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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času vo Vranove nad Topľou 

za školský rok 2016 – 2017 
 
 

a.) základné identifikačné údaje o školskom zariadení: 
1. Centrum voľného času 

2. M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou 

3. tel./fax  057 4464705, 0911 050564 

4. Internet: www.cvcvranov.edupage.sk        

5. e-mail:    cvc@cvcvranov.edu.sk 

6. zriaďovateľ: Mesto Vranov nad Topľou 

7. Ing. Anna Marcinčinová – riaditeľka organizácie s právnou subjektivitou 

8. Rada CVČ  

            Radu školského zariadenia CVČ  tvorí  7 členov z toho: 

                            2 pedagogickí zamestnanci CVČ 

                            1 nepedagogický zamestnanec CVČ 

                            2 zástupcovia rodičov  

                            2 delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa – poslanci mestského zastupiteľstva 

            Zloţenie Rady Centra voľného času: 

   - predsedkyňa Rady CVČ: Mgr. Andrea Fišmanová – pedagog. zamestnanec 

   - podpredseda Rady CVČ: Bc. Marián Sobota – pedagog. zamestnanec 

   - tajomníčka Rady CVČ:    Mgr. Monika Gumanová – rodič   

   - členovia rady CVČ:          Mgr. Eva Lenková – poslankyňa MZ 

                                               PhDr. Jozef Baran – poslanec MZ 

                                               PhDr. Milan Malý  – rodič 

                                               p. Ján Dankovčík – nepedagog. zamestnanec 

                       Členovia Rady Centra voľného času sa v uplynulom období stretali podľa 

                       potreby a taktieţ boli prizývaní na jednotlivé podujatia spojené s vystúpením    

                       členov CVČ.  V školskom roku 2016– 2017 členovia Rady CVČ sa stretli 5 krát 

                       a to: 

                        30.  9. 2016 – Slávnostné otvorenie krúţkovej činnosti – neformálne stretnutie 

                       13. 10. 2016  - Schvaľovanie Správy o V-V činnosti 2015 – 2016 a oboznámenie  

                                                s Ročným plánom CVČ na šk. rok 2016-17 

                       16. 12. 2016  - Vianočná akadémia - neformálne stretnutie 

                         9.  6. 2017   - Neformálne stretnutie pri príleţitosti Vyhodnotenia olympiád                           

                        22.  6. 2017  - Výjazdové zasadnutie Rady CVČ v chatovej základni CVČ 

                                                na Domaši - Dobrej                        

 

počet členov:   do štatistiky k 15. septembru 2016 sme uviedli počet členov 665. Niektoré deti 

sa v priebehu školského roku ešte na záujmovú činnosť dohlasovali, preto celkový počet 

prihlásených stúpol na 672 / t. j. počet vydaných rozhodnutí o prijatí na V-V činnosť do CVČ/. 

4 deti boli prihlásené na viac ako jeden ZÚ. Z celkového počtu do krúţkovej činnosti bolo 

zapojených 288 dievčat a 384 chlapcov, 558 členov do 15 rokov a 114 členov nad 15 rokov. 

Vzdelávacie poukazy pre Centrum voľného času odovzdalo spolu 426 ţiakov. Členskú 

základňu CVČ tvorili deti a mládeţ mesta Vranov n. T., ale aj členovia zo  45 obcí vranovského 

regiónu  a blízkeho okolia. 

 

b.) netýka sa CVČ 

      c.)  netýka sa CVČ 

http://www.cvcvranov.edupage.sk/
mailto:cvc@cvcvranov.edu.sk
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d.) netýka sa CVČ 

e.) netýka sa CVČ 

f.) netýka sa CVČ 

 

g.) V školskom roku 2016 – 2017 v CVČ pracovalo 10 interných zamestnancov na plný 

úväzok, z toho 5 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. Krúţkovú činnosť 

CVČ zabezpečovalo aj 25 externých zamestnancov na základe dohody o pracovnej činnosti 

alebo o brigádnickej práci študentov, ktorí spolu viedli 55 krúţkov.  

       

      Personálne zmeny v školskom roku 2016 – 2017 

 v priebehu školského roku nedošlo k ţiadnym personálnym zmenám  

 

h.) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 V uplynulom období CVČ vo Vranove nad Topľou poskytlo adaptačné vzdelávanie 

začínajúcemu vychovávateľovi  Ing. Jurajovi Homzovi v období od  4. 1. 2016.  

      do 16. 1. 2017, ktoré menovaný úspešne ukončil pohovorom pred trojčlennou komisiou. 

 Riaditeľka CVČ dňa 6. 6. 2017 úspešne ukončila funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré      

      vo Vranove nad Topľou organizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity      

      Komenského v Bratislave.  

 

  

 

i.) údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti 
     Obsahom činnosti CVČ v šk. r. 2016- 2017 bola: 

1.       Pravidelná záujmová činnosť 

2. Predmetové olympiády vyhlasované MŠ 

3. Súťaţe – a) športové súťaţe vyhlasované MŠ 

         b) obvodové súťaţe a turnaje 

4.         Príleţitostná činnosť 

5. Prázdninová činnosť 

6.         Metodická činnosť 
   

 Pravidelná záujmová činnosť 
 

           V šk. roku 2016 – 17 pracovalo spolu 55 záujmových útvarov, z toho 28 krúţkov 

pracovalo pod vedením externých  zamestnancov a 27 pod vedením interných zamestnancov. 

V prípade väčšieho záujmu  o niektoré činnosti zo strany detí, bolo vytvorených viac krúţkov 

rovnakého zamerania. Na pravidelnú činnosť CVČ bolo k 1.10 2016 zaregistrovaných  na  

základe prihlášky a rozhodnutia o prijatí na výchovno - vzdelávaciu činnosť 672 členov, 4 deti 

navštevovali po 2 krúţky, takţe v štatistických hláseniach je konečné číslo 676 členov. 

       

 Krúţky, ktoré pracovali v CVČ na jednotlivých oddeleniach: 

      

             Oddelenie prírodovedy:  Chovateľský , Aranţovanie, Mladý prírodovedec I,  

                                                       Mladý prírodovedec II, Mladý prírodovedec III                   

     Jazdecký I, Jazdecký II, Horolezecký I,  Horolezecký II,  Matematika hrou  

               

              Počet krúţkov na oddelení: 10, z toho 5 interných, 5 externých 

              Počet členov krúţkov na oddelení: 116, z toho 54 dievčat a 62 chlapcov 

     Priemerná účasť detí na krúţku: 10,1 
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     Oddelenie spoločenských vied:    

              Anglický jazyk, Aikido, Fit a Box,  Šachový, Airsoft, Slovenčina hrou,  

              Z rozprávky do rozprávky 

              

              Počet krúţkov na oddelení: 7, z toho 0 interných, 7 externých 

              Počet členov krúţkov na oddelení: 117, z toho 29 dievčat a 88 chlapcov 

     Priemerná účasť detí na krúţku: 15,3 

 

