
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA v šk. roku 2009/2010

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – SPEKTRUM GALANTA
 

 

1. Základné identifikačné údaje o     zariadení:   

 
Názov zariadenia: Centrum voľného času - SPEKTRUM

Adresa: Hlavná 1005/16, 924 01 Galanta

Telefón: 031/780 4336

Fax: 031/780 4336

e-mail: spektrum@cvcga.edu.sk

Web stránka: www.cvcga.edu.sk

 
Zriaďovateľ: Mesto Galanta

Riaditeľ zariadenia: Mgr. Beáta Reisingerová

 
Vyučovací jazyk: slovenský

 

 
Rada zariadenia: 

 

    a/zloženie Rady:  Ing. Anna Kivarothová – predsedníčka Rady                        

                                   Eva Vargová – členka

                                   Jozef Vígh – člen                                                                     

                                   Daniela Tóthová – členka 

                                   Ivan Strmeň – člen          

       b/ sociálne zloženie Rady: 1 pedagogický zamestnanec, 1 THP, 1 poslanec, 

                                   2 x  rodič

     c/ zasadnutia Rady: 2 x do roka a operatívne podľa potreby

 
Metodické orgány zariadenia: Metodickým orgánom zariadenia je Pedagogická rada, ktorá     

                                  sa schádza 3 x za rok – na začiatku a na záver školského roka

                                                                                      + jedno slávnostné zasadnutie pri     

                                                                                      príležitosti  Dňa učiteľov.



 

 
2. Počet záujmových útvarov/členov         /stav k     30.06.2010/:  

 

  jazyky spoloč.

vedy

kultúra a 
umenie

telovýchova informatika rodičia 

a deti

spolu

1
.

počet ZÚ 1 8 5 7 4 3 28

 z toho ktoré vedú externí prac. 1 - 2 1 1 - 5

2
.

počet členov ZÚ 8 81 33 80 26 49 277

 

 

3. Hodnotenie detí:  Vzhľadom k typu zariadenia sa hodnotenie uskutočňuje formou osvedčení, 
ktoré získavajú deti po ukončení činnosti záujmového útvaru na záver školského roka.

4. Zamestnanci zariadenia:

 

Celkový počet zamestnancov k 30.06.2010:   10

z toho pedagogickí zamestnanci vychovávatelia 7

SPOLU: 7

z toho nepedagogickí zamestnanci administratívni  pracovníci 1

prevádzkoví zamestnanci 2

SPOLU: 3

 

 

 
4.1. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:

 

     Počet pedagógov - vychovávateľov: 7



     - z toho kvalifikovaných: 7

     - z toho nekvalifikovaných: 0

 

 

 
4.2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

 

Funkcia:              PVPZ 1. kvalifikačná sk. 2. kvalifikačná sk.

riaditeľka

zariadenia

dátum ukončenia: 2004 1999 --

vzdelávacia inštitúcia: MPC MPC --

 
Kontinuálne vzdelávanie – riaditeľka od r. 2010 je zapojená do inovačného funkčného 
                                                  vzdelávania a 3  vychovávateľky sú prihlásené na prípravné atestačné 
                                        vzdelávanie. 

                      
5. Aktivity a     prezentácia zariadenia na verejnosti /organizované podujatia/:  

 

 

 oblasť

spol. vedná kultúrna jazyky prírodovedná informatika telovýchova spolu

Počet 
organizovaný
ch podujatí

klubové 9 9 - - - 3 21

mestské 18 2 - - 1 7 28

okresné 1 4 8 11 - 32 56

krajské + región. 1 2 1 - - 4 8

celoslovenské 1 - - - - - 1

prázdninové 7 5 - - 4 3 19

servis * 17 - - - - 7 24



spolu 54 22 9 11 5 56 157

Počet 
účastníkov

deti 1385 543 90 438 47 1994 4497

mládež 174 55 38 - 30 823 1120

dospelí 950 277 133 99 5 1135 2599

spolu 2509 875 261 537 82 3952 8216

 
* výpomoc iným organizáciam, školám a pod., pri organizovaní podujatí /organizačne,  zabezpečovaním kultúrneho    

   programu a pod./

 
Poznámka:  tabuľka neobsahuje podujatia organizované počas leta 2010   

 
Iné aktivity:

