SPRÁVA

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Kalokagatia – centrum voľného času
za školský rok 2016/2017

Základné identifikačné údaje školského zariadenia
Centrum voľného času KALOKAGATIA
Strelecká 1,917 01 TRNAVA
Tel. č.:
033/3236-695 - riaditeľ
033/3236-697 – zástupkyňa
033/3236-697 - pedagogické oddelenie
033/3236-694 - hospodárske oddelenie
033/3236-696 - športové oddelenie
033/3236-695 - fax
e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com
web: http://cvc.trnava.sk, IČO: 00350052
Zriaďovateľ:
Riaditeľ K-CVČ (štatutár):
Zástupkyňa:

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
Mgr. Andrej HAVLÍK
Eva VENHARTOVÁ

Rada zariadenia:
Predseda:

Eva VENHARTOVÁ

Členovia :

Peter HVIZDOŠ
Ing. Mária BEHÍLOVÁ
Darina ŠTEFÁKOVÁ
Ing. Zuzana PEŠKOVÁ
Hana PONGRÁCOVÁ
Ing. Ivona TÁČOVSKÁ
Ing. Štefan BOŠNÁK
Ing. Jozef KLOKNER
Mgr. Jozef PIKNA
Mgr. Tomáš BUDINSKÝ

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV :
Pedagogickí zamestnanci:
kvalifikovaní
nekvalifikovaní
doplňujúci si kvalifikáciu
Nepedagogickí zamestnanci :

6
0
0
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Ciele zariadenia a vyhodnotenie plnenia:
Cieľom zariadenia je organizovať výchovu a vzdelávanie ale i zábavu, oddych a rekreačnú
činnosť pre deti a mládež – najmä vo voľnom čase. Túto činnosť organizovať tak, aby sa do popredia
dostali tie záujmy detí a mladých, ktoré pozitívne vplývajú na formovanie ich osobnosti a tiež na ich
hodnotový systém a životný štýl. Snažiť sa o čo najužšie prepojenie mimoškolskej výchovy
s vyučovacím procesom, prispieť k potláčaniu nežiaducich spoločenských javov. Spolupracovať pri
tom s Mestom Trnava, Okresným úradom v Trnave, s mládežníckymi organizáciami a ďalšími
inštitúciami.
V školskom roku boli stanovené ciele realizované prostredníctvom pravidelnej záujmovej
činnosti, ktorú navštevovali stáli členovia záujmových útvarov v popoludňajších hodinách jedenkrát,
prípadne dvakrát týždenne. Z oblasti športu, kultúry a techniky si deti a mládež v záujmových
útvaroch (ale aj dospelí vo svojich kluboch) aktívne vypĺňali voľný čas, rozvíjali svoje schopnosti,
záujmy a talent. Okrem záujmových útvarov s dlhoročnou tradíciou akými sú napríklad výtvarný
krúžok, keramický krúžok, krúžok hry na gitaru, DFS Trnavček, a pod. sa v ponuke ustálili aj nové
krúžky ako napríklad spev populárnej piesne, hra na keyboard, či tanec pre najmenších.
Na základe spolupráce so športovými klubmi a mládežníckou organizáciou DOMKA boli do
záujmových útvarov opäť zaradené deti, ktoré pracujú v krúžkoch : stolný tenis, futbal, hokej,
plávanie, atletika, zborový spev a basketbal. Počty detí navštevujúcich ZÚ v Kalokagatii - CVČ nám
znázorňuje tabuľka.
Pravidelná záujmová činnosť v šk. roku 2016/2017
Pravidelná
záujmová činnosť
šk. rok 2016/2017
Počet záujmových
útvarov
Počet členov

