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a) Základné identifikačné údaje  

 
1. Názov zariadenia:   Centrum voľného času Spektrum, 

                                                                       Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza 

2. Adresa zariadenia:  Ul. K. Novackého 14 

Prievidza 

3. Telefónne a faxové čísla: 46/543 24 70 

4. Internetová a elektronická adresa: www.cvcpd.sk 

                   cvcprievidza@gmail.com 

5. Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Prievidza 

     Nám.  slobody 14, Prievidza 

6. Mená vedúcich zamestnancov zariadenia: 

Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ 

Mgr. Katarína Sokolová – zástupkyňa riaditeľky CVČ 

 

 

7. Údaje o rade školy a poradných orgánoch zariadenia: 

 

 

Rada školy: 

 Marta Andrisová – predseda Rady školy 

 Eliška Hrbíková – členka za pedagogických pracovníkov 

 Ľudmila Pročková – členka za nepedagogických pracovníkov 

 Ing. Erika Hlásna – člen za rodičov 

 Ing. Elena Kubišová – člen za rodičov 

 Michal Dobiáš – poslanec 

 Ing. Ivan Vaňo – poslanec 

 Ing. Mgr. Jozef  Kobela – poslanec 

1.2. 2011 sa uskutočnila voľba nového predsedu rady, nakoľko p. Andrisová sa tejto funkcie 

vzdala. Novým predsedom sa stal Bc. Ján Mečiar. 

Mestské zastupiteľstvo delegovalo uznesením č.371/10 do Rady CVČ dvoch poslancov – Ing. 

Martina Drozda a Michala Dobiáša. 

V júni ukončili svoju činnosť v Rade CVČ Ing. Elena Kubišová a Ing. Erika Hlásna, za 

zástupcov rodičov boli do Rady zvolené: p. Janette Nemčeková a Mgr. Dagmar Šmidáková. 

 

 

Pedagogická rada: 

 Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ 

 Mgr. Katarína Sokolová – zástupkyňa riaditeľky CVČ  

 Milan Andris – vychovávateľ CVČ 

 Marta Andrisová –vychovávateľka CVČ 

 Katarína Cifríková – vychovávateľka CVČ 

 Mgr. Anna Dražová –vychovávateľka CVČ 

 Eliška Hrbíková – vychovávateľka CVČ 

 Jozefína Kačincová – vychovávateľka CVČ 

 Bc. Mečiar Ján – vychovávateľ CVČ 

 Helena Píšová – vychovávateľka CVČ 

 Mgr. Rudolf Slíž – vychovávateľ CVČ 
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b) Údaje o počte žiakov v zariadení: školský rok 2010/2011 
723 členov záujmových útvarov 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ - 

d) Údaje o počte žiakov prijatých do prvého ročníka SŠ -  

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov - 

 

f) Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2010/2011 

5 ZU - Mažoretky – TS TREND 

5 ZU - Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik 

2 ZU - Detská ľudová muzika Malý Vtáčnik 

2 ZU – Výpočtová technika /Word, Excel, Internet 

1 ZU – Počítače pre deti 

4 ZU – Enterko klub – počítače pre MŠ 

4 ZU - Anglický jazyk pre materské školy 

1 ZU - Raketový modelár 

1 ZU – Mladý modelár 

1 ZU - Fotoklub JUNIOR 

5 ZU - Strelecký 

1 ZU - Moderná gymnastika 

1 ZU - Teraristický 

1 ZU - Chovateľský 

1 ZU - Rybársky 

2 ZU - Milovníci zvierat 

2 ZU – Ping – pong klub 

1 ZU – Break dance – Základ mesta 

I ZU – Spoločenské tance 

1 ZU – Klub Chrobáčik 

1 ZU – Malá škola modelingu 

1 ZU – Florbal 

1 ZU – RC DRIVERS 

1 ZU – Športové hry 

1 ZU – Lakros 

1 ZU – POP STARS 

1 ZU – Športová škola KARATE 

1 ZU – Dramatický 

1 ZU – Anglický jazyk – začiatočníci 

I ZU – Historický šerm 

1 ZU – Country club TENESSEE 

1 ZU – Science of Dance 

 

PC klub 

Spektrum klub 

Pampúch – nízkoprahový klub 

Záujmové útvary pre dospelých: 

PC SENIOR 

SENIOR VTÁČNIK 
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

 

Počet pedagogických zamestnancov – 11 ( z toho 2 – 80% úväzok, 1 – 50% úväzok) 

Počet nepedagogických  pracovníkov – 5 

Počet externých pracovníkov na pracovnú zmluvu na dobu určitú -  11 

Dobrovoľníci - 3 

 

     Kvalifikovanosť pracovníkov: 

 

Mgr. Božena Gatialová riaditeľka vysokoškolské vzdelanie 

I. kvalifikačná skúška 

Mgr.Katarína Sokolová zástupca riaditeľa vysokoškolské vzdelanie 

I. kvalifikačná skúška 

Milan Andris oddelenie prírodovedy vysokoškolské vzdelanie 

1. kvalifikačná skúška 

Marta Andrisová oddelenie voľnej záujmovej 

a rekreačnej činnosti 

stredoškolské vzdelanie 

Mgr.Anna Dražová odd. moderného tanca 

a mažoretiek 

vysokoškolské vzdelanie 

I. kvalifikačná skúška 

Eliška Hrbíková odd. folkĺórneho tanca 

a spevu 

vysokoškolské vzdelanie 

II. kvalifikačná skúška 

Bc. Ján Mečiar oddelenie techniky bakalárske vzdelanie 

Mgr.Rudolf Slíž oddelenie TV a športu vysokoškolské vzdelanie 

Jozefína Kačincová oddelenie tech. bran. športov stredoškolské vzdelanie 

Helena Píšová odd.voľnej záuj. činnosti – 

elokované pracov.  TRNKA 

stredoškolské vzdelanie 

Bc. Katarína Cifríková projektová činnosť bakalárske vzdelanie 

 

Odbornosť vyučovania na jednotlivých ZÚ: 

všetky záujmové útvary boli vyučované odborne 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Mgr. Katarína Sokolová – vzdelávanie riadiacich pedag. zamestnancov 

                                           MPC Trenčín 

 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti  

     V školskom roku 2010/2011 v rámci tejto oblasti sme zorganizovali celkom 532 podujatí 

a celkove sa týchto podujatí zúčastnilo 19 645 účastníkov. 

Okrem toho sa zrealizovalo 472 pravidelne sa opakujúcich aktivít : MINI ZOO pre verejnosť, 

činnosť v Spektrum klube a v nízkoprahovom klube Pampúch – 5 362 účastníkov. 

 

     V šk. roku 2010/2011 rozvíjali svoju činnosť prírodovedné ZÚ zamerané na 

ekologickú a enviromentálnu výchovu. 

Deti sa v ZÚ učili poznávať rôzne druhy živočíchov, poznávať v akom prostredí žijú , 

spôsoby rozmnožovania, prijímanie potravy. Prichádzali do priameho kontaktu so živými 

živočíchmi, naučili sa ako ich správne chytiť do rúk, pozorovať ich správanie atď. 

Záujmové útvary : milovníci zvierat, chovateľský, teraristický. 
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Prírodovedné aktivity  boli zamerané na obohatenie a doplnenie školského učiva pre žiakov 

základných škôl a stredných škôl. 

Pre materské školy sa pravidelne uskutočňovala enviromentálna a ekologická výchova, kde sa 

deti z MŠ učili názvy živočíchov, ich poznávanie, kreslenie svojich obľúbených zvieratiek. 

Pre širokú verejnosť  bola zabezpečená poradenská činnosť s prehliadkou MINI ZOO. Deti 

ale aj dospelí sa prišli poradiť ako chovať doma rôzne zvieratká, určiť ich pohlavie, ako 

zriadiť chovné nádoby a pod. 

ODDELENIE REKREAČNEJ A VOĽNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI – záujmové 

útvary: počítače pre materské školy, tanečný – Science of Dance (pracoval 1. polrok) 

     Zameranie a aktivity rekreačnej a voľnej záujmovej činnosti 

PC MŠ  I., II. a ŠKD pracovali celý školský rok.  Bol zameraný na základy práce s počítačom, 

primerane k veku dieťaťa. Cieľom bolo naučiť deti pracovať s klávesnicou a myšou, 

rozoznávanie farieb, kreslenie – omaľovánky, kreslenie obrázkov podľa ročných období, 

geometrické tvary , ich používanie. 

U starších detí – ŠKD písanie číslic, abecedy, hľadanie chýb v napísanom texte, ich oprava, 

pamäťové hry na precvičovanie logického myslenia. 

