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Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení.

2) Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 
Z. z.

3) Plánu práce  na školský rok 2018/2019
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I.
a) základné identifikačné údaje 

1. názov školského zariadenia :                 Centrum voľného času
2. adresa školského zariadenia :                 Nám. 7.apríla  409/20

                906 13 Brezová pod Bradlom
 
3. telefónne číslo :   0948 654 111 - mobil
 

4. internetová adresa :  www.cvcbrezova.edupage.org

    elektronická adresa :   cvc@brezova.sk

5. údaje o zriaďovateľovi : Mesto Brezová pod Bradlom
   Nám. M.R.Štefánika  1

906 13 Brezová pod Bradlom
 
6. mená vedúcich zamestnancov : Mgr. Ľuboš Barbírik – riaditeľ CVČ

7. údaje o rade školského zariadenia :
 
 Rada centra voľného času pracovala v zložení :

Predseda - Mgr. Vanda Púdelková (zvolená z radov pedag. pracovníkov CVČ)
                     
Člen – Ing. Gabriela Plačková (zvolená a delegovaná za zriaďovateľa)

Člen – Dana Reptová (zvolená z radov nepedagogických pracovníkov CVČ)
          
Člen – Hana Valová (zvolená z radov rodičov)

Člen – Martina Ištoková (zvolená z radov rodičov)

Rada CVČ sa schádza v prípade potreby.
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b) Údaje o počte detí v školskom zariadení (CVČ)

V školskom roku 2018/2019  bolo do 9 záujmových útvarov (krúžkov) a 1
klubu v CVČ prihlásených 157 členov.

Z toho :  112 detí do 15 rokov a 45 ľudí nad 15 rokov

V školskom roku 2018/2019 bolo otvorené v CVČ i Materské centrum,
ktoré navštevovali  priemerne denne 3 mamičky a 3 deti vo veku od 0 – 3 rokov.

 
  
c) Údaje o počte zamestnancov

Interní zamestnanci :

Organizačná schéma 3 interných zamestnancov:  

 
Riaditeľ CVČ:                    Mgr. Ľuboš Barbírik, úväzok: 100% 
                               (vedúci krúžkov: Stolný tenis, Hudba spája, Klub tínedžerov)

Vychovávateľka CVČ :      Mgr. Vanda Púdelková, úväzok : 100% 
                                                (vedúca krúžku Tvorivé dielne, Klub tínedžerov))
                                            

Upratovačka :                      Dana Reptová,  úväzok: 70 %

 
Pedagogickí pracovníci sa stretávajú podľa potreby na pedagogickej rade,

priebežne prebiehajú operatívne porady. 
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Externí pracovníci CVČ
 
CVČ zamestnávalo v školskom roku 2018/19 -  5 externých pracovníkov:

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie
Ján Varmuža vedúci krúžku - posilňovňa
Mgr. Ivana Malková        vedúca krúžku – rytmus baby
Monika Kubíčková vedúca krúžku – joga v MŠ
Ján Rechtoris vedúci krúžku – florbalový
Dominika Nižňanská vedúca krúžku – piloxing-jumping (od r. 

2019 jumping)

 Práca v záujmových útvaroch sa uskutočňujú podľa typu a záujmu – 1-
krát, 2-krát týždenne. 

Záujmové  útvary  boli  rôzneho  zamerania  a  pracovali  nielen  v  budove
CVČ, ale aj v telocvični  Základnej školy  v Brezovej pod Bradlom, v budove
III. MŠ v Brezovej pod Bradlom.

Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa 
určoval na základe:
- záujmu detí
- materiálneho vybavenia
- priestorových podmienok
- náročnosti krúžku

Analýza výsledkov pravidelnej záujmovej činnosti :
Splnenie cieľov :

- Základný cieľ bol poskytnúť deťom, mládeži, rodičom a iným účastníkom
v  rámci  našej  ponuky  možnosť  navštevovať  naše  záujmové  útvary
poskytovaním  rovnakých šancí využívania voľného času. 

- Prijali sme každého, kto prejavil záujem. Tým sa nám podarilo otvoriť 10
pravidelných záujmových útvarov pre deti, mládež i dospelých. 