              Oddelenie estetickej výchovy: Keramikár, Výtvarný, Artík - MŠ, Tvorilko – MŠ, 

                                                                 Kreatívko – MŠ, Relaxačné plávanie 

              Contemporary /Súčasný tanec/, Zumba kids, Tanečná prípravka, Šikovné ruky - DD,  

              Pohybovo-tanečná príprava I, Pohybovo-tanečná príp. II,           

              Počet krúţkov na oddelení: 12, z toho 6 interných , 6 externých 

              Počet členov krúţkov na oddelení: 138, z toho 76 dievčat a 62 chlapcov 

     Priemerná účasť detí na krúţku: 11,0  

      

     Oddelenie vedy a techniky: 

              Fotografický, Počítačový I, Počítačový II 

              

              Počet krúţkov na oddelení: 3, z toho 0 interných, 3 externé 

              Počet členov krúţkov na oddelení: 29 z toho 7 dievčat a 22 chlapcov 

     Priemerná účasť detí na krúţku: 9,5 

 

     

     Oddelenie telovýchovy a športu: Všešportový, Stolnotenisový, Pohybové hry – MŠ, 

                                                             Relaxačné cvičenia – MŠ, Počítačový - MŠ 

      Futbal – dievčatá, Futbal – mladší dorast, Futbal – starší dorast, Volejbal – dievčatá, 

     Športový I, Športový II, Futbal I, Futbal II 

               

              Počet krúţkov na oddelení: 14, z toho 5 interné, 9 externých 

              Počet členov krúţkov na oddelení: 218, z toho 58 dievčat a 160 chlapcov 

     Priemerná účasť detí na krúţku: 15,0 

 

    Hudobné oddelenie:   Bassová gitara a Bicie nástroje, Klasická gitara II,  

                                         Hudobná skupina  I – VII, 

                                                  Klasická gitara I,  

              

             Počet krúţkov na oddelení: 10, z toho 9 interných , 1 externý 

             Počet členov krúţkov na oddelení: 58, z toho 25 dievčat a 33 chlapcov 

    Priemerná účasť detí na krúţku:  10,2 

                                   

         

  

 2. Predmetové olympiády vyhlasované MŠ 
            

            CVČ prispieva k vyhľadávaniu a podpore talentovanej mládeţe prostredníctvom 

koordinácie predmetových olympiád a postupových súťaţí, ktoré kaţdoročne vyhlasuje pre 

ţiakov základných a stredných škôl MŠ SR. Špecifikum olympiád je v tom, ţe sa všetky kolá 

súťaţí konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku. CVČ vo Vranove nad Topľou na 
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základe poverenia Okresným úradom v Prešove v tomto školskom roku bolo organizátorom 15 

obvodových kôl predmetových olympiád v 31 kategóriách a to: 

 

 Slovenský jazyk a literatúra – kat. C          november 2016 

 Technická olympiáda – kat. A, B                december 2016 

 Anglický jazyk – kat. lA, lB,                       január 2017 

 Nemecký jazyk – kat.1A, lA január 2017 

 Matematická – kat. Z5, Z9                          január 2017 

 Biologická – kat. C                                      február 2017 

 Dejepis – kat. C, D, E, F                              február 2017 

 Geografická – kat. E, F, G                           február 2017 

 Chemická – kat. D                                        marec 2017 

 Fyzikálna – kat. E, F                                     marec 2017 

 Pytagoriáda - kat. P3 – P5                            marec  2017 

 Pytagoriáda – kat. P6 – P8                           marec  2017 

 Biologická kat. E                                          marec  2017 

 Matematická kat. Z6, Z7, Z8                        apríl 2017 

 Biologická kat. D                                          apríl 2017 

           

      Vedomostných súťaţí sa školskom roku 2016 – 2017 spolu zúčastnilo 493 ţiakov zo 17 

plnoorganizovaných ZŠ, jedného osemročných gymnázia (OCG) a 5 málotriednych ZŠ 

(Hlinné, Pavlovce, Sedliská, Ondavské Matiašovce, Čierne n.T.) v obvode Vranov nad 

Topľou . V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles  o 70 súťaţiacich . 

Z celkového počtu zapojených ţiakov bolo 216 dievčat a 277 chlapcov. V tomto školskom 

roku sme opäť priamo neorganizovali obvodové kolo Nemeckého jazyka – ţiaci museli 

cestovať do Prešova, pretoţe pre nízky počet prihlásených ţiakov sa museli zlúčiť obvody. 

Na OK Fyzikálnej olympiády sme opäť hostili ţiakov z okresov Humenné a Snina, ktorí sa 

spájali so ţiakmi z Vranova a vytvorili tak jeden súťaţný obvod.  U predmetov, kde sa 

počíta úspešnosť ţiakov sa dosiahla priemerná úspešnosť ţiakov 49,22 % ( min. šk. rok 

48,44 %). Najvyššiu úspešnosť ţiaci dosiahli v Chemickej olympiáde (100 %), Biologickej 

olympiáde – E (100 %), Olympiáde zo slovenského jazyka (100 %) a u  BiO – D (92,31 %).  

Na Slávnostné vyhodnotenie olympiád bolo pozvaných 90 ţiakov a ich pedagógov,  ktorí si 

prevzali spolu aţ 92 diplomov a ocenení. Najúspešnejšou riešiteľkou olympiád v šk. roku 

2016 – 17 sa stala Tatiana Pohlodová zo ZŠ Vyšný Ţipov,  ktorá obsadila 2 prvé miesta na 

okresných kolách  v olympiádach  Technická – kat. A, Dejepisná – kat.C, jedno druhé 

miesto v Chemickej olympiáde a jedno prvé miesto v krajskom kole. Tatiane Pohlodovej 

bola udelená aj špeciálna cena Centra voľného času a to týţdenný pobyt v letnom tábore na 

Domaši – Dobrej. Zástupkyňa spoločnosti Bukóza Holding PaedDr. Ľubica Nováková 

      na Slávnostnom vyhodnotení odovzdala ceny najúspešnejším riešiteľom Chemickej 

a Technickej olympiády.  

 

 3. Súťaţe 
     a ) Športové súťaţe vyhlasované Ministerstvom školstva – CVČ v spolupráci so základnými  

         školami v meste, na základe poverenia Obvodného úradu v Prešove  zorganizovalo 21    

         obvodových kôl športových súťaţí  s celkovým počtom 1 733 účastníkov a 2 krajské     

         kolá s počtom účastníkov 81. 