Pri práci bola využívaná kombinovaná výuka – prácu v skupinkách ale aj individuálny prístup 

k jednotlivcom. 

Počas celého šk. roka pracoval aj Klub Spektrum, kde sa deti, ktoré neboli organizované v ZÚ 

stretávali pri hrách na  počítačoch a pri využívaní internetových služieb. 

LAKROS:V tomto školskom roku začal v CVČ pôsobiť úplne nový záujmový krúžok, ktorý 

vznikol v spolupráci s lakrosovým klubom LC Hammers Prievidza. Tréningy sa 

uskutočňovali vo veľkej telocvični a na ihriskách dvakrát týždenne, pod vedením Jakuba 

Štubňu. ZÚ spolu navštevovalo 17 mladých ľudí z toho 12 chlapcov a 5 dievčat. Z dôvodu, že 

išlo o úplne nový záujmový útvar sa počet jeho členov menil. Okrem pravidelných tréningov 

sa jeho členovia zúčastnili dvoch kempov: 15.3. 2011 v Prievidzi, len pre členov ZÚ a 26.-

27.3. 2011 tiež v Prievidzi sa konal Slovenský reprezentačný kemp, na ktorom tréneri z Čiech 

spolu s hráčkami z celého Slovenska zdokonaľovali lakrosovú techniku.  

FLORBAL: Náplňou krúžku bol tréning florbalu, rôznych herných situácii. Účastníci sa 

oboznámili aj s interkrosom,  indiacou a ringom.  

INTERNETOVÉ NOVINY: Redakčná rada sa stretávala 1x do týždňa v nízkoprahovom 

klube Pampúch. Okrem pravidelného stretávania sa jednotliví redaktori individuálne stretávali 

podľa potreby. Cieľom bolo vytvoriť internetové noviny o mladých a pre mladých ľudí mesta 

Prievidza. Súčasťou boli aj štyri víkendové metodicko-vzdelávacie workshopy- 3.9.2010, 15.-

16.9.2010, 9.-10.10.2010, 3.-4.12.2010. V nich sa účastníci pripravovali na prácu redaktorov 

a technikov v internetových novinách. Učili sa pracovať s internetom, grafickými 

programami, tvoriť webstránky, pracovať s fotoaparátom, písať reportáže, články do novín 

atď.  

     NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PAMPÚCH: Klub bol otvorený päťkrát v týždni, pondelok 

až piatok od 13,00 do 18,00 hod. Pri jeho prevádzke pomáhali aj mládežnícki dobrovoľníci 

CVČ. Klub ponúkal bezpečné prostredie, kde mohli mladí ľudia s nedostatkom príležitostí vo 

veku do 30 rokov anonymne, s dodržaním stanovených pravidiel tráviť svoj voľný čas 

v kruhu svojich vrstovníkov využitím rôznych voľnočasových aktivít (napr. stolný tenis, 

stolný futbal, Internet, počítačové hry, basketbal, šípky, miniplayback, scrablle, spoločenské 

hry a iné). Nízkoprahový klub navštevovalo priemerne 15 detí denne. Najviac návštevníkov 

tvorili mladí ľudia vo veku do 16 rokov, ale služby klubu využili aj stredoškoláci, 

vysokoškoláci a rodičia členov našich ZÚ.      

V školskom roku 2010/2011 pracovalo na oddelení techniky 6 záujmových útvarov 

zameraných na výpočtovú techniku a modelárstvo. Priemerne ich navštevovalo 69 detí a 11 

mládežníkov. 
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ZÁKLADY PRÁCE PRE MŠ  -deti sa naučili pracovať s počítačom a formou odborných 

programov sa zdokonaľovali v zručnostiach potrebných v prvom ročníku ZŠ. S MŠ 

spolupracujeme dlhodobo a spolupráca sa nám osvedčila. Záujem o spoluprácu zo strany MŠ 

je aj v ďalšom období.   

PC KLUB DETI A  MLÁDEŽ - ZÚ navštevujú deti ZŠ a SŠ. Zdokonaľujú sa 

v zručnostiach získaných na hodinách informatiky v škole. Pod odborným vedením využívajú 

PC hry a internet na vzdelávanie ale aj zábavu. Osvedčila sa nám forma PC klubu, ktorú deti 

obľubujú a čoraz  vo väčšej miere aj využívajú.  

MODELÁRSTVO: 

KLUB RAKETOVYCH MODELÁROV- vedúcim ZÚ raketový modelár a tréner juniorov 

je externý vedúci Miloš Vida. Ako tréner a vedúci sa osvedčil, modelári CVČ dosahujú 

výborné výsledky na domácich, ale aj zahraničných súťažiach. V tomto školskom roku sme 

rozšírili činnosť o prezentáciu modelárov s halovými modelmi a s mažoretkami. Medzi 

najúspešnejších patria:                         

Roman  Švec –     6 miesto kat. S8D družstiev  MS 2010 v Slovinsku 

Patrik Ivaška -      6 miesto  kat S8D  družstiev MS 2010 v Slovinsku 

Patrik Šimanský-  6. miesto kat. S8D družstiev MS 2010 v Slovinsku   

Roman Švec, Patrik Šimanský,  a Patrik Ivaška  boli nominovaní do štátnej reprezentácie 

a reprezentovali  Slovensko na Majstrovstvá Európy  20.8 – 27.8. 2010 v Rumunsku. 

MLADÝ MODELÁR 

ZÚ Mladý modelár sa osvedčil. Oproti minulému roku sa počet zvýšil zo 6 na 8 a je 

predpoklad ďalšieho nárastu v budúcom školskom roku. Deti sa oboznámili so základmi 

modelárstva, stavali jednoduché modely a činnosť ukončili slávnostným vypustením rakety. 

RC DRIVERS CVČ – Záujmový útvar ktorý sa zaoberá stavbou a riadením Rc modelov 

autíčok rôzneho druhu. Tento ZÚ  u nás pracuje tretí rok a vedie ho  vedúci Tibor Dobiš. 

Členská základňa sa stále rozrastá o nových členov. Zbierajú prvé skúsenosti na súťažiach 

a výborne propagujú  CVČ na verejnosti ukážkovými jazdami. . Vedúci je veľmi šikovný 

a združuje okolo seba auto modelárov s vlastným vozovým parkom. Z našej strany im 

poskytneme priestory pre klubovú činnosť a na jazdenie. Pomôžeme im s budovaním 

autodráhy za ihriskom a prispejeme v rámci možnosti na náklady na činnosť. 

ODDELENIE FOLKLÓRNEHO TANCA: 

V šk. rok 2010 / 11 pracovalo 82 detí a 21 seniorov v záujmových útvaroch :  

Mgr. Eliška Hrbíková – vedúca súboru Malý Vtáčnik 

Janko Strmenský : vedúci DĽH 

Lenka Vaňová : hlasový pedagóg 

Peter Hrbík : úpravy pre ľudovú hudbu, odborná pomoc 

Jožko Janík : vedúci Senior Vtáčnik 

Najvýznamnejšie podujatia  DFS Malý Vtáčnik: 

10. októbra 2010 - vystúpenie  v Lehote pod Vtáčnikom  pre obec 

16. októbra 2010 -  10. výročie trvania a účinkovania  muziky 

21. november  2010 - zájazd do Hriňovej k DFS Hviezdička s úspešným vystúpením 

V decembri sa uskutočnilo 6 úspešných koncertov pre verejnosť a základné školy 

s vianočným programom Vianočné čarovačky 

5. februára 2011 - program Senior Vtáčnik a DĽH Malý Vtáčnik na Zimných slávnostiach 

folklóru v Pravenci 

11.februára  2011 - ocenenie muziky Kultúra 2000 z príležitosti jej 20. výročia 

19. februára 2011- účinkovanie 13 detí na Pamätnici J. Strečanského, Hanka Pauleová 

Laureátka v 2. kategórii 

2. apríla 2011s získal DFS víťazstvo na Okresnej súťaži DFS „Deti deťom“ s tancom Bubáča 

30. apríla 2011 -  zlaté pásmo a postup do Likavky s tancom Bubáča na celoštátnu súťaž 
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20. mája 2011sa uskutočnil spoločný program s DFS Fialka Partizánske na Mestských dňoch 

22. mája sa uskutočnilo vystúpenie v Skalici a 28. mája  2011v Bodovke. 