- Výsledky práce krúžkov boli prezentované najmä na rôznych kultúrnych
podujatiach  (napr.  Deň  detí)  a  členovia  krúžkov  boli  pripravovaní  na
súťaže  v  rámci  CVČ  či  na  prezentáciu  napríklad  vo  vianočnom  či
veľkonočnom programe.

- Vedúci krúžkov plnili výchovno-vzdelávacie ciele a úlohy v zmysle 
výchovných plánov. 
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 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov zariadenia

V Centre voľného času Brezová pod Bradlom pracovali v školskom roku
2018/2019:  2  pedagogickí  pracovníci  na  plný  úväzok,  1  nepedagogický
pracovník – 3 – 6  hod./deň,  na dohody 5 fyzických osôb. 

Údaje o pedagogických zamestnancoch

Meno a priezvisko zamestnanca úväzok vzdelanie Plnenie kvalifikačného 
predpokladu

Mgr. Ľuboš Barbírik 100% PF Nitra učiteľstvo pre 5-12 roč.
Mgr. Vanda Púdelková 100% UKF Nitra vychovávateľstvo

Údaje o nepedagogických zamestnancoch

Meno a priezvisko 
zamestnanca

úväzok vzdelanie Pracovné zaradenie

Dana Reptová 70 % SPŠP Nitra upratovačka
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Zoznam odborných pracovníkov na dohody 

Meno a priezvisko zamestnanca Záujmový útvar
Monika Kubíčková Joga (do 30.11.2018)
Ján Rechtoris Florbal (1.12.2018 – 28.2.2019)
Ján Varmuža Posilňovňa
Mgr. Ivana Malková Rytmus baby
Dominika Šnircová Piloxing + jumping

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch zariadenia

V  školskom  roku  2018/2019   absolvovala  adaptačné  vzdelávanie
pedagogických zamestnancov Mgr. Vanda Púdelková.

e) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti 

Centrum voľného času Brezová pod Bradlom (ďalej len CVČ) je školské
zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú
a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a prípadne iných záujemcov v oblasti
pravidelnej (krúžkovej) činnosti, nepravidelnej (príležitostnej) činnosti a činnosť
počas prázdnin. CVČ Brezová pod Bradlom má miestnu pôsobnosť. 

Pracovný čas interných pedagogických zamestnancov bol pevne stanovený, ale
vzhľadom na množstvo nepravidelných aktivít  aj pohyblivý.

Prevádzka CVČ :

Pondelok :       9.00 – 17.00 hod.      
Utorok :     9:00 – 17:00 hod.       
Streda :     9.00 – 17.00 hod. obedňajšia prestávka :  13:00 – 13:30 hod.        
Štvrtok :     9:00 – 17:00 hod.       
Piatok :     9.00 – 17.00 hod.       

Sobota, nedeľa – podľa potrieb pravidelnej a nepravidelnej činnosti a záujmu    
                             rodičov, podľa potrieb mesta.
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Úradné hodiny :

Utorok, streda, piatok  9.00 – 17.00 hod., pondelok a štvrtok 11.00 – 17.00

Denný režim:

-  dopoludňajšia  činnosť  (pondelok  –  piatok  9.00  –  12.00  hod):  Materské
centrum, nepravidelné aktivity, organizačné záležitosti, príprava na činnosť atď.

Krúžková činnosť :

Pondelok        -           13:00 – 19:00 hod.

Utorok            -           9:00 – 11:00, 13:00 – 19:00 hod.

Streda             -           13:00 – 18:30 hod.

Štvrtok            -           9:00 – 11:00, 13:00 – 19:00 hod.

Piatok             -           13:00 – 17:00 hod.

Nedeľa           -            14:30 – 16:30 hod.

Klubová činnosť:        Pondelok - piatok       13:00 – 17:00 hod  
/spoločenské  hry,  stolný tenis,  futbal,  stolný futbal,  X-box,  baseball,  florbal,
bedminton, stolný hokej, šípky.../

     V prípade,  že sa záujmový krúžok nekonal z technických dôvodov, bol
členom krúžku ponúknutý náhradný termín (zastupovanie vzhľadom na nízky
počet interných zamestnancov nebolo možné).
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Záujmová činnosť krúžková, klubová – vyhodnotenie

Záujmové krúžky:
Prihlášky a bližšie informácie o záujmových krúžkoch mohli záujemcovia získať
v CVČ už od 3. 9. 2018.

