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Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, 

 jej výsledkoch a podmienkach 
 Centrum voľného času,Ul.sv. Michala 42, 934 01 Levice    

za školský rok 2014/2015 
 

  bola  prerokovaná a schválená 
  

dňa 08.10.2015 na zasadnutí pedagogickej rady 
 

 
Predkladá: Mgr. Roman Hamaliar , riaditeľ CVČ                                                                                                                               
    
      Vyjadrenie Rady školy:  
      Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu  
                                                                       Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice 

s c h v á l i ť 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  
výsledkoch  a podmienkach Centra voľného   
času, Ul.A.Sládkoviča 2, 93401 Levice za  
školský rok 2014/2015 
Danica Kováčová 
predseda Rady školy pri CVČ Levice  

 
Stanovisko zriaďovateľa:  
 
Zriaďovateľ Mesto Levice,  
Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice 
                  s ch v a ľ u j e  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  
výsledkoch  a podmienkach Centra voľného   
času, Ul.sv. Michala 42, 934 01 Levice za  
školský rok 2014/2015 
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2     Identifikačné údaje 
2.1  Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

Názov školy Centrum voľného času 
Adresa školy Ul. sv.Michala 42 
Telefón 036/6316309 
Fax  036/6350220 
E-mail centrumv36@cvclv.edu.sk 
 WWW stránka http://cvclv.edu.sk/  
Zriaďovateľ MESTO LEVICE, Nám. hrdinov 1, 93401 Levice  Tel: 036/6350211 

 

Mená vedúcich 
zamestnancov školy 

s určením ich funkcie 

 
Funkcia  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

RŠ 
Danica Kováčová, 
poverená riad. od 
27.6.2014-28.2.2015 

036/6312661  centrumv36@cvclv.edu.sk 

Od 
1.3.2015 

Mgr. Roman 
Hamaliar 0366316309  

 

Údaje o rade školy a 
iných poradných 
orgánoch školy 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch zariadenia:  

Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Centre voľného času Ul.sv. Michala 42, 934 0 1 Levice bola 
ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 
predpisov.  Funkčné obdobie začalo dňom 4.6.2012 na obdobie 4 rokov 

Za pedagogických 
zamestnancov- 

predsedníčka rady 
školy 

Za nepedagog. 
zamestnancov 

Za rodičov 
Za zriaďovateľa 

Danica Kováčová 0904595306 
Oľga Holečková 0910260775 
Ing. Marketa Cerovská 0904943148    
Jozef Jedlička 0918334461 
PhDr. Roman Salinka 0911434287 
 
Počet zasadnutí: 4 
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala  : 

- Výberové konanie na riaditeľa CVČ  11.6.2014 
                                                                 19.12.2014 

                                                                        29.1.2015 
                                                           23.2.2015     
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Údaje o činnosti za školský rok 2014/2015 
 
Pravidelná záujmová činnosť 
 
Počet záujmových útvarov  (podľa štatistického výkazu Škol 15-01 k 15.9.2014 
 
Pravidelná 
záujmová 
činnosť 

Spoločenské 
vedy 

Kultúra 
a umenie 

Technika                                            
informatika 

Telovýchova 
a šport Spolu 

Počet ZÚ 0 3 1 46 50 

Počet 
členov v ZÚ 0 31 10 678 719 

 
Členovia ZÚ v rámci pravidelnej a príležitostnej činnosti sú oceňovaní diplomami, vecnými 
cenami a pochvalou. 
 
 

Štatistické vyhodnotenie v školskom roku 2014/2015 
 
Štatistika návštevnosti ZÚ  
 
Názov úseku I.polrok II.polrok Spolu 

Kultúra 441 500 941 
Šport 8256 10062 18318 

Technika 0 64 64 
Spolu 8697 10626 19323 

 
Pedagogická rada 

 
PaedDr. Peter Hraško  do 31.8.2015 
Mgr. Roman Hamaliar od 1.3.2015 

Danica Kováčová 
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Letná činnosť 
 
13.7.-17.7.2015 
Letná škola plávania  
Denný tábor 
Počet detí : 6 
Vedúci :Mgr. Roman Hamaliar 
                PaedDr. Peter Hraško 
 
 
27.7.-2.8.2015 
Letný tábor  Slovenský raj 
Pobytový tábor 
Počet detí: 30 
Vedúca: Danica Kováčová 
 