SPOLU

Kultúra a
umenie

Šport a
telovýchova

Veda a
technika

Spoločenské
vedy

Informatika

Rodičia a
deti

62

23

32

2

5

5

1

770

225

435

20

40

38
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Stanovené ciele boli realizované aj prostredníctvom príležitostnej záujmovej činnosti, kde
boli využívané rôznorodé formy ponúk pre deti materských škôl, žiakov základných a stredných škôl,
pre mamičky na materskej dovolenke s deťmi, pre rodiny s deťmi, ako aj pre všetkých ostatných
záujemcov o voľnočasové aktivity.
Osobitne bol kladený dôraz na športové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR, ktoré boli tiež zaradené do
systému Trnavských športových hier a kultúrne súťaže, zaradené do Tirnavia Trophy.
Okrem spomínaných súťaží tiež Kalokagatia - CVČ pripravila pre deti a mládež veľa podujatí
väčšieho charakteru, medzi ktoré patrí už tradičná Vianočná šou pre základné školy, turistická
Luciina desiatka, Kvetná nedeľa, Deň študentov, Noc duchov a strašidiel, Hurá prázdniny a mnohé
ďalšie. V školskom roku 2016/2017 pokračovalo aj organizovanie krajských kôl olympiád v ruskom
a anglickom jazyku. Po niekoľkoročnej pauze sme sa opäť vrátili k organizovaniu metodických
seminárov pre pedagógov k hlasovej výchove a príprave mladých spevákov. Súčasťou príležitostnej
záujmovej činnosti boli i korešpondenčné súťaže z výtvarnej a literárnej oblasti. Vyhodnotenia
týchto súťaží, vernisáže a výstavy boli zrealizované priebežne v priestoroch K-CVČ a v západnom
krídle Trnavskej radnice.
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K-CVČ sa taktiež podieľala na organizovaní podujatí v spolupráci s Mestom Trnava, medzi ktoré
patrí napr: Deň narcisov, Dobrovoľníci deťom, Trnavské športové hry seniorov a pod.
V našom elokovanom pracovisku na Limbovej 4 sme sa naďalej snažili pravidelne
poskytovať matkám na materskej dovolenke priestor pre ich sebarealizáciu, vzdelávanie, sociálny
kontakt a pre ich deti možnosť stretnúť sa s rovesníkmi, či pohrať sa v detskej herni. I na tomto
pracovisku aktívne fungovali pravidelné záujmové útvary pre najmenších, výmenné trhy s detským
oblečením a celodenné zábavné podujatia pre deti aj rodičov.
V školskom roku 2016/2017 sa už tradične realizovali obľúbené počítačové kurzy pre mládež
a dospelých. Počty zorganizovaných podujatí a účastníkov znázorňuje tabuľka.
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Telovýchova
a šport

Jazyky

Prírodné
vedy

Počet účastníkov

99
11001

Spoločenské
vedy

Počet podujatí

Kultúra a
umenie

Príležitostná
záujmová činnosť
šk. rok 2016/2017

Spolu

Príležitostná záujmová činnosť v šk. roku 2016/2017

6
1186

Medzi príležitostnú záujmovú činnosť K-CVČ patrili aj ponuky pre deti počas prázdnin. Počas
letných prázdnin pripravilo naše zariadenie 4 prímestské tábory. Mestské tábory sú obľúbenou
formou vyplnenia voľných dní počas prázdnin ako u detí tak i u rodičov. Všetky boli plne obsadené
a deti tu mohli svoj voľný čas stráviť aktívne, navštíviť blízke mestá, hrady, farmy, kúpaliská
a zoznámiť sa s novými kamarátmi. K-CVČ pripravilo mestský tábor pre deti aj počas jarných
prázdnin a dvojdňových jesenných prázdnin.
Zábavné prázdninové aktivity boli organizované pre deti rôznych vekových skupín. Deti mali
možnosť na začiatku a na konci prázdnin navštíviť naše centrum a aktívne stráviť voľný čas
v tvorivých dielňach, pri spoločenských hrách, zábavných aktivitách (kalčeto, kinect, airhockey)
a pod.
Prázdninová činnosť v šk. roku 2016/2017
Prázdninová činnosť

Spolu
4
285

Počet dní
Počet účastníkov – prázdninové aktivity

4

Počet na dni
29
10

Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 – SPOLU 62
Kultúra a umenie

DFS Trnavček
Hip-hop tance
Break dance
Klasická gitara
Handmade výrobky
Elektrická gitara
Výtvarný
Keramika
Kukurice
Tanečný pre najmenších
Hra na keyboard
Tvorivé dielne
Mesto detí

