností a počasia. Príležitostné podujatia organizujeme nielen pre deti
ale aj pre mládež, rodičov a v neposlednom rade pre širokú verejnosť. Každoročné sa nám
podarí zapojiť do spolupráce a organizácie týchto podujatí aj samotné deti a mládež.
Vytvárali sme priestor pre mladé talenty v oblasti výtvarno-umeleckej, literárnej, speváckej,
tanečnej.

Predmetové súťaže, olympiády, ostatné súťaže a cyklické podujatia
Predmetové olympiády a postupové súťaže – sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike a sú organizované ako jedna
z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov ZŠ a SŠ v súlade s dlhodobou koncepciou
Ministerstva školstva SR. Súťaže majú postupový charakter a končia sa celoštátnym kolom
alebo medzinárodnou súťažou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových
súťaží a prehliadok tvorivosti.
Z poverenia Okresného úradu, odboru školstva v Prešove sme organizačne
zabezpečovali domáce, školské, obvodné a regionálne kolá predmetových súťaží a
športových olympiád a ostatných súťaží vyhlásených MŠ SR na školský rok 2019/20 pre
žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda v anglickom jazyku
Matematická olympiáda Z5 a Z9
Dejepisná olympiáda
Geografická olympiáda
Biologická olympiáda kat. C
Európa v škole
Chemická olympiáda kat. Dz
Pytagoriáda P 3-5
Pytagoriáda P 6-8
Matematická olympiáda Z 6-8
Biologická olympiáda kat. E
Biologická olympiáda kat. D
Športové súťaže
Atletika žiačok, Atletika žiakov, Basketbal žiačok, Basketbal žiakov, Bedminton žiačok,
Bedminton žiakov, Cezpoľný beh žiačok, Cezpoľný beh žiakov, Florbal žiačok, Florbal
žiakov, Futsal žiakov, Hádzaná žiačok, Hádzaná žiakov, Stolný tenis žiačok, Stolný tenis
žiakov, Volejbal žiačok, Volejbal žiakov
Z dôvodu výskytu pandémie- Covid 19 sa však tieto predmetové súťaže a olympiády prestali
vykonávať z bezpečnostných a hygienických požiadaviek. Činnosť v ramci olympiád bola
prerušená od 16.03.2020 do 29.03.2020 na základe usmernenia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020, v čase od 30.03.2020 do odvolania. Brány
školského zariadenia sa otvorili 1.7.2020 v obmedzenom režime podľa nariadení Ministra
školstva a hlavného hygienika SR a na základe rozhodnutia Mesta Levoča s dodržiavaním
všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení.

Prázdninová činnosť:
Realizácia táborov počas prázdnin – tábory boli zamerané na oddych, relaxáciu, rozvíjanie
telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Ich súčasťou boli aktivity z oblasti kultúry, športu,
turistiky, vedy a techniky, ekologickej výchovy i prírodných vied a aktivity, ktoré smerujú
k prevencii drogových závislostí a negatívnych vplyvov.
V čase zimných prázdnin sme umožnili deťom navštíviť rôzne vodné atrakcie, aquaparky,
lyžiarske strediská, detské parky a telocvične na športové aktivity. Túto možnosť využili
najmä rodičia s malými deťmi, starí rodičia s vnúčatami a samostatné deti.
Jarné prázdniny:
CVČ Olymp každoročne organizuje pre deti nášho mesta a okolia jarný mestský tábor
s dennou dochádzkou. Aj počas tohtoročných jarných prázdnin sa uskutočnil detský tábor pod
názvom „Týždeň v pohybe“. Zúčastnilo sa ho 45 detí. Program jarného tábora bol zaujímavý
a pestrý. Cieľom bolo pripraviť program tak, aby si deti oddýchli od školských povinností,
načerpali nové sily, niečo sa naučili, spoznávali, vytvorili, športovali, aby si našli nových
kamarátov, rozvinuli v sebe svoje skryté schopnosti a osmelili sa v kolektíve. Rodičia mohli
deti prihlásiť na celý týždeň, prípadne len na jednotlivé dni. V čase od 8.00 do 16-tej hodiny
sa táborníci venovali hrám a súťažiam podľa svojich záujmov.
Letná činnosť
Počas letnej činnosti v CVČ Olymp sme uskutočnili 6 prímestských táborov s dennou
dochádzkou.
V rámci pandémie COVID 19 sme odvolali zahraničný tábor a pobytový tábor, ktorý
sme mali naplánovaný v zahraničí v Chorvátsku a pobytový tábor v Poračparku na
Slovensku.
Prímestské tábory a ich aktivity sa začínali vždy od 8.00 do 16-tej hodiny. Obedy boli
zabezpečené v reštaurácii Gastrodom v Levoči.
1. Futbalový kemp 2x
2. Gymnastický kemp
3. Hip Hopový kemp
4. Prímestské tábory 2x
Tábory splnili svoj cieľ, prispeli k správnemu využívaniu voľného času, ponúkali nielen
oddych , ale aj zábavu, možnosť načerpania energie a posilniť zdravie pohybom.
Počet táborov
v tom