      -     vydávanie časopisu SPEKTRÁČIK

      -     práca s rodičmi a deťmi predškolského veku /kluby i organizované podujatia/

      -     sídliskové aktivity

      -     aktivity v prímestských častiach mesta Galanta

      -     stretnutia mladých hudobníkov v rámci klubu

      -     vystúpenia členov ZÚ na vlastných a mestských  podujatiach

 
Spolupráca s inštitúciami: 

 
V rámci našej činnosti spolupracujeme nielen so všetkými školami a školskými zariadeniami mesta, ale pri 
činnostiach rôzneho zamerania  aj s inštitúciami v meste: MsKS, GOS, Správa športových zariadení, 
Mestská polícia, Knižnica, Telovýchovné jednoty, Technické služby, Miestne občianske výbory – 
Nebojsa, Hody, Javorinka a pod. 

 

 

6. Vyhodnotenie projektov a     programov zariadenia:      Príloha č.1.

 

 
7. Priestorové a     materiálno-technické podmienky zariadenia:  

 



Z hľadiska priestorových podmienok zariadenia je dôležité : dokončenie opravy statiky, výmena okien, 
úprava sociálnych zariadení, oprava strechy  a dokončenie prístupovej cesty k nášmu zariadeniu.

Ku komplexnej rekonštrukcii je spracovaná projektová dokumentácia  a čaká sa 

na uverejnenie výzvy. 

V tomto roku sme sa snažili z vlastných prostriedkov riešiť hlavne výmenu /8/najviac poškodených 
okien, ktoré boli v havarijnom stave.

Čo sa týka zamerania a obsahu  pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, tá vychádza 
z personálnych a materiálnych  podmienok zariadenia, ktoré tvoria východisko pri zostavovaní plánov ZÚ 
ako i plánov podujatí. 

V značnej miere je kvalita činnosti ovplyvnená  zanietením a kreativitou pracovníkov, nakoľko pri 
zostavovaní  činnosti musíme mať na zreteli tú skutočnosť, že všetka naša činnosť sa uskutočňuje vo 
voľnom čase detí a mládeže a preto musíme voliť adekvátne metódy i formy práce.

 

 
8. Finančné a     hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  

   Príloha č.2 

 
9. Cieľ v     koncepčnom zámere rozvoja CVČ-S na príslušný školský rok a     vyhodnotenie              

         jeho plnenia.  

     

     Pravidelná  záujmová činnosť 

   

       bola zameraná na rôzne druhy záujmovej činnosti. V tomto školskom  roku najväčší rozmach 
zaznamenali záujmové krúžky mažoretiek a to nielen počtom ZÚ / 7/ ale i úrovňou práce.

Mažoretky sa v mesiaci jún zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovskom športe v Bratislave, 
kde súťažili v skupine detí, junioriek, kadetiek  a senioriek. 

Súťaže sa zúčastnilo spolu 15 členiek ZÚ a dosiahli vo svojej štvorročnej histórii doteraz najlepšie 
umiestnenie: v kategórii  sólo baton  Veronika Putyerová obsadila 2. miesto

                                                     mini pom-pom – malé formácie  obsadili tiež 2.miesto

                                                     sólo baton - juniorky Andrea Lászlóová obsadila v silnej 
                                                                           konkurenicii 5. miesto.

Súbor moderného tanca  N-G Slack z Nebojsi aj v tomto školskom roku pokračoval v práci 
a zdokonaľoval sa v tancoch s reťazami. Popri súbore N-G Slack  už druhý rok pracuje súbor N-G Slack 
mini, pozostávajúci prevažne z detí predškolského veku. Kompletné kostýmy pre  tento súbor  
zabezpečila p. Z. Antalíková.

Vystúpenia  oboch súborov oživili originalitou rôzne mestské podujatia ako i podujatia nášho zariadenia. 

Už tretí rok členovia záujmových krúžkov pri SZČ Nebojsa zabezpečujú kultúrny program za naše 
zariadenie v rámci vianočných trhov na námestí. Ich vystúpenia vždy zaujali, a aj napriek mrazu prilákali 
množstvo divákov. 