 

 Obvodové kolo Cezpoľný beh ZŠ                          október 2016 

 Obvodné kolo Školských majstrovstiev v šachu    október 2016 
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 Obvodné kolo ZŠ v stolnom tenise – dievčatá   november 2016 

 Obvodné kolo ZŠ v stolnom tenise – chlapci            november 2016 

 Obvodné kolo ZŠ v streľbe zo vzduchových zbraní  november 2016 

 Obvodné kolo ZŠ v basketbale – dievčatá    marec 2017 

 Obvodné kolo ZŠ v basketbale – chlapci    marec 2017 

 Obvodné kolo ZŠ vo vybíjanej dievčat    marec 2017 

 Obvodné kolo ZŠ vo volejbale – D                            marec 2017 

 Obvodné kolo ZŠ vo volejbale – CH                         marec 2017 

 Obvodné kolo ZŠ v hádzanej – chlapci    apríl 2017 

 Obvodné kolo ZŠ v hádzanej – dievčatá    apríl 2017 

 OK vo Florbale – dievčatá                                          máj 2017 

 OK vo Florbale – chlapci                                            máj 2017 

 Ok v Minifutbale Mc Donald ´s – najmladší. ţiaci    máj 2017 

 Ok v Malom futbale Školský pohár - chlapci             máj 2017 

 Ok v Malom futbale Školský pohár – dievčatá           máj 2017 

 Ok Futbal Cup – starší ţiaci                                        máj 2017 

 Ok Futbal Cup – staršie ţiačky                                   máj 2017 

 Obvodné kolo ZŠ v atletike – dievčatá     máj 2017 

 Obvodné kolo ZŠ v atletike – chlapci     máj 2017 

 

 Krajské kolo ZŠ v hádzanej - dievčatá                       apríl 2017 

 Krajské kolo SŠ v hádzanej – dievčatá                       apríl 2017 

   

 

b)    Iné obvodové súťaţe a turnaje – spolu bolo uskutočnených 7 súťaţí a turnajov 

                      s počtom  642 účastníkov : 

 

 Okresná liga v stolnom tenise                      november 2016 – apríl 2017 

 3. Šachová liga                                             október 2016 – február 2017 

 Ţiacka šachová liga                                      november 2016 – apríl 2017 

 Čarovný štetec a zázračná farbička              apríl 2017 

 Slávik Slovenska                                                                   máj 2017 

 Slávici z lavice                                                                      máj 2017 

 Hlinená krása - súťaţ v modelovaní z keramickej hliny jún 2017 

 

 

 

4. Príleţitostná činnosť 

        

 V rámci tejto činnosti pracovníci CVČ  pripravili rozmanité  zaujímavé podujatia 

zamerané na rozvoj tvorivosti detí a mládeţe vo voľnom čase mimo vyučovania a počas 

prázdnin /jesenné, vianočné, polročné, veľkonočné, jarné/. 

         Činnosť bola zameraná na: 

 vystúpenia pre verejnosť : 

               Náborová a prezentačná činnosť na ZŠ a SŠ 

               Prezentácia Airsoftového športu 

               Otvorenie krúţkovej činnosti /za účasti rodičov / 

               Písmenká z klobúka – podujatie pre deti MŠ /pod záštitou primátora/          
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                                          Celoslovenský deň materských škôl – ozvučenie podujatia pred AOC 

                                             40. výročie Zdruţenej strednej školy  - ozvučenie podujatia 

                                             Mikulášske preteky so zdolávaním lezeckej steny 

                                             Vianočné vystúpenie členov ZÚ v MŠ Sídlisko II 

                                             Rozţiarme si Vianoce – pred AOC /ozvučenie podujatia/ 

                                             Detský Karneval spojený s vystúpením členov CVČ 

                                             Detské Karnevaly pre MŠ 1. Máj, MŠ Sídl. II, MŠ Sídl. Juh 

                                             Účasť členov šachového krúţku na Turnaji rytiera Johannesa 

                                             Chovateľská prehliadka trofejí v spolupráci s Komorou poľovníkov 

                                             Míľa pre mamu – ozvučenie podujatia 

                                             Účasť na krajskom kole súťaţe Slávici z lavice 

                                             Podujatie pre ŠKD Bernol. – Správny chlapec a Správne dievča         

                                             Slávnostné vyhodnotenie olympiád  spojené s odovzdávaním cien  

                                             a diplomov a vystúpením členov ZÚ                                                                                                                                                                                                                               

                                             Medzinárodný deň detí – oslava sviatku s vystúpením členov ZÚ,   

                                                         s rôznymi atrakciami, hrami pre deti a tvorivými  dielňami 

                                             Lezecká stena pre ţiakov ZŠ 

                                             Dni mesta Vranova – vystúpenie kapiel CVČ, ozvučenie podujatia 

                                             Prázdninové hudobné kluby 

                                             Medzinárodný deň Jogy 

                                             Výchovné koncerty pre ţiakov ZŠ / Divadelné centrum Martin, 

                                                                    Agentúra Let Art, Divadlo Clipperton, Primanota 

                                             Tvorivé dielne počas prázdnin 

                                    Voľný vstup detí s rodičmi do mini ZOO 

                                             Výročná rybárska schôdza - ozvučenie 

                                    Hurá prázdniny - vystúpenie hudobných skupín CVČ 

            

  Spolu bolo pripravených  35  podujatí s účasťou  4 140  účastníkov. 

 

 

 

5.  Prázdninová činnosť 

     

    JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR   -  „JARNÍČEK“     6. – 10. 3. 2017 

    Počas jarných prázdnin sme druhýkrát zorganizovali pre prázdninujúce deti denný    

    prímestský tábor s patričným názvom „Jarníček“. Tábor bol určený pre dievčatá a chlapcov,   

    ktorí si chceli otestovať svoje schopnosti, zdatnosť, zaţiť pohyb, zábavu a dobrodruţstvo.     

    V programe boli zoznamovacie hry, kurz kreativity, tvorivé dielne, výroba šperkov, návšteva    

    plavárne, Zumba workshop, hudobný klub, dopravná výchova interaktívne, horolezectvo,     

    workshop moderného tanca, lezenie na umelej lezeckej stene, rôzne športové aktivity. Strava    

    pre deti bola zabezpečovaná prostredníctvom MŠ Sídl. Juh.  

  

    LETNÁ ČINNOSŤ 2017 
     Prázdniny CVČ 2017 sa niesli v duchu cestovania, spoznávania nových miest, dobrodruţstva      

     a nových záţitkov. Pre deti sme pripravili 5 turnusov prímestských táborov a 2 turnusy pobytových        

     táborov na Domaši. 
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1. PRÍMESTSKÉ LETNÉ TÁBORY s dennou dochádzkou  pre deti od 6 do 15 rokov  

– zrealizovaných bolo 5 turnusov 
    
 Tábory boli určené pre deti od 6 rokov, v programe v kaţdom z turnusov boli 2 celodenné výlety do  

blízkeho okolia napr. Trebišov, Humenné, Vinné, Lysá hora, Stropkov, Domaši a i. 

 O deti bolo postarané pondelok aţ piatok od 7.00 – 16.30 hod.  Obedy boli poskytované v MŠ Sídlisko 

II /mesiac júl/a v MŠ  Sídlisko Juh /mesiac august/,  desiata, olovrant a pitný reţim – bol zabezpečený 

prostredníctvom miestnych predajní pečiva a ovocia.  
 

     l. turnus :  „LETOM SVETOM“                10. 7. -   14.  7. 2017       Z: Homza 

     2. turnus   „NEPOSEDNÍK“                     17. 7. –   21. 7. 2017        Z:Gešperik 

     3. turnus : „BEZ NUDY“                          24. 7. -    28. 7. 2017       Z: Sobota 

     4. turnus:  „DELFINIK“                          31. 7. –     4. 8. 2017       Z: Fišmanová 

     5. turnus : „POHOĎÁK“                            7. 8.  –  11. 8. 2017       Z: Fišmanová 
 

Prímestské tábory boli naplnené na maximálny počet po 14 detí v kaţdom turnuse, t. j. spolu 70 detí. 

Program jednotlivých turnusov sa riadil vopred naplánovaným programom. 

