Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času,
Štefánikova trieda 63 Nitra
školský rok 2015/2016
Podľa §14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R
k citovanej vyhláške riaditeľstvo centra voľného času vypracovalo nasledovnú správu.

1. Základné údaje - kontakty
Názov zariadenia:
Adresa:
Kontakt:

Centrum voľného času
Štefánikova 63 PSČ 949 01 Nitra
č. t. 037/6524325 č.t. a fax 037/6526373
mail: cvcdomino@zoznam.sk,www.cvcdomino.com

Zriaďovateľ:
Riaditeľka:

Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60
PaedDr. Viktória Mankovecká
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Adela Maškinová
Poradné orgány zariadenia:
Predseda Rady školského zariadenia: Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
/kontakt 037/6524325/
Členovia Rady školského zariadenia:
PaedDr. Alena Mrázová, Katarína Berkiová, Doc. Ing. Anton Kretter, PhD.,
Ing. Miroslav Mikulášik, PaedDr. Mária Ottová, PaedDr. Tatiana Vaňová, Ing.
Peter Ivanič, Ing. Marián Tóth, PhD., Ing. Miroslav Sabo,
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
Predseda Združenia rodičov CVČ Domino Nitra:
Ing. Miloš Studený
/kontakt 0905/329242/
Členovia Združenia rodičov CVČ Domino Nitra:
Mgr. Andrea Halmová, Katarína Berkiová, Mgr. Ľubica
Augustinová, Ing. Zuzana Jakubíková, Mgr.Katarína
Hudáková, Ing. Peter Bakay, Andrea Gallová,
Jana Szárazová, Mgr. Martin Mikuláš, PhDr. Zuzana
Rakovičová, Jaroslava Uharčeková.
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1 a/ Počet členov záujmových útvarov k 15. 9. 2015 - 801 + 80 (do 5 rokov).
S počtom ZÚ 67.
Každý uchádzač bol zaradený podľa záujmu do skupiny a tiež podľa veku a
výkonnosti. Členstvo v záujmovom útvare vychádzalo z dobrovoľnosti záujemcov a
nebolo podmienené výberovému konaniu..

Začlenenie ZÚ do odborných oblastí v školskom roku 2015/2016
k 15. 9. 2015
V rámci pravidelnej záujmovej činnosti ( ZÚ, súbory, kluby)




Oblasť jazykov:
Aj – hrou 1,2,3 / Mgr. K. Hudáková, Dominika Ďurčová /
Aj – pre najmenších 1,2 /Mgr.A. Halmová/
(37)
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Oblasť spoločensko-vedná, vzdelávacia:
Mamičky a detičky Lienočky /Mgr. Solárová Z./
Lienky I,II /Mgr. Solárová Z./
Šikulko I,II,III,IV /Mgr. Bibeňová M./
Tvorivé prstíky /Ing. Z. Jakubíková/
Pampúšik I,II,./ /Mgr. Valentová J./
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(120)



Oblasť prírodovedno-environmentálna:
Čimovinky I. /Ing. Jakubíková Z./
Šikovné ruky - Aranžovanie I,II,III /Ing. Jakubíková Z./
(46)
4. Oblasť pracovno- technická:
Plastový modelár /Mgr. Mikuláš M./
(8)
Letecký modelár / P. Filípek/

4
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5. Oblasť esteticko - kultúrna:
DFS Borinôčka I.,II /Mgr.Solárová, a spol./
Paletko /PaedDr. Mankovecká V./
ABC farieb //Mgr.Prešinská L./
FS Furmani / Mgr. M. Hlavatý PhD./
Hip-Hop
/Mgr. Halmová A./
TS EIJA I,II,III,IV,V,VI / Bc. Sýkorová E a spol./
DFS Borinka st. /Mgr. M. Hlavatý, PhD./
DFS Borinka ml. /Mgr.Katarína Hudáková/
Ľudová hudba /E.Sitár /
Klub mladých Madhouse I,II.(Bc. Dana Raganová)
Divadelný klub Teatro Moliér / Rastislav Dvorák/
Divadelníček / Trokšiarová V./
Klub DH
/ Mgr.L.Prešinská/
(275)

2

20

6. Oblasť telovýchovy a športu:
Stolný tenis /PaedDr. A. Mrázová /
Karate I,II /Mgr. Halmová A./
Žabky I.,II,III /Mgr. Valentová J./
Karate I/ Vlček J./
Šerm TORMENTA /Ing.M.Kujovský/
Šerm SATYROS /Ivan Dobrotka./
Šach /Zelovič F./
Futbal I,II /Mgr.Fógl R.,M. Michlík/
Hokej I.,II. / Kleina J, Bc.P. Klobúčnik/
Basketbal
/ Mgr. P. Zákopčan /
Strelecký /Mgr.A. Maškinová/
Capoeira / M.Babjak/
Mažoretky MŠ I.,II. /Dominika Sýkorová, Mária Fintová/
Mažoretky I.,II / Ing.Alžbeta Martišková/
Mama club -Fit /Bc.M. Morvaiová/
Športová gymnastika/ Mgr.S. Smetanová/
Mažoretky H
/ Mgr.S. Smetanová/
Plavecká škola
/ Mgr.S.Smetanová/
(315)