Kladne hodnotíme aj prácu s talentovanou mládežou v rámci kurzu i regionálnej súťaže POP-ARÉNA. 
Speváci z tejto súťaže tiež s úspechom vystupujú na všetkých kultúrnych podujatiach mesta . V tomto 



roku sa konal už XV. ročník a nielen prítomní diváci, ale aj porota vysoko hodnotila úroveň tohto 
ročníka.

Záujem naďalej pretrváva o záujmové útvary  PC a preto sa snažíme o čo najlepšie vybavenie učebne PC 
nielen kúpou nových počítačov, ale aj kúpou takého príslušenstva, ktoré skvalitní činnosť starších 
počítačov . Deti a mládež majú automaticky prístup aj k  internetu.

Našou snahou je, aby členovia klubu PC okrem hier získavali čo najviac vedomostí o práci na počítačoch, 
preto sme tohto roku zaviedli i kurz PC pre deti a  mládež a v tejto tendencii chceme pokračovať 
i naďalej.

Krúžok robotiky pod vedením dobrovoľného pracovníka p. P. Kováča dosiahol tiež veľmi pekný úspech na 
Majstrovstvách Slovenka v stavbe a programovaní  robotov ROBOCUP 2010. Člen krúžku Zoltán 
Sárkány vo svojej kategórii obsadil 5. miesto.

Tradične dobrú úroveň dosahujú ZÚ v hre na gitaru a bicie.

2 členovia  ZÚ predviedli svoje schopnosti  v hre na bicie nástroje na regionálnej súťaži, kde v silnej 
konkurencii obsadil Adam Kováč  2. miesto a Vojtech Faragó 3. miesto.

V tomto školskom roku sa nám podarilo znovu obnoviť  prácu  záujmového útvaru tvorivé dielne pre deti 
predškolského veku spolu s rodičmi a pohybové hry tiež pre predškolský vek.

Vysoko kladne hodnotíme propagáciu činnosti našich záujmových krúžkov  prostredníctvom vystúpení pri 
rôznych príležitostiach. Naše súbory mažoretiek a súbory moderného tanca okrem obohatenia 
kultúrneho programu na našich podujatiach vystupovali i na nasledovných podujatiach:  stavanie mája, 1. 
májové oslavy,  rodičovské akadémie škôl, GA trhy, otvorenie skateboardovej dráhy, odovzdanie 
autobusu pre potreby mesta a jeho organizácii,  vianočné trhy a pod.

       

    Klubová činnosť

 
Klubová činnosť sa zameriava okrem aktivít priamo v meste i na činnosť v okrajových a miestnych 
častiach. 

Šiesty rok pracuje klub športovcov v Nebojsi, ktorý zameriava svoju činnosť na športové aktivity 
v posiľňovni a na tenisovom kurte. Na spestrenie činnosti sa využíva i stolný futbal a stolný tenis a od 
jari aj basketbalový kôš. 

Pravidelne sa opakujúce aktivity v Hodoch, Javorinke  a  na Sídlisku Sever formou klubových stretnutí 
v tomto školskom roku zaznamenali veľký ohlas medzi deťmi, mládežou a rodičmi a sú neoddeliteľnou 
súčasťou našej práce.

           S – klub mladých  bol  zameraný na   individuálne nácviky mladých hudobníkov a spevákov. 

V priebehu školského roka sa 3 - krát uskutočnilo víkendové stretnutie mladých ľudí hrajúcich na bicie 
nástroje, kde sa zdokonaľovali v technike hry na bicie. 

V rámci Galantských trhov sa v bubeníckej show predstavia obidvaja  úspešní hráči na bicie nástroje 
z regionálnej súťaže.

 V tom roku v júni bolo ICM prijaté do  Združenia informačných a poradenských centier mládeže 
a rozvoj činnosti plánujeme naplno rozvinúť na jeseň t.r.

 

 

     Príležitostná záujmová činnosť

 



        V oblasti  príležitostnej záujmovej činnosti sme sa snažili hľadať nové formy aktivít. 

V septembri sme v rámci propagácie činnosti záujmových útvaroch i vlastnej činnosti po tretíkrát 
pripravili Deň otvorených dverí. Podujatie malo kladný ohlas u návštevníkov a plánujeme ho organizovať  
i v budúcnosti a neustále skvalitňovať programovú štruktúru.