 

Deti navštívili: Múzeum v Trebišove 

                          ZOO Stropkov 

                          Technické múzeum v Košiciach 

                          Viniansky hrad, Vinné jazero 

                          Vihorlatské múzeum v Humennom 

                          Solivar, kúpalisko Delňa v Prešove 

                          Kúpalisko v hoteli Zelená Lagúna na Domaši 

                          Jazdecký areál Grandessa 

    
Deti zaţili:       Ukážku záchrany človeka, prvej pomoci, prednášku profesionálneho záchranára 

                          S batohom cez hory – Tri kríže - Hrubý les - Lysá hora 

                          Jazdu na koňoch 

                          Zábavnú dopravnú výchovu 

                          Maľovanie na tvár – Domašanský vodník 

                          Turnaj v bowlingu 

                          Hudobnú abecedu – škola hry na hudobných nástrojoch 

                          Prázdninovú angličtinu 

                          Workshop Zumby, Contemporary a Street dance 

                          Školu keramiky 

                          Ralaxačnú JOGU 

 

 

2. LETNÉ POBYTOVÉ TÁBORY na Domaši – Dobrej v chatovej  základni CVČ. 
Uskutočnené boli 2 turnusy s celkovým počtom  40 detí.  

     1.        turnus :       17. 07. – 20. 07. 2017     - 25 detí                                 Z: Fišmanová, Sobota                                                        

                                    Začiatok : pondelok o 10.00 hod. 

                                    Koniec   : štvrtok     o 18.00 hod. 

      2.       turnus :       24. 07 . -  27. 07. 2017   - 15 detí                                  Z: Gešperik, Homza 

                                    Začiatok : pondelok  o 10.00 hod. 

                                    Koniec   : štvrtok      o 18.00 hod. 
 

Tábory boli určené pre deti od 10 rokov a stredoškolskú mládeţ. Program zameraný na turistiku, 

kúpanie, hry a orientáciu v prírode, spoznávanie rastlín a drevín, súťaţe v prírode, športové aktivity.  
Poskytovanie stravy bolo riešené dovozom prostredníctvom  Fi Trybulová – Reštaurácia Dobrá. 

 

Kaţdé dieťa zúčastnené na aktivitách CVČ počas leta bolo poistené, dôraz sa kládol hlavne na 

bezpečnosť detí počas cestovania, peších presunov, športových aktivít, kúpania v bazénoch a na 
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otvorenej vodnej ploche. Môţeme s radosťou skonštatovať, ţe sa nikomu nestal ţiadny úraz a deti sme 

odovzdali rodičom bez ujmy na zdraví. Všetci účastníci obdrţali spomienkové táborové tričko s logom 

CVČ, fotografie z tábora na CD nosiči a veľa nových záţitkov. 

 

Letnej činnosti Centra voľného času sa zúčastnilo spolu 110 detí. 

  

Obsadenie CHZ Domaša – Dobrá – iné subjety: 

V dňoch 18. – 20. 8. 2017 sa uskutočnilo sústredenie Airsoftového klubu v počte 16 osôb. 

      

 

               

6.  Metodická činnosť 

 

V uplynulom období CVČ poskytovalo metodickú pomoc začínajúcim externým 

zamestnancom –  vedúcim krúţkov CVČ, ako aj metodicky usmerňovalo členov komisií 

pri príprave olympiád a športových súťaţí pre ţiakov ZŠ. 

Spolu s Kabinetom pre predprimárne vzdelávanie sme uskutočnili podujatie pre deti MŠ 

s názvom „Písmenká z klobúka“. 

 

               

j.) Zapojenosť do projektov 
      

1. V priebehu mesiacov júl – september 2016 sme spolu s partnerským poľským mestom   

            Jaslo – konkrétne Molodeţovym domom kultúry nadviazali spoluprácu a vypracovali    

            sme spoločný projekt „Tancujúce farby“, z ktorého sme chceli čerpať finančné   

            prostriedky v rámci  mikroprojektu Rozvoj regionálneho programu Interreg V – A    

            Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Tento projekt však bol z poľskej strany odloţený na  

            tohtoročné predkladacie obdobie. 

 

 

 2.     Raiffeisen BANK – názov projektu „Fotoateliér“ –  

         v hlasovaní verejnosti skončil na 2. mieste, podporený bol iba 1 projekt 

 

3.       Nadácia Tesco – program Vy rozhodujete My pomáhame  názov projektu „Vitajte  

           v ríši zvierat“ – v hlasovaní verejnosti skončil na 1. mieste a bol podporený    

           podporený sumou 1300 €, ktorá bola pouţitá na rekonštrukciu Mini ZOO. 

       

 

k.) V uplynulom školskom roku 2016 – 2017 v našom zariadení inšpekčná kontrola 

vykonaná nebola.     

       

l.)  Priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

CVČ sídli vo vlastnej účelovej jednoposchodovej budove, ktorá bola daná do prevádzky 

v roku 1980. Budova svojou veľkosťou a účelovosťou poskytuje dobré priestorové 

podmienky pre uskutočňovanie pravidelnej, príleţitostnej činnosti i realizáciu 

obvodových kôl olympiád a súťaţí pre ţiakov a študentov. V budove sa nachádza 9 

odborných učební napr. učebňa výpočtovej techniky, keramická  dielňa vybavená 

hrnčiarskym kruhom a vypaľovacou pecou, učebňa strojopisu, aranţérska dielňa, 

modelárska dielňa, učebňa hudobného oddelenia, prednášková miestnosť, mini ZOO, 

v ktorej chováme drobné zvieratá a vtáctvo (králiky, morčatá, škrečky, andulky, 
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zebričky, korely, papagáje, akvarijné rybky, vodné korytnačky, činčila, agama a pod.).    

Na činnosť tanečných a športových krúţkov slúţi zrekonštruovaná tanečná miestnosť, 

malá sála a veľká sála s lezeckou stenou. 

V jarných a letných mesiacoch vyuţívame na našu činnosť aj trávnatú plochu pred 

budovou. Dostatok vonkajšieho priestoru  a bohatá zeleň poskytujú široké vyuţitie na 

športovú činnosť  a činnosti prírodovedného charakteru. Niektoré krúţky športového 

zamerania ( Relaxačné plávanie, Fit & Box, Dievčenský futbal, Jazdecký, Airsoft a pod.) 

na svoju činnosť vyuţívali  priestory  mimo CVČ – napr. Učebňu plávania, Pretlakovú 

nafukovaciu halu, Jazdecký areál – Grandesa a takisto priestory základných škôl 

v meste. 

    Aj keď v budove sú dobré priestorové podmienky pre činnosť, aktuálna potreba 

v súčasnosti je vybudovanie bezbariérového vstupu pre vozičkárov, pretoţe práve títo 

mladí ľudia majú dostatok voľného času a pociťujú potrebu stretávať sa a byť aktívni 

v rôznych činnostiach napr. v modelovaní,  práci s počítačom, chcú sa učiť jazyky, 

navštevovať rôzne vystúpenia. Budova CVČ nutne potrebuje vonkajšiu a vnútornú 

rekonštrukciu, odizolovanie budovy, opravu fasády, výmenu okien v krúţkových 

miestnostiach, v  kanceláriách, rekonštrukciu zádveria,  výmenu okien veľkej sály, aby 

nedochádzalo k tepelným únikom. Finančné prostriedky nutne potrebujeme na 

rekonštrukciu ústredného kúrenia, zmodernizovanie vybavenia učebne IKT, výmenu 

starých drevených okien za plastové. Veľkú sálu je potrebné vybaviť zrkadlovou stenou, 

prebudovať priestor hudobného oddelenia a odhlučniť priestor, taktieţ zriadiť 

posilňovňu pre fitnes športy a zriadiť detskú herňu. 