24

Všetky spomenuté ZÚ pracovali podľa schválených výchovných programov s dôrazom na
ich špecifiká. Toto isté členenie sa uskutočnilo i pri vykazovaní štatistických údajov pre
príležitostnú činnosť 15-01. V školskom roku 2015/2016 dochádzalo k pohybom členskej
základne v jednotlivých ZÚ.
V záujmových útvaroch sa pracovalo podľa výchovného programu schváleného 1.
septembra 2013 s dodatkami v zmysle platnej legislatívy. Výchovný program zohľadňuje
výchovné štandardy určené pre CVČ. Tematickými oblasťami výchovy sú: spoločenskovedná, pracovno-technická, prírodovedno - environmentálna, esteticko-kultúrna,
telovýchovy a športu.
V rámci VP sme uplatňovali hierarchiu cieľov:
a/ spoločenské ciele - rozvíjať osobnosť, formovať mravné vedomie
b/ inštitucionálne ciele - ktoré reprezentovali požiadavky nášho zriaďovateľa Mesta
Nitry
c/ špecifické ciele predstavovali konkrétnu záujmovú činnosť.
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Prehľadná tabuľka záujmových útvarov v školskom roku 2015/2016

Zameranie –oblasť

jazykov
spoločenských vied
prírodných vied
pracovno-technická
esteticko - kultúrna
telovýchovy a športu

Spolu:

Počet
záujmových
útvarov
5
12
4
2
20
24

Počet členov v ZÚ
navštevujúcich CVČ

-

-

37
120
46
8
275
315

67

801

Príležitostná záujmová činnosť pozostávala z týchto výchovných činností:
 Organizovanie predmetových olympiád, postupových súťaží
vyhlasovaných MŠ VV a Š SR
 Organizovanie miestnych podujatí pre deti a mládež
 Organizovanie celomestského projektu prevencie drogových závislostí
pod názvom „ Vyber si správne“
 Činnosť a aktivity žiackeho parlamentu
 Spoluúčasť na podujatiach organizovaných Mestom Nitra
 Prázdninová činnosť

V rámci príležitostnej výchovnej činnosti: ( podujatia, cyklické programy, súťaže…)
a/ Počet podujatí 225 s účasťou 11.725 je uvádzaný z oblasti príležitostnej výchovnej
činnosti. Príležitostnej činnosti sa okrem verejnosti, detí a mládeže
mesta a regiónu zúčastňovali aj naši členovia krúžkov, klubov a súborov.
b/ Vo veľkej miere sme sa venovali reprezentácii súborov a klubov na podujatiach
iných organizátorov v rámci mesta, kraja, Slovenska a zahraničia. Zaznamenali sme 118
vystúpení s počtom účinkujúcich 1. 561. V školskom roku sa niektoré ZÚ zapojili
do súťaží celkom v počte..... (Bližšie informácie o súťažiach v prílohe ).
c/ Aktivity žiackeho parlamentu boli zamerané pre vekovú kategóriu detí a mládeže
MŠ, ZŠ. Členovia žiackeho parlamentu boli v zložení od 12 do 15 rokov. S počtom
členov do 15 žiakov ZŠ mesta Nitry. Tematickými oblasťami aktivít v zmysle nášho
výchovného programu boli oblasti –vzdelávacia,
spoločensko-vedná, športová, esteticko-kultúrna .
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d/Prázdninová činnosťLetné tábory júl a august 2016 –10 turnusov MsDT s počtom detí 285
Turnusy: Slniečko , Hopsasa, Radostníček, Bambuľkovo I.,II, Kamaráti, Vševedko,
Štvorlístok, Motýlik I.,II
Turnusy sa uskutočňovali v hlavnej budove a dva turnusy v elokovanom pracovisku
CVČ –Chrenová,Topoľová č.1.
Dva turnusy letnej výtvarnej školy mladých výtvarníkov počtom ... . Letná škola
mažoretiek dva turnusy s počtom......., letná škola papierový modelár-kúzelník s počtom...
Reprezentácia ZÚ a súborov doma i v zahraničí
Neodmysliteľnou činnosťou v CVČ je reprezentácia a vystúpenia na verejnosti našich
súborov a tanečných skupín.

 Prezentácia záujmových útvarov –súborov
Neodmysliteľnou činnosťou v CVČ je reprezentácia a vystúpenia na verejnosti našich
súborov a tanečných skupín.
DFS Borinka a FS Furmani –
FS Furmani 4.7. 2016 – vystúpenie v rámci festivalu Slavika Fest
a Dní Nitranov
- 25
FS Furmani
5.8. - 7. 8. 2016 Báčsky Petrovec -Slovenské
národné slávnosti
10
FS Furmani 20.8. – 29.8.2016
účasť na medzinárodnom folk. festivale v Poľsku Cieszyn
účasť– 28,
ĽH Furmani
a Dní Nitranov
Mažoretky I.NIMA
6.8. 2016
15-17.7. 2016

4 vystúpenia

4.7. 2016 - vystúpenie v rámci festivalu Slavika Fest
7
Otvorenie medzinárodnej súťaže v triatlone
Taliansko - Livigno festival dychov. hudieb

Piešťany
účasť 8
účasť 4

1.7 - 3.7. 2016
VII. ročník ME Levice
vo výrazovom tanci - tri vekové kategórie
účasť 20

TS Eija

Vystúpenie Klokočinský jarmok

27.8. 2016
Propagácia zariadenia CVČ na verejnosti . Vystúpenie súborov, ZÚ, zábavné hry pre
verejnosť
- účasť 87
Sústredenia:
FS Furmani

–

ĽH Furmani -

18,19. 8. 2016

20

18,19.8. 2016

7

5

DFS Borinôčka ,Lienky

17.8.

