
Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, 075 01 Trebišov 

 

 

 

S p r á v a 

o výchovno vzdelávacej činnosti centra voľného času za šk. rok 2013/2014 
   /  Podľa vyhlášky 9/2006 Z. z./ 

1.  Základné identifikačné údaje o CVČ: 

 

       Centrum voľného času,  

       ul. T. G. Masaryka 2229 

       075 01 Trebišov 

 Č. t. 056/6722516,  

 cvctrebisov@zoznam.sk 

 cvctrebisov@centrum.sk 

             

            Riaditeľ CVČ: Mgr. Jozef MAČUGA         

              

    2.   Údaje o zriaďovateľovi: 
            

             Mesto Trebišov 

            Ul. M. R. Štefánika 204/862 

            075 01 Trebišov  

            

  3.   Údaje o rade školy:  
         

          Rada školy pracuje pri CVČ v počte 9 členov. 

          Predseda: Mgr. Štefan Kajda – CVČ Trebišov 

          Členovia: Mgr. Ján Pekarčík – CVČ Trebišov 

                          p. Priska Ballová – CVČ Trebišov 

                          Ing. Rastislav Kočíš – Mestský úrad 

                          Ing. Ivor Princík - rodič 

                          Mgr. Gabriel Gagyi - rodič       

                          p. Chačalarian Babken – Mestské zastupiteľstvo 

                          p. Magdaléna Haburová – Mestské zastupiteľstvo 

                          p. Jozef Biro – Mestské zastupiteľstvo  

          

 4.   Počet detí v CVČ:. 

         

          Pravidelná záujmová činnosť            1821 detí a mládeže 

          Voľno časové aktivity                    467 detí a mládeže                                             

          Príležitostná záujmová činnosť       6274 detí a mládeže 

          Spolu                                              8562 detí a mládeže 

 

 5.    Údaje o počte oddelení a celkovom počte záujmových klubov /útvarov/   

         

         V Centre voľného času  je 5 oddelení:  

         Výtvarná výchova : na tomto oddelení pracovalo10 záujmových útvarov /kluby/, z toho  

mailto:cvctrebisov@zoznam.sk
mailto:cvctrebisov@centrum.sk


- 2  - 

 

         5 krúžkov viedol interný zamestnanec:  

 

         - výtvarný krúžok mladší žiaci I. 

         - výtvarný krúžok – príprava talentovaných žiakov 

         - výtvarný krúžok mladší žiaci II. 

         - výtvarný krúžok mladší žiaci III. 

         - rybársky krúžok   

          

          

         5 viedli externí pracovníci: 

         - výtvarníček  

         - výtvarná tvorba 

         - farebný svet 

         - dizajnérsky 

         - malí výtvarníci 

 

    

   

        Turistika a brannosť: na tomto oddelení pracovalo 14 záujmových útvarov /kluby/, z 

        toho 9 viedli interní zamestnanci:          

 

- rybársky krúžok ml. 

- rybársky krúžok st. 

- pohyb a príroda 

- mladí skauti 

- jazdectvo I.,II.,III.,IV. 

- priatelia lesa 

 

5 viedli externí pracovníci: 

- práca s prírodným materiálom 

- prírodovedný 

- meteorologický 

- poznaj a chráň 

- tvoríme a chránime 

 

        Spoločenské vedy: na tomto oddelení pracovalo 48 záujmových útvarov /klubov/, z toho  

        10 viedli interní zamestnanci: 

 

– kuchársky I.,II. 

– tanečný I.,II.,III. 

– mladý ochranca prírody I.,II. 

– mladý pestovateľ 

– streľba zo vzduchovky  I.,II. 

 

  38 viedli externí pracovníci: 

- jazykové krúžky 5 

- matematické 2 

- počítačové 2 
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- tvorivé krúžky 17 

- rozprávkové krúžky 4 

- s dejepisom po internete 

- ml. zdravotníci  

- spoločenské krúžky 6 

 

       Kultúra a umenie: na tomto oddelení pracovalo 15 záujmových útvarov /klubov/, z toho 

  

        6 krúžky viedli interní zamestnanci: 

 

- divadelný súbor ALFA 

- divadelný súbor PAVÚČIK 

- dramatický krúžok pre deti ZŠ 

- klub mladých dramatikov 

- hudobná skupina I. 

- hudobná skupina II. 