3.8.-7.8.2015 
Tanečná škola 
Denný tábor 
Počet detí : 20 
Vedúca: Michaela Dadová 
               Mgr. Roman Hamaliar       
 
 
 
 
Údaje o priestorových a materiálových podmienkach CVČ Levice  
 
 
               V školskom roku 2014/2015 boli priestorové podmienky pre činnosť CVČ dobré, ale 
v doobedňajších hodinách nevyužívané. Tanečná zrkadlová sála a učebňa výpočtovej techniky  
sa nevyužívala vôbec. CVČ je v podnájme ZŠ sv. Michala 42 Levice. Aj keď CVČ nemá 
telocvičňu, využívali sa aj priestory na športovú záujmovú  činnosť v meste, ktoré majú 
prenajaté jednotlivé športové kluby. 
 
Priestorové vybavenie: 

- Kancelária 1 
- Riaditeľna 1 
- Učebňa výpočtovej techniky 1 
- Učebňa výtvarnej výchovy  1 
- Tanečná zrkadlová sála 1 
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Materiálno – technické podmienky boli limitované rozpočtom, boli postupne 
materiálne zabezpečované ZÚ. Materiálové vybavenie CVČ a využívanie učebných pomôcok 
a didaktickej techniky je na štandardnej úrovni. 
-učebňa VT  je vybavená 10 PC 
-tanečná sála je vybavená 1 hifi vežou 
                                                   
 
Údaje  o počte zamestnancov  
Pedagogickí zamestnanci                                          3 
Nepedagogickí                                                          1,5 
Z toho upratovačka                                                   0,5 
Externí pracovníci  ZÚ CVČ k 15.9.2014         25 
 
Zoznam pedagogických pracovníkov: 
PaedDr. Peter Hraško 
Danica Kováčová 
Mgr.Roman Hamaliar 
 
Zoznam nepedagogických pracovníkov 
Oľga Holečková 
Dana Šopova 
 
 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ 
 
       Vzdelávanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov CVČ vyplýva najmä 
z § 153 Zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť riaditeľa CVČ 
za Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm c) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve.     
V súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ boli 
zamestnanci prihlásení na ďalšie aktualizačné a inovačné vzdelávania v akreditovaných 
vzdelávacích zariadeniach. 
 
Mgr.Roman Hamaliar 
Kontinuálne vzdelávanie Finančná gramotnosť MPC Bratislava ukončené jún 2015 
                                         Škola v pohybe FTVŠ Bratislava ukončené august 2015 
Kontinuálne   vzdelávanie v šk.roku 2014/2015 bolo naplánované, ale nebolo začaté ani 
ukončené u p.Kováčovej. 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti CVČ 
 
Údaje o dotáciách z podielových daní mesta na žiakov 
 Rozpočet na rok 2014v € 
Tarifné platy                35300,-€ 
Odvody                        12400,-€ 
Tovary a služby           60741,-€ 
Bežné transfery             2528,-€ 
 
Vlastné príjmy 
Rodičovské príspevky za rok 2014 v €       4691,-€ 
Tieto príjmy boli použité na úhradu výdavkov na nákup materiálu na krúžky a na náklady 
spojené s organizovaním súťaží CVČ. 
 
Údaje o finančných prostriedkoch prijatých za VZP a spôsobe ich použitia 
Suma vzdelávacích poukazov za rok 2013 v €  223,-€ 
Tieto finančné prostriedky boli použité na vyplácanie dohôd o vykonaní práce pre externých 
vedúcich. 
Všetky finančné prostriedky boli vyčerpané. Pri čerpaní boli dodržané zásady hospodárnosti 
a efektívnosti v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
 
SWOT analýza – vlastné hodnotenie výchovnej činnosti v CVČ Levice 
 
Silné stránky: 
Poskytovanie deťom, mládeži , rodičom detí a členom záujmovej činnosti možnosti na 
plnohodnotné využitie voľného času počas celého školského roka vrátane prázdnin. 
Organizovanie záujmových útvarov, ktorá deti a mládež s cieľom zaujímavej záujmovej 
činnosti v nadväznosti na kompetencie získané v škole. 
Aktívna spolupráca so zriaďovateľom mestom Levice , participácia na športových podujatiach 
organizovaných mestom, spolupráca s MsKS Levice, Hvezdárňou, ZŠ, MŠ, Lesným 
závodom. 
Zabezpečovanie miestnych denných táborov počas všetkých druhov prázdnin. 
Centrum voľného času sa nachádza v budove II. ZŠ v blízkosti centra mesta a 2 najväčších ZŠ 
v meste. 
 