TS Eija

25.8. - 29.8. 2016

30

ZÚ karate Torashiro

25.8.

16

2016

39

2016

Sústredenia sa uskutočňovali v hlavnej budove CVČ,Štefánikova č.63 a elokovaných
pracoviskách nášho zariadenia.

Prehľadná tabuľka letnej činnosti 2016 :
Mestské tábory

Letné školy
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6
85

Počet častníkov:285

Reprezentácia v
zahraničí
3
42

Sústredenia
5
112

Podujatia a
vystúpenia
4
40 + 87

Údaje o zamestnancoch školského zariadenia :
Údaje o počte interných pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu
Por. č.

Aprobácia

Úväzok v %

Kariérový
stupeň

1

Učiteľstvo hudobnodramatického umenia

100%

PZ- samostatný

2

VŠ +DPŠ

100%

PZ –samostatný

3

S j+Hv

100,00%

PZ s II. atestácou

4

Vv+Dejepis

60,00%

PZ - samostatný

5

Záhradná architektúra+DPŠ

100,00%

PZ - samostatný

6

Bio+psych.+ Pg

100,00%

PZ s I. atestácou

7

P g+R j

80,00%

PZ -samostatný

8

R j-dejepis

100,00%

PZ - samostatný

9

S j+Vv

100,00%

PZ - samostatný

10.

Tv+výchova k občianstvu 100,00%

začínajúci

11

Bakalárske – tanečná a dramatizácia

100,00% od
21.1.2016 -RD

PZ - samostatný

12

Sj+OV

100,00%

PZ - samostatný
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Riadiaci zamestnanci:
Funkčné zaradenie
riaditeľka CVČ
zástup. riaditeľky

Kariérový stupeň
VPZ s I. atestáciou
VPZ s I. atestáciou

Ukončené vzdelanie VPZ
Funkčné inovačné 02.04.2012
Funkčné inovačné 02.04.2012

Zoznam nepedagogických zamestnancov v trvalom pracovnom pomere:
Por. č.

Pracovné zaradenie

Úväzok v %

1

Hospodárka,účtovníčka

100,00%

2

Administratívna zamest.

100,00%

3

informátorka

60,00%

4

upratovačka

100,00%

5

údržbár,kurič,vodič

100,00%

6

upratovačka

100,00%

7

informátorka

50,00%

K napĺňaniu výchovno-vzdelávacej činnosti napomáhali externí zamestnanci na dohodu o
pracovnej činnosti a jeden zamestnanec na úseku nepedagogických zamestnancov.
Významný podiel vo výchovnom procese zastávali 7 dobrovoľníci.

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
Zamestnanci CVČ sa zúčastňujú na kontinuálnom vzdelávaní nasledovne:
Mgr.Simona Smetanová - ukončenie adaptačného vzdelávania 17.6.2016.
Ing. Zuzana Jakubíková - kontinuálne vzdelávanie – aktualizačné
– ukončenie
september 2015.
Mgr. Zuzana Solárová - kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
- ukončenie
október 2015.
Zamestnanci sa zúčastňujú odborných kurzov, seminárov a školení v ich odbornej oblasti
s prihliadnutím na špecificifickosť a dopĺňanie profesijných kompetencií. Z absolvovaných
školení a kurzov účastníci získali i potvrdenia.
V rámci celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti kontinuálneho
vzdelávania s možnosťou získania kreditov pociťujeme (nedostatočnú ponuku) vzdelávacích
programov a školení pre vychovávateľov v CVČ zo strany akreditovaných vzdelávacích
inštitúcií.
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Aktivity a prezentácia CVČ na verejnosti:
Reprezentácia CVČ Domino v šk. roku 2015/2016
Z podujatí treba vyzdvihnúť úspešné súťaže :
 v cudzích jazykoch (Song, Story a Englisch drama)
 Galaprogram "Vianočné zvonky"
 Cestujeme históriou "Veľká Morava"- téma
 Európa v škole –postupová súťaž
 Scrabble – súťaž pre žiakov ZŠ,gymnázií
 Slávik Slovenska – postupová súťaž
 Zvyky na Kvetnú nedeľu s vynášaním Moreny
 Fašiangová tancovačka (Deti -rodičom- folklórne súbory)
 Súťaže s dopravnou tematikou
 Na bicykli bezpečne – postupová súťaž
 Výtvarné a literárne súťaže – vlastná autorská tvorba Svet fantázie, Svet patrí mladým
 Nitra moje mesto
 Rozprávkové vretienko
 7 kľúčov od pokladu
 Súťaže v aranžovaní rastlín a kvetov
 Športové súťaže
 Prehliadka plastových a papierových modelov
 Srdiečko z lásky 2 galaprogramy k záveru školského roku pre rodičov a verejnosť
 Podujatia organizované v spolupráci s mestom
Osobitne treba spomenúť podujatia uskutočňované pre deti a mládež
z marginalizovaného prostredia a rómske deti v spolupráci so ZŠ Krčméryho,
Śčasného, ZŠ s MŠ Novozámocká, - Orechov dvor.
Na týchto podujatiach sme oslovili : Krízové centrum Slniečko, Dom sv. Lujzy, Sociálnu
ubytovňu v Nitre, Osobitnú školu internátnu v Nitre, Osobitnú školu –Mudroňova ul. v Nitre
Podujatia :
 5D ( Daruj darček deťom z detského domova )
4.12. 2015
 Chránime si prírodu ZŠ Krčméryho
15.,16. 3. 2016
 Jarné aranžovanie kvetín pre telesne postihnuté deti
22. 3. 2016
 Dvoj boj pri príležitosti medzinárodného dňa rómov - tretí
ročník
8. 4. 2016
 MDD pre deti z Orechovho dvora
1. 6. 2016