    Plánované zmodernizovanie Mini ZOO sme dokončili záverom prázdnin. Potrebné je 

ešte dokončiť prepojenie na ďalšiu krúţkovú miestnosť, kde by sa deti mohli venovať 

výuke a rôznym prírodovedným hrám. Presťahovaním Mini ZOO vznikla ďalšia 

krúţková miestnosť pre činnosť krúţku Airsoft. 

Proti vandalizmu je potrebné ochrániť budovu bezpečnostným kamerovým systémom, 

lepším osvetlením budovy, aby nedochádzalo k poškodzovaniu novopostaveného 

cvičiska a ničeniu zelene. Poţiadali sme zriaďovateľa o inštaláciu verejného osvetlenia 

priestoru pred budovou CVČ, ktoré má by zrealizované do konca kalendárneho roku 

2017.    

      
 

 

  Správa o realizácii rekonštrukcie chatiek   CVČ – DOMAŠA  DOBRÁ 
     

  Pred začiatkom letnej prázdninovej činnosti CVČ prebehla  rekonštrukcia posledných 3    

  chatiek, chatky boli zvonku omietnuté, zrealizované boli natieračské práce zvonku /strechy,    

  okenice, dvere/, došlo k výmene odkvapových ţľabov a u všetkých 10 chatiek aj k výmene   

  hákov na uchytenie odkvapových  ţľabov. V interiéri chatiek bolo  uskutočnené obloţenie   

  podhľadov OSB doskami, poloţenie podlahovej  gumy, výmena prahov, výmena kľučiek  

  a štítkov, olemovanie chatiek  spodnými doskami, čalúnnické  práce zvyšných váľand,  

  vyrobenie a namontovanie políc, natretie kuchynky zvnútra,  namontovanie vodárničky na  

  cisternu s vodou, olištovanie stropov. 

  Všetky tieto práce boli realizované svojpomocne, prostredníctvom mestských údrţbárov   

  a údrţbára CVČ. 

  Pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami CVČ ďalej boli na Domaši zrealizované      

  tieto práce:  Vykosenie okolia chatiek a ihriska 

                       Vyhrabanie a likvidácia trávy 

                       Odstránenie náletových drevín 
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      Dôkladné upratanie chatiek a dezinfekcia 

      Doplnenie chatiek váľandami a skriňami /zvýšenie ubytovacej kapacity/ 

      Upratanie altánku 

 

Práce a nákupy v šk. r. 2016/17 : t.j. september 2016 – august 2017  
 

 

rekonštrukcia Zoo bázy        

svetlá  313,50 €     

vymaľovanie  186,59 €     

materiál  531,55 €     

PVC podlaha  542,84 €     

vertikálne ţalúzie  560,50 €     
výmena okien  

vybavenie zoo bázy novými klietkami ( december 2016) 

vybavenie zoo bázy novými klietkami ( Nadácia Tesco – 

Grant ) 

 

  

2 178,17 € 

1 166,08 € 

 

1 243,71 €  

  

     

  6 722,94 €     

        

        

oprava zatekajúcej strechy na budove CVČ  1 347,28 €     

        

        

oplotenie športoviska pri CHZ Domaša Dobrá  3 000 € VUC     

  1300 € príspevok mesta Vranov n/T  

  608 €  prostriedky z rozpočtu CVČ  

  4 908 €     

        

        

Prevedené práce na zachytenie vrchnej vody od altánku 

pri CHZ Domaša Dobrá  
          1 138,50 € 

    

    

        

        

Oprava stien v kancelárii na hospodárskom oddelení a 

v archíve  

      

136,21 €     

        

        

oprava 3 posledných chatiek pri CHZ Domaša Dobrá  

 

2 604,60 € 

    

    

oprava auta  

 

470,62 €  

Oprava nádrže na vodu CHZ Domaša Dobrá  46,85 €    
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Drobné nákupy:   

- Maliarské podstavce na krúžkovú činnosť  84,90 €  

- Badmintovnový set  29,80 €  

- Externý disk  99,90 €  

- Aku vŕtačka  121,00 €  

- Tričká – zumba  58,50 € 

- Mixpult – hudobné oddelenie  1 200,00 €  

- Airsoft – materiál na krúžkovú činnosť  484,87 €  

- Dataprojektor  512,50 €  

- Laná – horolezecký krúžok  95,00 €  

- Dresy – dievčenský futbal + potlač  510,60 €  

- Gymnastické žinenky  309,60 €  

- Tričká pre deti v letných táboroch + potlač  419,40 €  

- Jazdecké prilby  119,70 €  

 

 

 

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

 Rok: 2016 - skutočnosť 
a. Dotácie zo štátneho rozpočtu :                                           0, 00  € 

b. Príspevky od rodičov :                                              14. 039,00 € 

z toho:  - zápisné  do ZÚ                                                               8. 413,00   € 

             - zápisné do letných táborov                                            5. 280,00    €  

             - účastnícke poplatky                                                           346,00    €                                         

c. Prostriedky za vzdelávacie poukazy:                        14. 192,00 € 

                             z toho:  - materiál pre výchovu                                                    5. 550,00    € 

                                           - odmeny pre externých zamestnancov                          7. 488,00    € 

                                           -  poistné /odvody/                                                          1. 154,00    € 

                  4.   Prostriedky od právnických osôb:                              1. 837,72 € 

                              z toho:  - nájom z prenajatých priestorov                                    1. 409,75   € 

                                           -  vrátky z dobropisov                                                         143,20   € 

                                - preplatky z ročného zúčtovania ZP                                   284,77  €  

                  5.   Prostriedky od zriaďovateľa:                                  201. 836,00  € 

                  6.   Dotácia od zriaďovateľa na šport                                    500,00 € 

                                           - Deň detí                                                  200,00 € 

         -  Písmenka z klobúka - podujatie pre deti MŠ                   300,00 €  

                  7.   Kapitálové prostriedky                                               4. 908,00 €  

                                          - od zriaďovateľa                                        1. 300,00 € 

                                         - od VÚC Prešov                                        3. 000,00 €  

                                         - vlastné príjmy CVČ – preklasifikované na kapitály         608,00 €  

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                        SPOLU :                                                                236. 704,72  € 
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Komentár k tabuľkovej časti plnenia rozpočtu 

k 31.12.2016 

 
 

0950 – Centrum voľného času 
 

     Výška schváleného rozpočtu na rok 2016 na beţné výdavky: 

- Originálne kompetencie                                   201.836,00 € 

- Vlastné príjmy                                                    13.200,00 € 

- Prenesené kompetencie  – vzdel. poukazy         14.192,00 €  

- Kapitály             4.908,00 €  

CELKOM:                                                            234.136,00 € 

 

 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 je vo výške  236.686,33 €. 

