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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ:

Názov zariadenia: Centrum voľného času
Adresa: M. R. Štefánika 12, 927 01 Šaľa
Telefón: 031 770 3320
E - mail: cvc@cvcsala.sk
WEB: www.cvcsala.sk

Zriaďovateľ:

Mesto Šaľa

Riaditeľ CVČ:

Ing. Michal Malárik

Zástupca riaditeľa:

Mgr. Alena Demková

Výchovný jazyk:

slovenský

Rada školského zariadenia:
Počet členov: 9
Predseda školskej rady: Mgr. Radka Putzová

2. POČET KRÚŽKOV A ČLENOV
Stav k 15. 09. 2017 - počet členov: 1396
Stav k 30. 06. 2018 - počet členov: 1396
Počet záujmových útvarov v šk. roku 2017/2018:
z toho interní zamestnanci viedli - počet krúžkov:
z toho externí zamestnanci viedli - počet krúžkov:

66
56
10

Zápis do krúžkov – stav k 15. 09. 2018:
Počet členov v záujmových útvaroch k 15. 09. 2018:
z toho do 15 rokov:

1253
971

Počet krúžkov v šk. roku 2018/2019:
z toho interní zamestnanci vedú – počet krúžkov:
z toho externí zamestnanci vedú – počet krúžkov:

72
58
14

3. ZAMESTNANCI CVČ

Celkový počet zamestnancov k 30. 06. 2018:
Zamestnanci CVČ:
z toho pedagogickí zamestnanci:
nepedagogickí zamestnanci:
z toho zamestnanci v administratíve:
prevádzkoví zamestnanci:

11
11
6
5
1
4

4. KVALIFIKOVANOSŤ A ODBORNOSŤ PEDAGOGICKÝCH
INTERNÝCH ZAMESTNANCOV
Plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 6

5. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov
sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, alebo o jej zvyšovanie.
Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Centrum voľného času v Šali má vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania.

V rámci plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ Šaľa
v školskom roku 2017/2018 sa dvaja zamestnanci CVČ zúčastnili na dvojdňovej konferencii
Moderné centrum v dňoch 20. - 21. marca 2018 v Bratislave. Traja zamestnanci CVČ sa
zúčastnili na školení pre učiteľov a vychovávateľov s témou „Začíname s badmintonom
v školách a školských zariadeniach“. Toto školenie sa konalo v CVČ Šaľa. Jedna
zamestnankyňa vykonala druhú atestáciu podľa §50 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obhajobou atestačnej práce
Implementáciou aktivizujúcich metód ovplyvniť nízku motiváciu detí v záujmovom útvare
stolný tenis.
Jedna zamestnankyňa sa vzdeláva na akreditovanom vzdelávaní Jolly phonics.
Základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť
v centre voľného času, je výchovný program vypracovaný v súlade s § 8 školského zákona.
Problematika centier voľného času je obsiahnutá v ustanovení § 116 školského zákona.
Podľa tohto ustanovenia centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti, rodičov a iné osoby vo veku do 30 rokov v ich voľnom
čase.
Osobitosť centra voľného času spočíva v tom, že sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou
prevádzkou. Svoju činnosť zabezpečuje v priebehu celého roka, teda aj v čase školských
prázdnin.
Význam centra voľného času:
Centrum voľného času sa zriaďuje na účely plnenia úloh vymedzených školským zákonom:
▪ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb,
▪ utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností,
▪ podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času,
▪ zabezpečuje organizovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl.
Centrum voľného času plní aj ďalšie úlohy. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti
práce s deťmi v ich voľnom čase
▪ školám a školským zariadeniam,
▪ občianskym združeniam, ktoré vykonávajú činnosť zameranú na deti,
▪ ďalším fyzickým osobám a právnickým osobám, ak o to požiadajú.
Školský zákon v ustanoveniach týkajúcich sa centier voľného času upravuje aj spôsob určenia
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času.
Výšku tohto mesačného príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, ak ide
o centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec, alebo samosprávny kraj.

V súvislosti s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
školský zákon pripúšťa aj možnosť jeho zníženia, prípadne odpustenia. Podmienkou zníženia
alebo odpustenia mesačného príspevku je, že o to písomne požiada plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka a súčasne predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke. O znížení alebo odpustení mesačného
príspevku rozhoduje obec, alebo samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom centra voľného
času.
Zriaďovateľom centra voľného času v Šali je Mesto Šaľa.

6. AKTIVITY A PREZENTÁCIA CVČ NA VEREJNOSTI
6.1

Aktivity počas školského roka 2017/2018

SEPTEMBER 2017
1. CVČ: Nábor do krúžkov.
2. DEM, MAL: Spracovanie prihlášky na pilotné overenie možnosti fungovania
moderných centier mládeže. Pracovná skupina Asociácie CVČ vybrala CVČ Šaľa, ako
jedno z piatich centier k pilotnému overovaniu možnosti fungovania moderných
centier mládeže.
3. CVČ: Návštevy žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ - alternatívne vyučovanie
dejepisu, 88 návštevníkov.
4. MAL, DEM, CVČ: 13. 9. 2018 Konferencia o práci s mládežou Ako sa máme? A čo
s tým? Konferencia sa konala pod záštitou Primátora mesta Šaľa, Islandského centra
pre sociálny výskum a analýzu (ICSRA). Na konferencii sa zúčastnilo 40 zástupcov
mládeže a 110 dospelých.
5. CVČ: Účasť členov archeologického krúžku na Medzinárodnej konferencii 500. výročie
reformácie. Práca na pripravovanej publikácii „Svatava a jej tajomstvo“.
6. V septembri navštívilo posilňovňu 141 mládeže a dospelých.
7. DEM: V Šali v Dome kultúry sa konal tretí ročník filmového festivalu KinoFest Šaľa.
Milovníci filmu si opäť mali možnosť pomerať sily vo svojich filmových poznatkoch
a zúčastniť sa na filmovom kvíze Petra Konečného. Tento rok sa do filmového kvízu
zapojilo 8 tímov. Materinky pod vedením Aleny Demkovej – tím FIFA, získali 2.
miesto, 80 účastníkov.
8. KRA, JAN: Podujatie pre DDS KORY „Historickou Šaľou“. Zúčastnilo sa 8 klientov DDS
KORY.
9. CVČ: V septembri posilňovňu CVČ navštívilo 111 mládeže a dospelých.

OKTÓBER 2017
1. CVČ: 30. - 31. október 2017: Jesenné denné aktivity v CVČ: Tvorivé dielne, príprava
dekorácií na podujatie Svetlonos, príprava strašidelnej komnaty, pečenie.
2. CVČ: Návštevy žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 151 návštevníkov
3. CVČ: 31. október 2017 Svetlonos v CVČ. Cieľom celomestského podujatia bolo
priblížiť ľudové zvyky a tradície na Slovensku v priebehu kalendárneho roka a zamerať
sa na jeden zo zvykov – jesenný zvyk vyrezávania tekvičiek. Upevniť poznatky detí
o ľudových tradíciách , motivácia detí k aktivitám s tematikou ľudových tradícií.
Podujatie pre deti a rodičov, 160 detí a rodičov.
4. CVČ: V októbri navštívilo posilňovňu 154 mládeže a dospelých.
5. MAL: 11.10. – 12. 10.2018 Seminár „Moderné centrum“ v Žiline. Zámerom seminára
bolo vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu, výmenu názorov i skúseností
k pripravovaným zámerom zmeny fungovania centier voľného času v súlade
s potrebami a aktuálnymi trendmi. Najvýznamnejším prínosom bola prezentácia
predstáv účastníkov o tom, čo by malo byť obsahom virtuálneho centra. Na seminári
sa zúčastnili Ing. Michal Malárik a Mgr. Alena Demková z CVČ Šaľa.
6. CVČ: V októbri posilňovňu CVČ navštívilo 154 mládeže a dospelých.

NOVEMBER 2017
1. KRA, JAN: Piatkové dopoludnia pre MŠ: 03. 11. 2016, Téma: Jeseň, pani bohatá, 24
detí, 16. 11. 2016, téma: Jeseň, pani bohatá, 22 detí, 24. 11. 2016, téma: Jeseň, pani
bohatá, 18 detí, 8. 11. 2017 Návšteva DDS KORY, Tvorivé dielne, 8 klientov.
2. DEM: 25. 11. 2017 Celodenné sústredenie DS Materinky v MsKS, práca na
predstavení Pinocchio, 16 mládež a dospelí.
3. PUTZ: Podujatie Stretnutie s logopedičkou v CVČ, 14 dospelých.
4. CVČ: 28. 11. 2018 Hostina nápadov. Podujatie CVČ organizovalo v spolupráci s IOGT
International, v spolupráci s Mestom Šaľa a Galériou Focesa. Hostina nápadov
ponúkala priestor pre mladých, aby spoznali a podelili sa o názory na témy
budúcnosti (práca, štúdium), záujmov a životného štýlu. Podujatie bolo určené
mladým ľuďom vo veku 14 – 30 rokov. Podujatie ponúklo mladým ľuďom
interaktívne hry, diskusie, zaujímavé nápoje a ochutnávku produktov zdravej výživy.
Akcia bola podporená Radou Európy.

5. CVČ: 9. 11. 2018 Stretnutie zástupcov CVČ Šaľa, zástupcov ZŠ a SŠ v meste, poslancov
MsZ a pedagógov s mládežou k vytvoreniu mládežníckeho parlamentu v Šali, 36
účastníkov
6. MAL, CVČ: 23. 11. 2018 Stretnutie mládeže v CVČ zamerané na vznik Mládežníckeho
parlamentu. Počet účastníkov: 18. Zúčastnili sa žiaci, a študenti zo ZŠ s MŠ
Bernolákova, ZŠ s MŠ Pázmáňa, ZŠ Hollého, ZŠ J. C. Hronského, ZŠ Ľ. Štúra, poslanci,
pedagógovia ZŠ a zamestnanci CVČ. (20 mládeže a dospelých)
7. CVČ: 27. 11. 2018 Workshop Moderné centrum očami mladých. Workshop sa
uskutočnil v priestoroch CVČ Šaľa pod vedením facilitátora Tomáša Pešeka.
Workshop bol zameraný na zistenie potrieb mladých ľudí a ich predstáv o modernom
centre. Zamerali sme sa na šesť oblastí:
- aké poslanie má mať moderné centrum,
- ako by mal vyzerať fyzický priestor,
- aký systém by mal fungovať,
- aké aktivity by bolo možné realizovať,
- akí by mali byť ľudia, ktorí tam pôsobia,
- aké by mali byť cieľové skupiny.
V prvej časti workshopu účastníci zbierali rôzne nápady a možnosti ako môžu
fungovať moderné centrá mládeže. V závere každá pracovná skupina vybrala
priority za každú oblasť, 28 účastníkov.
8. CVČ: Aktivity v stálej expozícii archeologického múzea v CVČ (28)
9. V novembri navštívilo posilňovňu 127 mládeže a dospelých.
DECEMBER 2017
1. KRA, JAN, SUD, KRA: 6. decembra 2017: Mikuláš v CVČ pre členov záujmových
útvarov Hopkanie s mamičkou, Playtime a klientov OSS KORY, 67 detí a dospelých.
2. CVČ, DEM, MAL: 9. decembra 2017 Podujatie Mikuláš pre ProCs v CVČ, 85 detí
a dospelých.
3. DEM, MAL, SUD: Mikuláš pre Duslo Šaľa, 370 detí a dospelých
4. DEM: 1. až 6. decembra 2017: Vystúpenia Materiniek pre COOP Jednota Šaľa, Čierna
Voda, Galanta, Sereď, vystúpenie na Ranči na Striebornom jazere a v Hoteli Kolonia
Galanta. 390 detí
5. DEM, SUD: 6. december 2017, Celomestské podujatie Mikuláš v MsKS. Príprava
a realizácia celomestského programu v Mestskom kultúrnom stredisku s Materinkami
a divadelnými krúžkami CVČ Šaľa, spolupráca s MsKS, scenár a réžia Alena Demková
CVČ Šaľa, 370 detí, rodičov, účinkujúcich.
6. CVČ: 22. decembra 2017 Vianoce v CVČ, vianočné stretnutie zamestnancov CVČ.