8

 Úspechy zájmových útvarov a ich členov v súťažiach:
63 ZÚ , súborov a klubov pracovalo počas školského roka, kde hlavným zameraním bolo
neformálne vzdelávanie. Z tohoto množstva ZÚ sú také, ktoré dosiahli vynikajíce úspechy,
ktorými prezentovali nielen naše zariadenie a mesto ale aj Slovensko a zahraničie.
Medzi najúspešnejšie patria:

ZÚ výtvarný – vedúca Mgr. Lenka Prešinská
Medzinárodná detská výstava Lidice 2016
Kristína Sečkárová
Karolína Tóthová

MŠ Stefánikova
ZŠ sv. Gorazda a Benedikta

čestné uznanie
čestné uznanie

Tatranská galéria v Poprade výstava ANJEL VIANOC 2015
Cena za kolekcie – keramický anjel
Lenka Smolková
Lristína Sečkárová
Karolína Tóthová
Lucia Krajňáková
Ema Krajňáková
Linda Vargová

MŠ Alekšince
MŠ Stefánikova
ZŠ sv. Gorazda a Benedikta
MŠ Stiavnická
ZŠ Fatranská
ZŠ Fatranská

DFS Borinka – vedúca Mgr. Katarína Hudáková
Krajská súťaž DFS – detského hudobného folklóru
Katarína Pekárová
Barbora Kviatkovská
Seana Gális
Lilien Piliarová
Gréta Matušková
Zuzana Kviatkovská
Laura Švardová
Lucia Lidiková

zlaté pásmo

ZŠ sv. Gorazda a Benedikta
ZŠ sv. Gorazda a Benedikta
ZŠ Kniežaťa Pribinu
ZŠ Na Hôrke
ZŠ Nábrežie Mládeže
ZŠ sv. Gorazda a Benedikta
ZŠ Nábrežie Mládeže
ZŠ Nábrežie Mládeže

DFS Borinka – vedúca Mgr. Katarína Hudáková
Celoslovenská súťaž - sólistka– detského hudobného folklóru zlaté
pásmo
Katarína Pekárová
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DFS Borinka – vedúci Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
Krajská súťaž – detského hudobného folklóru
Nina Repaská
Viktória Bečková
Eliška Lenická
Alexandra Kačicová
Ema Drábeková
Tereza Ďurková
Kristína Lidiková
Karolína Ivančíková
Sára Šlosárová

zlaté pásmo

Gymnázium Golianova
ZŠ Ivánka pri Nitre
ZŠ Na Hôrke 30
Gymnázium Golianova
ZŠ Na Hôrke
ZŠ sv. Marka
ZŠ Nábrežie Mládeže
ZŠ Veľké Zálužie
ZŠ Beethovenova

DFS Borinka – vedúci Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
Celoslovenská súťaž detského hudobného folklóru

zlaté pásmo

Fólklórne súbory – ľudová hudba – vedúci Erik Sitár
Krajská súťaž ľudových hudieb Celoslovenské kolo bude organizované v novembri 2016
Šimon Sajko
Matúš Július Šatura
Ján Šabík
Andrej Garaj
Mário Pavel
Lucia Kviatkovská
Michal Slamka

zlaté pásmo

Hotelová akadémia
SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Súkromné konzervatórium H.Madariovej

Tanečná skupina EIJA – vedúca Bc. Erika Sýkorová a inštruktorky
Kategória TS – HVK – ešte postup na ME - 1. - 3. 7. Levice
Mia Fest Bratislava
10. 11. 2015
1. miesto
Move On Žilina
29. 11. 2015
2. miesto
Pohyb bez bariér Bratislava
9. 4. 2016
2. miesto
Showtime Levice nominačná súťaž na ME
30. 4. - 1. 5. 2016 - 2 skup. dve prvé miesta
Ema Michalíková
Patrícia Horváthová
Barbora Bečková
Michaela Brathová
Zuzana Šmidová
Kristína Seidlová
Kristína Vargová

Obchodná akadémia
SPÚ Nitra
Gymnázium Golianova
Spojená škola
Gymnázium Párovská
Spojená škola
Stredná zdravotnícka škola