 

Plnenie príjmov je vo výške 18.898,90 €.. 

                                

 

610 – Mzdy, platy -  rozpočet 96.150,00 €, čerpanie 96.040,53 € 

 

z toho: 

611 – Tarifný plat – rozpočet 75.500,00€, čerpanie 75.462,47 € 

                                (pre pedagogických a hospodárskych zamestnancov CVČ) 

612001 -  Osobný príplatok – rozpočet  6.750,00 €, čerpanie 6.734,27 € 

      

612002 -  Ostatné príplatky – rozpočet 5.550,00 € čerpanie 5.543,79  € 

- za nadčas – čerpanie 187,65 € 

- za soboty a nedele – čerpanie 155,08 € 

- za sviatok – 5,34 €  

- za riadenie – čerpanie 2.310,95 € 

- za zmennosť – čerpanie 117,85  € 

- kreditový príplatok – čerpanie 2.028,24 €  

- príplatok začínajúceho zamestnanca – čerpanie 366,82 €  

- príplatok za uvádzanie pedagogického zamestnanca – 371,86 €  

 

614 – Odmeny – rozpočet 8.350,00 €  čerpanie 8.300,00 €  

(Odmena pri príleţitosti Dňa učiteľov a odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných 

činností a práce presahujúce rámec pracovných povinností )  

          

620 – Poistné a príspevky do poisťovní – rozpočet 41.723,00 €, čerpanie 41.766,21  € 

 

z toho: 

621 – 625 Odvody do poisťovní – rozpočet 40.870,00 €, čerpanie 40.912,10 € 

627 – Príspevok do DDP – rozpočet 853,00 €, čerpanie 854,11  €. 

          (zamestnávateľ odvádza za zamestnancov vo výške 2% z funkčného platu zamestnanca) 
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630 – Tovary a sluţby – rozpočet 91.145,00 € ,čerpanie 93.763,85 €  

 

z toho: 

631 – 631001 - Tuzemské cestovné – rozpočet 580,00 €, čerpanie 579,10 € 

          631002 – Zahraničné cestovné – rozpočet 90,00 €, čerpanie 92,50 €  

 

 

632 – Energie, voda a komunikácie – rozpočet 13.750,00 €, čerpanie 13.749,36 € 

          632001 – energie – rozpočet 12.160,00 €, čerpanie 12.161,38 € 

          632002 – vodné a stočné - rozpočet  500,00 €, čerpanie 497,44  € 

          632003 – poštové a telekom. sluţby – rozpočet 1.090,00 €, čerpanie 1.090,54  €. 

 ( pevná linka, mobil a poštové poplatky )  

 

633 – Materiál – schválený rozpočet  15.685,00 €, čerpanie 15.714,23 € 

           633001 – interiérové vybavenie – rozpočet 450,00 € , čerpanie 453,48 € 

           633002 – výpočtová technika – rozpočet 100,00 €, čerpanie 99,90 €  

           633002 – výpočtová technika KZ 111 – rozpočet 1.250,00 €, čerpanie 1.248,12 € 

           633004 – prevádzkové stroje, prístroje – rozpočet 120,00 €, čerpanie 121,00 €                      

           633006 -  všeobecný materiál - rozpočet  3.160,00 €, čerpanie  3.163,16 €. 

                          (školský a kancelársky materiál, drobný materiál na údrţbu a na činnosť, 

                          čistiace a dezinfekčné prostriedky, ) 

          633006 – všeobecný materiál KZ 111 – rozpočet 2.665 €, čerpanie 2.665,33 €  

          633006 – všeobecný materiál – CHZ Domaša – rozpočet 3.545 €, čerpanie 3.546,88 € 

                          ( materiál na výstavbu altánku pri CHZ Domaša Dobrá)  

          633009 -  knihy, čas., noviny a uč. pom.  – rozpočet 2.490,00 €, čerpanie 2.490,78 €                     

          633009 – knihy, časopisy, noviny a uč. pom. KZ 111 – rozpočet 1.637,00 €,  

                          čerpanie 1.637,00  €  

          633010 – pracovné odevy – rozpočet 120,00 €, čerpanie 115,88 € 

          633016 -  reprezentačné -  rozpočet  150,00 €, čerpanie 172,70 €. 

 

634 – Palivá –  rozpočet 1.795,00 €, čerpanie 1.795,30 € 
          634001 – palivo – rozpočet 450,00 €, čerpanie 451,03 € 

          634002 – servis, údrţba, opravy – rozpočet 370,00 €, čerpanie 365,20€ 

          634003 – poistné - rozpočet 250,00 €, čerpanie 253,97 € 

          634004 – prepravné a nájom dop. prost. – rozpočet 725,00 €, čerpanie 725,10 €  

                          ( prenájom mikrobusu na prepravu účastníkov počas letných táborov) 

 

635 – Údrţba – rozpočet 2.180,00 €, čerpanie 2.178,17 

          635006 – Budov, objektov alebo ich častí – rozpočet 2.180,00 €, čerpanie 2.178,17 € 

                                             

636 – Nájomné – rozpočet 21.000,00 € , čerpanie 22.946,28 €. 

          636001 – Nájomné za nájom budov – rozpočet 21.000,00 € , čerpanie – 22.946,28 €  

 (prenájom futbalového štadióna, prenájom garáţe, prenájom pozemku pod    

chatovou základňou na Domaši) 

 

637 – Sluţby – rozpočet 36.065,00 €, čerpanie 36.708,91 €     

          637001 – školenia – rozpočet 575,00 €, čerpanie 580,00 € 

          637002 – súťaţe – rozpočet 4.080,00 €, čerpanie 4.081,59 € 

                         (podujatia a súťaţe podľa ročného plánu činnosti CVČ a OK súťaţí ) 
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          637003 – Propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 130,00 €, čerpanie 150,00 €  

          637004 – všeobecné sluţby – rozpočet 3.400,00 €, čerpanie 3.402,63 € 

          637004 – všeobecné sluţby –  CHZ Domaša - rozpočet 760,00 €, čerpanie 761,61 € 

          637012 – poplatky a odvody – rozpočet  360,00 €, čerpanie 362,78 € 

                         (poplatky za vedenie účtov)                                

          637014 – stravovanie – rozpočet  3.660,00 €, čerpanie 3.658,48 €. 

                           (stravné lístky pre zamestnancov) 

           637015 – poistné – rozpočet  620,00 €, čerpanie 611,84 €.   

                          (poistenie všetkého majetku CVČ a zodpovednosti za škodu)                         

           637016 – prídel do SF – rozpočet 1.210,00 €, čerpanie 1.212,02 €. 

           637027 – dohody – rozpočet  20.365,00 €, čerpanie 20.980,05 €. 

                           KZ 41 – originálne kompetencie a vlastné príjmy  

                                          rozpočet 9.970,00 €, čerpanie  10.586,67 € 

                           KZ 111 – zo štátneho rozpočtu – vzdelávacie poukazy  

                                            rozpočet 7.490,00 €, čerpanie  7.488,20 € 

                           KZ 11H – od ostatných subjektov verejnej správy – obce       

                                            rozpočet 2.905,00, čerpanie 2.905,18 

                           (dohody o pracovnej činnosti pre externých zamestnancov za vedenie   

                            krúţkov) 

           637035 – dane – rozpočet  905,00 €, čerpanie 907,91 €. 