4.- 5. jún - účasť v Likavke na celoštátnej súťaži kde DFS MV získal strieborné pásmo 

10.-12. júna - Bojkovice , 16. – 18. jún Kunovice účasť na 2 medzinárodných detských 

festivaloch, v Kunovicach zisk Ocenenia za spracovanie tanca Bubáča. Súbor veľmi pekne 

reprezentoval Slovensko a CVČ. 

19. júna sa DFS MV zúčastnil na festivale Myjava 2011 a účinkoval v detskom programe 

a galaprograme s veľmi dobrým ohlasom. 

24. -25. júna DFS MV pripravil v piatok spoločný program s hosťom DFS Radosť z Trenčína 

a v sobotu aj s prípravkou v detskom programe „Veselože...“. 

ODDELENIE VOĽNEJ ZÁUJMOVEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V tomto oddelení pracovalo celkom 6 ZÚ, ktoré viedli interní a externí pracovníci. 

MALÁ ŠKOLA MODELINGU – ZÚ navštevovalo 12 členov vo veku vo veku od 9 do 17 

rokov. Dievčatá sa venovali nácviku choreografií na módne prehliadky, pózovaniu, práci s 

mikrofónom, nácviku výrazov a póz. Prácu pred kamerou a fotoaparátom striedali s výrobou 

jednoduchých doplnkov oblečenia, bižutérie, tvorbe štýlových účesov a makeupu. 

Spolupracovali na celodomových podujatiach ako boli: Strigôňsky zlet, ValentFest2011, 

Detské mestské hry. Počas školského roka sa uskutočnili dve tematické víkendové 

sústredenia. Na konci činnosti každá malá modelka dostala "book" so svojimi najlepšími 

fotografiami. Štyri dievčatá na základe castingu vyhláseného agentúrou „Elite model look“ 

boli pozvané na natáčanie televíznej reklamy pre firmu T-MOBILE. Krúžok viedol externý 

pracovník Marián Vencelík. 

    Dramatický ZÚ, alebo „Hi, Hi – HA, HA“ mal v tomto školskom roku len 3 členky vo 

veku 6-11 rokov. Venovali sa/ hlasnému čítaniu, artikulácii, správnej výslovnosti, reprodukcii 

prečítaného, mimickému vyjadrovaniu, tvorbe vlastných textov, tvorbe kulís a kostýmov. Deti 

hrali jednoduché scénky s pomocou rôznych materiálov /plyšové zvieratká, záclony, 

stoličky.../ Dôležité bolo vytvoriť svoj vlastný text a venovať sa jeho rozvíjaniu. Spolu 

nacvičili divadelnú hru O slepom dievčatku a čertoch, ktorú  zahrali pre deti MŠ. 

ANGLICKÝ JAZYK PRE MŠ – určený pre detí vo veku 4 – 6 rokov, práca s nimi bola 

hlavne cez hry, piesne, riekanky a omaľovánky. Oboznamovali sa s týmto jazykom a naučili 

sa používať bežné, jednoduché frázy. Pracovali v štyroch skupinách pod vedením Mgr. 

Boženy Gatialovej a Heleny Píšovej. 

CHROBÁČIK -  ZÚ bol pripravený pre rodičov s deťmi. Prihlásili sa 4 deti /3 – 5 rokov/, 

ktoré sa pravidelne stretávali pod vedením Mgr. Jany Sýkorovej.  

POP STAR –  ZÚ viedla Mgr. Jana Sýkorová a navštevovalo ho 7 detí a mládežníkov vo 

veku 11 – 19 rokov. Pracovali individuálne, nakoľko sa venovali výberu piesní, textovým 

úpravám, hlasovým skúškam, práci s mikrofónom, pohybu na pódiu a samotnému spevu. 

Ocenenia: 

Lucia Hvojníková -  3. miesto na Valentfeste 2011 

Janko Trojan -          3. miesto na Krištáľovej váze 2010 

Romana Lišková –   2. miesto na Valentfeste 2011 

                                 2. miesto na Krištáľovej váze 2010 

Zuzana Feketeová – 1. miesto na Valentfeste 2011 

                                 2. miesto MY POP STAR 2010 

                            3. miesto POP Senica. 
Oddelenie pracovalo na  príprave celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne 

VALENTFEST 2011. Súťaž sa vydarila a vďaka sponzorom víťazi boli za svoje výkony 

odmenení peknými cenami.  Súťažilo 26 súťažiacich v dvoch kategóriách. 
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V prestávke Valentfestu bolo vyhlásenie súťaže školských časopisov „O zlaté pero riaditeľky 

CVČ 2011“. Zúčastnilo sa ho 14 časopisov a prvenstvo si vybojoval Nitrický korenárik 

z Nitrice.  

V priebehu školského roka sa uskutočnili 4 Mediálne workshopy venované písaniu článkov 

do časopisov, moderovaniu, príprave televíznej relácie.  

FOTOKLUB   JUNIOR  
Základný kolektív fotoklubu tvorí 15 členov a ďalších 15 navštevuje fotoklub sporadicky – na 

konzultácie, zúčastňujú sa súťaží, výstav, pomáhajú pri verejných výstavách počas akcií pre 

deti na verejnosti a ďalších 5 mladých fotoamatérov sa prostredníctvom fotokolubu 

zúčastňujú súťaží ( sú to študenti a žiaci, ktorí sú v iných záujmových útvaroch CVČ, či 

bývajú mimo Prievidze a pod.) Celkove sa počas školského roka vystriedalo vo fotoklube 35 

žiakov a študentov ZŠ a SŠ. 

Vekové kategórie – deti do 15 rokov        13 

                             – mládež nad 15 rokov 22 

Činnosť fotoklubu bola v školskom roku 2010/2011 zameraná na tieto oblasti: 

-účasť na súťažiach na Slovensku a v zahraničí 

-návštevy významných fotografických výstav v Ružomberku, v Bratislave 

-fotoreportáže z rôznych verejných podujatí CVČ Spektrum 

-výstavy z činnosti fotoklubu 

-príprava fotodokumentácie „sgrafit“ na blokoch domov na sídlisku Píly 

Účasť na fotosúťažiach : 

Október  2010: 

Medzinárodná súťaž mládeže Luxembursko – ako jediný fotoklub zo Slovenska 

účasť 6 autorov – 16 fotografií 

- z celkového počtu autorov zo 14 krajín s 967 fotografiami,získali certifikát predsedu poroty 

4 fotografie od 3 autorov 

November   2010: 

regionálna – PRIZMA - ( je to 1.kolo celoslovenskej súťaže AMFO) 

- ocenených 7 autorov, z toho Peter Pikulík získal 3 ocenenia- v čiernobielej,farebnej  a získal   

   aj novú cenu „Fotografia s nápadom „. 

celoslovenské AMFO  2010 – Banská Bystrica z nášho fotoklubu vystavených10 fotografií,    

                                                 ocenený Peter Pikulík  

celoslovenská - „Zelený objektív“ - účasť 6 autorov- 20 fotografií, výstava a hodnotenie sa 

uskutočnilo v apríli – bez ocenenia, vystavených 7 prác ( tieto vystavené fotografie putujú po 

múzeách a zariadeniach, ktoré spravuje Lesnické a drevárske múzeum Zvolen – organizátor 

súťaže). 

December 2010- „Trenčiansky kraj inými očami „- zapojených 10 autorov- 17 fotografií. 

Vyhodnotenie sa uskutočnilo na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v januári 2011 v 

Bratislave. Ocenení 2 autori Denis Čertík a Dominika Rudinská( najmladší ocenení). 

Február 2011 - „Voda hrou“ - Česká republika – Litvínov 

účasť 5 autorov – 12 fotografií, ocenený žiak l. stupňa ZŠ  Radovan Huba -l. Miesto. 

Máj 2011 – 15.ročník krajského roka AMFO 2011 

vyhodnotenie sa uskutočnilo v júni – vystavených 62 prác, ocenených 8 autorov, Peter Pikulík 

opäť dve ocenenia – čiernobiela a farebná fotografia.  

Jún 2011- „Muzeálne stretnutie s fotografiou“ - Poľsko – mesto Koszalin  

Na výstavách bolo z prác Fotoklubu JUNIOR vystavených 142 fotografií. 

Spolu získali 33 ocenení. 

Peter Pikulík získal spolu 6 ocenení, aj certifikát za vystavenú prácu v Luxembursku. 