7. DEM, MAL, SUD: 09. december 2017 Vianoce s Materinkami, 58 členov divadelných
súborov a rodinných príslušníkov.
8. DEM: 8. 12. 2018 a 20. 12. 2018 Vystúpenie Materiniek na večianskych a šalianskych
vianočných trhoch. Predstavenia videlo 220 detí a dospelých.
9. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 34 návštevníkov stálej expozície archeologického krúžku.
10. V decembri navštívilo posilňovňu 122 mládeže a dospelých.
11. V divadelnej sále MsKS sa konalo podujatie Tvorivý čin roka. Ocenenie získala aj naša
členka Divadla Materinky Nora Radičová za dlhoročnú činnosť a účinkovanie v Divadle
Materinky, za podiel na príprave a realizácii podujatí pre deti a mládež v oblasti
kultúry.
12. MAL: V rámci aktivít k projektu Moderné centrum sa uskutočnilo stretnutie zástupcov
mládeže s primátorom mesta. (13 účastníkov)

JANUÁR 2018
1. KRA, JAN: 12.1., 19.1., 26.1.2018: Fašiangové dopoludnia pre MŠ mesta, 70 detí, 8
dospelých.
2. PUT: 26. január 2018: Celomestský seminár Zdravý životný štýl, stretnutie s Ing.
Júliusom Karabinošom, PhD, majstrom sveta v naturálnej kulturistike a Lenkou
Bórikovou, profesionálnymi osobnými trénermi. Seminár o zdraví, kondícii a radosti
zo života, ale aj o tom, ako správne cvičiť, stravovať sa a žiť naplno. (38 dospelých)
3. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu. Stálu expozíciu videlo 49 návštevníkov v priebehu mesiaca január.
4. CVČ: V januári navštívilo posilňovňu 202 mládeže a dospelých.
5. CVČ: Vypracovanie Projektu – žiadosť pre SPP a Duslo na vytvorenie Klubovne
výpočtovej techniky a robotiky v CVČ. Úspešný projekt, CVČ získalo 1.100 Eur na
zakúpenie vybavenia klubovne. Projekt vypracoval Ing. Michal Malárik.
6. MAL, DEM: 16.1.2018 Ustanovujúce zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta
Šaľa. Na tomto zasadnutí bol predložený a schválený Štatút mládežníckeho
parlamentu mesta Šaľa. Za predsedu Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa bol
zvolený Aleš Maliniak, študent SPŠ Nivy 2. Účasť: 14 mládež a dospelí.
7. MAL: 23.1.2018: Zasadnutie Krajskej rady Asociácie CVČ SR Nitrianskeho kraja
v Nových Zámkoch. Ing. Michal Malárik bol zvolený za kandidáta do Predsedníctva
Asociácie CVČ SR za Nitriansky kraj.
8. MAL: 30. 1. 2018: Zasadnutie mládežníckeho parlamentu Mesta Šaľa. Na tomto
zasadnutí bol zvolený podpredseda mestského mládežníckeho parlamentu, ktorým sa
stal Filip Vološin z Gymnázia J. Fándlyho Šaľa. (16 mládeže a dospelých)

FEBRUÁR 2018
1. DEM, SUD, MAL: Sústredenie Divadla Materinky, Počúvadlo, chata West. Sústredenie
bolo pracovne zamerané na realizáciu rodinného muzikálu Pinocchio k 50.výročiu
založenia CVČ. (17 členov súboru)
2. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 32 návštevníkov
3. DEM: Vypracovanie projektu Pinocchio, žiadosť pre mesto Šaľa na podporu kultúry.
Úspešný projekt. Divadlo Materinky získalo 1 600 Eur na realizáciu projektu.
4. KRA, JAN: 22.2.2018 Piatkové dopoludnie pre MŠ 8. Mája a MŠ J. Murgaša, téma:
dopravná výchova pre MŠ Budovateľská, 24 detí.
5. SUD: 27.2.2018 Návšteva divadelného predstavenia – muzikál Aladinová čarovná
lampa v Galante, účasť členov divadelného krúžku Tiptopáčik.
6. DEM, SUD: 17.2. 2018 Spolupráca na príprave a realizácii Divadelného karnevalu. (35
dospelých.
7. CVČ: Vo februári navštívilo posilňovňu 161 mládeže a dospelých.
8. CVČ: 24. február 2018: Ľadové medvede v Šali. Piaty ročník celoslovenského
stretnutia otužilcov v Šali. Centrum voľného času Šaľa poskytlo priestory a spoluprácu
pod vedením Michala Malárika. Podujatie moderovala Elza Melegová z CVČ Šaľa.
9. DEM: Celodenné sústredenie Divadla Materinky. Realizácia scény k muzikálu
Pinocchio. (6 členov súboru a riaditeľ CVČ)
10. MAL: Účasť členov Mládežníckeho parlamentu na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva.
11. MAL: 13. 2. 2018: Zasadnutie mládežníckeho parlamentu v CVČ Šaľa. (15 mládež
dospelí)
12. MAL: 27. 2. 2018: zasadnutie mládežníckeho parlamentu v CVČ Šaľa (10 mládež
a dospelí)
MAREC 2018
1. DEM: 22.3.2018: Účasť na besede so žiakmi „ Marec – mesiac knihy“ v ZŠ Tešedíkovo.
31 žiakov
2. DEM, SUD: 23.3.2018 Podujatie „Noc s Andersenom“, spolupráca s Okresnou
knižnicou v Galante. Vystúpenie Divadla Materinky s hrou Aleny Demkovej Čerti
a Kačena. (120 detí, 5 dospelých)
3. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 26 návštevníkov.
4. CVČ: V marci navštívilo posilňovňu 134 mládeže a dospelých.
5. KRA, JAN: 16.3. 2018, piatkové dopoludnie pre MŠ , téma Marec – mesiac knihy, 25
detí.

6. MAL, JAN, PUT: 20. 3. 2018 Školenie pre učiteľov telesnej výchovy a pre
vychovávateľov v školských zariadeniach „Začíname s badmintonom“ (3 zamestnanci
CVČ)
7. CVČ, DEM, MAL, KRA, JAN, PUT: 29. 3. 2018 Maľovanô vajíčko. Celomestské podujatie
na zelený štvrtok. Trojgeneračné stretnutie venované ľudovým tradíciám a jarným
sviatkom. Súčasťou podujatia bolo maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov a tvorivé
dielne. Podujatie je určené pre členov záujmových útvarov: dekoračné práce –
kraslice, pletenie korbáčov, navliekanie korálok, výroba veľkonočných dekoračných
predmetov. Ukážky dekoračných prác: Andrea Csikósová – navliekanie korálok, pán
Michal Malárik st. – pletenie korbáčov z vŕbových prútov, Eva Ladányiová – rôzne
techniky pri ozdobovaní kraslíc, Reinald Kuna – voskové techniky a drôtikovanie
kraslíc, Veronika Résőová – maľovanie kraslíc.
8. V rámci programu vystúpil divadelný súbor Tiptopáčik pod vedením P. Sudorovej s
folklórnym pásmom „Jarné hry“. Na podujatí sa zúčastnilo 110 detí a dospelých.
9. CVČ: 5.3.2018 – 9.3.2018: Jarné denné aktivity v CVČ.
10. MAL: 13.3.2018 Zasadnutie mládežníckeho parlamentu. (18 mládeže a dospelých)
11. MAL: 27.3.2018 Zasadnutie mládežníckeho parlamentu 2018 (10 mládeže
a dospelých)
APRÍL 2018
1. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 27 návštevníkov.
2. KRA, JAN: 5. 4. 2018 Dopoludnie pre MŠ Budovateľská: Marec- mesiac knihy, 23
detí, MŠ Murgašova „Dopravná výchova“, 21 detí.
3. MAL: 25. 4. 2018 Zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa. (12 mládeže
a dospelých)
4. CVČ: V apríli navštívilo posilňovňu 187 mládeže a dospelých.
5. PUT: 13. 4. 2018, podujatie pre rodičov: Beseda s logopedičkou. (7 rodičov)
MÁJ 2018
1. KRA, JAN: Dopoludnia pre MŠ, téma: Dopravná výchova, 18. 5. 2018, MŠ Okružná, 25
detí, 11. 5. 2018 MŠ Šafárika, 24 detí.
2. SUD: 12. máj 2018 Míľa pre mamu – vystúpenie krúžku Hopkanie s mamičkou
„Hopkáči v krojoch“.
3. JAN, PUTZ: 22.5. 2018 Stolnotenisový turnaj pre ZŠ v meste a pre záujmové útvary
stolného tenisu v CVČ (8 súťažiacich)

4. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 33 návštevníkov.
5. DEM, SUD: 23. - 26. 5. 2018 Moderovanie Zlatej priadky – 47. celoštátna postupová
súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Moderovanie – príprava scenára
a realizácia, moderovanie členiek Divadelného súboru Tiptopák pri CVČ Šaľa.
Spolupráca s Národným osvetovým centrom Bratislava a MsKS Šaľa, 3 členky krúžku:
Adelka Novotná, Karin Hlavatá a Nikola Zápražná. Pod vedením Aleny Demkovej
a Petry Sudorovej z CVČ Šaľa si pripravili 17 sólových vstupov, ako krátke improvizácie
pred každým predstavením na Zlatej priadke. (1500 detí a dospelých)
6. DEM: 26. máj 2018 Benefičné vystúpenie divadelného súboru Materinky na podujatí
Šaľa Fest pomáha – spolupráca s OZ Šaľa – Tvoje mesto, 230 detí a dospelých.
7. MAL: Účasť členov Mládežníckeho mestského parlamentu na podujatí Šaľa Fest
pomáha, pomoc pri organizačnom zabezpečení pitného režimu. Vyzbieraná čiastka za
vlastné miešané nápoje bola venovaná Danielovi Vyslúžilovi.
8. JAN: 26. 5. 2018, Vychádzka do útulku, venčenie psíkov s rodičmi v rámci
kynologického krúžku, 8 detí a rodičov.
9. CVČ: V máji navštívilo posilňovňu 179 mládeže a dospelých.
10. CVČ: TAKTIC – týždeň aktivít CVČ sa konal posledný májový týždeň. CVČ Šaľa sa
zapojilo do týždňa aktivít svojimi májovými podujatiami. Asociácia CVČ SR každoročne
vyhlasuje týždeň aktivít. Cieľom CVČ bolo ukázať pestrosť činností CVČ, osloviť deti a
mládež tradičnými, alternatívnymi a modernými formami činnosti. CVČ Šaľa pripravilo
podujatia k Týždňu aktivít so zameraním na prípravu a realizáciu osláv 50. výročia
založenia CVČ Šaľa. V rámci aktivít bol natočený krátkometrážny film „50 rokov CVČ
Šaľa“, v réžii Aleny Demkovej, scenár: A. Demková a Michal Malárik, kamera: Miroslav
Bartovic, vo filme účinkovali členky divadelného súboru Tiptopák Katarína Kostolná
a Adelka Novotná pod vedením Aleny Demkovej. Bol realizovaný Projekt rodinného
muzikálu Pinocchio. (800 detí a mládeže)
11. DEM: 19. 5. 2018 V rámci celoštátneho podujatia Noc múzeí a galérií Divadlo
Materinky uviedlo hru Čerti a Kačena v renesančnom kaštieli v Galante a v Kunovom
dome v Šali. (150 detí a mládeže)
12. CVČ: 19. 5. 2018: Celoslovenská súťaž modelárov. Usporiadateľom bolo CVČ Šaľa
a krúžok Šalianske Hurricany z CVČ Šaľa. (250 detí a dospelých)
13. CVČ a Mládežnícky mestský parlament, 5. 5. 2018: Šerm – bojové umenie, (11
mládeže a dospelých)
14. KRAJ: 11. 5. 2018, v rámci krúžku Nordic walking sa naša zamestnankyňa zúčastnila
Rakúskeho behu žien.
15. JAN: 3. 5. 2018 a 21. 5. 2018, MŠ Budovateľská a MŠ 8. Mája: vystúpenie tanečného
krúžku ku Dňu matiek, 45 detí.
16. PUT: Vystúpenie krúžkov anglického jazyka v rámci podujatí Deň matiek na MŠ
Budovateľská, Okružná, Murgašova a Hollého, 120 detí.