Slabé stránky: 
Centrum voľného času nevlastní vhodné interiérové a exteriérové priestory, ktoré by 
vyhovovali najmä športovej a pohybovej záujmovej činnosti okrem tanečnej miestnosti. 
VZP odovzdajú žiaci a študenti na ZŠ a SŠ, len malá časť VZP je odovzdaná do CVČ. 
Slabé finančné ohodnotenie vychovávateľov externých aj nepedagogických zamestnancov. 
Nedostatočná ponuka vzdelávacích podujatí pre pedagogických zamestnancov zo strany 
vzdelávacích inštitúcií. 
Absencia modernej odbornej literatúry pre oblasť výchovy mimo vyučovania.. 
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Príležitosti: 
Využívať príležitosti naďalej participovať na podujatiach organizovaných mestom, 
podporovať tvorivú činnosť a vlastné nápady pedagogických zamestnancov, zapájať sa do 
projektov samosprávy a iných grantových ponúk. 
Na internetovej stránke a na facebooku propagovať pripravované podujatia,  uverejňovať 
články, fotogalériu z uskutočnených podujatí, zlepšiť komunikáciu s členmi záujmových 
útvarov, rodičmi a verejnosťou.  
 
Ohrozenia: 
V súčasnosti platná legislatíva nezohľadňovala a nezohľadňuje vekové rozpätie mládeže, pre 
ktoré CVČ poskytuje záujmovú činnosť.                                                                                                
CVČ zabezpečujú záujmovú činnosť pre mládež do 30 rokov. 
Financovanie činnosti je štátom nastavené len pre deti vo veku od 5-15 rokov. 
Otvorená teda zostáva otázka čo s deťmi navštevujúcimi 9.ročník ZŠ, stredoškolákmi 
a mládežou do 30 rokov. 
Po schválenej novele zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov objem financií na záujmové vzdelávanie v CVČ je od 1.1.2013 
poukazovaný obciam a mestám podľa počtu detí s trvalým pobytom vo veku od 5-15 rokov 
bez ohľadu na to, či sa v obci , alebo v meste CVČ nachádza. 
 
 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovno vzdelávacej činnosti 
zariadenia: 
 
     Klásť dôraz na kvalitu všetkých pripravovaných podujatí v oblasti príležitostnej záujmovej 
činnosti, rozšíriť ponuku činnosti CVČ vo väčšej miere pri podujatiach pre deti a rodičov. 
Na  podujatiach rodinného charakteru spolupracovať s inštitúciami, ktoré takéto podujatie 
organizujú. 
Ponúknuť činnosti na vhodné využitie voľného času pre vekovú kategóriu od 5-30 rokov, 
rodičov, dospelých a seniorov. 
Získavať dobrovoľníkov hlavne pre nové formy záujmovej činnosti. 
Vytvárať možnosti na prácu s neorganizovanou mládežou prostredníctvom aktivít 
zameraných na vhodné využitie voľného času. Naďalej zvyšovať odbornú kvalifikovanosť 
zamestnancov CVČ. 
Aktívnejšie využívať internetovú stránku CVČ a facebook na propagáciu činnosti zariadenia. 
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Údaje o výsledkoch Inšpektorátu práce: 
 
    V dňoch 9.6.2015, 24.6.2015 a 3.7.2015 sa uskutočnil v CVČ výkon inšpekcie práce, ktorý 
bol zameraný na kontrolu dodržiavania pracovno- právnych a mzdových predpisov so 
zameraním na pracovný čas, čerpanie dovolenky, zabezpečenie stravovania, vydávanie 
dokladu o mzde, kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP a kontrolu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania.  
    Zamestnávateľ prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. 
Nedostatky uvedené v oblasti BOZP a čerpania dovolenky vznikli v období, kedy súčasný 
riaditeľ v kontrolovanom subjekte  nepôsobil ako štatutárny zástupca. 
V tomto čase sú prijaté opatrenia, ktoré vzniknuté nedostatky odstránili. 
 