V mesiaci október sme zorganizovali I. ročník regionálnej súťaže v hre na bicie nástroje, ktorej sa 
zúčastnili 11 súťažiaci z celého západoslovenského a stredoslovenského kraja. Súťaž mala veľmi kladný 
ohlas u odbornej ale i laickej verejnosti.

K tradične úspešným podujatiam patrí aj regionálna súťaž v speve populárnej piesne POP-ARÉNA, 
ktorej XIV. ročník sme zorganizovali v máji t.r. a mladí speváci sú častými hosťami kultúrnych 
programov organizovaných v meste.

K podujatiam, ktoré sú zamerané na oboznamovanie mladých ľudí  s tradíciami spojenými so sviatkami 
patria: Detské Vianoce, Sviatky jari, viazanie adventných vencov, 

výroba  pozdravov k MDŽ, valentíniek a pod. Uvedené podujatia organizujeme nielen v Galante, ale  vo 
všetkých prímestských častiach.

Oslavy MDD v meste sa nám vďaka spolupráci s viacerými inštitúciami podarilo dostať na kvalitatívne 
vyššiu úroveň,  aj keď v tomto roku bolo potrebné opäť pre nepriaznivé počasie 

pristúpiť ku korekciám programu, ktorý sa tento rok po prvýkrát organizoval na nádvorí kaštieľa. Vďaka 
krytému pódiu a postavenému veľkému stanu pre divákov sa program osláv mohol uskutočniť.

V mesiaci máj  sme po druhýkrát organizovali regionálnu súťaž Zlatá palička pre súbory mažoretiek 
a tanečné súbory pracujúce s určitým druhom náčinia. Súťaž bola na vysokej úrovni po stránke 
tanečnej i organizačnej a oproti prvému ročníku sme zaznamenali nárast súťažiacich 

z viacerých regiónov.

Tradičné podujatia – Vítame Mikuláša, MDŽ – v SZČ Nebojsa boli organizované formou posedení pre 
členov krúžkov, resp. pre ich rodičov. Táto forma  bola hodnotená zo strany účastníkov, ale aj 
organizátorov,  ako viac vyhovujúca  a preto budúci šk. rok plánujeme tieto podujatia  obdobným 
spôsobom zorganizovať.  

K spomínaným druhom podujatí patril i karneval, ktorý mal u detí i ich rodičov výbornú odozvu 
a plánujeme ho uskutočniť i nabudúce a tým pokračovať v tradícii jeho organizovania. 

Do budúcnosti je pre nás prvoradé, aby sme naďalej  dokázali realizovať voľnočasové záujmové 
aktivity, ktoré mladých ľudí oslovia a zaujmú. To si vyžaduje, okrem dôkladnej a precíznej organizačnej 
prípravy, tvorivý prístup pri výbere foriem práce. 

V prvom rade staviame na osvedčených formách práce, aj keď vždy s určitým vylepšením, obohatením 
jej obsahovej stránky a v neposlednej miere sa snažíme každý rok rozšíriť ponuku o nové formy práce.

Podieľali sme sa i na príprave a prevedení viacerých mestských podujatí: Galantafest, súťaž na 
kolieskových korčuliach,  mestský karneval,  Beh Galantou, detský blok na Galantských trhoch a Dni 
Samsungu.

Pri podujatiach nesmieme zabúdať ani na propagáciu, bez ktorej väčšinu našich aktivít nie je možné 
zorganizovať, nakoľko  účasť na nich je dobrovoľná, v rámci voľného času detí a mládeže. Z toho titulu 
vydávame už XVI. ročník informačného bulletinu Spektráčik, kde informujeme širokú verejnosť 
o našich aktivitách.  Okrem bulletinu propagujeme našu činnosť v Galantských novinách, na  
propagačných paneloch pred našim zariadením a prostredníctvom plagátov a letákov v meste i na 
sídliskách. K propagácii využívame i  webovú stránku mesta i nášho zariadenia. 

O našej činnosti už tretí rok pravidelne informujeme i v regionálnej televízii. 