17. CVČ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, koordinátor ochrany detí pred
násilím v spolupráci s CVČ Šaľa vyhlásil v máji výtvarnú súťaž na tému „Aj my
dokážeme urobiť veľa, aby sme zabránili násiliu“. Poslaním súťaže bolo motivovanie
detí k zamysleniu sa nad problémami, ktoré sa týkajú rovesníckeho násilia
a šikanovania nielen v škole. Súťaž sa konala v dvoch kategóriách: žiaci 1.stupňa
a žiaci 2.stupňa. Uzávierka súťaže bola 31. 5. 2018.

JÚN 2018
1. CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie
dejepisu, 75 návštevníkov.
2. SUD: Slávnostná premiéra divadelného súboru Tiptopáčik s hrou podľa rozprávky
bratov Grimmovcov O múdrom krajčírikovi II. Scenár a réžia: Petra Sudorová. (95 detí
a dospelých)
3. V júni navštívilo posilňovňu 152 mládeže a dospelých.
4. SUD: V priestoroch vstupu do CVČ Petra Sudorová pripravila výstavu prác
keramického krúžku CVČ.
5. CVČ: Slávnostné podujatie k 50. výročiu založenia CVČ sa konalo v MsKS Šaľa.
Súčasťou stretnutia bol program, ktorý pripravili zamestnanci CVČ. Pre zúčastnených
divákov bol premietnutý krátkometrážny film „50 rokov CVČ Šaľa“ a Divadlo
Materinky uviedlo slávnostnú premiéru rodinného muzikálu Pinocchio v réžii Vala
Kozaňáka. Išlo o dlhodobý projekt a v predstavení sa predstavili členovia Divadla
Materinky, ale aj členovia divadelného súboru Tiptopák a Tiptopáčik. So súborom
Materinky na tomto projekte spolupracovali mladí umelci: Peter Halík – návrh
a realizácia bábky Pinocchia a návrh scény, Mya Javorková – návrhy kostýmov, návrhy
a realizácia maňuškových bábok do predstavenia. Scenár a texty pesničiek do
muzikálu napísala Alena Demková, hudba: Valentín Kozaňák, choreografia: Juraj
Ilečko.
6. DEM: Vyhodnotenie Výtvarnej súťaže v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, pracovisko Šaľa. Porota v zložení: Eva Molnárová – ZUŠ Šaľa, A. SklenárováÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Alena Demková – CVČ Šaľa z 56 vystavených
súťažných prác vybrala nasledovné poradie:
I. KATEGÓRIA
1. Daniela Šüdiová, 7 rokov, ZŠ s MŠ Vlčany ( pani učiteľka Klára Jancsová)
2. Diana Ménová, 7 rokov ZŠ s MŠ Vlčany (Klára Jancsová)
3. Ema Herdová, 2. A, ZŠ Trnovec nad Váhom (pani učiteľka Eva Kozárová)

II. KATEGÓRIA

1. Lea Lokšenincová, 13 rokov, ZŠ J. C. Hronského
2. Lilien Tánczosová, 13 rokov ZŚ s VJM Neded
3. Alena Melegová, 6. B, ZŠ Močenok
Zvláštna cena
Natália Kováčová 14 rokov Spojená škola Šaľa
Iveta Dömeová 14 rokov Spojená škola Šaľa

JÚL 2018

1. CVČ: Stála expozícia archeologického krúžku CVČ , 41 návštevníkov v mesiaci júl.
2. Denné aktivity v CVČ, na aktivitách v rámci letných prázdnin sa denne zúčastnilo
v priemere 51 detí.
3. Posilňovňa - otvorená denne, 87 mládeže a dospelých.
4. DEM: Stretnutia členov ZÚ Tae-kwon-do trikrát týždenne v prístavbe CVČ tréningové cvičenia, 120 deti, mládež, dospelí.
5. DEM, SUD, príprava a realizácia celodenného programu pre Invest Šaľa v rekreačnom
zariadení k podujatiu Invest Cup 2018. (50 detí a dospelých)
6. CVČ: Denné letné aktivity v CVČ, denne v priemere 51 detí.
AUGUST 2018
1. Podujatia v stálej expozícii archeologického krúžku CVČ Šaľa, 91 návštevníkov.
2. Denné aktivity v CVČ, účasť na denných letných aktivitách v CVČ denne v priemere 49
detí.
3. Posilňovňa – otvorená z prevádzkových dôvodov do 10.8.2018. Navštívilo ju 27
mládeže a dospelých.
7. DEM, MAL: Stretnutia členov ZÚ Tae-kwon-do trikrát týždenne v prístavbe CVČ –
tréningové cvičenia, 120 deti, mládež, dospelí.
8. DEM: 9. august 2018 Vystúpenie súboru Materinky na galantských trhoch
s interaktívnym pásmom Materinky bavia deti, spolupráca s MsKS Galanta, 85 deti
a dospelí.

Počas denných letných aktivít LETO 2018 CVČ organizovalo 7 celotýždenných denných
táborov a dva tematické dvojdňové celodenné denné tábory. Počet účastníkov denných
aktivít bol denne v priemere 49 detí, spolu za 7 týždňov sa na denných letných aktivitách
v CVČ zúčastnilo 1598 detí. Zapísaných bolo 384 detí. V dvoch dvojdňových denných

táboroch zameraných na informatiku a robotiku pracovalo počas štyroch dní 34
účastníkov špecializovaných denných letných aktivít. Zapísaných bolo 17 detí. Spolu CVČ
pripravilo denné letné aktivity pre 1632 detí. Počas mesiacov júl a august 2018 navštívilo
priestory posilňovne 114 členov z radov stredoškolskej, vysokoškolskej a pracujúcej
mládeže. Celkovo v školskom roku 2017/2018 posilňovňu navštívilo 1643 mládeže
a dospelých.
Trikrát týždenne sa stretávali v CVČ členovia záujmového útvaru Tae-kwon-do. Na
tréningoch sa vystriedalo 315 detí, mládeže a dospelých. Stálu expozíciu archeologického
múzea počas prázdninových aktivít navštívilo 132 detí, mládeže a dospelých. Spolu tak
CVČ zabezpečilo letnú činnosť pre 2193 účastníkov.

JARNÉ DENNÉ AKTIVITY - Jarné prázdniny v CVČ
V dňoch 05. – 09. 03. 2018 centrum usporiadalo denné aktivity v rámci jarných
prázdnin. Na denných aktivitách v CVČ sa deti zabavili na nasledovných aktivitách:
zoznamovací metlový tanec, práca s robotickými hračkami, práca v klubovni informačných
technológií a robotiky, výroba náramkov, vychádzky a športové aktivity v prírode
a v prístavbe CVČ. V divadelnej dielni sa deti venovali divadelným improvizáciám, základom
hrania bábkového divadla s plošnými bábkami, práci s rekvizitami. K obľúbeným aktivitám
patrila aj tanečná rozcvička, skladanie Fischer skladačiek, výroba rôznych dekoratívnych
predmetov z plechoviek, pletenie s bavlnkami, dekorácie z farebnej soli, výroba puzzle.
K športovým aktivitám patril stolný tenis, futbal, badminton, návšteva kolkárne, návšteva
plavárne. Posledný deň denných jarných aktivít patril návšteve kina. Na denných jarných
aktivitách spolupracovali pedagogickí zamestnanci centra Mgr. Jankechová, Mgr. Putzová,
Bc. Krajčírová, Ing. Malárik, Petra Sudorová, Mgr. Alena Demková a externá zamestnankyňa
Bc. Iveta Csicsolová. Jarné denné aktivity navštívilo v priebehu týždňa 109 detí.

6.2

Aktivity archeologického krúžku

K uvedeným podujatiam v školskom roku 2017/2018 patrili aj aktivity archeologického
krúžku a jeho stálej expozície, ktorá sa nachádza v priestoroch CVČ.
Štatistika návštevnosti Stálej expozície archeologického krúžku v CVČ Šaľa, služby pre
študujúcu mládež, alternatívna výchova regionálnych dejín v školskom roku 2017/2018:
Stálu expozíciu archeologického múzea v CVČ Šaľa v školskom roku 2017/2018
navštívilo 675 osôb.
Prehľad návštevnosti podľa jednotlivých mesiacov :
September 2017

88 osôb

Október 2017

151 osôb

November 2017

28 osôb

December 2017

34 osôb

Január 2018

49 osôb

Február 2018

32 osôb

Marec 2018

26 osôb

Apríl 2018

27 osôb

Máj 2018

33 osôb

Jún 2018

75 osôb

Júl 2018

41 osôb

August 2018

91 osôb

Stálu expozíciu archeologického múzea v CVČ Šaľa si pozreli návštevníci z regiónu Šaľa, ale aj
z iných oblastí v rámci celej SR. Najčastejšie sa jednalo o návštevy individuálne, prípadne
menšie skupiny návštevníkov, rodiny s deťmi, záujemcovia o regionálnu históriu, alebo
záujemcovia o popis a určenie pôvodu rodinných pamiatok.
Stála expozícia ako súčasť podujatí organizovaných Centrom voľného času, alebo
v spolupráci s inými inštitúciami:
Podujatia organizované CVČ – piatkové dopoludnia pre MŠ a ZŠ Historickou Šaľou navštívilo
6 skupín v počte 103 osôb.