 

9 viedli externí pracovníci: 

 

- hudobné krúžky 2 

- literárny krúžok 

- jazyková výchova 

- prednes poézie 

- čitateľský krúžok 

- krásy rodnej reči 

- divadelné krúžky 2 

 

        Telesná výchova a šport: na tomto oddelení pracovalo 34 záujmových útvarov /klubov/,  

         Z toho 6 viedli interní zamestnanci: 

 

- futbalový krúžok l. roč a 2. roč. ZŠ - predprípravka 

- futbalový krúžok 3. roč. a 4. roč. ZŠ – prípravka 

- futbalový krúžok mladší žiaci 

- pohybové hry I.,II. 

- turistický 

 

- 28 viedli externí pracovníci:  

- futbalové krúžky  8 

- hádzanárske krúžky 4 

- volejbalové krúžky  3 

- nohejbalové krúžky  3 

- florbalové krúžky 4 

- pohybové   

- stolný tenis 3 

- športový 2 

 

 

     

    Na týchto oddeleniach pracovalo spolu 121 záujmových útvarov /klubov/. 
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6.  Personálne zabezpečenie 
   

    Počet pedagogických zamestnancov   10 

    Kvalifikačné predpoklady spĺňajú      10 

    Počet nepedagogických pracovníkov    4  

    Počet externých pracovníkov  85  

 

 

 

 

7. Aktivity Centra voľného času 

   

    V rámci príležitostnej záujmovej činnosti, Centrum voľného času zorganizovalo 

     159 podujatí za školský rok 2013/2014,na ktorých sa zúčastnilo 6274 detí z mesta,                      

     okresu a kraja. 

 

 

 

- V oblasti telovýchovy a športu CVČ zorganizovalo 74 podujatí s počtom 3451 

účastníkov 

- V oblasti turistiky a brannosti CVČ zorganizovalo 13 podujatí s počtom 412          

      účastníkov     

- V oblasti spoločenských vied CVČ zorganizovalo 37 podujatí s počtom 1608 

účastníkov 

- V oblasti výtvarnej výchovy CVČ zorganizovalo 14 podujatí s počtom 245  

účastníkov 

-     V oblasti kultúry a umenia CVČ zorganizovalo 21 podujatí s počtom 548 

              účastníkov 

 

 

Z toho:  celkový počet postupových súťaží  vyhlasovaných MŠ SR, ktoré organizovalo  CVČ 

je 36     

 

                            

               Celkový počet športových súťaží vyhlasovaných  MŠ SR :           24 

               Celkový počet kultúrnych súťaží  vyhlasovaných  MŠ SR              2                                                                                                                      

               Celkový počet predmetových olympiád vyhlasovaných MŠ SR:     10       

               Celkový počet iných športových súťaží:                                         50 

               Celkový počet vlastných a miestnych podujatí:                              73 

 

 

 

Vzhľadom na veľký počet podujatí vymenujem len niektoré miestne, obvodové, okresné 

a krajské podujatia: 

 

- Okresné kolo v cezpoľnom behu základných a stredných škôl 

- Obvodové kolá v malom futbale Jednota Cup ml. a st. žiakov a žiačok ZŠ 

- Obvodové kolo v malom futbale Mc Donalds Cup najml. žiakov ZŠ 
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- Okresné kolá v malom futbale Jednota Cup žiakov a žiačok ZŠ 

- Okresné kolo v malom futbale Mc Donalds Cup najml. Žiakov ZŠ 

- Krajské kolo v malom futbale pre  všetky kategórie ZŠ 

- Majstrovstva kraja v hádzanej 

- Strelecká liga pre žiakov ZŠ 

- Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky pre žiakov ZŠ 

- Okresná súťaž v ľudovo-umeleckej tvorbe „Zemplin špiva i hutori“ 

- Viacboje všestrannosti pre MŠ a ZŠ 

- Obvodové kolá v stolnom tenise pre žiakov ZŠ a SŠ 

- Obvodové kolá v basketbale pre žiakov ZŠ 

- Okresné kolá v basketbale pre žiakov ZŠ a SŠ 

- Karneval strašidiel pre deti z mesta 

- Okresné kolá v hádzanej pre žiakov ZŠ a SŠ 

- Regionálna súťaž v aranžovaní vianočnej ikebany 

- Okresné kolo v halovom futbale pre žiakov SŠ 

- Obvodové kolá vo volejbale pre žiakov ZŠ 

- Okresné kolá vo volejbale pre žiakov ZŠ a SŠ 

- Okresné kolá v stolnom tenise pre žiakov ZŠ a SŠ 

- Okresné kolá všetkých vedomostných olympiád 

- Regionálna súťaž v aranžovaní veľkonočnej ikebany 

- Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ 

- Obvodové kolo v atletike žiakov ZŠ 

- Okresné kolo v atletike žiakov ZŠ 

- Mikuláš pre deti z mesta a blízkeho okolia 

- Okresná súťaž „Slávik Slovenska“  

-  „Olympiáda MŠ“ 16.ročník 

- Olympiáda mestských ZŠ pre 1. až 4. ročník – IV. Ročník 

- Divadelné vystúpenia pre deti zo ZŠ 

 

     Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že v tomto školskom roku sa zapojilo viac  detí 

do  súťaží vyhlasovaných MŠ SR a rôznych športových , turistických, kultúrno-

spoločenských súťaží a aktivít ako v minulom školskom roku.  