Kategória TS – JVK – ešte postup na ME - 1. - 3. 7. 2016 Levice
ESDU Dance Star 2016 Piešťany 2016 12. - 13. 6. 2016 - 3. skup. 4. a 2. a 2. miesto
Pohyb bez bariér Bratislava
9. 4. 2016 – 3. skup. 4. a 2. a 3.miesto
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Showtime Levice nominačná súťaž na ME 30. 4. - 1. 5. 2016 - 3 skup. 1. a dve druhé miesta
STO D IDO Bratislava Slov.pohár
14. 5. 2016 – 1.skup . 5. miesto
Pribina dance cup Nitra
ESDU Dance Star Poreč - už ME

15. 5. 2016 - 3.skup. 1.,2. a 3. miesto
25. 5. - 30. 5. 2016 5.6. a 3.miesto

Jesssica Vanesa Tayor
Barbora Baráthová
Lea Janovská
Michaela Lužbetáková
Patrícia Hudecová
Lenka Križanová

Gymnázium Cyrila a Metoda
Spojená škola
Športové gymnázium
ZŠ Topoľová
Spojená škola

Dagmar Trabalíková
Kristína Giertlová
Tímea Výberčicová
Monika Nagyová
Sofia Čelešová
Ľubica Némethová
Nicol Magdinová
Nikola Suchá
Nikola Babuliaková
Zuzana Vargová
Katarína Krajčírová
Viktória Foltýsová
Simona Bilková

ZŠ Nábrežie Mládeže
ZŠ Škultétyho
ZŠ Beethovenova
Súkrommá stredná umelecká škola Nittra
Gymnázium sv. J. Kalazanského
ZŠ Nábrežie Mládeže
Gymnázium sv. J. Kalazanského
ZŠ Močenok
ZŠ Cabajská
Gymnázium sv. J. Kalazanského
Gymnázium sv. J. Kalazanského
ZŠ Cabajská
ZŠ Močenok

Kategória TS – DVK-repre. - ešte postup na ME - 1. - 3. 7. Levice
ESDU Dance Star 2016 Piešťany 2016
12. - 13. 6. 2016 - 2. miesto
Pohyb bez bariér Bratislava
9. 4. 2016 –
4. miesto
Showtime Levice nominačná súťaž na ME 30. 4. - 1. 5. 2016 – 1. miesto
Pribina dance cup Nitra
15. 5. 2016-3.skup. 2. miesto
Ema Brachňáková
Silvia Klenková
Nela Furková
Martin Požgaj
Rebeka Bereczová
Viktória Mihálková
Paula Motyčiaková

ZŠ Topoľová
ZŠ Topoľová
Gymnázium Párovská
ZŠ Branč
ZŠ Kniežaťa Pribinu
ZŠ Kniežaťa Pribinu
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Tanečná skupina MADHOUSE – vedúca Mgr. Dana Raganová
Move On Žilina
5. miesto formácia
Pohár akadémie Tanca – Nitra
2. miesto formácia
Dance star Slovakia – Piešťany
3. miesto
formácia
Dance star Slovakia – Piešťany postup na majstrovstvá Európy 2. miesto
duo
Pribina dance cup - Nitra
2. miesto
formácia
Zoja Vranová
Kristína Šranková
Andrea Baková
Barbara Belanová
Lucia Homolová

Hotelová akadémia
Obchodná akadémia
pracujúca
SPÚ Nitra
Spojená škola

formácia
formácia + duo
formácia
formácia
formácia + duo

ZÚ karate – vedúca Mgr. Andrea Halmová
Zita Bakayová

ZŠ Beethovenova

1.miesto Bratislavský pohár mládeže 1. kolo (Viničné)
1.miesto Bratislavský pohár mládeže 2. kolo (Viničné)
1. miesto Bratislavský pohár mládeže 3. kolo (Viničné)
2. miesto Západoslovenský pohár
1. kolo (Žitavany)
2. miesto Grand Prix Žilina (Žilina)
2. miesto Grand Prix Slovakia Bratislava)
2. miesto Kachican Cup (Nitra)
3. miesto Slovenský pohár 1. kolo (Galanta)

Natália Vargová

ZŠ Na Hôrke

1. miesto Bratislavský pohár mládeže 1. kolo (Viničné)
2. miesto Bratislavský pohár mládeže 2. kolo (Viničné)
3. miesto Hungarian Tatami Cup (Budapešť)
3. miesto Kachican Cup (Nitra)

Peter Vereš

ZŠ Na Hôrke

1. miesto Bratislavský pohár mládeže 2. kolo (Viničné)
1. miesto Bratislavský pohár mládeže 3. kolo (Viničné)
2. miesto Grand Prix (Hradec Králové)
2. miesto Grand Prix Žilina (Žilina)
3. miesto Slovenský pohár
2. kolo (Myjava)

Adam Pindiak

ZŠ Na Hôrke

1.miesto Bratislavský pohár mládeže 1. kolo (Viničné)
2.miesto Kachican Cup (Nitra)
2.miesto Bratislavský pohár mládeže 2. kolo (Viničné)
1.miesto Bratislavský pohár mládeže 3. kolo (Viničné)
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ZÚ šach – vedúci František Zelovič
Šimon Matej Vereš

ZŠ Benkova

1. miesto semifinále GPX západná škupina (Dubnica)
1. miesto O Pohár viceprimátora Nitry
1. miesto GPX Žochársky šachový turnaj mládeže (Topoľčany)