V rámci alternatívneho vyučovania regionálnych dejín expozíciu navštívilo 8 skupín, čo je 196
osôb. Pre skupiny tried z MŠ, ZŠ a iných návštevníkov členovia archeologického krúžku
pripravili skrátené hodiny alternatívneho vyučovania dejín – kúzlenie s históriou a aktivity
v rámci čitateľskej gramotnosti. Každý návštevník odchádzal s domácou úlohou, ktorá mala
podobu regionálnej hádanky.
Členovia archeologického krúžku poskytovali v priebehu školského roka 2017/2018 podklady
k prácam študentov SŠ a VŠ, umelcov, bádateľov v počte 12 osôb. (Prehľad o nálezoch
v koryte rieky Váh v oblasti Šale, mapové podklady pre archeológiu pod vodou pre AÚ SAV
v Nitre – potopené plavidlá, výber nálezov na umeleckú tvorbu pre mesto Šaľa). V stálej
expozícii sa konal seminár študentov z VŠ UKF v Nitre – katedra archeológie. Členovia
archeologického krúžku pripravovali podnety k scenáru na vytvorenie a inštalovanie výstavy
z histórie regiónu pre ZŠ J. Murgaša Šaľa.
8. 9. 2017 sa členovia archeologického krúžku zúčastnili na medzinárodnej konferencii „500.
výročie reformácie“ v šalianskom archíve.
28. 7. 2018: Členovia archeologického krúžku sa zúčastnili na Gýmešských hradných
slávnostiach. Podujatie organizovalo OZ Castrum Ghymes. Členovia archeologického krúžku
pri CVČ Šaľa na tomto stretnutí poďakovali Občianskemu združeniu Castrum Ghymes
a Občianskemu združeniu Forgach de Ghymes za spoluprácu a za ich prácu na záchrane
kultúrnych pamiatok.
Dňa 17.6.2018 sa členovia archeologického krúžku zúčastnili na zberateľskej burze v Nitre.
Archeologický krúžok pri CVČ Šaľa spolupracuje dlhodobo s UKF v Nitre – katedra
archeológie. V rámci tejto spolupráce sa uskutočnil výber a zapožičanie exponátov pre UKF
Nitra.
Členovia archeologického krúžku CVČ okrem uvedených aktivít uskutočňovali nasledovné
práce v priebehu uplynulého školského roka: konzervovanie, evidencia a kontrola výkopov
a poľnohospodárskych plôch, zaznamenávanie nálezov a nálezísk, dopĺňanie nálezových
správ, muzeálne práce, diplomatická kontrola stavebných výkopov, príprava učebných
pomôcok a materiálov, poradenská služba- určovanie a zaraďovanie domácich pamiatok,
ktoré priniesli návštevníci expozície. Členovia archeologického krúžku individuálne pomáhali

pri prácach na hrade Gýmeš-spolupráca s OZ Castrum Ghymes. Členovia archeologického
krúžku dlhodobo pracovali na novej publikácii, učebnici „Svatava a jej tajomstvo“. Príručka
na základe konkrétneho nálezu z obdobia Slovansko-avarského kaganátu z 2. polovice 8.
storočia poukazuje na podrobné a kompletné spracovanie nálezovej správy. Autormi
publikácie sú Ján Kormoši a Ing. Roman Kormoši, členovia archeologického krúžku CVČ.
Publikácia je venovaná k 50. výročiu založenia CVČ Šaľa, a vychádza v náklade 150 ks.
Všetky aktivity v múzeu CVČ, prezentácie, sprievodcovské služby a výstavy vykonával
vedúci archeologického krúžku CVČ Šaľa Ján Kormoši.
Centrum voľného času Šaľa v školskom roku 2017/2018 usporiadalo celkom 149
podujatí. Počet účastníkov na podujatiach bol 8801. V sobotu a v nedeľu bolo realizovaných
39 podujatí. Najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti v oblasti kultúry a umenia
(46), pre rodičov a deti (56).
Záujmové útvary prezentovali svoju činnosť na podujatiach organizovaných centrom,
ale aj na podujatiach, ktoré organizoval MsÚ v Šali, Mestské kultúrne stredisko Šaľa, Krajské
osvetové Nitra, Národné osvetové centrum Bratislava, Občianske združenia Šaľa - Tvoje
mesto, Ranč na Striebornom jazere Galanta, Jednota COOP Šaľa, Galanta, Sereď a Čierna
Voda, Duslo, a. s. Šaľa, ProCs Šaľa, ZŠ Tešedíkovo, obec Močenok, Kráľová pri Senci, Ľadové
Medvede Šaľa, MsKS Galanta.

6.3

LETO 2017 - Letné aktivity v CVČ

Propagácia letných denných aktivít bola v CVČ zabezpečovaná už v mesiacoch máj, jún. CVČ
pripravilo propagačné letáky, rozvrh jednotlivých týždňov uverejnilo prostredníctvom
internetovej stránky www.cvcsala.sk, facebooku a na stránkach Mesta Šaľa. Členovia
záujmových útvarov a rodičia mali k dispozícii letáky s programom LETO 2018 V CVČ.
Priestory CVČ boli v priebehu letných prázdnin otvorené denne od 07:00 hod. do 16:00 hod.
Trikrát týždenne (pondelok, streda, štvrtok) do 20:00 hod. Týždenné denné aktivity pre deti
od 5 do 15 rokov boli organizované počas 7 týždňov v CVČ. Ďalšie dva turnusy denných

letných aktivít Ukončenie prázdnin s vedou a technikou sa konali v týždni od 27. 8. 2018 do
31. 8. 2018. Celkovo CVČ pripravilo 9 tematických týždňov denných letných aktivít.

Dátum:

Názov tematického týždňa: Vedúci týždňa:

Počet detí:

09. 07. – 13. 07. 2018

ŠIKOVNÍ KUCHÁRI

Bc. Krajčírová

22

16. 07. - 20. 07. 2018

TÝŽDEŃ V POHYBE

Mgr. Putzová

237

23. 07. - 27 . 07.2018

U NÁS TAKÁ OBYČAJ

Bc. Krajčírová

235

30. 07. - 03. 08. 2018

OLYMPIJSKÉ HRY

Petra Sudorová

204

06. 08. - 10. 08. 2018

Z KRAJINY DO KRAJINY

Petra Sudorová

245

13. 08. - 17. 08. 2018

BUĎ FIT!

Mgr. Jankechová

218

20. 08. - 24. 08. 2018

KDE BOLO, TAM BOLO...

Mgr. Demková

230

Bc. Csicsolová

20

Bc. Csicsolová

14

27. 08. - 28. 08. 2018

UKONČENIE PRÁZDNIN
S VEDOU A TECHNIKOU

30. 08. – 31. 08. 2018

Spolu:

1632

Počas leta 2018 CVČ denné aktivity absolvovalo 384 zapísaných detí. Počas 39 dní sa na
denných letných aktivitách ( denná účasť násobená počtom dní) zúčastnilo 1632 detí. Počas
mesiacov júl a august 2018 navštívilo priestory posilňovne 114
členov z radov
stredoškolskej, vysokoškolskej a pracujúcej mládeže.
Trikrát týždenne sa stretávali v CVČ členovia záujmového útvaru Tae-kwon-do. Na tréningoch
sa vystriedalo 315 detí, mládeže a dospelých. Stálu expozíciu archeologického múzea počas
prázdninových aktivít navštívilo 132 detí, mládeže a dospelých. Spolu tak CVČ zabezpečilo
letnú činnosť pre 2193 účastníkov.

6.4

Vyhodnotenie Denných aktivít počas leta 2018

Sedem týždňov denných aktivít v CVČ a dva špecializované turnusy denných letných
aktivít ponúkli bohatú činnosť pre deti a mládež.
Denných aktivít od 09. 07. do 13. 07. 2018 pod názvom ŠIKOVNÍ KUCHÁRI pod vedením Bc.
Krajčírovej sa zúčastnilo od pondelka do piatku 229 detí. (Zapísaných 53 detí) Deti sa učili
piecť palacinky, perník, koláče, piecť z lístkového cesta, upiekli bábovku. K programu týždňa
patrili aj športové aktivity na ihrisku Gymnázia J. Fándlyho, športové hry a súťaže v CVČ,
prechádzky k Váhu, stolný tenis a futbal. V programe boli aj tvorivé dielne – výroba kľúčeniek
z korálok, spoločenské hry. Deti mali v priebehu denných aktivít zabezpečený obed v Hoteli
Central v Šali a pitný režim počas celého pobytu.

Na denných aktivitách Mgr. Radky Putzovej, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16. až 20.
7.2018 pod názvom TÝŽDEŇ V POHYBE sa v priebehu týždňa zúčastnilo 237 detí. (Zapísaných
55 detí). K obľúbeným činnostiam patrili tanečné rozcvičky, tancovanie salsy, športové hry
a súťaže, futbal vybíjaná, hry v prírode a prechádzky. V tvorivých dielňach si deti plietli
náramky priateľstva.

Ďalší týždeň od 23. 7. do 27. 7. 2018 pod názvom U NÁS TAKÁ OBYČAJ pod vedením
Bc. Gabriely Krajčírovej bol zameraný na ľudové zvyky a tradície: Svetlonos, Vianoce,
Valentín, Veľká noc. V priebehu týždňa na denné aktivity prišlo 235 detí. (Zapísaných 54
detí). Športové aktivity v prístavbe centra a na ihrisku boli zamerané na stolný tenis, futbal
a pohybové tímové hry. K obľúbeným činnostiam v tomto týždni patrili hodiny varenia. K
pohybovým aktivitám patrili vychádzky k Váhu. Súčasťou denného programu boli aj
relaxačné aktivity a práca v tvorivých dielňach. Koniec týždňa patril návšteve kina v MsKS
Šaľa. (Filmové predstavenie Králik Peter).

Na denných aktivitách od 30. 7. do 03. 08. 2018 pod vedením Petry Sudorovej s názvom
OLYMPIJSKÉ HRY sa zúčastnilo počas týždňa 204 detí. (Zapísaných 58 detí). Deti si zložili
hymnu a celý týždeň patril športovým aktivitám na Olympiáde 2018 v CVČ. Deti súťažili za

jednotlivé kontinenty, vyhotovili si olympijskú zástavu, ktorú slávnostne umiestnili na
budovu CVČ. K populárnym súťažným disciplínam patrili: vybíjaná – súťaž kontinentov,
stavanie stavieb z piesku pri Váhu, hod mokrým uterákom, prekážková dráha, fľašková záťaž.
K programu patrili aj vystúpenia roztlieskavačiek, bublinková show, odovzdávanie medailí,
spievanie hymny, dostihy, kvíz a slávnostné ukončenie Olympijských hier CVČ 2018.

Nasledujúci týždeň denných letných aktivít patril tiež Petre Sudorovej. V týždni od 06. 08.
do 10. 08. 2018 putovali deti Z KRAJINY DO KRAJINY. Počas tohto týždňa sa v CVČ stretlo na
denných aktivitách 245 detí. (Zapísaných 60 detí).
Deti navštívili krajinu Priateľstva, kde zhotovovali náramky priateľstva, plnili úlohy pri
prechode lesom. Vo Vodnej krajine spolu napĺňali bazén, absolvovali rôzne hry pri rieke Váh,
bojovali v špongiovej vojne a hádzali mokrým uterákom na cieľ. V krajine Stromov sa učili
poznávať stromy, zbierali listy. Stromy a listy maľovali v tvorivých dielňach a vytvárali obrazy
stromov z drevín a pozbieraných listov. Obľúbená bola i krajina Pohody, ktorá patrila
relaxačným aktivitám, pyžamovej párty a šumienkovým koktailom. Záver týždňa patril
tematickému filmovému predstaveniu v CVČ pod názvom Príbeh lesa.

Denné aktivity Mgr. G. Jankechovej pod názvom BUĎ FIT! zaujali v priebehu týždňa 218
detí. (Zapísaných 54 detí). Tento týždeň denných aktivít sa konal v dňoch 13. 08. až 17. 08.
2018 . Aktivity tohto týždňa boli zamerané na tanec, futbal, stolný tenis. Deti navštívili
kolkáreň, farmu Humanita a premietanie filmu Leo da Vinci: Misia Mona Líza v MsKS Šaľa.
Ďalšími aktivitami boli tvorivé dielne : orgiami, náramky priateľstva, návrhy maskota denných
aktivít. K aktivitám v prírode patrili aj vychádzky do parku pri šalianskej nemocnici – Záhrada
starej mamy. Deti využívali v priebehu tohto týždňa športový areál Gymnázia J. Fándlyho –
kolieskové korčule, futbal, vybíjaná, floorbal, basketbal.