Vo februári 2011 pri oceňovaní Kultúra 2010 nám udelilo Združenie miest a obcí Hornej 

Nitry  Ďakovný list „ Za úspešnú reprezentáciu Hornej Nitry“. 
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Výstavy : 

November 2010    - „ Prievidza- Bojnice 2010“   

December 2010    - repríza časti výstavy v Dome kultúry v Handlovej  

Január- marec 2011 – výber fotografií vo Vile Doris – Středisku voľného času v Šumperku  

Február 2011          -  výstava v OC KORZO Prievidza - „Deti mesta“ 

 Prievidza – v Středisku voľného času Brno – Lužánky 

Marec 2011            -  Kultúrny dom Kanianka 

Apríl 2011              - OC KORZO  

Jún 2011                 - Šumperk  

Člen fotoklubu Igor Harach mal vo februári samostatnú výstavu fotografií  

New York 2011 v RKC – kongresovej sále. 

ODDELENIE MAŽORETKOVÉHO ŠPORTU 

V školskom roku 2010/2011 oddelenie Mažoretkového športu pracovalo pod vedením Mgr. 

Anny Dražovej a Mgr. Kataríny Sokolovej.  

Pravidelná záujmová činnosť 

Mažoretky TANEČNEJ SKUPINY TREND 

Otvorených bolo 8 tanečných tried,  

z toho 2 triedy predprípravka s počtom 29 detí pri MŠ Gorkého,  

                        l trieda prípravka kadetky s počtom 13 detí,  

                        1 trieda kadetky s počtom 13 detí, 

                        2 triedy juniorky s počtom 16 detí, 

                        2 triedy seniorky s počtom 22 mládeže,  

Celkom tanečnú skupinu TREND navštevovalo 93 mažoretiek z toho 71 detí a 22 

mládežníčok. 

Príležitostná záujmová činnosť 

Počas školského roka 2010/2011 sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí: 5. septembra 

Mažoretky TS TREND účinkovali v programe venovanom 60. výročiu DH Maguranka 

v Kanianke. V čase od 8. 9. – 11. 9 sa mažoretky zúčastnili Národnej súťaže Zástavníkov 

Talianska ako hosť programu v meste Amélia, 18. 9. – vystúpenie mažoretiek na XIII. 

Festivale DH v Novom Meste nad Váhom. 25. a 26. septembra mažoretky účinkovali vo 

veľkoprograme pri príležitosti otvorenia obchodného centra KORZO v Prievidzi.  

1.októbra oslávili Mažoretky TS TREND 25. výročie vzniku pod vedením sestier 

Sokolových v športovej hale – City Aréna výchovnym koncertom pre Základné a stredné 

školy mesta za účasti hosťa Sbanderiatori e Musici Cita di Amelia. V rámci osláv 25. výročia 

Mažoretky účinkovali v Detve, v Novákoch , na námestí Slobody v Prievidzi v rámci 

prehliadky veteránov amerických áut a výročie ukončili Galaprogramom v KaSS Prievidza 

pre hostí a širokú verejnosť.  

16. októbra sa zúčastnili programe v Malej Lehôtke – Stretnutie rodákov. 23. a 30. októbra sa 

zúčastnili otvorenia basketbalovej Extraligy v Prievidzi. 

14. novembra sa zúčastnili Celoslovenskej prehliadky tanečných súborov v Bratislave. 

Mažoretky spolupracovali so ZŠ a SŠ na výročia, stužkové slávnosti a imatrikulácie.21. 

novembra sa zúčastnili slávnostného otvorenia športového areálu v Diviackej Novej Vsi. 

Počas Vianočných sviatkov sa zúčastnili Vianočného koncertu v Bojniciach. Mažoretky 

darovali niekoľko vystúpení i starším občanom, domom dôchodcov, deťom i dospelým ZŤP 

mesta Prievidza.  

Vo februári 10. a 12. sa zúčastnili Karnevalu na ZŠ Energetikov pre deti a Ples v Gápli. 17. 

februára sa zúčastnili jednodňového sústredenia v priestoroch CVČ Novackého. 

25. 2. sa dievčatá zúčastnili vystúpenia na Slávnostnom vyhlásení najúspešnejších športovcov 

roka Hornej Nitry. Niekoľko vystúpení darovali ženám Hornej Nitry z príležitosti osláv MDŽ 

a Dňa matiek. 18. a 20. marca slávnostne otvorili a ukončili Medzinárodný hokejový turnaj 
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žiakov v Prievidzi. 1. a 28. apríla sa zúčastnili programu pre stredné školy v Trenčíne. 5. a 10. 

apríla sa zúčastnili otvorenia a vyhodnotenia Majstrovstiev Slovenska v hokejovom turnaji 

juniorov v Prievidzi. V rámci osláv mesta sa mažoretky zúčastnili programu Vzbura žien, 

Maľované vajíčko, Prievidzským ženám pod záštitou primátorky mesta Prievidza. 30. 4. sa 

mladšie mažoretky zúčastnili slávnostného otvorenia Kongresu Správna výživa v hoteli Pod 

zámkom v Prievidzi. 13. a 14. mája vystúpili juniorky a seniorky v programe Kinder silák 

a Deň silákov – výber slovenskej reprezentácie. 14. mája účinkovali v celovečernom 

programe Romantická show Dáriusa Štrbu v Kultúrnom centre Bojnice. 20. mája sa zúčastnili 

otvorenia Prievidzských mestských dní. 26. mája juniorky a predprípravka mažoretiek 

vystúpili na 30. výročí MŠ Gorkého. 27. mája účinkovali mažoretky v rámci osláv MDD na 

plážovom kúpalisku v Prievidzi a 28. mája sa zúčastnili halového fotbalového turnaja 

Unipharmy – výber Slovenska.4. júna účinkovali na Majstrovstvách sveta Plochá dráho – 

Žarnovica s dychovou hudbou Hradišťanka a 24. 6. vystúpili na námestí Slobody v rámci 

programu Kultúra mestu. 

12. júna sa zúčastnili Festivalu k Otvoreniu Letnej sezóny v Chorvátsku – Vodice, kde 

zároveň absolvovali Letné odborné sústredenie od 6. 6. – 15. 6. 2011. 

ODDELENIE  TV A ŠPORTU   

V rámci činnosti boli realizované pod vedením Mgr. Rudolfa Slíža, zamestnanca CVČ 

Spektrum, na základe  kalendára  školských športových súťaží  žiakov ZŠ a 8. gymnázií a SŠ  

vyhlásených  MŠ SR a SAŠŠ  a podľa  rozpracovaného kalendára KŠÚ, K CVČ a OR SAŠŠ 

postupové školské športové súťaže a  príležitostné podujatia v rámci CVČ ,  mesta 

a Olympijského klubu Prievidza. 

Okrem postupových súťaží v rámci mesta a okresných finále bolo uskutočnených   

10 regionálnych a  7 krajských kôl pre žiakov ZŠ a 8. gymnázií , 7 regionálnych a 5 krajských 

kôl pre  žiakov SŠ . Celkovo 158 .Počet účastníkov 7411 . 

Okrem postupových súťaží boli realizované podujatia ako Memoriál  I. Surového , Olympiáda 

MŠ , Beh olympijského dňa , atletika pre najmladších žiakov prievidzských ZŠ. 

 

     Každoročne pripravujeme a organizujeme množstvo zaujímavých podujatí pre deti, 

mládež, ale aj široké spektrum verejnosti. K takýmto podujatiam patrili: 

72 HODÍN BEZ KOMPROMISU-  8.-9.10.2010, účasť na celoslovenskej aktivite. 

S mladými dobrovoľníkmi CVČ sme v rámci dvoch dní čistili, upratovali, zariaďovali 

a upravovali priestory budúceho klubu „Chrobáčik, ktorý vznikol v bývalej divadelnej sále 

CVČ. Priestory počas celého roku slúžili deťom predškolského veku, ich rodičom a nádejným 

budúcim spevákom. 

TRETÍ STRIGÔNSKY ZLET- 27.-28. 10. 2010 v CVČ, kde sa stretli strigy, strigôni 

a iné strašidlá, ktoré spolu zažili veľa dobrodružstiev pri záchrane starej kráľovnej. Pri 

príprave a realizácii pomáhali Mladí dobrovoľníci CVČ a Senior Vtáčnik. Strávili sme spolu 

noc plnú hier, súťaží, dobrodružstva, čarovania a strašenia. Čas nám spríjemnili aj pravé 

strigônske modelky, ktoré si pripravili úžasnú módnu šou. 