         Naše zariadenie z poverenia KŠÚ v Trnave organizuje i okresné súťaže a olympiády v oblasti 



prírodných vied, jazykov, kultúrno-umeleckej a športovej činnosti. Všetky súťaže sú po organizačnej 
stránke  veľmi dobre pripravené, o čom svedčí ich bezproblémový priebeh a vyjadrenie spokojnosti  
a uznania zo strany poverovateľa.

V tomto roku sme organizovali i 2 krajské súťaže Poznaj slovenskú reč a Na bicykli bezpečne.

 

 

     Prázdninová činnosť 

 

     bude v lete 2010 zameraná na organizovanie:

-          5  mestských táborov  / 3 v SZČ Nebojsa, 2 v CVČ – C Galanta/ 

-          sústredenia mažoretiek v CVČ - S

-          mestských podujatí, hlavne na Sídlisku Sever / futbalový turnaj, veselá olympiáda, zábavný 
orientačný pretek pre rodiny na sídliskách mesta, Deň bez kultúrnych bariér v Nebojsi, výstava 
ovocia a zeleniny, degustácia cukroviniek/ 

-          zabezpečenie detského a mládežníckeho  bloku zábavných aktivít v rámci Galantských trhov,

 

 
10. Oblasti, v     ktorých CVČ – S     dosahuje dobré výsledky, oblasti v     ktorých sú nedostatky   
a     návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania  

 

 
Klady:

-          kolektív zodpovedných, zanietených pedagogických pracovníkov

-          dobré organizačné schopnosti pracovníkov

-          pri organizovaní  podujatí okrem tradičných, realizovať i niekoľko úplne nových, doteraz 
neorganizovaných podujatí

-          voľnočasové aktivity uskutočňovať  priamo vo voľnom čase detí, mládeže, rodičov,  na báze 
záujmu, tzv. neformálne aktivity 

-          dobrá spolupráca so základnými a strednými školami v meste 

-          spolupráca s rodičmi pri činnosti ZÚ i pri niektorých mestských podujatiach,

-          veľmi dobrá spolupráca s prímestskými časťami Galanty

-          spolupráca s inštitúciami v meste a koordinácia činnosti

      

 
Nedostatky:

 
-          znížený počet detí a mládeže zapojených do záujmových útvarov v dôsledku zavedenia 

vzdelávacích poukazov / v tomto školskom roku mierne vzrástla účasť detí a mládeže /, 

-          rezervy v propagačnej činnosti 



-          nedostatočné technické vybavenie na organizovanie hlavne väčších  podujatí-   

            videokamera, ozvučenie, 

 

 
Návrhy opatrení na skvalitnenie práce:

 
-          k obsahovému zabezpečeniu príležitostnej i pravidelnej záujmovej činnosti pristupovať 

naďalej kreatívne, zodpovedne a premyslene 

-          Činnosť informačného  centra  mladých skoordinovať s voľnočasovými aktivitami 

      CVČ - Spektrum 

-          zvyšovať počet členov v záujmových útvaroch a využívať všetky príležitosti  na propagáciu 
ich činnosti

-          získávať financie na skvalitnenie technického vybavenia zariadenia a materiálneho vybavenia 
ZÚ.

 

 

 
Vypracovali  riaditeľka zariadenia:  Mgr. Beáta Reisingerová,   ........................................

                       poverená  zastupovaním:         Beáta Popluhárová     .........................................

 

 

 
V Galante dňa 25.06.2010

 

 

 

 

 

 
Prerokované na  pedagogickej rade dňa 28.06.2010: 

 
Pedagogická rada schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach 
školského zariadenia  v školskom roku 2009/2010 bez pripomienok. 

 

 

 
V Galante dňa 28.06.2010                                         Mgr. Beáta Reisingrová

                                                                                           riaditeľka



 

 
Vyjadrenie rady zariadenia: 

 
Rada Centra voľného času – Spektrum sa na svojom zasadnutí dňa 10.07.2010 oboznámila so znením 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia v školskom roku 2009/2010 a jednomyseľne ju 
schválila bez pripomienok.

 

 

 
Predseda rady : Ing.. Anna Kivarothová     ...............................................

 

 
V Galante dňa 10.07.2010

 