Týždeň denných aktivít Mgr. A. Demkovej mal názov KDE BOLO, TAM BOLO.
V priebehu týždňa sa na aktivitách zúčastnilo 230 detí. (Zapísaných 60 detí).
V priestoroch športového areálu Gymnázia J. Fándlyho deti mali možnosť hrať vybíjanú,
futbal, badminton. V týždni sa opäť venovali aj tvorivým dielňam a spoločenským hrám,
rôznym súťažiam v prístavbe CVČ – súťaž v hádzaní šípkami, prekážková dráha. Deti navštívili
Čajovňu na konci vesmíru, kde sa im predstavil svojim malým hudobným recitálom Miloslav

Kollár, multiinštrumentalista, spevák. Deťom predviedol hru na exotických hudobných
nástrojoch, porozprával im o tradíciách a pití čaju v rôznych krajinách. Deti ochutnali čaje.
Počas celého týždňa pracovala divadelná dielňa zameraná na rozprávky a bájky, pracovala
redakčná rada, tvorivé dielne. Deti navštívil šaliansky výtvarník a ilustrátor Mgr. art. Miroslav
Regitko. Priniesol ukážky zo svojej bohatej činnosti. Jeho práce sme vystavili v prístavbe,
ktorá sa zmenila na malú galériu. Porozprával sa s deťmi a spoločne potom kreslili a maľovali.
K obľúbeným činnostiam patrí aj hranie kolkov v mestskej kolkárni pod vedením šalianskych
reprezentantov . Deti navštívili farmu Humanita, Záhradu starej mamy a filmové
predstavenie v kine MsKs Louis a ufóni.

V dňoch 27. 08. – 31. 08. 2018 sa konali dva turnusy denných letných aktivít pod názvom
UKONČENIE PRÁZDNIN S VEDOU A TECHNIKOU pod vedením Bc. Ivety Csicsolovej. Denné
aktivity v týchto dňoch navštívilo spolu 34 detí (Zapísaných 17 detí ).
Aktivity patrili stavaniu a programovaniu robotických stavebníc LEGO, OZOBOT, tvorbe
meteorologickej stanice, tvorbe kompasu, anemometra, zrážkomera, vlhkomera, výrobe
slnečných hodín a jednoduchej tvorbe web stránky. K aktivitám patrila aj IT výzva –
Mannequin challenge, počítačová sieť, programovanie a robotika, kvíz Kahoot.

Počet detí zúčastnených na letných aktivitách v centre každým rokom rastie. O kvalite
týždenných aktivít svedčia kladné hodnotenia práce zamestnancov centra zo strany detí, ale
aj rodičov. Spätná väzba je inšpiráciou pre skvalitňovanie práce centra o oblasti rekreačnej
činnosti centra a v oblasti spolupráce s rodičmi.

7. VYHODNOTENIE PROJEKTOV A PROGRAMOV CVČ
Jedným z cieľov centra v uplynulom školskom roku bola aj spolupráca s neziskovými
organizáciami, občianskymi združeniami a inými inštitúciami, ktoré sa venujú práci s deťmi
a mládežou. CVČ spolupracovalo s OZ Šaľa – Tvoje mesto na príprave a realizácii podujatia
Šaľa fest pomáha. K zaujímavým projektom, ktoré sa v CVČ uskutočnili

v uplynulom

školskom roku patrili podujatia rodinného charakteru. Na podujatiach sa spolu stretli rodiny

a spoločne prispeli k realizácii programov, podujatí: Maľovanô vajíčko, Svetlonos,
predstavenia divadelního súboru Materinky, predstavenia divadelných súborov CVČ Tiptopák
pod vedením Mgr. Aleny Demkovej a Tiptopáčik pod vedením Petry Sudorovej.
Divadelné súbory CVČ Šaľa realizovali projekty príprav a uvedenia divadelných predstavení:
O smelom krajčírikovi – Divadelný súbor Tiptopáčik, niekoľko scenárov a ich realizácie
prostredníctvom interaktívnych predstavení pre deti a rodičov – Materinky, Tiptopák,
vystúpenia s vlastnými interaktívnymi hrami na podujatiach Svetlonos, Maľovanô vajíčko.
V spolupráci s MsKS to bol projekt Mikuláš v Šali.
Garantom spolupráce s Mestským mládežníckym parlamentom v priebehu uplynulého
školského roka bol riaditeľ CVČ Ing. Michal Malárik. Spolupracoval s mládežou, poslancami
Mestského zastupiteľstva, pedagógmi a odborníkmi na prácu s mládežou na založení
a činnosti Metského mládežníckeho parlament.
PROJEKT MODERNÉ CENTRUM:
Moderné centrum, Konferencia 20. – 21. 3. 2018 v Bratislave, Organizátorom podujatia bola
Asosiácia CVČ SR, Potreby, perspektívy, výzvy, potenciál CVČ. Na konferencii sa zúčastnili Ing.
Michal Malárik, Mgr. Alena Demková a členovia Mestského mládežníckeho parlamentu Aleš
Maliniak, Filip Vološin. Výstupom projektu Moderné centrum bola konferencia, na ktorej
prezentovali účastníci návrhy na možné zmeny v centrách voľného času. Na návrh účastníkov
konferencie bol spracovaný metodický materiál s odporúčaniami pre moderné centrum:
Odporúčania pre prax:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, OM
-

Odstrániť pretrvávajúce problémy v CVČ, ktoré vyplývajú z rozporu medzi legislatívou

a potrebami aktérov, ktorí prispievajú k napĺňaniu politiky voči mládeži na miestnych a
regionálnych úrovniach.
-

Aktivizovať a aktualizovať grantové systémy – vytvoriť model investičnej a finančnej

podpory na materiálne vybavenie zariadení na základe potrieb mladých ľudí.
-

Pôsobenie CVČ na mladú generáciu nelimitovať vekom mladých účastníkov.

Zabezpečiť rovnosť príležitostí tak, aby mladý človek do 30 rokov bez vlastného pravidelného

príjmu mohol rozvíjať svoje kompetencie prostredníctvom aktivít CVČ a bol tak lepšie
pripravený uplatniť sa na trhu práce.
Samospráva
-

Prevziať zodpovednosť za zabezpečenie politiky štátu voči mládeži v podmienkach

miest a obcí a v podmienkach samosprávnych krajov. Odporúčania pre samosprávy sa týkajú
záväzného prijatia a aktualizovania koncepčného prístupu k mládeži a zadefinovania úloh
jednotlivých aktérov, vrátane CVČ, a to s ich aktívnou účasťou a s účasťou mládeže.
Vytvoriť priestor pre spoločné riešenie pre zastabilizovanie práce s mládežou v CVČ, aj mimo
pravidelnej (krúžkovej) činnosti.
Centrum voľného času
-

Aktívne sa spolupodieľať na príprave a spracovaní koncepčných zámerov práce s

mládežou.
-

Prijať výsledky prieskumu a vytvoriť podmienky a priestor pre mladých ľudí na

základe ich potrieb, dať im príležitosť pre osobnostný rozvoj a partnerstvo a preferovať pre
túto cieľovú skupinu príležitostnú záujmovú činnosť.
PROJEKT Mládež v Európe:
Príprava a realizácia konferencie Ako sa máme? A čo s tým? Organizátorom podujatia bolo
Centrum voľného času v Šali v spolupráci s Mestom Šaľa. Projekt bol a je venovaný
využívaniu voľného času detí a mládeže v meste Šaľa a preventívnej činnosti voči negatívnym
javom u detí a mládeže. Konferencia sa konala pod záštitou Primátora mesta Šaľa,
Islandského centra pre sociálny výskum a analýzu ( ICSRA). Na konferencii sa zúčastnilo 40
zástupcov mládeže a 110 dospelých. Zúčastnili sa na nej odborníci z politického,
podnikateľského, pedagogického, športového a kultúrneho sektoru a všetci, ktorým záleží na
tom, aby život v našej šalianskej komunite bol pre mládež i ostatných obyvateľov bezpečný,
zaujímavý a zmysluplný. Na konferencii sa zúčastnili a s príspevkami k danej téme vystúpili:
PaedDr. Danica Lehocká, PhD – viceprimátorka mesta Šaľa, Jón Sigfusson, riaditeľ ICSRA –
Islandské centrum pre sociálny výskum a analýzu, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CPLDZ
Bratislava – Centrum pre liečbu drogových závislostí, Mgr. Martina Barboríková a Dr. Jakub

Popík – Detská organizácia Fénix, PhDr. Marta Hanečáková, PhD, predsedníčka Asociácie
Centier voľného času SR, Kristína Šperková, prezidentka medzinárodnej organizácie IOGT
International. Moderné centrum - úvodný seminár v októbri 2017 bol venovaný
pripravovaným zámerom zmeny fungovania centier voľného času v súlade s potrebami a
aktuálnymi trendmi. Bol priestorom pre výmenu skúseností, poznatkov, podpory a
prezentácie príkladov práce deťmi a mládežou v CVČ. Medzi výstupmi konferencie bola aj
otázka potreby založenia Mládežníckeho parlamentu v Šali.
Na základe tejto konferencie a konferencie Ako sa máme? A čo s tým? bol vypracovaný
Program Šaľa Planéta mládeže, ktorý je súhrnom prioritných výstupov z konferencie.
V programe je uvedená analýza problému, ponuka riešení, námet na vytvorenie štruktúry
pre neorganizovanú mládež a nových štruktúr pre organizovanú mládež. Poukazuje na
optimálny spôsob komunikácie medzi mladými, rodičmi, dospelými a komunikáciou mesta
s občanmi.
Asociácie Centier voľného času SR vybrala 5 centier, ktoré sa zapojili ako overovatelia do
projektu Moderné centrum. CVČ Šaľa patrilo medzi päť vybraných CVČ.
PROJEKT 50 ROKOV CVČ Šaľa - Pinocchio
Celý školský rok 2017/2018 bol venovaný 50. výročiu CVČ. Mgr. Alena Demková vypracovala
projekt Pinocchio, ktorý získal podporu mesta a MsZ schválilo podporu tohto projektu vo
výške 1 600 Eur. Projekt Pinocchio bol dlhodobým projektom. S jeho prípravou začali
členovia divadla Materinky pod vedením Mgr. Aleny Demkovej v októbri 2016. V priebehu
roku 2017 bol spracovaný scenár k predstaveniu, dramaturgický rozbor, návrhy scény.
Začiatok roku 2018 patril intenzívnym skúškam, návrhu a realizácii kostýmov, scény,
výtvarného riešenia, výrobe bábok, rekvizít, pohybovým a speváckym skúškam. Pinocchio bol
autorským projektom na motívy knihy Carla Collodiho Pinocchio. Ďalším projektom k výročiu
CVČ bol krátkometrážny film, ktorého scenár spracovali Ing. Michal Malárik a Mgr. Alena
Demková. Film bol natočený v spolupráci s Miroslavom Bartovicom, členom Divadla
Materinky a účinkovali v ňom členky divadelného súboru Tiptopák Katarína Kostolná a Adela
Novotná. Film bol uvedený v kinosále MsKS pri príležitosti slávnostného večera k výročiu
CVČ. Zároveň bola uvedená slávnostná premiéra rodinného muzikálu Pinocchio. Autorkou
scenára bola Alena Demková, hudbu zložil Valentín Kozaňák, choreografiu pripravil Juraj