- 3 skupiny
- 1 skupiny
- 1 skupina
- 3 skupiny
- 1 skupina
- 1 skupina
- 3 skupiny
- 3 skupiny
- 1 skupina
- 2 skupiny
- 4 skupiny
- 1 skupina
- 1 skupina

Telovýchova a šport
Plavci
Futbal
Hokej
Šach
Stolný tenis
Basketbal
Zumba
Florbal
Atletika

- 3 skupiny
- 7 skupín
- 5 skupín
- 2 skupiny
- 3 skupiny
- 6 skupiny
- 1 skupina
- 1 skupina
- 3 skupiny

Technika
Plastikoví modelári
Programovanie
Astronomický

- 1 skupina
- 4 skupiny
- 1 skupina

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
Záujmová činnosť bola realizovaná v budove na ul. Strelecká 1, ktorá je situovaná v centre
mesta. Jej ideálna poloha dáva príležitosť navštevovať naše zariadenie obyvateľom nášho mesta zo
všetkých sídlisk, či blízkych obcí. Sú tu viacúčelové miestnosti, jedna počítačová učebňa, fitnes,
herňa, kinosála, dielňa, ihrisko a areál záhrady. Vybavenie zariadenia pomôckami a rôznou
technikou je pomerne dostačujúce. Z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom
zariadení, z financií za vzdelávacie poukazy a z projektov sa snažíme postupne jednotlivé záujmové
útvary vybaviť aktuálnou technikou a pomôckami. Máme kompletnú aparatúru na ozvučovanie
našich podujatí menšieho charakteru. Z projektu AMV sa nám podarilo získať interaktívnu tabuľu.
Disponujeme rôznymi detskými interaktívnymi hrami (napr. air hockey, kalčeto, kinect). V areáli
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záhrady boli počas letných mesiacov pre deti k dispozícii trampolína, hojdačka, šmýkačka a pri
väčších podujatiach i nafukovací hrad.
Zariadeniu však chýbajú stále priestory na realizovanie športových záujmových útvarov,
o ktoré by bol veľký záujem. Riešiť to prenájmami telocviční nie je vhodné z finančného hľadiska.
Niektoré športové krúžky realizujeme v telocvičniach na základných školách.
Priestory na ul. Limbová 4 slúžia pre pravidelnú záujmovú činnosť a činnosť Mama klubu.

Prezentácia zariadenia na verejnosti a jeho úspechy
Na prezentácii zariadenia sa podieľali jednotlivé záujmové útvary, ako napríklad detský
folklórny súbor Trnavček, hip-hop tance, klasická gitara, šach, plastikoví modelári, hra na keyboard
ktoré prezentovali naše zariadenie na rôznych mestských podujatiach. Tanečné a spevácke krúžky
sa prezentovali na podujatiach akými boli napr. Dobrovoľníci deťom, Slávnostné ukončenie
krúžkovej činnosti a pod.
Členovia našich záujmových útvarov sa úspešne zúčastňovali na speváckych, tanečných či
športových súťažiach a výstavách na Slovensku i v zahraničí.
V rámci príležitostnej záujmovej činnosti naše zariadenie dlhodobo spolupracuje
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Trnava, Okresným úradom
Ministerstva vnútra, SAŠŠ a Trnavským samosprávnym krajom.
Kalokagatia – CVČ si svoje postavenie upevnilo organizovaním tradičných podujatí pre
širokú verejnosť, ako je Deň narcisov, Deň zvierat, Deň zeme a mnoho ďalších významných aktivít,
ktoré zmysluplne vyplnili voľný čas všetkým vekovým kategóriám.

Údaje o projektoch, do ktorých bolo zariadenie zapojené
Ciele projektov – skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže
Projekty Mesta Trnava – Trnavské športové hry, Tirnavia Trophy
Infovek – počítačová miestnosť určená na PC krúžky a kurzy
Prázdninové aktivity: Mestské tábory, Týždeň zábavných prázdninových aktivít, Hurá prázdniny
Financovanie projektov: partneri projektov, K-CVČ, sponzori

Spracovali:

Eva VENHARTOVÁ
Mgr. Andrej HAVLÍK

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K-CVČ

V Trnave, dňa 23. septembra 2017

6