WORKSHOPY K ĽUDSKÝM PRÁVAM- spolu som uskutočnila 13 workshopov na 

tému práva a zodpovednosť. Termíny: 1.-2. 12.2010 ZŠ Energetikov - 4, I. ZŠ S. Chalupku 

5.4.2011- 3, 14.4.2011- 2, 15.4.2011- 3, ZŠ Dobšinského 27.4.2011- 1 

MLADÍ DOBROVOĽNÍCI CVČ počas celého šk. roku skupina 16 mladých ľudí so 

ZŠ, SŠ a VŠ pomáhala pri realizácii rôznych verejných podujatí CVČ („Šarkan šou“, „Tretí 

strigônsky zlet“, Atletika pre ZŠ, Mestské dni Prievidza, „Spektrum paráda“, „Deň zeme“, 

„Writeri v Spektre“ a iné), činnosti nízkoprahového centra a denných táborov. Počas piatich 

víkendových stretnutí (8.-9.10., 27.-30.10., 11.-12.2.2011, 21.-22.4., 24.-25.6.) upravovali 

priestory CVČ a jeho areálu, násteniek, pripravovali výzdobu priestorov ale aj na rôzne 

verejné aktivity- nadpisy, plagáty atď.  Spravovali počítače v nízkoprahovom centre, vytvorili 
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a spravovali webstránku „Mladí pre Prievidzi“, „In mladých mesta Prievidza“, vytvorili 

facebokovú propagáciu CVČ a Dobrovoľníkov CVČ.  Počas roku sa pravidelne raz mesačne 

stretávali na klubových stretnutiach. Uskutočnili sme 4 víkendové stretnutia. 

WRITERI V SPEKTRE- 12.2. 2011 – aktivita sa konala v spolupráci s prievidzskými 

writermi, ktorí pozvali svojich kamarátov z celého Slovenska. Podujatia sa zúčastnilo 25 

writerov z Martina, Partizánskeho, Topoľčian a Nitry. Počas jedného dňa na stenách CVČ 

vytvorili 17 diel, ktoré si môžu každý deň pozrieť naši návštevníci. 

 

DETSKÉ MESTSKÉ HRY-  v rámci Mestských dní a Týždňa mládeže v CVČ sme 

v piatok 20.5. uskutočnili na Námestí slobody podujatie Detské mestské dni, počas ktorých si 

diváci okrem zaujímavého kultúrneho programu v podaní našich spevákov, modeliek, 

moderných gymnastiek, šermiarov a športovcov mohli zasúťažiť. Mladý dobrovoľníci CVČ 

pre nich pripravili súťaže: lakros, florbal, basketbal a maľovanie na flipchartový papier. Mladí 

moderátori a E. Hrbíková ich vyskúšali zo znalosti histórie a súčasnosti nášho mesta. Úspešný 

diváci získali odmenu. 

 

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA „MLADÍ PRE PRIEVIDZU“: Prvotná myšlienka 

vznikla na marcovom stretnutí Fóra detí a mládeže mesta Prievidza, kde sa zástupcovia ZŠ, 

SŠ, mládežníckych organizácií a pracovníkov s mládežou dohodli, že v rámci Európskeho 

roku dobrovoľníctva spolu pripravia a zrealizujú v našom meste rôzne aktivity a podujatia – 

teda týždeň dobrovoľníckych aktivít detí a mládeže mesta. Patronát  nad projektom prevzalo 

mesto Prievidza.  

 Počas týždňa  dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ sa od 20. do  26. júna 2011 do 

25 aktivít zapojilo 570 ľudí z toho väčšina boli mládežníci, ktorí z 11 organizácii, 3 

základných škôl, 4 stredných škôl a 4 neformálnych skupín. Spolu sme odpracovali 2 053 

hodín. Tým sa z tejto iniciatívy Fóra detí a mládeže mesta Prievidza stala najväčšia 

dobrovoľnícka aktivita s najväčším počtom zapojených mladých ľudí a organizácii za 

posledné roky v našom meste. Okrem iných prvenstiev je to aj prvá celomestská 

dobrovoľnícka aktivita, ktorá sa konala pod patronátom mesta Prievidza.  

V priebehu týždňa sme čistili verejné priestranstvá od odpadu, upratovali školské areály, 

opravovali športoviská, rekultivovali starý evanjelický cintorín, darovali krv, organizovali 

kultúrne podujatia, navštívili dom dôchodcov, zbierali športové náčinie pre sociálne slabé 

rodiny, robili finančnú zbierku na prácu s deťmi v detských domovoch, zháňali podpisy na 

petíciu na oslobodenie čínskeho disidenta, robili fotodokumentáciu kultúrnych pamiatok 

mesta a samotných dobrovoľníckych aktivít. Tieto činnosti sa nám podarilo uskutočniť za 

pomoci III. ZŠ  S. Chalúpku, ZŠ P. J.  Šafárika, ZŠ P. Dobšinského, Piaristickej spojenej 

školy F. Hanáka, Gymnázia V.B. Nedožerského, Súkromnej SOŠ CA&TS, SOŠ 

Vinohradnícka, Fóra detí a mládeže mesta Prievidza, Greenpeace, Slovenského skautingu, 14. 

zboru Prievidza, Amnesty International, Úsmevu ako Dar Prievidza, Fotoklubu Junior, 

Slovenského Červeného krížu Prievidza, Klubu bojového umenia Wonhwado, Ars Preuge, 

CVČ Spektrum, Lakros klubu Hammers, Mladých dobrovoľníkov CVČ a Klubu Odboru 

mladých matičiarov. Bližšie informácie sú v rubrike „Dobrovoľnícke aktivity“. 

V rámci prípravy sa stretával organizačný tím zložený z ôsmich členov. Spolu sa stretol 11 

krát väčšinou počas víkendu v ateliéry Ars preuge. Jeden krát 13.4. sa konalo stretnutie 

s koordinátormi jednotlivých organizácií a 23.5. stretnutie s p. zástupkyňou primátorky H. 

Dadíkovou v Mestskom dome. Organizační tím zabezpečoval prípravu, realizáciu 

a vyhodnotenie podujatia. 

K tradičným podujatiam patria oslavy MDD, Šarkanšou, DEŇ ZEME,.... Na veľkých 

podujatiach sa podieľajú aj  detské a mládežnícke organizácie v meste, ZŠ, SŠ, neformálne 

skupiny a dobrovoľníci. 
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     CVČ organizovalo aj všetky vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže žiakov ZŠ a 8. roč. 

gymnázií v okrese Prievidza a všetky športové súťaže zastrešené MŠ SR, SAŠŠ, K CVČ. 

Priestory CVČ – klubovne, zasadačky, telocvične a otvorený areál CVČ sa využívali aj v dňoch 

pracovného voľna – počas víkendov a sviatkov – neformálne stretnutia detí a mládeže, klubové 

činnosti, športové aktivity... 

     V spolupráci s firmou NESTLÉ Slovensko sa aj tento rok uskutočnil projekt EKOROK 2010. 

.Do tohto projektu boli zapojené všetky základné školy na území mesta Prievidza. 

 

 

Prezentácia zariadenia na verejnosti: 

Informácie o všetkých činnostiach  centra voľného času sú prezentované na základných, 

stredných a materských školách formou plagátov, informačných letákov, vyhláseniami 

v školských rozhlasoch ako aj priamym kontaktom zamestnancov CVČ so žiakmi 

v triedach. Oznamy o konaných akciách sú zverejnené v regionálnych médiách – Prieboj, 

Beta rádio, RTV. . Ďalšou formou prezentácie je vyhlasovanie oznamov v mestskom 

rozhlase. 

Od roku 2002 je zriadená webová stránka CVČ www.cvcpd.sk , ktorá informuje o celej 

činnosti zariadenia.     

  

 

j) Údaje o projektoch do ktorých bolo zariadenie zapojené 

              V šk. r. 2010/2011 sme v rámci projektovej výzvy ADAM 2 realizovali   

               tieto aktivity: 
FÓRUM DETÍ A MLÁDEŽE MESTA PRIEVIDZA Uskutočnili sa 4 stretnutia fóra- 

19.10.2010, 17.12.2010, 31.3.2011,16.6.2011. Stretnutia v roku 2011 sa už konali po 

skončení projektu, lebo v aktivite pokračujeme  a plánujeme v nej pokračovať aj 

v budúcnosti. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s 14 mládežníckymi organizáciami 

a neformálnymi skupinami. Stretnutí sa zúčastňovali zástupcovia všetkými SŠ  a ZŠ. Spolu sa 

stretnutí zúčastnilo 152 účastníkov, z toho 57 nad 30 rokov, 90 do 30 rokov, 51 vo veku od 13 

do 17 a 11 poslancov a pracovníkov MsZ. Program fóŕa je rozdelený do dvoch častí. V prvej 

riešime aktuálne problémy s pozvanými hosťami z MsÚ, poslancami a pracovníkmi mesta. 