Ilečko. Na projekte Pinocchio spolupracovali členovia divadelných súborov, mladí umelci,
výtvarníci Peter Halík a Mya Javorková.
PROJEKT Nadácie SPP
Ing. Michal Malárik bol autorom úspešného projektu Nadácie SPP v oblasti rozvoja a podpory
vzdelávania pod názvom Vybavenie klubovne digitálnych technológií a robotiky v CVČ Šaľa.
Cieľom projektu bolo vzbudenie záujmu detí a mládeže o vedu a techniku, o moderné
digitálne technológie a robotiku v ich voľnom čase. Cieľom bolo aj vybavenie klubovne
digitálnych technológií a robotiky novými počítačmi a stavebnicami Fischertechnik a Lego. Na
základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP bol projekt schválený a podporený sumou
1100 Euro pre CVČ Šaľa.
PROJEKT Reifeisen bank
Mgr. Alena Demková vypracovala projekt U nás taká obyčaj pre divadelný súbor Tiptopáčik
CVČ Šaľa. Cieľom bolo získať finančný príspevok na zabezpečenie vyhotovenia ľudových
krojov pre členov súboru. Vo výchovnom programe má uvedený záujmový útvar aj aktivity
na získanie vedomostí o ľudových tradíciách. Formou ľudového divadla a formou aktivít
folklórnej skupiny deti pravidelne vystupujú na podujatiach CVČ, ktoré majú priblížiť deťom
a mládeži ľudové zvyky a tradície na Slovensku. Úspešnosť projektu bola podmienená
získaním najväčšieho počtu hlasov prostredníctvom hlasovania na internete. Hlasovanie
končilo 31. 12. 2017 a projekt CVČ skončil na 2. mieste, teda nezískal finančné ohodnotenie.
Na základe spracovaného projektu CVČ naďalej organizuje podujatia pre členov záujmových
útvarov, ich rodičov a priateľov CVČ zamerané na ľudové zvyky a tradície. (Maľovanô vajíčko,
Svetlonos, Vianoce, Mikuláš, Fašiangy – pochovávanie basy a pod.)

8. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
Centrum voľného času na základe požiadavky Štátnej školskej inšpekcie, Školské
inšpekčné centrum Nitra zaslalo dotazník Informácie o centre voľného času pre potreby ŠIC
Nitra.

V uplynulom školskom roku nebola v CVČ vykonaná inšpekcia ŠŠI.
V mesiaci júl 2018 bola vykonaná v CVČ previerka v rámci štátneho zdravotného dozoru. Za
RÚVZ previerku vykonala odborná zamestnankyňa RÚVZ so sídlom v Nitre Ľudmila
Maceková. Pozitívnym prínosom bola rekonštrukcia hygienických zariadení
a výmena okien na budove CVČ.

v prístavbe

Kladne bolo ohodnotené klimatizačné zariadenie

v miestnosti č. 118, nakoľko počas letných mesiacov boli nadpriemerné teploty.
V doporučení je záznam o doriešení rekonštrukcie vonkajšej kanalizácie, rekonštrukcia
ostatných hygienických zariadení so zabezpečením teplej vody, maľovka priestorov centra
a vonkajšej fasády so zriaďovateľom centra. Previerka bola zameraná na celý objekt centra
počas denných letných aktivít. Výsledky kontroly nezaznamenali vážnejšie nedostatky, ktoré
by nevyhovovali realizácii letnej činnosti v CVČ.

9. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY CVČ
Centrum voľného času Šaľa zabezpečovalo v uplynulom školskom roku celoročnú
výchovnovzdelávaciu činnosť v dvoch budovách:
o Hlavná budova so zborovňou, klubovňami, kancelárskymi priestormi, posilňovňou,
učebňou výpočtovej techniky, učebňou jazykov s interaktívnou tabuľou, klubovňou
informatiky a robotiky.
o Viacúčelová prístavba centra s možnosťou využívania pre športové, divadelné,
tanečné súbory a krúžky.
Na krúžkovú činnosť CVČ využívalo priestory mimo budovy hlavne na športové krúžky:
telocvične ZŠ v meste, ihriská ZŠ v meste, športový areál a telocvičňu Gymnázia J. Fándlyho
v Šali. Prácu s divadelným súborom Materinky CVČ a divadelným krúžkom Tiptopáčik
realizovalo centrum v bábkovej sále MsKS Šaľa a v divadelnej sále. Na základe spolupráce
s MsKS tu CVČ organizuje aj iné kultúrno-spoločenské podujatia: Predstavenia DS Materinky
pre ZŠ a MŠ , premiéra dramatického krúžku Tiptopáčik O smelom krajčírikovi, predstavenia
muzikálu Pinocchio pre verejnosť, pre MŠ a ZŠ v meste.

10. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO PROCESU
Správa o hospodárení CVČ Šaľa za rok 2017 tvorí prílohu č.1 tejto správy.

11. CIEĽ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA CVČ ZA ŠKOLSKÝ
ROK 2017/2018
V uplynulom školskom roku 2017/2018 CVČ Šaľa pracovalo podľa legislatívnych
dokumentov zodpovedajúcim moderným európskym požiadavkám vo výchove a vzdelávaní.

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie školské zariadenia s celoročnou prevádzkou.
Vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie

a osobnostný rozvoj deti a mládeže.

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

V uplynulom školskom roku 2017/2018 bol dôraz práce najmä na:
a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, založenie Mestského
mládežníckeho parlamentu,
b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,
c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania
miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže
pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,
e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže,
f) koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020, ktorá bola vládou SR schválená
uznesením č. 192 dňa 23. apríla 2014

Centrum voľného času je zriadené na základe Zákona č.596/2003 Z.z.

CVČ Šaľa vo svojom výchovnom programe, ktorý je spracovaný s platnosťou do roku
2022, vymedzuje vlastné ciele a poslanie výchovy. Tieto ciele sú v súlade s cieľmi výchovy
a vzdelávania deklarovanými v školskom zákone. Centrum svoj výchovný program orientuje
na výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí ( žiakov základných a stredných
škôl),
Výchovný plán, výchovné štandardy a výchovné osnovy sú zamerané v centre najmä
na pravidelnú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch.

Výkonový štandard : Stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú
to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do krúžku v Centre voľného
času, napr.: spolurozhodovať o živote v skupine, byť otvorený získavať nové poznatky
a informácie, rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti...

Obsahový štandard:

určuje vedomosť, zručnosť, alebo schopnosť, ktorú má

dieťa/žiak alebo iná osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky využívať, napr.: spolupráca,
zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v krúžku, práca s rôznym materiálom, hudba,
výtvarné umenie, dramatické umenie, tanec, spev, skupinové hry, netradičné športové
disciplíny, čistenie prírody, tvorivé využitie odpadu...
CVČ si stanovilo na školský rok 2017/2018:
Spoločenské ciele: Rozvíjanie osobnosti, formovanie mravného vedomia, rozvíjanie
tvorivého myslenia.
Inštitucionálne ciele: Reprezentujúce požiadavky centra.
Špecifické

(konkrétne

ciele),

ktoré

predstavujú

výchovnovzdelávacie

ciele

jednotlivých výchovnovzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj osobnosti dieťaťa tak, aby
dieťa stanovené hodnoty prijímalo, reagovalo na ne, akceptovalo ich, integrovalo sa s nimi.
Všetky hlavné ciele v školskom roku 2017/2018 boli splnené.

Úlohy na školský rok 2018/2019 sú spracované v Koncepcii rozvoja Centra voľného času na
roky 2014 -2019.

Z hľadiska dlhodobého pôsobenia centra voľného času bude hlavnou úlohou zabezpečenie
výchovnovzdelávacieho procesu podľa dopytu detí a mládeže po činnosti v akejkoľvek forme
pomocou preferovaných aktivít za účelom kvalitatívneho napredovania CVČ.

V školskom roku 2018/2019 bude snahou CVČ:

-

Vykonávať pravidelnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v záujmových útvaroch v súlade
s výchovným programom centra a podľa rozvrhu týždennej činnosti. Frekvencia
vykonávanej záujmovej činnosti, jej obsahu a počtu členov bude zaznamenávaná
v zázname o práci v záujmovom útvare vychovávateľom,

-

V rámci kontrolnej činnosti bude CVČ naďalej venovať systematickú pozornosť
organizácii a výkonu pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa
rozvrhu týždennej činnosti. Pozornosť bude venovať aktuálnemu a pravidelnému
vedeniu záznamov o práci v záujmovom útvare,

-

Bude venovať pozornosť aj príležitostnej záujmovej činnosti,

-

Počet účastníkov na záujmovej činnosti sa bude zohľadňovať a odvíjať od foriem
záujmovej činnosti, druhu záujmovej činnosti s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti,
veku a stavu účastníkov,

-

Bude využívať možnosť predkladania projektov v rámci Programov pre mládež na
roky 2014 – 2020, Deti a mládež – Financovanie práce s deťmi a mládežou,
predkladaniu iných projektov súvisiacich s prácou centra pre deti a mládež,

-

CVČ bude spolupracovať s Mestským mládežníckym parlamentom a ďalšími
subjektmi pracujúcimi v mládežníckej politike so zameraním na participáciu a aktívne
občianstvo,

-

V spolupráci so zriaďovateľom bude podporovať vytváranie bezpečných priestorov
a vhodných materiálno-technických podmienok pre vzdelávanie detí a žiakov v čase
mimo vyučovania,

-

Spolupracovať so ZŠ, SŠ a MŠ v meste pri vedení záujmových útvarov tak, aby
záujmové útvary nekopírovali školské predmety a nenahrádzali doučovanie, alebo
prípravu na vyučovanie, ale podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania
voľného času detí a žiakov, podporovať neformálne vzdelávanie, ich individuálne
záujmy a rekreačnú činnosť,

-

V rámci činnosti vytvoriť priestor na osobnostný rozvoj pre sebarealizáciu mladých
ľudí a podporu pri ich rozvoji,

-

Pri práci s deťmi a mládežou využívať inovatívne prístupy a aktuálne trendy,

-

získať z radov rodičov a študentov dobrovoľných vedúcich záujmových útvarov,

-

organizovaním rôznych rekreačných a turistických činností umožniť občanom mesta
a ich deťom napĺňať ich voľný čas,

-

rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy záujmovej
umeleckej činnosti a športu prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok, výstav,
dielní,

-

zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom
organizovania postupových súťaží v rámci okresu v oblasti športu, záujmovej činnosti,
humanitných i prírodných vied,

-

podporovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
centra prostredníctvom školení a kurzov,

CVČ bude v školskom roku 2018/2019 vychádzať z Pedagogicko-organizačných
pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský rok 2018/2019. Bude
pokračovať v práci na základe výchovného programu zariadenia a na základe výchovných
plánov jednotlivých záujmových útvarov.

12. OBLASTI, V KTORÝCH CVČ DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY,
OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY, NÁVRHY NA
SKVALITNENIE ÚROVNE VÝCHOVY

CVČ Šaľa poskytuje deťom, mládeži a rodičom možnosť plnohodnotného využívania
voľného času počas celého školského roka, vrátane prázdnin.
Najlepšie výsledky dosahuje CVČ v zabezpečení pravidelnej záujmovej činnosti,
v príprave a realizácii jednorazových podujatí, cyklických podujatí a podujatí k aktuálnym
príležitostiam, príležitostnej činnosti. Veľmi dobré výsledky dosahuje centrum pri príprave
a realizácii rekreačnej činnosti.