 
           Centrum voľného času  / ďalej len CVČ / pracuje podľa Výchovného programu 
v nasledovných oblastiach:   vzdelávacia, estetická, technická, telesná výchova a šport. 
CVČ navštevujú deti materských škôl, základných škôl, stredných škôl a špeciálnej školy. 
V školskom roku pracovali v CVČ nasledovné krúžky:  plastikový auto - modelár, výtvarný, 
šachový, gitarový, spoločenský tanec, moderný tanec, futbal, hokej, basketbal, florbal. 
Jednotlivé krúžky sa počas roka zúčastňovali rôznych súťaží, vystúpení, na ktorých dosiahli 
nasledovné úspechy:  
 
Tanečná skupina BM Generation: 
Zúčastnili sa nasledovných súťaží:  POHYB BEZ  BARIÉR  ŽILINA semifinále, 
SHOWTIME  LEVICE, 
SENECKÁ  DÚHA, POHYB BEZ  BARIÉR  BRATISLAVA  finále , EUROPEN DANCE 
and SONG, CHANPIONSHIP, UNLIMITED CUP LEVICE, SALTATRIX MALACKY 
Na týchto súťažiach získali niekoľko umiestnení 
22          krát       1. miesto 
19          krát       2. miesto      
4            krát       3. miesto a 4 umiestnenie 
 
FK Slovan Levice  
Levická futbalová mládež v sezóne 2014/2015 úspešne absolvovala celý ročník a dosiahla aj 
pekné výsledky:  
I. liga  
starší žiaci  5. miesto 
mladší žiaci  7. miesto 
II. liga 
starší dorast   8. miesto 
FK úspešne reprezentovali už aj prípravky. Prvý krát v súťaži dosiahli pekné výsledky aj 
žiačky.V rámci I. ligy obsadili 4. miesto. 
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TŠK  JUNILEV  LEVICE 
 
V školskom roku 2015/2016  získali finálové umiestnenia nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. 
Zúčastnili sa súťaží v mestách : Martin, Bratislava, Poprad, Žilina, Brno, Břeclav, Pezinok, 
Levice, Nové Zámky, Lučenec, Košice, Ostrava, Kromeříž, Budapešť. 
Na 28 súťažiach získali : 
8 x   1. miesto 
4 x   2. miesto 
3 x   3. Miesto 
Okrem toho sa zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska vo výrazových tancoch SHOWTIME, 
kde získali 2 x zlaté umiestnenie. 
 
Florbal     2014/2015 
 
Tréningy sa uskutočňovali v priestoroch SOŠ pod amfiteátrom v telocvični. Pracovali v dvoch 
záujmových útvaroch. 
 
 
 
Basketbal 
 
Členovia basketbalových klubov pod vedením svojich vedúcich dosiahli výrazné výsledky: 
kadeti                          v rámci Slovenska    6. miesto   tréner           Andrej    Červenka 
starší žiaci                   v rámci Slovenska    2. miesto   tréner           Jozef       Ištók 
mladší žiaci                 v rámci Slovenska    1. miesto   tréner           Marian   Marchyn 
starší   mini žiaci         v rámci Slovenska   3.miesto    tréner            Jozef       Ištók 
mladší mini žiaci         v rámci Slovenska   4. miesto  západ / OHK – BA, TN, TT NT /   
 
Hokej 
 
Starší žiaci  2. liga  Orange 3. miesto pod vedením trénera Jozefa Guťana 
Kapitán hokejového klubu Patrik   Kosiba    -  najlepší strelec  :  47 gólov, 68 bodov 
                                                Simon  Ordogh  -   najlepší brankár súťaže 
V strede tabuľky sa umiestnili v silnej konkurencii žiaci piateho ročníka. 
Deti MŠ  - na Slovensku ojedinelí projekt hokejovej prípravky zavŕšil už 7. ročník.  
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        Centrum voľného času okrem pravidelnej záujmovej činnosti organizuje aj príležitostnú 
záujmovú činnosť: výstavy, besedy, stretnutia, súťaže. 
V školskom roku 2014/2015  pedagogickí pracovníci PaedDr. Peter Hraško a Danica 
Kováčová  uskutočnili  27 podujatí, z toho 11 výstav.  
Celková účasť na podujatiach  a výstavách 936. 
Dňa 17.6.2015 sa uskutočnila Tanečná šou , kde vystúpili tanečné súbory pri CVČ. Podujatie 
sa uskutočnilo v kinosále Junior za spolupráce vedúcej tanečno- športového klubu JUNILEV 
PaedDr. Lenky Kluchovej. Celková účasť na tomto podujatí bola 75 tanečníkov a 168 
divákov. 
 
      Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 
zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením 
Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 
 
 
Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ CVČ Mgr. Roman Hamaliar po jej 
prerokovaní v pedagogickej rade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 

V Leviciach 8.10.2015                                                        spracoval: Mgr. Roman Hamaliar 
                                                                                riaditeľ CVČ 

Tel. 0366316309 
e-mail: centrumv36@cvclv.edu.sk 
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Prílohu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 tvoria: 

1. Štatistika príležitostnej záujmovej činnosti k 31.8.2015 
Vyhodnotenie činnosti Centra voľného času v školskom roku 2014 / 2015 
 

 
Príležitostná záujmová činnosť: 

 
september  2014 :  
-  sťahovanie CVČ z ul. Sládkovičova č. 2 na Ul. sv. Michala 42 
-  nábor detí na záujmovú činnosť   zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr.  Peter Hraško 
 
 
október  2014 : 
 
„ Prázdniny u starých rodičov - pomoc starším „ 

- výstava výtvarných prác  pre materské školy a 1.- 4. ročník ZŠ 
 
Deti formou výtvarných prác mali možnosť vyjadriť lásku k starým rodičom, ako s mini 
trávia svoj voľný čas hlavne počas prázdnin. Zároveň mohli zdôrazniť to, ako treba pomáhať 
starším ľuďom . Výstava bola určená ako spomienka na prázdniny a zároveň aj pomoc starším 
– október „ Mesiac úcty k starším „ 
účasť :   52 
zodp:   Danica Kováčová,  PaedDr.  Peter Hraško 
 
 
„ Farebná jeseň , najkrajší  šarkan„ 

- výstava výtvarných prác    pre materské školy a 1.- 4. ročník ZŠ 
 

Výstava bola zameraná na využitie jesenných plodov, listov. Pri zhotovovaní šarkanov bolo 
možné využiť všetok dostupný materiál. 
účasť :   60 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr.  Peter Hraško 
 
 
„ Voľno zelená „ 
súťaž pre žiakov 4. ročníka ZŠ 
 
Na tomto podujatí sa žiaci mali možnosť prezentovať s tým, čo vedia o dopravných značkách, 
ako sa majú správať na ceste. 
účasť  : 16 
zodp:   PaedDr. Peter Hraško,  Danica  Kováčová 
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november 2014: 
 
„ Farebná jeseň , najkrajší  šarkan„ 

- výstava výtvarných prác  
- pokračovanie výstavy 

zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr.  Peter Hraško 
 
 
„ Autá  budúcnosti „ 

- výstava výtvarných prác  pre 1.- 4. ročník ZŠ 
 
Prostredníctvom  výtvarných prác deti zobrazili to, ako si predstavujú autá o niekoľko so 
rokov, ako by sa chceli prepravovať v budúcnosti. 
účasť :  52 
zodp:   PaedDr. Peter Hraško,  Danica  Kováčová 
 
 
Tvorivé dielne –  „ Využitie jesenných listov „ 
 
Na tvorivých dielňach sa účastníci dozvedeli o využívaní farebných  listov zo stromov. 
Naučili sa postup zhotovovania kvetov z listov a následne viazať kytice z týchto listov. 
účasť :  12 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
 
 „ Mladý automechanik „   
Súťaž v skladaní plastikových modelov áut  2.- 4. ročník 
 
Na podujatí deti dostali do ruky model autíčka, o ktorom sa najskôr dozvedeli kto je výrobca 
daného auta, odkiaľ pochádza, niečo z histórie a potom následne dostali inštruktáž, ako sa 
dané autíčko skladá v malom. Každý si zložil svoje autíčko, ktoré si mohol zobrať domov.  
účasť  :  11 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško,  Danica Kováčová 
 
  
„ Mladý automechanik  
„ Súťaž v skladaní plastikových modelov áut  5.- 7. Ročník 
 