 ( poplatok za miestny komunálny odpad, daň za chatovú základňu na Domaši,     

 zrazená daň z úrokov)  

 

642015 –  Na nemocenské dávky  – rozpočet 210,00 €, čerpanie 207,74 €  

 

 

 

Kapitálové výdavky  

 

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia – rozpočet 1.908,00 €, čerpanie 1.908,00 € 

717002 – Rekonštrukcia a modernizácia – KZ 71 – VÚC  –  rozpočet 3.000,00 €,  čerpanie   

                                                                         3.000,00 € 
                (Modernizácia športoviska pri CHZ Domaša Dobrá )    

 

 

 

 

Plnenie príjmov podľa poloţiek: 
 

Rozpočet 13.200,00 €, plnenie je vo výške 18.898,90 €, t. j. 143,20 %  

 
212003 – príjmy za prenájom budov – rozpočet  1.000,00 €, plnenie 1.409,75 € 

221004 – ostatné poplatky – rozpočet 0 €, plnenie 14,72 € 

                (prevedené z VÚ na poplatky za vedenie účtu) 

223001 – príjmy za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb – rozpočet 0 €, plnenie 346,00 € 

223002 – príjmy od rodičov – rozpočet  12.200,00 €, plnenie 13.693,00 €. 

                (príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov)                  
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243 –  úroky – rozpočet 0,00 €, plnenie 7,46 € 

292012   –  vrátky z dobropisov – rozpočet 0,00 €, plnenie 143,20 €   

                    ( preplatok el. energie 2015)  

292017 – Z vratiek – KZ 72e – rozpočet 0,00 €, plnenie 284,77 €  

                     ( preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015)  

322 – Transfery v rámci verejnej správy  

332006 – Z rozpočtu vyššieho územného celku – rozpočet 0,00 €, plnenie 3.000,00 €.  

 

 

 
 

 

 

Mimorozpočtové príjmy – finančný príspevok mesta vo výške 200,00 € na podujatie 

„Medzinárodný deň detí“ dňa 29.05.2016  a  finančný príspevok vo výške 300,00 € 

na  podujatie  „Písmenká z klobúka“- športové podujatie pre deti MŠ pod záštitou primátora 

mesta dňa 27.10.2016. Finančné prostriedky boli pouţité na materiál, ceny a občerstvenie pre 

účastníkov podujatí.  

 

 

 

Záväzky – CVČ  vykazuje k 31.12.2016 záväzky vo výške 2.310,91  €  

                   (sluţby a energie za mesiac december 2016 vyfakturované v mesiaci január 2017)  

                       

 

 

Pohľadávky – CVČ vykazuje k 31.12.2016 pohľadávky vo výške 1.107,75 €. 

Mestský bytový podnik – dobropis z roku 2010 za teplo vo výške 1.107,75 € 

 

 

n.) V koncepcii činnosti CVČ na šk. rok. 2016 – 2017 boli tieto ciele :   

 rozšírenie a skvalitnenie ponuky záujmových útvarov pre deti a mládeţ 

 stabilizovanie počtu členov v záujmových útvaroch 

 zabezpečenie hladkého priebehu obvodových kôl olympiád a športových súťaţí  pre       

            ţiakov ZŠ, SŠ 

 zapájanie sa do projektov a získanie mimorozpočtových zdrojov financovania   

          

Uvedené ciele sa nám podarilo naplniť v plnom rozsahu. 

   Organizovanie účastníkov olympiád a športových súťaţí, práca s komisiami, technické      

   a materiálne zabezpečenie, príprava miestností, zabezpečovanie stravy,  spracovanie 

   finančného vyúčtovania pre OÚ, prezentovanie výsledkov súťaţí na verejnosti, aţ po   

   odovzdanie cien  víťazom, to je len časť prác súvisiacich so zabezpečením súťaţí. Aj v tomto 

   školskom roku môţeme konštatovať zodpovedný prístup  zamestnancov CVČ. 

   

o.)  Reprezentácia a úspechy členov ZÚ 
 

CVČ dosahuje veľmi dobré výsledky vo viacerých krúţkoch, ale vyzdvihnúť je    

potrebné najmä tie, ktoré reprezentovali CVČ Vranov n.T. na rôznych prehliadkach 

a súťaţiach a dosiahli výrazné úspechy: 
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Oddelenie spoločenských vied 
 
Úspechy Šachového krúžku - Mgr. Miroslav Chytra  
Meno a priezvisko Turnaj Umiest. Počet úč. 

Matej Demčák Ţiacka šachová liga Vranova 2016/2017 2 16 

  
Školské majstrovstvá okresu Vranov n. T. ţiakov ZŠ a 
OG 3 23 

  3. šachová liga 3D2 MŠK Vranov n. T. 2016/2017 5 11 

  Šachový turnaj o pohár starostu obce Čaklov 15 33 

  
Majstrovstvá Prešovského kraja v zrýchlenom šachu - 
ţiaci 23 31 

  5. ročník turnaja rytiera Johanesa GPX 23 58 

  XII. ročník šachového turnaja Vinianske jazero  58 58 

  Open Checkmate 2016 60 65 

Veronika Bubnáro-
vá 

Školské majstrovstvá regiónu HE, VT, ML a SV v šachu 
SŠ  3 12 

  Ţiacka šachová liga Vranova 2016/2017 4 16 

  3. šachová liga 3D2 MŠK Vranov n. T. 2016/2017 5 11 

  4. šachová liga D23 ŠK Čaklov 5 8 

  Majstrovstvá Prešovského kraja v zrýchlenom šachu  10 17 

  Modranská veţa 2016 38 41 

  Open Checkmate 2016 41 65 

Šimon Havrila Ţiacka šachová liga Vranova 2016/2017 14 16 

Jozef Bednár Ţiacka šachová liga Vranova 2016/2017 1 16 

  Šachový turnaj o pohár starostu obce Čaklov 1 33 

  
Školské majstrovstvá regiónu HE, VT, ML a SV v šachu 
SŠ  1 22 

  5. ročník turnaja rytiera Johanesa OPEN 4 18 

  3. šachová liga 3D2 MŠK Vranov n. T. 2016/2017 5 11 

  4. šachová liga D23 ŠK Čaklov 5 8 

  Zlatý pešiak 2016 Open 12 64 

  V. ročník Open Reinter 13 49 

  Modranská veţa 2016 17 41 

  Medzinárodný šachový turnaj FIDE Open Bardejov 22 50 

  Open Checkmate 2016 37 65 

  Open Prešov 2016 38 80 

Jerguš Ropovík Ţiacka šachová liga Vranova 2016/2017 3 16 

  5. ročník turnaja rytiera Johanesa GPX 25 58 

Jozef Feník ml. Modranská veţa 2016 1 41 

  5. ročník turnaja rytiera Johanesa OPEN 2 18 

  Open Prešov 2016 3 80 

  3. šachová liga 3D2 MŠK Vranov n. T. 2016/2017 5 11 

  4. šachová liga D23 ŠK Čaklov 5 8 

  Open Checkmate 2016 5 65 

  Zlatý pešiak 2016 Open 10 64 

  XII. ročník šachového turnaja Vinianske jazero  15 58 
 

O úspechoch členov krúţku aj o priebehu Ţiackej šachovej ligy Vranova boli priebeţne zverej-

ňované články v miestnych periodikách ako regionvt.sk, Vranovské noviny, Naše novinky, Vra-

novské televízne noviny. 