V školskom roku 2018/ 2019 sa do 9 záujmových útvarov ( krúžkov) a Klubu
teenagerov  prihlásilo spolu 157 členov. Činnosť krúžkov sa uskutočňovala  od
októbra do júna. Pre nízky záujem bol hneď na začiatku zrušený krúžok Futbal
dievčat,   30.  11.  2018  bol  zo  zdravotných  dôvodov  vedúcej  p.  Moniky
Kubíčkovej  zrušený  krúžok  Detská  joga.  Naopak,  od  1.  12.  2018  pribudol
krúžok Florbal, ktorý fungoval do 28. 2. 2019. Od 9.1.2019 začal svoju činnosť
krúžok Hudba spája. Počet členov krúžkov bol na začiatku školského roka k 14.
11. 2018 107 členov a k 28. júnu 2019 to bolo 105 členov.  
Návštevnosť CVČ sa pohybovala v priemere denne vyše 30 detí.

V školskom roku 2018/2019 členovia záujmových krúžkov do CVČ odovzdali
29  vzdelávacích poukazov.
Internetový klub ani  v tomto školskom roku nebol ponúknutý návštevníkom,
nakoľko  nemáme dostatočné vybavenie PC.

CVČ prezentovalo svoju prácu hlavne na týchto podujatiach :

Brezovské strašidlo- lampiónový sprievod do CVČ na záver Darov Zeme 
Vianočná fantázia – viacnásobné tvorivé dielne pre verejnosť
Fašiangy – hry pre deti spojené so zabíjačkou na námestí
Deň narcisov – zabezpečenie verejnej zbierky 
Veľkonočné variácie – tvorivé dielne pre verejnosť
Deň Zeme- čistenie areálu CVČ a určených priestorov mesta
Deň detí – hry pre všetky deti v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom

Príležitostná činnosť CVČ
V príležitostnej činnosti sme uskutočnili  23 podujatí  z 1110  zúčastnenými, z
toho  na 5 akciách sme boli spoluorganizátormi s Mestom Brezová pod Bradlom
a inými mestskými organizáciami. Počas letných prázdnin sme uskutočnili  6
turnusov letných táborov, každý s iným zameraním a zúčastnilo sa ich každý
týždňový turnus v priemere 20 detí nielen z nášho mesta, ale i blízkeho okolia -
Hradišťa pod Vrátnom, Senice, ale aj z Rohožníka a Bratislavy.
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Propagačná činnosť

     Propagácia  činnosti  prebiehala  formou  príspevkov  do  miestnych  médií
(portál  mesta,  mestský  rozhlas,  RTVS  –  slovenský  rozhlas,  Novinky  spod
Bradla,  formou plagátov a osobných konzultácií).  CVČ pravidelne informuje
verejnosť  o  pripravovaných  aktivitách  i  na  vlastnej  informačnej  tabuli  pri
TESCU a všeobecnej pri pošte.

CVČ má i vlastnú webovú stránku: www.cvcbrezova.edupage.org, kde sú
záujemcovia pravidelne informovaní o celej činnosti CVČ.

Niektoré  aktivity boli prezentované formou vstupov z rôznych aktivít i vo
vysielaní brezovskej televízie TVB.

Podujatia pre verejnosť

     Podieľame sa na organizácii celomestských podujatí pre verejnosť a podľa
záujmu organizujeme a spoluoganizujeme rôzne aktivity a výlety pre školy a
školské zariadenia v našom meste.
Zorganizovali sme dva výlety pre širšiu verejnosť:

Výlet Oswiecim – Krakov – pre žiakov ZŠ a širšiu verejnosť  (31 detí ZŠ+14
dospelých)
Máša a medveď – ľadová revue pre rodičov s deťmi (18 detí a 11 rodičov).
Tvorivé dielne (vianočné a veľkonočné pre verejnosť)
Kvíz k 100. výročiu 1. ČSR
Vianočný turnaj v stolnom tenise
Poskytujeme taktiež priestory pre akcie mestských organizácií,  napr. výročnú
schôdza FK a ustanovujúcu schôdzu klubu rekreačných cyklistov.