Kamil Belica

ZŠ Cabajská

1. miesto Detský šachový turnaj (Malacky)
1. miesto Medzinárodný žiacky turnaj (Lysá nad Makytou)

Patrik Kuna
1. miesto

ZŠ sv. Gorazda a Benedikta
Mikulášsky šachový turnaj (Dvory nad Žitavou)

ZÚ plastový modelár – Mgr. Martin Mikuláš
Majstrovstvá okresu plastových modelov Nitra
1. miesto Matúš Mikuláš - technika
ZŠ Cabajská
1. miesto Peter Brezina – ostatné modely, mimoriadna cena SPŠ elektrotechnická
1. miesto Dominika Vnuková – lietadlá kat. A
ZŠ Benkova
1. miesto Juraj Zemánek – lietadlá kat. B
ZŠ Nábrežie Mládeže

Ďalšie formy propagácie na verejnosti:









aktívna webová stránka,
pravidelné príspevky do médií,
natáčanie krúžkovej činnosti s regionálnými televíziami,
výroba plagátov, letáčikov, pútačov a ich distribúcia do škôl a inštitúcií,
organizovanie a realizovanie podujatí pre školy v školách a v CVČ,
informačné tabule k výchovnej činnosti v interiéroch a exteriéroch nášho zariadenia,
ankety, dotazníky počas letných prázdnin
týždeň otvorených dverí s propagáciou pravidelnej záujmovej činnosti
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Údaje o projektoch , do ktorých sa CVČ zapojilo:
Centrum voľného času Domino sa každým rokom aktívne zapája do tvorby a realizácii
projektov. Reagujeme na výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitry, Nitrianskej
komunitnej nadácie a iných nadácii. Úspešné projekty sú orientované na podporu výchovných
aktivít v oblasti kultúry, spoločenskej výchovy , environmentálnej výchovy a športu.
Spolu podaných 7 projektov.

Projekty školský rok 2015 – 2016
Názov projektu

inštitúcia

Balíček súťaží a hier
pre rómske deti

Mesto Nitra

Šaráda 2015

Mesto Nitra

Preventívny program pre ZŠ
„Vyber si správne“

Mesto Nitra

„Keď sme po poli chodili“

schválený

neschválený

250,- €

neschválený
200,- €

Nitriansky samosprávny kraj 500,-€

30. výročie DFS Borinka

Mesto Nitra

1 000,-€

Nitra Moje mesto

Mesto Nitra

300,- €

Nová klubovňa pre deti /uč.pomôcky/ Raiffeisen bank
neschválený
___________________________________________________________________________

Spolu podaných:

7 projektov

5 úspešných

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou
inšpekciou
V hodnotiacom školskom roku 2015 /2016 nebola uskutočnená. Na základe ich výzvy sme
zverejnili pre nich údaje o počte ZÚ , rozvrh hodín ZČ a miestach , kde sa pravidelná činnosť
uskutočňuje.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
z pohľadu vlastného hodnotenia:
Budova v centre mesta - CVČ Štefánikova 63

Generálna oprava budovy v roku 2008/2009. Kolaudácia bola 4. júna 2009.
Rekonštrukcia bola hlbokého zamerania exteriéru a interiéru budovy. Napr. elektroinštalácia,
rekonštrukcia strechy, nové okná, javiska, podlahy, sociálne zariadenia, učebne, zväčšenie
plôch , úprava učební a pod. Finančné prostriedky a projektovú dokumentáciu
zabezpečovalo Mesto Nitra. Stav budovy spĺňa požiadavky súčasného štandardu. Je
vybudovaný bezbariérový vstup pre imobilných účastníkov – záujemcov o naše aktivity.
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Z učebných pomôcok vzniká potreba doplnenia:
Hudobné nástroje, športové náčinia, hry zamerané na exteriér a interiér v rámci letných
táborov.
Za budovou sa nachádza asfaltové ihrisko, ktoré je nefunkčné, nespĺňa požiadavky
bezpečnosti. Nevyhovujúci povrch a mantinely. Tribúna a priestory pod tribúnou sú
zvlhnuté a opadáva omietka. Je porušená statika tribúny. Široká verejnosť má záujem o
zabezpečenie prevádzky tohto objektu,
zvýšila by sa členská základňa záujmových útvarov a taktiež početnosť športových podujatí,
o ktoré majú deti a mládež záujem.
Budova CVČ Chrenová, Topoľová č. 1 – elokované pracovisko
V septembri 2006 odovzdaná po komplexnej rekonštrukcii do užívania na
na mimoškolskú činnosť spolu s vybavením mobiliáru.
Budova CVČ Na Hôrke 30, elokované pracovisko
Budova je v správcovstve Službytu s.r.o. Naše zariadenie je prevádzkované formou zmluvy
o výpožičke so spomenutým subjektom. Priestory tvoria kancelária pre dvoch pedagogických
zamestnancov, malá telocvičňa a jedna učebňa. Sociálne zariadenie pre dievčatá a chlapcov.
Priestory sú vyhovujúce pre výchovnú činnosť v oblasti príležitostnej činnosti – podujatia,
súťaže, kde využívame aj exteriér –trávnaté plochy, ihriská. V pravidelnej záujmovej
činnosti, kde v školskom roku 2015/2016 navštevovalo spomenutú výchovnú činnosť 85 detí
prevažne zo sídliska Klokočina. I naďalej chceme posilniť výchovnú činnosť v tomto objekte.
Budova Klubu turistiky na Zobori, Morušova č. 2
Uznesením MZ č.304/2015 zo dňa 10.9. 2015 sa rozhodlo o odňatí správcovstva spomenutej
nehnuteľnosti. S účinnosťou odo dňa 29.10.2015.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
zariadenia Správa o hospodárení – príloha č.1
Centrum voľného času ako rozpočtová organizácia dopĺňa svoj rozpočet aj vlastnou
príjmovou časťou, ktorá je zahrnutá v rozpočte na kalendárny rok ( tú tvoria poplatky za
čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú členovi ZČ, prenájmy, projekty ) .
Činnosť v ZÚ je obohatená finančnými príspevkami z 2% právnických alebo fyzických
osôb.