Niekoľkí členovia krúţku úspešne pôsobia v 3. šachovej slovenskej lige za MŠK Vranov n. T. (v 

tzv. 3D2) a vo 4. šachovej lige za obec Čaklov (tzv. 4D23).  

Za najvýraznejšie úspechy moţno povaţovať zisk titulu Majster Prešovského kraja 2016 Joze-

fom Feníkom ml. na turnaji Open Prešov 2016. Víťazstvo na Modranskej veţi 2016. Jozefove 2. 

http://regionvt.sk/
http://regionvt.sk/
http://regionvt.sk/
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miesto na 5. ročníku turnaja rytiera Johanesa v Hanušovciach n. T. za GM Mikulášom Maní-

kom. 

Víťazstvo Jozefa Bednára na Školských majstrovstvách regiónu Humenné, Medzilaborce, Sni-

na, Vranov nad Topľou v šachu stredných škôl v kategórii študenti a na šachovom turnaji O 

pohár starostu obce Čaklov. 

Tieţ 3. miesto Veroniky Bubnárovej na Školských majstrovstvách regiónu Humenné, Medzila-

borce, Snina, Vranov nad Topľou v šachu stredných škôl v kategórii študentky. 

Pri práci s mládeţou boli vyuţívané aj dlhoročné skúsenosti starších šachistov. Veľmi dobre sa 

nám spolupracovalo s p. Mariánom Horňákom a p. Jánom Bakom. 

 
 
Úspechy krúžku Fit a Box - vedúci krúžku  Mgr. Marián Smolák 

Krúţok boxu má svoje opodstatnenie a prispieva k napĺňaniu voľného času ţiakov v 

regióne nášho mesta. Niektorí členovia sa aktívne zapojili do súťaţe SLB (Slovenskej ligy boxu) 

organizovanej SBF (Slovenská boxerská federácia Túto akciu sme organizovali aj vďaka 

sponzorom Bagetka – Augustín Stürzer, Peter Goga, Ing. Ľubomír Pidany, Marián Smolák st. 

v priestoroch SOŠD vo Vranove 20. mája 2017. Odboxovalo sa 21 stretnutí. V rámci krúţku sa 

vyuţívala aj posilňovňa pre ţiakov zapojených do fit tréningov.  

 

 

 

Horolezecký krúžok – výsledky súťaže chlapcov a dievčat: 

MIKULÁŠSKE LEZENIE                                                 
preteky v lezení na umelej stene 8.12.2016               

Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870 Vranov n/T 

poradie meno a priezvisko škola topov 

1. František Capko ZŠ Juh 7 
2. Richard Harakaľ ZŠ Juh 6 
3. Martin Matta ZŠ Juh 5 
4. Boris Lešňanský ZŠ Sídl. II. 3 
5. Boris Goga ZŠ Bystré 2 
6. Matej Lešňanský ZŠ Sídl. II. 0 
7. Martin Kocan ZŠ Sídl. II. 0 

  
1. Kristína Capková OA Vranov 7 + 1 
2. Ema Bakajsová ZŠ Juh 7 
3. Dominika Bodorová ZŠ Bernolákova 6 
4. Emma Dolhá ZŠ Bernolákova 4 

5. Sarah Fejková ZŠ Sídl. II 3 
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Hudobné oddelenie  
Vystúpenia členov Hudobného klubu 
– Vianočná akadémia 
– Slávici z lavice  
– MDD 
– Slávnostné vyhodnotenie olympiád 
– Gaštanček – účinkovanie kapiel 
– Dni mesta Vranova – Vranov fest 
– Hurá na prázdniny – účinkovanie kapiel 
 

Oddelenie estetickej výchovy 
Úspechy krúžku Keramikár – Soňa Kolcunová  1. miesto v obvodovej súťaži „Hlinená krása“ 
 
Vystúpenia na verejnosti: Vianočná akadémia – Tanečná prípravka, Contemporary 
                                                                                
                                             MDD - Contemporary 
 

Oddelenie telovýchovy a športu 

 Úspechy športových krúžkov:   Futbal chlapci mladší dorast – 2. liga skupina východ /8. miesto /    
                                                   Futbal chlapci starší dorast   – 2. liga skupina východ /4. miesto /    
                                                   Volejbal kadetky – 1. liga skupina východ / 7. miesto / 
 
Úspechy krúžku  Futbal dievčatá – vedúci ZÚ Alexander Bochyn, reprezentovali Štich Humenné 
                                                           1. liga žiačok  -  /1. miesto/ 
                                                           MINICHAMPIONS LIGA – 1. miesto  
 Najúspešnejšie dievčatá: Babinská Laura, Zeleňáková Lucia, Krajňáková Laura 
Z našich radov vyrástli aj reprezentantky Slovenska: Lemešová Diana, Bochynová Timea, 
                                                                                   Vagaská Nikola, Roháčová Michaela 
  

p)  netýka sa CVČ 
  

    

Spolupráca s inými organizáciami 

     CVČ je súčasťou širokého spektra štátnych i neštátnych subjektov, ktoré 

realizujú výchovua vzdelávanie detí a mládeţe v ich voľnom čase. CVČ pri svojej 

výchovno-vzdelávacej činnosti sme spolupracovali v uplynulom školskom roku so 

všetkými základnými a strednými školami v meste Vranov n.T., s MŠ Sídl. juh, MŠ 

Sídl. II, MŠ Okulka, MŠ 1. máj, ZUŠ, SZUŠ - výtvarný odbor, SZUŠ – hudobný 

odbor, MŠK Vranov, OR Slovenskej asociácie športu na školách, Šachovým 

klubom,  Stolnotenisovým klubom, Airsoftovým klubom, Horolezeckým klubom, 

Rybárskym zväzom, Hasičským zborom, Mestskou políciou, Učebňou plávania,  

MsDK, Zdruţením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - Chránená dielňa 

Dúha, regionálnou televíziou – Región VT, regionálnymi novinami. V neposlednom 

rade CVČ úzko spolupracuje s Mestským úradom vo Vranove nad Topľou 

a Okresným úradom v Prešove. 

 

 

 

 

september 2017                                                Vypracovala: Ing. Anna Marcinčinová 
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Vyjadrenie Pedagogickej rady CVČ: 
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v podmienkach CVČ za školský rok 

2016 – 2017 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 9.10.2017 a Rada s jej obsahom 

súhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Pedagogickú radu CVČ: Bc. Milan Gešperik 

                                                                                                        –––––––––––––––––– 
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Rada školského zariadenia Centra voľného času vo Vranove nad Topľou 

 

 
                                                                                                               

 

 

 

Vec: Vyjadrenie 

 

 

 

         

 

       Členovia Rady školského zariadenia CVČ súhlasia s obsahom Správy 

o výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času vo Vranove nad Topľou 

za školský rok 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. 2017                                                                                 Mgr. Andrea Fišmanová 

                                                                                                         predseda Rady CVČ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