Ich témy boli: kriminalita mládeže, aktuálna situácia, plán, zámery mesta vyhodnotenie 

činnosti spolu so stretnutím s novou p. primátorkou, stretnutie s novou Komisiou mládeže 

a voľnočasových aktivít pri MsZ, jej plány, aktivity. Na poslednom stretnutí sme pozornosť 

venovali vzniku a spolupráci s Mladým parlamentom mesta Prievidza. V druhej časti sa 

účastníci delili do sekcii, ktoré sa venovali konkrétnym úlohám: napr. príprava návrhu 

k vytvorenie pozície detského ombudsmana v Prievidzi, príprava konferencií, podujatia 

Poznaj iných, spoznáš sám seba, „Mladí pre Prievidzu“- týždeň dobrovoľníctva, výmene 

skúseností, názorov atď. Tento rok Fórum pracovalo v 5 sekciách: ZŠ, SŠ, pracovníkov 

s mládežou a mládežníckych vedúcich,  tvorivá skupina mesta Prievidza, metodická sekcia. 

Metodická sekcia upravila a vytlačila tri metodické materiály: „Komunikácia“ 50ks, „Žiacka 

školská rada“ 25ks a  „Detský ombucman“ 25ks. Materiály sme využili pri workshopoch, 

konferencii ŽŠR a stretnutiach fóra.  

V rámci fóra sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Komisiou mládeže a voľnočasových 

aktivít. Členovia fóra sa zúčastnili 13.4. zasadnutia Komisie mládeže a voľnočasových 

aktivít pri MsZ v budove Mestského domu. Predseda komisie Ing. Martin Drozd sa 

zúčastňuje stretnutí fóra na ktorom informuje o aktuálnej situácii v meste, odpovedá 

účastníkom na otázky a prenáša podnety a názory účastníkov fóra na mesto a MZ. Aktívne sa 

zapojil aj do prípravy a realizácie týždňa dobrovoľníctva, ktoré iniciovalo práve fórum pri 
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príležitosti EU roku dobrovoľníctva, do nadviazania kontaktu a spolupráce s Mladým 

parlamentom mesta Prievidza. 

Do činnosti fóra sa zapojila aj neformálna Tvorivá skupina Prievidza, kde sa stretávajú 

zástupcovia rôznych mládežníckych organizácii mesta a venujú sa ďalšiemu vzdelávaniu 

a výmene skúseností. Stretáva sa počas víkendu v ateliéry Ars Preuge. 

 

KONFERENCIA „EURÓPSKY ROK BOJA PROTI CHUDOBE 

A SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU“- 16.11. 2010 v zasadačke CVČ sa zúčastnilo 54 mladých 

ľudí a pracovníkov s mládežou. Hosťom stretnutia sociálna pracovníčka PhDr. Mgr. Alena 

Hepnerová. Päť a pol hodinový program sme rozdelili do troch častí. V prvej sme spolu 

definovali pojem chudoba, sociálne vylúčenie a skupinová prezentácia (slovná, plagát) témy: 

prejavy a dôsledky chudoby na Slovensku.  V druhej časti aktivita „Urob krok vpred“  

účastníci rozdelení do troch sekcii. Tretej časti sa účastníkom porozprávala sociálna 

pracovníčka skutočné príbehy so života detí.  Oproti projektovému zámeru sme urobili zmenu 

v termíne konania konferencie.  

 

MOTIVAČNO-ZÁŽITKOVÝCH STRETNUTIA dvoch stretnutí 29.-31.10. 2010 

a 17.-19.12.2010 sa zúčastnilo 27 členov Fóra detí a mládeže mesta Prievidza a dvaja lektori. 

Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupcovia sekcie SŠ a druhého sekcie ZŠ. Cieľom stretnutí 

bolo ocenenie práce členov fóra, ich motivácia do ďalšej práce, podpora vzájomnej 

spolupráce, komunikácie, súdržnosti a pomoci. 

      

     Séria workshopov pre mladých, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou:  

Workshop pre mladých a mládežníckych vedúcich 19.-21. 11. 2010 trojdňového 

workshopu sa zúčastnilo 15 mladých a mládežníckych vedúcich a dvaja lektori. Témou 

stretnutia- propagácia, motivácia činnosti a mládežnícka politika EÚ, Slovenska a mesta 

Prievidza.  

Workshop pre mladých a mládežníckych vedúcich 25.-26. 09. 2010 dvojdňový workshop, 

ktorého sa zúčastnilo 9 mladých a mládežníckych vedúcich, 1 profesionálny pracovník 

a dvaja lektori. Témou stretnutia- projektový manažment. Účastníci pracovali v dvoch 

skupinách, ktoré počas celého workshopu postupne tvorili svoj vlastný projekt na výzvu 

Komisie detí a mládeže pri MsZ v Prievidzi.  

Trojhodinového workshopu pre pracovníkov s mládežou 11.5. 2010 sa zúčastnilo 12 

pedagogických pracovníkov s mládežou. V úvodnej sa každý účastník predstavil. Následnej 

skupinovej práci tri skupiny tvorili propagáciu  školy, podujatie na námestí a  propagácia 

ľubovoľnej dobročinnej akcie, ktorú po krátkej prestávke odprezentovali ostatným 

účastníkom. V  diskusii sme spoločne aktivitu vyhodnotili. V pripravenej prezentácii sme sa 

venovali pravidlám prezentácie,  problémom komunikácii a spôsobom ako im predchádzať. 

Každý účastník získal metodickú príručku „Komunikácia“.  

Druhého workshopu pre pracovníkov s mládežou, konaného 18.10. 2010 sa zúčastnilo12 

pedagogických pracovníkov a dvaja mládežnícki vedúci. Uskutočnilo v zasadačke CVČ 

a trvalo tri hodiny. Oboznámili sme účastníkov so základnými dokumentmi, ktoré upravujú 

prácu s mládežou na Slovensku. Každý účastnik získal materiál vydaný EU parlamentom 

„Dokumenty mládežníckej politiky“. Účastníci v  skupinách pripravili prezentáciu svojich 

názorov na mládežnícku politiku v našom meste. V pripravenej prezentácii získali informácie 

o dokumentoch a zámeroch mesta v oblasti práce s mládežou, o činnosti a aktivitách Komisie 

detí a mládeže pri MsZ a Fóra detí a mládeže mesta Prievidza. Prezreli si metodické 

materiály- „Kompas“, „Hovorme o právach i zodpovednosti“, „Cesta k tolerancii“ atď 
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Účastníci vyjadrili spokojnosť a záujem o pokračovanie vzdelávacích aktivít. Zaujímali by ich 

témy- mediálna prezentácia, projektový manažment, riešenie konfliktov medzi žiakmi, žiakmi 

a učiteľmi.  

POZNAJ INÝCH, SPOZNÁŠ SÁM SEBA“- DEŇ S MLÁDEŽOU MESTA. 

Uskutočnilo sa v piatok 24. septembra  na Námestí slobody v Prievidzi Do jeho prípravy 

a realizácie sa aktívne zapojilo 121 mladých ľudí, ktorí propagovali svoje aktivity, záľuby a 

činnosť v informačných stánkoch, alebo na javisku. Svoju činnosť propagovalo 6 organizácií 

pracujúcich s mládežou, 10 SŠ. Program a propagačné stánky si prišlo pozrieť 6 tried zo ZŠ 

cca 140 žiakov vo veku do 13 rokov. Podujatím sa nám podarilo osloviť širokú verejnosť 

v počte cca 950 ľudí. Mladí ľudia boli zapojení aj do prípravy podujatia. Zúčastnili sa 2 

prípravných stretnutí organizátorov v CVČ- 3.9. a 17.9. O priebehu sme rokovali aj na fóre 

detí a mládeže a na Konferencii žiackych školských rád regiónu Horná Nitra. Podujatím sme 

prispeli k búraniu stereotypov dospelých o mládeži a naopak. Informovali sme o záľubách, 

činnosti a aktivitách mládeže mesta a priblížili sme širokej verejnosti činnosť žiackych 

školských rád, stredných škôl, rôznych formálnych a neformálnych skupín mladých ľudí. 

O 14
00

 hod. mal slávnostný príhovor zástupca primátora Ing. Milan Dérer, ktorý si spolu so 

14 pozvanými poslancami, pracovníkmi Odboru školstva pri MsZ v Prievidzi a riaditeľmi ZŠ, 

SŠ, redaktormi regionálnych médií pozrel prezentačné stánky účastníkov a následne sa 

zúčastnili diskusie o potrebách mládeže v našom meste so zástupcami žiackych školských rád 

a mládežníckych organizácii v Trnke. Počas diskusie účastníci hodnotili aj podujatie. 