f) Údaje o projektoch, do ktorých je zariadenie zapojené :  

Oddychovo-relaxačná zóna v areáli CVČ Brezová pod Bradlom

V spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom nám bola schválená žiadosť o
dotáciu  v  rámci  programu  Komunita  mladých  z  Ministerstva  školstva,  vedy,
výskumu a športu SR na vybudovanie Oddychovo-relaxačnej zóny v areáli CVČ
pre širokú verejnosť.
Celková suma na projekt je 8.100 eur s 50-percentnou spoluúčasťou mesta.
Projekt bude realizovaný do konca kalendárneho roku 2019.

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠI

V tomto školskom roku sme nemali ŠI v našom zariadení.
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h) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského 
zariadenia

CVČ Brezová pod Bradlom má sídlo v  priestoroch bývalej  materskej
škole  blízko  centra  mesta.  Skladá  sa  z  bezbariérového  prízemného  pavilónu
a poschodia druhého pavilónu. Celá budova slúži k pohybovým a relaxačným
aktivitám,  k  aktivitám  športovým  i  kultúrnym.  Priestory  plne  vyhovujú
potrebám CVČ.
Materiálno-technické vybavenie zariadenia
-  PC  1 ks
-  notebook 1 ks
-  dataprojektor 1 ks
-  tlačiareň  1 ks
-  fotoaparát Olympus 1 ks
-  1 farebná tlačiareň, kopírka so skenerom Brother 1 ks
-  X-box 360 kinect
- televízor

Predpokladané investičné náklady do budúcnosti:

-   nákup počítačov a modernizácia programov, posilňovacie stroje
Materiálno-technické vybavenie je doplňované a modernizované v rámci

podmienok CVČ a t. č. je postačujúce.  Chýbajúce komponenty sa pravidelne
dopĺňajú.

ch) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti zariadenia
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – finančné oddelenie 
MsÚ.

i) Cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia 
na školský rok 2018/2019 a vyhodnotenie jeho plnenia
Hlavným cieľom koncepčného zámeru bolo viesť deti k chápaniu a prežívaniu
voľného  času  ako  osobnej  a  spoločenskej  hodnoty.  Z  neho  bol  stanovený
normatív naplnenia členov záujmových klubov nad 100 žiakov v činnostiach,
ktoré neposkytujú iní poskytovatelia záujmovej  činnosti.  Ostatní  boli  z radov
mládeže do 30 rokov na základe súhlasu zriaďovateľa.
Tento  cieľ  sme  splnili  a  CVČ  sa  stalo  poskytovateľom  neformálneho
vzdelávania pre deti, rodičov a verejnosť v našom meste.
Počet  prihlásených  účastníkov  bol  výsledkom   ponuky  vzdelávacích  aktivít,
ktoré  mali  výstupný  štandard  získania  životných  zručností  a  sociálnych
kompetencií.
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j) Oblasti,  v  ktorých  zariadenie  dosahuje  dobré  výsledky  a  oblasti,  v
ktorých  sú  nedostatky  a treba  úroveň  výchovy  a  vzdelávania  zlepšiť
vrátane návrhov opatrení – SWOT ANALÝZA

Silné stránky
- centrum ako výchovno -  vzdelávacie  a  rekreačné zariadenie  pre  deti  a

mládež,  prípadne ich rodičov a  ďalších  záujemcov v ich voľnom čase
ponúka širokú záujmovú pôsobnosť

- organizuje  ju  prostredníctvom  pravidelnej  činnosti  formou  krúžkov,
klubov 

- príležitostnou  činnosťou  formou  jednorazových  alebo  pravidelne  sa
opakujúcich  podujatí,  súťažami,  kultúrnymi  a  športovými  podujatiami
aktivizuje mládež  

- prázdninovou činnosťou formou denných prímestských táborov si získava
stále viac záujemcov

- prácou  s  deťmi  zo  sociálne  znevýhodneného  a  rodine  zanedbaného
prostredia sa snaží viesť ich správnym smerom 