 

 

Mimo tejto príležitostnej záujmovej činnosti Centrum voľného času organizovalo voľno 

časové aktivity, pod ktorými rozumieme neplánovanú a nepravidelnú činnosť deti, mládeže  

i dospelých, ktorí vo svojom voľnom čase prídu do CVČ si zahrať rôzne spoločenské, 

športové a počítačové hry, pozerať video alebo pracovať s internetom. 

Do týchto voľno časových aktivít sa zapojilo 467 deti, mládeže a dospelých. 

Z tohto štatistického údaja vyplýva, že  viac detí sa zapája do pravidelnej a príležitostnej 

záujmovej  činnosti ako do voľno časových aktivít.  

     CVČ v rámci odbornej pedagogickej práce poskytovalo odborno metodickú pomoc pre 

poslucháčov stredných a vysokých pedagogických škôl počas ich pedagogicke praxe. 

 

  V čase letných prázdnin v mesiaci júl 2014 Centrum voľného času organizovalo prímestské 

tábory zamerané na podujatia zábavného charakteru, rôzne súťaže, hry, jazdy na koni, 

turistických vychádzok ako aj návštev letného kúpaliska. Cieľom tábora bolo efektívne 
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využitie voľného času s dôrazom na oddych a relaxáciu. Takto sa nám podarilo zrekreovať 

513    deti z mesta a blízskeho okolia, čo bol nárast o cca 200 detí oproti minulého roka . 

V mesiaci august 2014 Centrum voľného času organizovalo voľno časové aktivity pre deti 

a mládež z mesta. Do tejto činnosti sa zapojilo 227 deti.  

V dňoch 30.6.-6.7.2014 sa uskutočnil 61. Celoslovenský zraz turistov a 45. Zraz TOM. 

Zúčastnilo sa na ňom 165 členov TOM a 389 turistov a cykloturistov. Centrum voľného času 

bolo aktívnym spoluorganizátorom tohto podujatia.  

 

Počas školských prázdnin 2013/2014 mimo mesiaca júl a august 2013 Centrum voľného času 

v Trebišove zorganizovalo rôzne podujatia zamerané na telovýchovno rekreačné, 

spoločenské, turistické a kultúrne aktivity pre detí z mesta a blízkeho okolia.   

 

                      

-  Centrum voľného času sa zapojilo do  projektu „Projekt Južného Zemplína“ a projektu 

Komprax. Obidva projekty boli akceptované. 

        Projekt Južného Zemplína bol realizovaný v rámci súťaže „Zemplín špiva i hutori“. 

        Projekt Komprax bol zrealizovaný v spolupráci s Yuventou v rámci výtvarných prác                 

        „ Olejomaľba krajinky“. 

 

        

 

 

 

8.  Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ   
 

     Počet učební:      5 

     Počet klubovni:  1 

     Posilňovňa :        1 

     Počet skladov:    4 

 

 

 

    Materiálno-technické podmienky centra voľného času sú vytvárané v rámci možnosti    

finančných prostriedkov, ktorými centrum voľného času hospodári..  

   Z finančných prostriedkov, ktoré centrum voľného času získalo z projektu „Otvorená škola“ 

sme zariadili posilňovňu a zrkadlovú tanečnú sieň. Tieto zariadenia  slúžia pre  krúžky 

pôsobiace pri Centre voľného času a posilňovňa aj pre širokú verejnosť mesta Trebišov a jeho 

blízkeho okolia.     

 

 

 

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno – vzdelávacej   

činnosti CVČ 
 

    - zo štátneho rozpočtu dostávame finančné prostriedky na zabezpečenie postupových 

      súťaží a predmetových olympiád vyhlásených MŠ SR  

      vo výške 5199,90 Eur. – tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané. 
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    -  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením zariadenia 

vyberáme v zmysle zákona SNR č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský   zákon )  

a podľa   všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov č.123/2012 o výške príspevku za 

pobyt dieťaťa v školskom zariadení. – 492 Eur. 