K silným stránkam činnosti CVČ patrí:
Spolupráca s Mestom Šaľa, spolupráca s Mestským mládežníckym parlamentom
a s poslancami Mestského zastupiteľstva, participácia na podujatiach organizovaných
mestom, ale aj na podujatiach organizovaných inštitúciami, ktoré pracujú s deťmi
a mládežou. V uplynulom období to bola spolupráca s MSÚ rámci Šalianskych slávností,
Večianskych slávností, spolupráca so Spoločným školským úradom pri odovzdávaní žiackych
knižiek prvákom ZŠ v Šali, spolupráca s MsKS pri príprave a zabezpečení programu Mikuláš
v Šali. Spolupráca s OZ Šaľa – Tvoje Mesto pri zabezpečení benefičného programu v rámci
podujatia Šaľa Fest pomáha, spolupráca s Duslom Šaľa, ProCS, Invest Šaľa, COOP Jednota
Šaľa, NOC Bratislava, KOS Nitra.
Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Spolupráca so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu v regióne Šaľa.
Príprava a realizácia podujatí pre členov záujmových útvarov.
Zabezpečovanie letných aktivít počas jarných, letných a jesenných prázdnin.
Odborná kvalifikácia pedagógov so stálym záujmom o vzdelávanie, absolvovanie odborných
kurzov, kontinuálneho a inovačného vzdelávania, atestačných vzdelávaní. Účasť na
projektoch a konferenciách venovaných práci s mládežou.
Stabilita kolektívu zamestnancov.
Reprezentácia záujmových útvarov na verejnosti, otvorené hodiny pre rodičov, účasť na
súťažiach, turnajoch, festivaloch, prezentácia práce krúžkov na podujatiach pre rodičov.
Účinkovanie divadelného krúžku Materinky na podujatiach regionálneho , krajského
a celoštátneho charakteru. Prezentácia práce divadelných krúžkov a súborov v rámci
festivalov v SR – Javiskový škriatok, Detský javiskový sen, Zlatá priadka.
Poskytovanie priestorov pre matky s deťmi od 3 mesiacov do 3 rokov prostredníctvom aktivít
v rámci krúžkov Hopkanie s mamičkami a Hopkanie bez mamičky, Playtime, English club,
Veselá angličtina.
Poskytovanie využívania priestorov centra na denné letné aktivity – služba zamestnaným
rodičom a možnosť zmysluplného využívania voľného času detí v priebehu prázdnin.

CVČ sa každým rokom snaží skvalitňovať prácu s deťmi a mládežou. Pedagogickí
zamestnanci sa zapájajú do vzdelávacích programov MPC Bratislava. CVČ má vypracovaný
Plán kontinuálneho vzdelávania.

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI, INŠTITÚCIAMI, S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI.
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Zriaďovateľ Mesto Šaľa
Okresný školský úrad Nitra
Spoločný školský úrad Šaľa
VÚC Nitra
Národné osvetové centrum Bratislava
Krajské osvetové stredisko Nitra
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
Školské kluby jednotlivých ZŠ
Inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou
Duslo , a. s. Šaľa
OZ Šaľa – Tvoje mesto
Športové kluby
Mestská kolkáreň
Mestské kultúrne stredisko
Mestská polícia
Organizácia sociálnej starostlivosti
Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie CPPPaP
Asociácia CVČ SR
Milset - The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology
Slovo Šaľanov – mesačník mesta Šaľa
Šalianske noviny
Nitrianske noviny MY
Materské centrum
Občianske združenie Záhrada
Občianske združenie „Zatúlané psíky“
MO Matica slovenská
Ranč na striebornom jazere Galanta
Obecné a mestské samosprávy , inštitúcie a školské zariadenia mimo mesta – Obecný
úrad Močenok, Kráľová pri Senci, OZ Mamy mamám Horná Kráľová, ZŠ Neded, ZŠ
Kráľová nad Váhom

Spolupráca s rodičmi je zabezpečovaná prostredníctvom otvorených hodín záujmových
krúžkov pre rodičov a prostredníctvom iných prezentácií práce krúžkov. Prezentácie práce

záujmových útvarov organizujú pedagogickí zamestnanci centra aj počas letných denných
aktivít prostredníctvom výstav a vystúpení pre rodičov a priateľov centra.
V uplynulom školskom roku CVČ pripravilo 23 podujatí pre deti a rodičov.
Dôležitú úlohu v rámci internej spolupráce zariadenia zohrávala aj v uplynulom školskom
roku Školská rada centra, ktorá je poradným a rozhodujúcim orgánom v zmysle legislatívy.
Centrum voľného času v Šali bolo v uplynulom školskom roku poverené Krajským školským
úradom na organizovanie Okresného kola biologickej olympiády.
Centrum v uplynulom školskom roku získalo 18 vzdelávacích poukazov.

VYDANÉ MATERIÁLY A PUBLIKÁCIE

Bleskovky, plagáty, letáky k podujatiam v priebehu celého školského roka
vyhotovovali pedagogickí zamestnanci centra. Grafické návrhy na propagáciu krúžkov,
bulletiny k jednotlivým prezentáciám záujmových útvarov, návrhy propagačných plagátov na
rôzne podujatia organizované centrom

spracoval a realizoval

riaditeľ CVČ Ing. Michal

Malárik.
V priebehu

školského

roka

2017/2018

napísala

Mgr.

Alena

Demková

scenáre

k celomestskému podujatiu Mikuláš, scenár k podujatiu Svetlonos, scenár rodinného
muzikálu Pinocchio na motívy knihy C. Collodiho Pinocchio, scenár pre ProCS k Mikulášovi,
scenár a realizácia programu pre podujatie Šaľa Fest pomáha pre OZ Šaľa – Tvoje mesto,
scenár na podujatie Odovzdávanie žiackych knižiek žiakom prvých ročníkov ZŠ v Šali, na
podujatie Večianske slávnosti. V spolupráci s Petrou Sudorovou napísala scenáre k podujatiu
Maľovanô vajíčko, Fašiangy v CVČ, scenár moderovania celoštátneho podujatia Zlatá priadka.
Petra Sudorová spracovala scenár pre dramatický krúžok CVČ Tiptopáčik: O smelom
krajčírikovi II. časť.
Členovia archeologického krúžku vydali novú poblikáciu „Svatava a jej tajomstvo“. Príručka
na základe konkrétneho nálezu z obdobia Slovansko-avarského kaganátu z 2.polovice
8.storočia poukazuje na podrobné a kompletné spracovanie nálezovej správy. Autormi
publikácie sú Ján Kormoši a Ing. Roman Kormoši, členovia archeologického krúžku CVČ.
Publikácia je venovaná 50.výročiu založenia CVČ Šaľa, a vychádza v náklade 150 ks.

VLASTNÉ HODNOTENIE ZARIADENIA CVČ - S W O T A N A L Ý Z A
SILNÉ STRÁNKY:
Zvyšovanie kvality práce s mládežou, zavádzanie kvality a štandardov do práce s mládežou.
Podpora mládežníckych aktivít formou poskytovania priestorov pre prácu Mládežníckeho
parlamentu a poradenská činnosť Mládežníckemu parlamentu.
Poskytovanie deťom, mládeži a rodičom detí možnosť plnohodnotného využívania voľného
času počas celého roka, vrátane prázdnin.
Vytváranie záujmových útvarov, klubov, súborov pre deti a ich rodičov, mládež do 30 rokov
s cieľom pravidelnej záujmovej činnosti.
Príprava a realizácia jednorazových podujatí, cyklických podujatí a podujatí k aktuálnym
príležitostiam.
Spolupráca s Mestom Šaľa, participácia na podujatiach organizovaných mestom, ale aj na
podujatiach organizovaných inštitúciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Spolupráca
s Centrom
pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie
(poradenstvo
s prevenčnou činnosťou proti negatívnym javom spoločnosti ako sú drogy, kriminalita
mládeže...)
Centrum sa nachádza v blízkosti základných škôl mesta, stredných škôl, Mestského úradu,
v blízkosti športových areálov ZŠ Ľ. Štúra a Gymnázia J. Fándlyho. Poloha centra vyhovuje
členom záujmových útvarov – pravidelným návštevníkom, ale aj účastníkom príležitostných
podujatí a rekreačných aktivít počas letných mesiacov. Centrum je zariadením, ktoré je
súčasťou centrálnej mestskej zóny s rekonštruovanými cestami, chodníkmi, oddychovými
zónami. Prínosom je aj možnosť využívania rekonštruovaného mestského amfiteátra,
možnosť využitia priestorov kaštieľa v Šali.
Príprava a realizácia podujatí pre členov záujmových útvarov.
Zabezpečovanie letných aktivít počas celých prázdnin. Neustály nárast záujmu o denné
aktivity v centre zo strany detí a rodičov.
Zabezpečovanie aktivít počas jarných, jesenných a zimných prázdnin.
Odborná kvalifikácia pedagógov so stálym záujmom o vzdelávanie, absolvovanie odborných
kurzov, školení, seminárov. Pri profesijnom rozvoji ide o proces, pri ktorom si pedagogický
zamestnanec prehlbuje, zdokonaľuje a rozširuje kvalifikáciu a profesijné kompetencie
potrebné pre výkon svojej činnosti. (Kontinuálne vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, funkčné
vzdelávanie, atestačné vzdelávanie, tvorivé aktivity, sebavzdelávanie).
Stabilita kolektívu zamestnancov.

Reprezentácia záujmových útvarov na verejnosti, otvorené hodiny pre rodičov, účasť na
súťažiach, turnajoch, festivaloch.

SLABÉ STRÁNKY:

Zložitá situácia ohľadom centier voľného času, ktoré pôsobia v oblasti miestnej práce
s mládežou. Legislatívne patria

medzi školské zariadenia a sú regulované príslušnou

legislatívou v rámci regionálneho školstva, no zároveň na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného
času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, majú vykonávať aj aktivity patriace
do práce s mládežou, čo spôsobuje v praxi viacero komplikácií. V podpore aktivít pre
neorganizovanú mládež, by aj na základe nedávnych zmien vo financovaní, mali zohrávať
dôležitú úlohu systematickou podporou miestnych organizácií regionálne i miestne
samosprávy.
Centrum
činnosti.

nevlastní

exteriérové priestory, ktoré by vyhovovali

športovej a rekreačnej

Vzdelávacie poukazy odovzdávajú žiaci a študenti na ZŠ a SŠ, a len malá časť poukazov je
odovzdávaná do centra. Centrá voľného času nemajú rovnoprávnu šancu získavať
vzdelávacie poukazy. Vydavateľom vzdelávacích poukazov sú základné a stredné školy, ktoré
vo väčšine prípadov neumožnia zákonným zástupcom detí odovzdať poukaz mimo pôdy
školy podľa vlastného uváženia. Podľa Protokolu vzdelávacích poukazov poskytovateľa (PVP)
CVČ prijalo 18 vzdelávacích poukazov z počtu 1396 členov záujmových útvaroch centra
v uplynulom školskom roku. Všetci ostatní členovia našich záujmových útvarov teda svoje
vzdelávacie poukazy odovzdali v základných a stredných školách.
Slabá finančná motivácia pre výchovných, externých a nepedagogických zamestnancov.