Účastníci vyjadrili spokojnosť a zámer podujatie zrealizovať aj v budúcom roku 2011. 

Organizátori chcú v podujatí pokračovať a vytvoriť v našom meste tradíciu v jeho konaní. Pri 

jeho príprave budeme vychádzať z pripomienok a nápadov mladých ľudí. 

 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou:  

V dňoch 28.3. 2011 . 1.4 2011 sa uskutočnila inšpekcia štátnej školskej inšpekcie, ktorej 

predmetom boli podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ. 

Kompletná správa o výsledku inšpekcie je v prílohe č.1. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia: 

Centrum voľného času je od roku 2004 presťahované do priestorov bývalej ZŠ Novackého, na 

sídlisku Kopanice - Sever. 

     Priestory sú pre činnosť záujmových útvarov  väčšie, ale ich  stav bol nevyhovujúci. Do 

budovy neboli roky vkladané žiadne investície a tak sa nachádzala v zlom stave.  Vďaka 

podpore mesta sa podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia na prízemí a na prvom 

poschodí, opravili sa a vymenili sprchy a sociálne zariadenia v šatniach pri telocvičniach, 

vymaľovali sa všetky priestory CVČ. V uplynulom období  mesto vyčlenilo finančné 

prostriedky aj na druhé protipožiarne dvere, oddeľujúce priestory CVČ od priestorov 

ubytovne Mládež, ktorá sa tu buduje, upravili sme priestory vnútorného átria – dobudovala sa 

terasa  a vstupné dvere, vybudovala sa malá zasadačka - zrekonštruovaním nepotrebného 

priestoru na 1. poschodí. V tomto školskom roku doslúžila podlaha v tanečnej sále, ktorá sa 

využíva každý deň pre potreby tanečných súborov.  Podlahu sme vymenili počas letných 

prázdnin, za finančnej podpory z Komisie detí a mládeže.V nasledujúcom období sa javí ako 

nevyhnutnosť zrekonštruovať telocvične, elektroinštaláciu,  vymeniť podlahoviny. Opravu 

alebo výmenu by si zaslúžili aj okná, ktoré absolútne netesnia, mnohé sa nedajú zatvárať 

a strecha, ktorá na mnohých miestach preteká.. Je samozrejmé, že tento stav nie je možné 

riešiť hneď a bude si vyžadovať veľké finančné náklady, ktoré budeme musieť žiadať nielen 

od zriaďovateľa, ale hľadať možnosti aj v rámci projektovej a grantovej politiky. 
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     V oblasti technického vybavenia činnosti  - CVČ disponuje  pomerne dobre vybavenou 

počítačovou miestnosťou – v CVČ na Ul. S. Chalupku – vysunuté pracovisko,  v CVČ na Ul. 

K. Novackého 14 sa nám darí postupne vymieňať staré počítače za nové.. Obnovu bude 

potrebovať aj vybavenie interiérov miestností, pretože nábytok sa pomaly rozpadáva, niektoré 

kusy už nie je možné opraviť.  

Materiálne zabezpečenie záujmových útvarov je riešené podľa potreby  z príjmov za 

vzdelávacie poukazy a zo zápisného do záujmových útvarov.  

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

CVČ Spektrum je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom ktorej je mesto Prievidza. Mesto 

Prievidza ako zriaďovateľ CVČ Spektrum  financuje platy zamestnancov CVČ, prevádzku 

a údržbu  budovy CVČ 

          CVČ Spektrum z členských poplatkov detí a mládeže a z prenájmov telocviční  

financuje činnosť záujmových útvarov a príležitostnú činnosť, mzdy pre externých vedúcich 

záujmových útvarov, ale i niektoré náklady na prevádzku priestorov budovy. 

          Činnosť záujmových útvarov a aktivity príležitostného charakteru zabezpečujeme aj 

projektovou činnosťou. 

 

Rozpočet zariadenia tvorí: 

: - originálne kompetencie – z podielových daní. 

Plánovaný rozpočet na kalendárny rok 2010 bol    231 981 € 

                                 na kalendárny rok 2011 bol    274 381 € po 2. úprave rozpočtu 260 555 € 

 

V školskom roku 2010/2011 predstavovalo čerpanie financií z originálnych kompetencií:  

september – december 2010        111 991,36  €    

január  - august 2011                   137 803,22  €  

 

Na príspevkoch do záujmových útvarov CVČ bolo v šk. roku 2010/2011  odvedených  

9 460  € 

 

 

Z týchto prostriedkov  a z prostriedkov za  113  ( 3144, 40 €) vzdelávacích poukazov bolo 

financované: 

Oddelenie prírodovedy- krmivo pre zvieratká, časopis Akvárium –terárium, nákup   

                                       zvierat, žiarovky, ... 

Oddelenie voľnej záujmovej a vzdelávacej činnosti – hry do pc, software  

Mažoretky –  kostýmy 

Strelecký – diabolky, terče, vzduchovky, ďalekohľady, 

Tvorivé dielne – papier, modelovacia hmota, pastelky, .........  

Fotoklub –  oprava fotoaparátov, fotografický materiál  

Oddelenie techniky –   náplň do tlačiarne, hardware, software 

Raketový modelár – motorčeky, materiál 

- cestovné a štartovné na súťaže 

 - ceny a občerstvenie na súťaže 

-  vybavenie športovými potrebami  

-  propagácia a reklama, inzercia 

 

Ostatné výdaje: Zásah – ochrana objektu, telefóny, Tesco – kopírovanie, čistiace     

                          a kancelárske potreby, časť nákladov na teplo. 
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n) Cieľ, ktorý si určilo zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský 

rok bol: 

- vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov CVČ 

- tvorivý prístup, empatia, tvorba komunikačných zručností a schopnosť pracovať so skupinou 

- vytváranie podmienok na formovanie osobností mladých ľudí 

- zefektívnenie prevádzky CVČ ( prenájom priestorov, zabezpečenie dopoludňajšej činnosti aj   

  pre verejnosť, prevádzka CVČ predĺžená počas školského roka aj cez víkendy) 

- prevádzkovanie nízkoprahového klubu 

- vytváranie podmienok pre prácu dobrovoľníkov a mladých lídrov 

Ciele ktoré si určilo zariadenie boli naplnené.  

 

o) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú   

    nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

     O tom, že v CVČ pracujú profesionálni vedúci záujmových útvarov svedčia aj ich 

výsledky dosiahnuté nielen na celoslovenských súťažiach, ale i súťažiach medzinárodného 

charakteru. 

     Výborné výsledky na medzinárodnej úrovni dosahuje Fotoklub JUNIOR, moderná 

gymnastika. Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik a detské ľudová muzika Malý Vtáčnik 

patria k špičkovým folklórnym súborom v rámci Slovenska, Raketoví modelári získali 

v auguste titul majstri Európy . 

     Ako jedno z mála CVČ na Slovensku máme MINI ZOO, ktorého činnosť je zameraná 

nielen na rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k prírode, ale i nové formy práce ako je animal 

terapia, výchovno-vzdelávacie besedy pre deti MŠ, ZŠ a SŠ, zamerané na enviromentálnu 

a ekologickú výchovu 

Príležitostná záujmová činnosť: 

predstavuje podujatia organizované nielen pre deti a mládež, ktorí sú členmi záujmových 

útvarov v CVČ ,ale najmä pre verejnosť, deti a mládež, ktoré nie sú organizované v CVČ, 

ZUŠ alebo v rámci záujmových útvarov na ZŠ, aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania a 

nízkoprahové aktivity, predovšetkým pre deti a mládež jednotlivých sídliskových lokalít, 

v spolupráci so školami a  občianskymi združeniami. 

 

 

LETNÁ ČINNOSŤ 

Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou prevádzkou a preto mnohé 

záujmové útvary sa stretávajú aj počas školských prázdnin. V priestoroch CVČ sa stretávali 

členovia týchto krúžkov: break-dance, moderná gymnastika, Fotoklub JUNIOR, DFS Malý 

Vtáčnik, Športová škola KARATE, lacross a florbal.  

Z činnosti záujmových útvarov: 
3. 7.   Účinkovanie mažoretiek  TS TREND v programe LETO 2011 – Námestie 

          Slobody – 9 mažoretiek  

14. 8. Vystúpenie mažoretiek na prievidzských hodoch na námestí Slobody – 13 mažoretiek 

28. 8. Vystúpenie mažoretiek a speváka na podujatí Zlatá prilba SNP – Plochá dráha 

           Žarnovica - 14 účinkujúcich  

Vystúpenia sa uskutočnili od vedením Mgr. Kataríny Sokolovej a Mgr. Anny Dražovej. 