Koncepčný zámer CVČ , Štefánikova trieda 63 - vyhodnotenie

Dlhodobé ciele :

 Udržanie a zvyšovanie členskej základne ZÚ.
 Uskutočňovanie kvalitných a atraktívnych podujatí pre cieľovú oblasť deti a mládež.
 Vytváranie priestoru pre nové, zaujímavé voľno časové aktivity podľa dopytu
verejnosti. Získavanie externistov- odborníkov, dobrovoľníkov
 Pokračovanie kvalitnej prázdninovej činnosti.
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 Úspešné vystupovanie a reprezentácia na verejnosti.
Jedným z hlavných cieľov koncepčného zámeru zariadenia zostáva udržanie
členskej základne . Získaním interného zamestnanca –pedagóga so športovým zameraním
s cieľom rozšírenia počtu detí v ZÚ -športová gymnastika, plávanie, mažoretky. Ponuka
kvalitných podujatí, práca na propagácii zariadenia, tvorba a realizácia projektov
vyhlasovaných štátnymi inštitúciami a nadáciami. Atraktívne podujatia a činnosť
záujmových útvarov a ich propagácia na verejnosti prostredníctvom médií.
Vytváranie priestoru na zakladanie nových záujmových krúžkov a klubov aj
v priebehu školského roka, získavať kvalitných externistov k výchovnej činnosti.
Výchovné aktivity viesť vo zvýšenej forme na zážitkovú, uvoľnenú a bezprostrednú
atmosféru čím dávať priestor každému dieťaťu zažiť úspech, pochvalu a sebarealizáciu.
Upriamovať pozornosť aj najmladšej vekovej kategórii detí –predškolský vek.
Pravidelná záujmová činnosť je stále prioritou a taktiež spolupráca s Mestom Nitra na
podujatiach vyhlasovaných Mestom. Prázdninová činnosť zastáva i naďalej veľmi dôležité
miesto, čím vzniká priestor k osloveniu poslucháčov k získaniu novej členskej základne
detí v pravidelnej záujmovej činnosti. Členov záujmových útvarov dostatočne motivovať
k reprezentácii na verejnosti, súťažiach, podujatiach.
CVČ je ústretové k spolupráci s deťmi a mládežou zdravotne postihnutou
a sociálne znevýhodnenou . Spolupracuje s inštitúciami , nadáciami a OZ , pracujúcimi
s touto populáciou.
Tvorba a realizácia projektov a získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom akcií
prenájmov sa odzrkadľuje v správe o hospodárení.
Na získavanie sponzorských príspevkov a darov na príležitostnú a pravidelnú činnosť tiež
prispieva spolupráca ZRPD a Rada školského zariadenia. Ako občianske združenie ZRPD
sme získavali 2% daní od fyzických a právnických osôb, čo skvalitnilo úroveň pravidelnej
a príležitostnej výchovnej činnosti.
V rámci koncepčného rozvoja i naďalej zostáva realizácia príležitostných podujatí,
práca s deťmi a mládežou na miestnej úrovni, práca s dobrovoľníkmi a samozrejme
práca v oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality, práca v oblasti
dopravnej výchovy, environmentálnej výchovy a metodicko-odborná činnosť v oblasti
voľno časových aktivít smerom k pedagógom ZŠ, SŠ i študentom UKF Nitra( ako
cvičného zariadenia ) i k občianskym združeniam pracujúcich s deťmi a mládežou.
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Swot analýza výsledkov školského zariadenia CVČ , Štefánikova tr.63
Swot analýza
k 30.8.2016
SILNÉ STRÁNKY
- Široký záber výchovnej činnosti zariadenia,
kvalitná výchovná činnosť interných a
externých zamestnancov
- vzájomná spolupráca pedagógov a vzájomná
ústretovosť
- flexibilita, originalita a samostatnosť
pedagógov pri
práci vo výchovno – vzdelávacom procese
- referencia spokojnosti zo strany verejnosti
(pozitivna spätná väzba)
- imidž a dobré meno zariadenia
- dobrá spolupráca so školami, zriaďovateľom
s predstaviteľmi štátnej správy a úzermnej
samosprávy a ďalšími subjektmi
- prezentácia práce detí, mládeže, ako aj
padagógov na
verejnosti a na podujatiach mesta Nitry a
okolia- propagácia činnosti zariadenia
- vyhovujúce pracovné prostredie čo do priestoru,
ale aj úrovňou estetického vybavenia
- dobrá klíma na pracovisku, tímová práca pedag.
zamestnancov
- strategická poloha školského zariadenia ,
vyhovujúca
nielen pravidelným návštevníkom ale aj
účastníkom podujatí z ragiónu
- vytvorený bezbariérový vstup pre imobilných
návštevníkov zariadenia
- realizácia cyklických seminárov pre ZŠ
v oblasti
drogovej prevencie a prevencie kriminality
- úspešnosť ZÚ na súťažiach
- kvalitná realizácia prázdninovej činnosti,
narastajúci záujem verejnosti
PRÍLEŽITOSTI
- v maximálnej miere využiť možnosti
ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania a
podpora zo strany vedenia
- projekty, granty,silný sponzor
- využitie všetkých možností na propagáciu
činností v médiách a TV
- získavanie darcov o poukázaní sumy do výšky
2% dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby

SILNÉ STRÁNKY
- Široký záber výchovnej činnosti zariadenia,
kvalitná výchovná činnosť interných a
externých zamestnancov
- vzájomná spolupráca pedagógov a vzájomná
ústretovosť
- flexibilita, originalita a samostatnosť
pedagógov pri
práci vo výchovno – vzdelávacom procese
- referencia spokojnosti zo strany verejnosti
(pozitivna spätná väzba)
- imidž a dobré meno zariadenia
- dobrá spolupráca so školami, zriaďovateľom
s predstaviteľmi štátnej správy a úzermnej
samosprávy a ďalšími subjektmi
- prezentácia práce detí, mládeže, ako aj
padagógov na
verejnosti a na podujatiach mesta Nitry a
okolia- propagácia činnosti zariadenia
- vyhovujúce pracovné prostredie čo do priestoru,
ale aj úrovňou estetického vybavenia
- dobrá klíma na pracovisku, tímová práca pedag.
zamestnancov
- strategická poloha školského zariadenia ,
vyhovujúca
nielen pravidelným návštevníkom ale aj
účastníkom podujatí z ragiónu
- vytvorený bezbariérový vstup pre imobilných
návštevníkov zariadenia
- realizácia cyklických seminárov pre ZŠ
v oblasti
drogovej prevencie a prevencie kriminality
- úspešnosť ZÚ na súťažiach
- kvalitná realizácia prázdninovej činnosti,
narastajúci záujem verejnosti
PRÍLEŽITOSTI
- v maximálnej miere využiť možnosti
ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania a
podpora zo strany vedenia
- projekty, granty,silný sponzor
- využitie všetkých možností na propagáciu
činností v médiách a TV
- získavanie darcov o poukázaní sumy do výšky
2% dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby
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Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti,
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy zlepšiť vrátane návrhov
opatrení
Dobré výsledky zaznamenávame:

reprezentácia záujmových útvarov a klubov / moderné tance, folklór ,karate, šach
výtvarná činnosť,mažoretky.../

kvalitná práca pri organizovaní mestských detských táborov, prázdninovej činnosti

dobrá spolupráca pri organizovaní podujatí s Mestom Nitra a Okresným školským
úradom v Nitre

záujem škôl a verejnosti o tradičné podujatia určené deťom a mládeži
Nedostatky:
 Nefunkčnosť štadióna za budovou CVČ, neumožňuje rozvoj športových aktivít, čo
ochudobňuje početnosť členskej základne v pravidelnej záujmovej športovej činnosti,
(neestetické prostredie v centre mesta a chátranie športového objektu).

Výsledky úspešnosti zariadenia pri príprave na výkon povolania
.V rámci dostupných informácii o členoch záujmových útvarov a klubov môžeme
konštatovať, že naozaj vyhranené osobnosti o konkrétnu oblasť mimoškolskej
záujmovej činnosti naďalej pokračujú v tejto činnosti, poprípade sa stala podnetom k ich
ďalšej profesijnej orientácii. Napr. bývalí členovia ZÚ v oblasti modelárstva
sú našimi externými zamestnancami, pokračujú v súťažiach ako dospelí / napr. šach,
plastový modelár/.
Vo folklórnom tanci a speve prechádzajú do vysokoškolských súborov Ponitranu, Zobora
a súborov iných okresov a krajov – do súborov v mieste ich bydliska. Absolventi
niekoľkých ročníkov výtvarných krúžkov študujú umelecké odbory , pracujú ako
výtvarníci v bábkovom divadle.
Veľa našich bývalých členov ZÚ vo svojej osobnej profesionálnej orientácii boli
ovplyvnení dlhoročnou činnosťou u nás. Z našich členov ZÚ sa stávajú externí
zamestnanci a zároveň si vychovávame budúcich našich interných
zamestnancov.( Erik Sitár, Dominika Ďurčová....).
Je skutočnosťou, že už tretia generácia Nitranov (v niektorých rodinách) pokračuje v
aktivitách, ktoré pripravuje CVČ . Vytvorenie spoločenskej nutnosti a existencie
nášho zariadenia je našou prioritou.
Schválené pedagogickou radou dňa: 05. 09. 2016.
Prílohy:
Správa o hospodárení – príloha č. 1
PaedDr. Viktória Mankovecká
riaditeľka CVČ
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