  -  finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy , ktoré sa použili pre činnosť   

     záujmových klubov /útvarov/ vo výške 37117,60 Eur.  

  - finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sú kryté  zriaďovateľom v rámci originálnych 

    kompetencií vo výške 255 684 Eur.  

 

10. Ciele a zámery CVČ 

 

-  Hlavnými úlohami a cieľmi vo výchovno-vzdelávacích aktivitách v pravidelnej  

a príležitostnej činnosti bolo skvalitňovať a rozširovať okruhy, o ktoré je medzi deťmi 

a mládežou záujem a pozornosť venovať talentovaným deťom, aby pod odborným vedením 

svoj talent rozvíjali.  

 -    Sprístupniť priestory CVČ čo najširšej verejnosti mesta a blízkeho  

      okolia pri využívaní a cieľavedomom trávení voľného času, sprístupnení internetu pre   

      každú vekovú kategóriu. 

-    Realizovať programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu deti a mládeže pred     

      sociálno-patologickými javmi a potláčať ich vplyv. 

                                                                                             

-    Poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom  

      čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam,  ktoré pracujú s deťmi 

a mládežou a ďalším právnickým alebo fyzickým osobám a ostatným spoločenským 

organizáciám, ktoré o ňu požiadajú. 

-     Rozvíjať nové formy spolupráce, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. 

-     V rámci výchovy a vzdelávania sme osobitnú pozornosť venovali deťom zo         

      znevýhodneného sociálneho prostredia. 

-     Všetky postupové súťaže vyhlásené MŠ SR, SAŠŠ a iných vyhlasovateľov, na 

usporiadanie ktorých sme dostali poverenie sme sa snažili previesť na vysokej odborno-

technickej a spoločenskej úrovni. 

-      Pri rôznych významných výročiach a udalostiach v rámci mesta ale aj okolia sme pre 

verejnosť pripravovali programy súborov, ktoré pôsobia v Centre voľného času. 

 

     Vytýčené ciele a úlohy  sa podarilo splniť , o čom svedčí počet detí a mládeže, ktorí 

navštevovali  naše zariadenie:  počet detí a mládeže, ktorí sa prihlásili do našich záujmových 

klubov a útvarov a počet  účastníkov  turistických a športových podujatí a súťaží sa zvíšil , 

zvýšil sa aj počet účastníkov kultúrno- spoločenských podujatí.    

    Podarilo sa nám udržať a mierne zvýšiť počet záujemcov o voľnočasové aktivity, čo možno 

pripísať väčšiemu záujmu o tieto činnosti v CVČ.   

 

                           

     Problém so záujmom o krúžkovú činnosť sa nám podarilo  odstrániť, pretože v školskom 

roku 2013/2014 deti nestratili záujem o krúžkovú a záujmovú činnosti . Je to výsledok práce 

všetkých pedagogických, nepedagogických aj externých pracovníkov   v CVČ na ulici 

T.G.Masaryka. Nemalou mierou k tomu prispela poloha a nová budova Centra voľného času , 

ktorá je bližšie k centru mesta. 
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     Centrum voľného času vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, 

organizovanie a zabezpečovanie výchovno – vzdelávacej činnosti prostredníctvom 

rozvoja záujmov detí a mládeže nenásilnou formou. Svoju činnosť prevádza  počas 

celého kalendárneho roka. 

V spolupráci s rodičmi, mestom a inými spoločenskými organizáciami organizuje 

a zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť. 

     

             

 

 

                                            

 

                                                                               Mgr. Jozef MAČUGA 

                                                                               riaditeľ CVČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školská rada pri Centre voľného času v Trebišove 

 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie 

 

 

 

 

 

     Členovia Školskej rady pri Centre voľného času v Trebišove na svojom 

zasadnutí dňa 20.10.2014 prejednali správu o činnosti Centra voľného času za 

školský rok 2013/2014. 

Berú ju na vedomie bez akýchkoľvek pripomienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Štefan Kajda 

                                                                     predseda ŠR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zoznam členov Školskej rady 

 

 

Ing. Rastislav Kočíš – Mestský úrad 

 

p. Magdaléna Haburová – Mestské zastupiteľstvo 

 

p. Chačalarian Babken – Mestské zastupiteľstvo 

 

p. Jozef Biro – Mestské zastupiteľstvo 

 

Mgr. Ján Pekarčík – Centrum voľného času 

 

p. Priska Ballová – Centrum voľného času 

 

Mgr. Štefan Kajda – Centrum voľného času 

 

Ing. Ivor Princík – rodič 

 

Mgr. Gabriel Gagyi - rodič 