 

 

     Členovia fotoklubu Junior a spolupracovníci sa stretli počas prázdnin 10 krát, stretnutí sa 

zúčastnilo spolu  35 detí a mládeže. 
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Aktivity :  

júl – zabezpečenie účasti na Lesnej škole fotografie na Poľane- z Prievidze účasť 10 mladých 

fotografov. V rámci prípravy sa ešte v Prievidzi zoznamovali s fotografovaním v prírode, 

pripravili si vybavenie na fotografovanie – statív, filtre, filmy pre analogové fotoaparáty.  

august - výber fotografií na Medzinárodné bienale mládeže do Abu Zabí – Spojené arabské 

emiráty. Zapojilo sa 16 členov. Pripravili sme spoločne súbor 32 fotografií, ktoré sme uložili 

na CD a odoslali na Národné osvetové centrum do Bratislavy, ktoré zabezpečovalo účasť 

slovenských mladých autorov . 

2 autori sa zapojili so súťaže „Horná Nitra mojími očami“ 

2 členky sa zúčastnili 20.08. podujatia LOMOMATRIX, ktoré organizovalo o.z.Ars Preuge. 

V auguste sme na stretnutiach súčasne vyvolávali filmy, spracovávali sa kontaktné kópie a 

náhľadové fotografie. 

V auguste sa  zúčastnil člen fotoklubu Samuel Marko medzinárodného podujatia mladých 

fotografov a filmárov v Českom Krumlove- podujatie bolo 10 dňové- zabezpečovalo ho ICM 

Prievidza- slovenskú delegáciu tvorilo 5 mladých fotografov a filmárov pod vedením lektora 

z ICM Prievidza. 

Odborné sústredenia a festivaly : 
4. – 9. 7. Medzinárodný folklórny festival v Poľsku v meste Bydgoszcz pod názvom  

               „IMPRESJE MUZYCZNE“. Festivalu sa zúčastnilo 40 členov DFS Malý Vtáčnik 

               a trval 6 dní. DFS Malý Vtáčnik získal cenu prezidenta mesta Bydgoszcz. 

31.7 –7.8. Medzinárodný detský folklórny Festival v Poľsku – Zielona Góra,  zúčastnilo sa  

               41 členov DFS Malý Vtáčnik. Festival trval 8 dní. 

Festivaly a vystúpenia sa uskutočnili pod vedením  Elišky Hrbíkovej. 

 

 

Letné tábory: 

 

 
dátum názov počet 

účastníkov 

4. – 8. 7. 

Novackého 

COUNTRY TÁBOR 

Ján Meliško, Lenka Melišková 

32 

11.-15. 7. 

Novackého 

REKREAČNÝ TÁBOR 

Marta Andrisová, Jozefína Kačincová 

22 

18.-22. 7. 

Novackého 

PIRÁTSKA VÝPRAVA DO KRAJINY NEKRAJINY   

Bc. Katarína Cifríková, Mgr. Božena Gatialová 

30 

25.-29. 7. 

S.Chalupku 

REKREAČNÝ TÁBOR                                                                      

Mgr. Rudolf Slíž, Helena Píšová   

16 

1. – 5. 8. 

S.Chalupku 

REKREAČNÝ TÁBOR                                                                    

Mgr. Rudolf Slíž, Mgr. Katarína Sokolová 

19 

8. – 12. 8. 

Novackého 

COUNTRY TÁBOR                                                                            

Ján Meliško, Lenka Melišková 

35 

15. – 19. 8. 

Novackého 

MINI ZOO V AKCII                                                                             

Mgr. Milan Andris, Bc. Ján Mečiar 

21 

15. – 19. 8. 

Novackého 

TAJOMNÝ SVET TELEVÍZIE A NOVÝN                                     

Mgr. Božena Gatialová, Helena Píšová 

12 

22. – 26. 8. 

Novackého 

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                      

Ján Meliško, Lenka Melišková 

30 

Celkom :                                                                         9 mestských táborov 217 
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Príležitostná činnosť: 

 

dátum názov počet 

účastníkov 

1.7. Spektrum klub – CVČ, Ul. Novackého  14 

4.-7. 8. Majstrovstvá Slovenska Raketových modelárov – Partizánske  9 

20.-27. 8. Majstrovstvá Európy Raketových modelárov – Rumunsko 9 

 

Ocenenia:  

Majstrovstvá Slovenska 2011 – Patrik Šimansky získal titul Majstra Slovenska 

 Majstrovstvá Európy 2011 (Rumunsko) – Roman Švec získal titul Majstra Európy 

                                                                         Patrik Ivaška získal 3. miesto 

 Družstvo (R. Švec, P. Ivaška, P. Šimanský) – titul Majstra Európy 

Vedúcim reprezentácie Raketových modelárov pri CVČ Spektrum Prievidza sú  Bc. Ján 

Mečiar  a Miloš Vida. 

 

Metodické semináre a pracovné stretnutia 

17. 7.             Pracovné stretnutie dobrovoľníkov v počte 6 účastníkov 

19.8. – 21.8. V rámci projektu KOMPRAX – Workshop „Tvorba WEBSTRÁNOK“ v počte 

                      30 účastníkov 

23.8. – 24.8. V rámci projektu KOMPRAX – Workshop „Aktívne vo voľnom čase“ v počte   

                      84 účastníkov  

Stretnutia sa uskutočnili pod vedením Bc. Kataríny Cifríkovej 

 

    Aktívne sa využívali aj priestory vonkajšieho átria, ktoré sme tesne pred prázdninami 

zrekonštruovali. Využívali ich nielen deti počas mestských táborov, ale i rodičia s deťmi 

v čase keď bolo CVČ otvorené. 

Celkovo sa počas leta do aktivít CVČ zapojilo 1176 detí a 302 dospelých. 

 

 

Nedostatky: 

Vzhľadom na dopyt po mestských táboroch sa javí problém dostatočného pokrytia 

prázdninovej činnosti z hľadiska personálneho obsadenia – nedostatok profesionálnych 

pracovníkov. CVČ síce má 11 zamestnancov, ale činnosť prebieha nepretržite počas celého 

roka, v lete okrem táborovej činnosti a príležitostných aktivít pracujú mnohé záujmové útvary 

ako počas školského roka. Tento problém sa budeme snažiť riešiť dobrovoľnými vedúcimi. 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu:  - 

 

 

2. 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v zariadení: 

     Interní ako aj externí zamestnanci Centra voľného času pracujú v jednotlivých záujmových 

útvaroch podľa pedagogických zásad a metód. Na pedagogickej rade sa prejednali 

odporúčania Ministerstva školstva SR na zamedzenie a eliminovanie šikanovania, rizikového 

správania, prejavov rasizmu a xenofóbie. Prípadné prejavy sa okamžite budú riešiť 

prostredníctvom riaditeľky zariadenia a rodičmi detí. 
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Všetci členovia záujmových útvarov sú oboznámení s bezpečnosťou pri práci pri návšteve 

záujmového útvaru. Na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel dohliadajú vedúci krúžkov. 

    Prostredie na výučbu je prispôsobené vekovému zloženiu krúžku. Dodržiavajú sa prestávky 

vo výučbe na psychohygienu. 

  

c) Spolupráca zariadenia s rodičmi 

Rodičia sa aktívne podieľajú na činnosti  , hlavne  pri tanečných vystúpeniach – úprava 

vzhľadu tanečníkov, úprave kostýmov, preprava detí na vystúpenia. 

Spolupráca s rodičmi sa odzrkadľuje aj získavaním 2% z daní prostredníctvom Rodičovského 

združenia pri CVČ  

d) Centrum voľného času spolupracuje okrem základných, stredných, materských škôl aj 

s inými organizáciami: 

Fórum detí a mládeže, KaSS v Prievidzi, Kultúrne stredisko v Bojniciach, Slovenská 

asociácia športu na školách, Krajské CVČ Trenčín, Krajský školský úrad, Klub netradičných 

športov PAMPÚCH, Regionálne kultúrne centrum, Matica slovenská v Prievidzi, ZUŠ 

Stančeka, Slovenský skauting, Úsmev ako dar. 

 

V Prievidzi 20. 9..2011    

 

 

 

 

 

 

 

     

                  Mgr. Božena Gatialová 

                     riaditeľka CVČ 
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