- spontánnou  činnosťou  formou  priebežnej  ponuky  záujmového,
rekreačného  a  relaxačného  charakteru  na  základe  osobného  záujmu
účastníkov,  ako  sú  prevádzka  herne  a  klubovne  umožňuje  realizáciu
všetkých

- spoluorganizovaním  súťaží, pedagogického dozoru a organizačnej práce
CVČ napomáha regulárnemu priebehu

- široký záber záujmovej činnosti je silnou stránkou CVČ 
- príležitostná  činnosť  vytvára  imidž  zariadenia,  teší  sa  priazni  detí,

mládeže  a  dospelých a  je  silnou stránkou vo vytváraní  obrazu kultúry
zariadenia 

- úspešné sú najmä akcie : Dary zeme, Fašiangy, Florbal cup, Deň narcisov,
MDD, letné tábory...

- výraznou prácou prispieva podpora zriaďovateľa
- svoje  zohráva  aj  geografická  poloha  zariadenia,  a  tým sa  priam núka

deťom a mládeži 

Slabé stránky zariadenia
- závislosť na pridelení prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z 

podielových daní obce
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Príležitosti
 
-          podpora vzdelávacích a informačných aktivít zo strany vlády
-          vládna podpora neformálneho vzdelávania
-          vytvorenie atraktívnej ponuky pre všetky vekové skupiny
-          výraznejšia prezentácia výsledkov CVČ na verejnosti
-          zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti 
           a mládež
-          podpora aktívneho využívania voľného času
 
 

Ohrozenia
 
-          nedisciplinovanosť účastníkov aktivít
-          nezáujem o činnosť zo strany detí a mládeže
-          malý záujem rodičov o činnosť ich detí vo voľnom čase
 

Návrhy opatrení :

-     i za cenu nižšieho počtu členov záujmových krúžkov záujmové krúžky
      otvoriť len v tých oblastiach, na ktoré má CVČ priestorové a materiálne
      podmienky a kvalitných pracovníkov
-     neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov
-     otvoriť nízkoprahový klub pre handicapovaných, ponúknuť činnosť 
      handicapovaným deťom a mládeži
-     nadviazať na  novú koncepciu letnej činnosti pre deti a mládež
-     riadne spropagovať pred verejnosťou poradenskú a konzultačnú činnosť 
       pre záujemcov o prácu s mládežou
-     zaoberať sa prieskumom zameraným na život detí a mládeže v Brezovej, 
      výsledky prieskumu spracovávať a pravidelne o nich informovať verejnosť 
-     v ponuke aktivít pre deti a mládež sa zamerať predovšetkým na rozvoj
       komunikácie a schopností tímovej práce
-     zo strany pedagogických pracovníkov využívať všetky avizované ponuky 
      ďalšieho vzdelávania zo strany IUVENTY
-     zapájať sa do rôznych grantových kôl a tým získavať finančné prostriedky 
       pre prácu s deťmi a mládežou
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II.

a)  Vzájomné vzťahy medzi  zariadením a deťmi  alebo žiakmi,  rodičmi  a
ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a
vzdelávaní v zariadení podieľajú

Dobrá  spolupráca  so  základnou  školou  -  participácia  na  jednotlivých
podujatiach. Pri tvorbe záujmových útvarov navrhnutá spolupráca o zastrešení
mimoškolskej činnosti CVČ sa stretla s pochopením  vedenia Základnej školy
v Brezovej pod Bradlom.

b) Partnerstvo a spolupráca

Pri organizovaní rôznych podujatí sme spolupracovali najmä s týmito 
organizáciami:

      - s Mestom Brezová pod Bradlom
      - so ZŠ, MŠ, ZUŠ Brezová pod Bradlom
      - s OZ Charis
      - s PZ Brezová pod Bradlom 
      - s mestskou políciou
      - s mestskou knižnicou
      - s klubom dôchodcov

 
- s jednotlivými organizáciami, podnikmi a podnikateľskými subjektmi, 

         ktoré boli ochotné podporiť činnosť CVČ
     -  s fyzickými osobami a dobrovoľníkmi – priaznivcami CVČ

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
                  Mgr. Ľuboš Barbírik

                                                                                    riaditeľ CVČ
                                                                             Brezová pod Bradlom
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