Počet účastníkov
Z toho

stálych
putovných
prímestských
v zahraničí
zo SR do 15 rokov
zo SR nad 15 rokov

Počet zamestnancov
Z toho externých pedagogických zamestnancov

6
0
0
6
0
175
175
0
9
4

Podujatia:
V školskom roku 2019/20 sa uskutočnilo 183 podujatí s počtom 6 755 účastníkov,
z toho 144 podujatí pre účastníkov do 15 rokov s počtom 4 269 účastníkov, z toho 2 562
dievčat a 39 podujatí pre účastníkov nad 15 rokov s počtom 2 562 účastníkov, z toho 1 145
dievčat. V sobotu a nedeľu sa uskutočnilo 28 podujatí, s počtom účastníkov 3679.
Z dôvodu výskytu pandémie- Covid 19 sa však tieto podujatia prestali realizovať
z bezpečnostných a hygienických požiadaviek. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola prerušená
od 16.03.2020 do 29.03.2020 na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR zo dňa 12. marca 2020, v čase od 30.03.2020 do odvolania. Brány školského
zariadenia sa otvorili 1.7.2020 v obmedzenom režime podľa nariadení Ministra školstva
a hlavného hygienika SR a na základe rozhodnutia Mesta Levoča s dodržiavaním všetkých
bezpečnostných a hygienických opatrení.

MATERIÁLNO- TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠK. ROK 2019/2020
Základným predpokladom úspešnej výchovno-vzdelávacej práce v CVČ je aj
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie.
CVČ OLYMP sídli vo vlastných priestoroch. V týchto priestoroch má k dispozícii 1
počítačovú učebňu, jednu triedu na výučbu jazykov a jednu zrkadlovú miestnosť, ďalej je
zabezpečená zborovňa a riaditeľňa.
Počítačová učebňa je vybavená 12 žiackymi a jedným učiteľským počítačom, magnetickou
popisovateľnou tabuľou, dataprojektorom, farebnou tlačiarňou a výučnými plagátmi tak , aby
výučba počítačovej a grafickej techniky mohla byť kvalitne zabezpečovaná. Aby sa predišlo
krádežiam a poškodzovaniu majetku v tejto aj v internetovej miestnosti je nainštalovaný
kamerový systém. Každý počítač je zabezpečený originálnym softwarom: operačným
systémom, antivírovým programom, výukovými programami a multilicenciami na hry.
Jazyková učebňa je vybavená interaktivnov magnetickou tabuľou. Kvôli nedostačujúcim
priestorom, je učebňa prispôsobená tak, aby sa mohla využívať aj na estetické, prírodovedné,
technické a iné krúžky.
Zrkadlová miestnosť je vybavená stolno- tenisovým stolom a ostatným športovým náčiním
ako napr.: steep aerobik, karimatky na cvičenie a pod. Miestnosť slúži na športové, tanečné
a pohybové krúžky.
Keďže naša činnosť neprebieha len v priestoroch CVČ, nadväzujeme spoluprácu,
využívame a budeme naďalej využívať priestory mestskej športovej haly, plavárne,
tréningovej haly, športovísk a tried v jednotlivých ZŠ.
V spolupráci s externými pracovníkmi počas celého roka sme zabezpečovali technické
a materiálne zabezpečenie krúžkov podľa charakteru jednotlivých činností. Každý externý
pracovník dostane v septembri písomné oznámenie o možnosti a výške čerpania na zakúpenie
materiálneho vybavenia krúžku, každý nákup sa vopred konzultuje a schvaľuje s riaditeľom
alebo zástupcom riaditeľa o čom je každý externista oboznámený, čím chceme predísť
zneužívaniu čerpania dotácii na krúžok.

Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení v roku 2019:
Príjmy:
P. Č.

1.

POLOŽKA:

SUMA:

- finančné prostriedky na originálne kompetencie
na bežné výdavky, mzdy, a odvody

185787

2.

3.

26752,- nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie
poukazy
- vyzbierané poplatky
od rodičov

3783
216322 €

Spolu:

Výdavky:
P. Č.

POLOŽKA:

SUMA:

1.

- mzdy

2.

- odvody
- energia, voda, telefón, všeobecný
materiál ,telefón,
- strava
Doprava
Poistné
Sociálny fond

43557

Dohodari
Údržba

19652
1862

11

Kultúrne podujatia- MDD, Mikuláš, detský ples
Prenájmy

459
10421

12

Všeobecné služby- revízie, vedenie ZU

507

3.
4.
5.
6
7
8
9
10

109400
21593
3532
4414
999
962

KONCEPČNÝ ZÁMER A JEHO PLNENIE V ŠK. ROKU 2019/2020
V školskom roku 2019/2020 sa nám podarilo naplniť zámer koncepcie a udržať počet
členov v záujmových krúžkov aj s ohľadom na sťaženú situáciu v ramci pandémie Covid 19
Skvalitnila sa aj koncepčná, hospitačná a kontrolná činnosť, spolupráca a metodika, pomoc
externým pracovníkom. V plánoch rozvoja a koncepcii budeme pokračovať aj v budúcom šk.
roku.
SWOT analýzu
Silné stránky

Slabé stránky



Bohatá ponuka záujmovej činnosti



Vysoký nájom za prenajaté priestory



Fungujúce záujmové útvary



Práca so stredoškolskou mládežou



Podpora zriaďovateľa



Financovanie detí len do 15 rokov



Kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov



Zapájanie viac mládežníkov do
rôznych voľno časových aktivít



Využívanie projektov



Nulový rozpočet na hromadné akcie



Vybavenie a zabezpečenie priestorov
CVČ



Prezentácia a propagácia činnosti na
verejnosti



Organizovanie a zabezpečovanie
podujatí



Dobrá spolupráca so ZŠ, MŠ, SŠ



Dobrá poloha CVČ



Letná a prázdninová činnosť

V Levoči
Vypracoval:

....................................................
Mgr. Ján Košík
riaditeľ CVČ OLYMP

Boli sme oboznámení a berieme na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ
OLYMP jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