V budovách centra je ešte potrebná rekonštrukcia vykurovacieho systému, kanalizácie –
v súčasnom období sú uzavreté dva vchody z dôvodu úniku vody mimo kanalizácie. Ďalej je
potrebná rekonštrukcia sociálnych priestorov v druhom a treťom vchode hlavnej budovy
centra. S tým súvisí potreba dokončenia rekonštrukcie nevyhovujúceho stavu vodovodného

potrubia . V uplynulom školskom roku bola ukončená výmena okien a vchodových dverí, bola
uskutočnená rekonštrukcia hygienických zariadení v prístavbe CVČ a priestory vchodu do
prístavby. K skvalitneniu práce prispelo aj zakúpenie dvoch klimatizačných jednotiek do
miestnosti č. 118.
K ďalšiemu modernizovaniu záujmových útvarov bude potrebné ešte doplnenie nových
počítačov,

robotických

hračiek

a zariadení

do

klubovne

informatiky

a robotiky,

magnetofónov a iných technických a didaktických pomôcok, nakoľko CVČ plánuje aj
v budúcom školskom roku nové záujmové útvary zamerané na vedu, techniku, robotiku,
informačné a digitálne technológie.
V prístavbe centra – vo viacúčelovej sále bude potrebné okrem tanečných a športových
aktivít zabezpečiť rekonštrukčné práce tak, aby v plnej miere mohla slúžiť aj na divadelné
vystúpenia, na stretávanie členov záujmových útvarov na vystúpeniach ostatných krúžkov
a súborov. (Zníženie stropu, dobudovanie svetelnej a zvukovej réžie, vybudovanie javiska).

PRÍLEŽITOSTI:

Práca s mládežou bola zaradená do Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
ako samostatná téma.

Využívať príležitosť naďalej participovať na podujatiach, ktoré budú organizované
v spolupráci s Mestom Šaľa, Duslom, a. s. Šaľa, ProCS Šaľa, občianskymi združeniami
a s ostatnými organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.
Zosilňovať a podporovať tvorivú činnosť a vlastné nápady pedagogických zamestnancov.
Zapájanie sa do projektov samosprávy a iných grantových ponúk – spracovanie projektov.
Na internetovej stránke www.cvcsala.sk a na sociálnej sieti facebook

propagovať

pripravované podujatia, uverejňovať články a fotogalériu z uskutočnených podujatí,
pokračovať v komunikácii s členmi záujmových útvarov, s rodičmi a s verejnosťou.
Participovať na podujatiach pre študujúcu a pracujúcu mládež, na podujatiach rodinného
charakteru a naďalej spolupracovať s Mestským mládežníckym parlamentom.

OHROZENIA:

Aj v prípadoch, keď financovanie aktivít pre mládež existuje, často je nesystematické. Nie sú
zadefinované ciele a priority na základe relevantných analýz a zisťovaní potrieb. Zároveň existuje
veľký nepomer z hľadiska financií určených na podporu práce s mládežou v porovnaní s financiami
určenými na iné aktivity v rámci starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania napríklad cez
vzdelávacie poukazy.
Zmena financovania centier voľného času platná od 1. 1. 2013 prerozdelila zdroje pôvodne určené
iba pre samosprávy, kde fungujú centrá voľného času plošne na všetky samosprávy, bez viazanosti ich
využitia pre mládež. Táto zmena síce dáva samosprávam väčšiu flexibilitu v starostlivosti o mládež, no
udiala sa bez systematickej podpory samospráv, ako tieto prostriedky efektívne využívať na podporu
mládeže. Aktuálne nie sú k dispozícii informácie, aké aktivity, na základe čoho a v akej kvalite
samosprávy z týchto zdrojov financujú.

Každá doteraz platná legislatíva nezohľadňovala a nezohľadňuje vekové rozpätie detí
a mládeže, pre ktoré centrum poskytuje záujmovú činnosť. V zmysle nového školského
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní centrá zabezpečujú činnosť pre deti a mládež
do 30 rokov.
Dlhodobý trend znižovania objemu finančných prostriedkov alokovaných na prácu s
mládežou zo strany štátu.
Nové nariadenie vlády rieši financovanie detí vo veku od 5 do 14 rokov. Otvorená zostáva
otázka, čo s deťmi navštevujúcimi deviaty ročník ZŠ, stredoškolákmi a mládežou do 30 rokov,
tak ako je stanovená hranica veku v školskom zákone, vo Vyhláške č. 306/2009 o školskom
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centrách voľného času.
Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení, jej dopad na CVČ:
-

zníženie rozpočtu CVČ

-

nutnosť ukončenia zmlúv s externými spolupracovníkmi

-

CVČ poskytuje záujmové vzdelávanie hlavne pre členov s trvalým pobytom v Šali,
záujemcovia o činnosť v záujmových útvaroch z CVČ s trvalým pobytom mimo mesta
Šaľa platia vyššie poplatky na základe VZN Mesta Šaľa

-

zníženie počtu členov záujmových útvarov

-

CVČ na základe VZN vyberá poplatky za účasť na práci v záujmovom útvare oproti
iným inštitúciám (napr. MsKS, krúžky na ZŠ, v MŠ), kde poplatky nie je potrebné
platiť.

Slabá finančná motivácia pri získavaní odborníkov pre prácu s mládežou .

NÁVRHY A OPATRENIA K ZLEPŠENIU ČINNOSTI

Klásť dôraz na kvalitu pripravovaných podujatí pre deti a mládež.
Zamerať činnosť CVČ na podujatia pre rodičov a deti.
Na podujatiach rodinného charakteru spolupracovať s OZ a inštitúciami, ktoré takéto
podujatia organizujú.
Ponúknuť programy, podujatia, možnosť využitia voľného času pre vekovú kategóriu od 5 do
30 rokov, ale aj rodičov a dospelých.
Získať dobrovoľníkov hlavne pre prácu v športových, environmentálnych, technických
záujmových útvarov a záujmových útvarov zameraných na rozvíjanie pracovnej výchovy
a zručností detí a mládeže.
Dokončenie rekonštrukcií a vybavenia budov centra.
Naďalej požadovať zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov.
Využívať CMZ a amfiteáter na propagáciu práce jednotlivých záujmových útvarov.
Zapojiť sa do projektov Asociácie centier voľného času SR, do projektov miestnej samosprávy
hlavne v oblasti práce s mládežou od 15 do 30 rokov.
Poskytnúť poradenstvo pri spracovaní Koncepcie mládeže mesta Šaľa v spolupráci s Komisiou
mládeže a odborníkmi v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Predkladá: Ing. Michal Malárik – riaditeľ CVČ Šaľa

Vypracovala: Mgr. Alena Demková – zástupkyňa riaditeľa CVČ
V Šali, 24. septembra 2018

Príloha č. 1

Rozbor hospodárenia
k 31. 12. 2017
Škola, RO:

Centrum voľného času, Šaľa

Zriadená dňom:

1. 6. 1968

Zriaďovateľ:

Mesto Šaľa

Riaditeľ:

Ing. Michal Malárik

IČO:

37 86 37 38

Počet zamestnancov

- pedagogických:

6

(fyzický stav)

- nepedagogických:

5

Počet krúžkov:

66

Počet členov:

1 396

Účtovná metóda – Naša organizácia je rozpočtová organizácia, ktorá vedie podvojné účtovníctvo
v programe IBEU, a riadi sa Rozpočtovými pravidlami zriaďovateľa- mesto Šaľa, Zákonom
o rozpočtových pravidlách č.523/2004 Z. z. a Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z.
Účtovná jednotka eviduje majetok v správe:
Budovy, stavby

24 914

Pozemky

2 733

Inventár

2 311

Drobný hmotný majetok

48 343

Drobný hmotný majetok - UP

51 172

Drobný nehmotný majetok

2 743

OTE

2 181

OTE - UP

327

Knižnica

4 406

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku

Celkom

222 808

Prenesené kompetencie (VzP)

748

normatívne
z toho
osobitné dotácie
Originálne kompetencie (PDFO)

748
171 321

Vlastné príjmy - celkom

50 739

Vlastné príjmy - vrátené

50 739

Výdavky za účtovnú jednotku

Spolu bežné výdavky (600)

222 808

Osobné náklady (610+620+640)

141 498

Prevádzkové náklady (630) + VzP

81 310

Z toho:
Originálne kompetencie - dotácie cez rozpočet mesta z PDFO

Položka Osobné náklady celkom
611 Tarifné platy

141 498
91 295

612 Osobné príplatky

5 936

612 Ostatné príplatky

6 275

614 Odmeny

4 336

620 Odvody

33 420

642015 Náhrada mzdy PN
642013 Odchodné

236
0

630 Spolu prevádzkové náklady - tovary a služby

29 823

631 Cestovné náklady

965

632 Elektrická energia

1 306

Teplo a TÚV

20 259

Vodné-stočné

2 514

632 Poštovné + telefón + internet

116

636 Nájomné za nájom budov

538

635 Údržba výpočtovej techniky

149

637 Konkurzy a súťaže

201

637 Prídel do sociálneho fondu

862

637 Stravovanie zamestnancov

2 913

Každoročne máme najviac finančných výdavkov na spotrebu tepelnej energie,
nakoľko máme veľké priestory, a vo všetkých priestoroch v zimnom období
prebieha záujmová činnosť. Z tohto dôvodu by bolo potrebné vymeniť okenné
rámy za plastové, čím by sa prispelo k nižšej spotrebe tepelnej energie, a hlavne
väčšiemu finančnému šetreniu. Na rok 2018 bola schválená dotácia na
rekonštrukciu okien a budovy CVČ od zriaďovateľa mesta Šaľa.

Príjmy školy:
Druh príjmu
Školné
Prenájom

€
32 056
7 974

Ostatné

10 709

SPOLU:

50 739

Z daného prehľadu je zrejmé, že najviac príjmov naša organizácia prijala za školné poplatky a to vo
výške 32 056 €, menej príjmov bolo z prenájmu 7 974 €. Schválený rozpočet na rok 2017 ohľadne
príjmov bol pôvodne schválený na 48 500. Tento schválený rozpočet ohľadne príjmov sa podarilo
naplniť. Najviac príjmov sa vyčerpalo na vykrytie nákladov na materiálové zabezpečenie záujmových
útvarov nášho školského zariadenia a na mzdové náklady externých zamestnancov.

Výdavky školy – čerpanie príjmov
Druh príjmu

€

633004 –Výpočtová technika - nákup

1 109

633006 - Všeobecný materiál

26 593

633006- Kancelársky materiál

2 326

633006 – Čistiace potreby

76

633001 – Interiérové vybavenie

1 101

633011 - Potraviny

733

635002 - Údržba výpočtovej techniky

396

637002 – Konkurzy a súťaže

271

637004 – Všeobecné služby

2 065

637004- Špeciálne služby

1 433

636001 – Nájomné za nájom budov

385

637014 – Stravovanie zamestnancov

6 594

637027 – Odmeny na základe dohody

7 657

SPOLU:

50 739

Čerpanie osobitných dotácií na Vzdelávacie poukazy:
Druh príjmu

€

Odmeny externým zamestnanc.

748

SPOLU:

748

Sociálny fond
Príjmy :
Tvorba za rok 2017
Zostatok k 31.12.2016
Spolu

877,29
35,12
912,41

Výdavky:
Príspevok na stravovanie

210

Príspevok na reg. prac. sily

305

Odmena pri výročí
Odmena (dôchodok)
Ostatné čer.
Zostatok k 31.12.2017

380,43
16,98

Spracované dňa: 09. 04. 2018

Vypracoval: Bc. Elza Melegová

pečiatka

Podpis riaditeľa školy

Prerokované a schválené v pedagogickej rade:

Riaditeľ Centra voľného času Šaľa: Ing. Michal Malárik

.............................................

V Šali, 24. septembra 2018

Prerokované a schválené v rade školského zariadenia:

Predseda rady školského zariadenia: Mgr. Radka Putzová

V Šali, 24. septembra 2018

.............................................