Na podujatí deti dostali do ruky model autíčka, o ktorom sa najskôr dozvedeli kto je výrobca 
daného auta, odkiaľ pochádza, niečo z histórie a potom následne dostali inštruktáž, ako sa 
dané autíčko skladá v malom. Každý si zložil svoje autíčko, ktoré si mohol zobrať domov.  
časť  :  8 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško,  Danica Kováčová 
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december 2014: 
 
„ Mikulášska nádielka „ 

- výstava výtvarných prác 
 

Výstava bola určená pre deti z materských škôl a žiakov 1.- 4. ročníkov ZŠ 
Vystavované boli plošné aj priestorové práce . 
Účasť :  65 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 

 
„ Namaľuj Vianoce „ 

- výstava výtvarných prác – pre materské školy a 1.- 8. ročník ZŠ 
 

Vo svojich prácach poukazovali deti na to ako trávia a ako by chceli tráviť najkrajšie sviatky 
v roku. Zároveň vystavovali vlastnoručne zhotovené Vianočné ozdoby, pozdravy, darčeky... 
Účasť :  72 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
 „Slnečná sústava „  
Pre 4. ročník ZŠ  deti si preverili vedomosti v oblasti slnečnej sústavy: Planéty, teplota na 
povrchu Slnka a vo vnútri Slnka, riešili hlavolamy a tajničky s danou tematikou. 
 
Účasť :  9 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
január 2015: 
 
„ Namaľuj Vianoce „ 

- výstava výtvarných prác 
- pokračovanie výstavy 

zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
„ Najkrajší snehuliak „ 
 

- výstava výtvarných prác pre materské školy a 1.- 4. ročník ZŠ 
Deti zostrojovali snehuliakov z odpadového materiálu a z rôznych dostupných materiálov, 
kreslili rôznou technikou 
Účasť :  64 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
„  Zima v lese  „ 

- beseda s pracovníkmi lesného závodu Levice, spojená s kvízom  
pre  2.- 4. ročník ZŠ 

Pracovníčky lesného závodu Levice  priblížili deťom  ich prácu. Porozprávali im, ako sa 
správajú zvieratká v zime, ako ich treba prikrmovať a čím ich treba prikrmovať, naučili ich 
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rozpoznávať stopy zvieratiek a vtákov. Dozvedeli sa o tom, ktoré vtáčiky u nás v zime 
zostávajú, ktoré odlietajú. Na záver si urobili kvíz a deti odmenili vecnými cenami.  
Účasť : 22 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško , Danica Kováčová  
 
február 2015: 
 
„ Najkrajší snehuliak „ 

- výstava výtvarných prác 
- pokračovanie výstavy 

zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
„  Príroda v zime „ 

- výstava výtvarných prác pre materské školy a 1.- 4. ročník ZŠ 
Plošné a priestorové práce. Deti znázorňovali prírodu v zime, zimné hry, zver a vtáctvo 
v zime, kŕmenie zvieratiek a vtáčikov, prechádzky zimnou prírodou... 
Účasť :32 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
marec   2015 
 
„ Marec – mesiac knihy „ 

- výstava detských prác  
Účasť : 39 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
 
„ Sviatky jari „ 

- výstava detských prác 
Účasť : 59 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
apríl   2015 
 
„ Sviatky jari „ 

- výstava detských prác 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
 
 
„ Bez Slnka nie je život na Zemi „ 

- výstava detských prác 
Účasť : 34 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško , Danica Kováčová 
 
 
Návšteva hasičského zboru Levice  - I.  ZŠ 
Účasť : 72 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško , Danica Kováčová 
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Návšteva hasičského zboru Levice    ZŠ s vyuč jaz. maďarským 
Účasť : 36 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško , Danica Kováčová 
máj 2015 
 
„ Bez Slnka nie je život na Zemi „ 

- výstava detských prác 
Účasť : 34 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško , Danica Kováčová 
 
„ Vysnívané prázdniny „  

- výstava detských prác 
Účasť : 44 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško  
 
jún: 2015 
 
Tanečná SHOW 2015 To naj na záver.... 
Úcasť: 75 účinkujúcich  
 
 
Výstava výtvarných prác členov záujmových krúžkov pri CVČ 
Účasť :  55 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško  
 
  
PRÁZDNINOVÁ   ČINNOSŤ 
 
Vianočné prázdniny 
 
Tvorivé dielne – Vianočné ozdoby 
Účastníci tvorivých dielníní na podujatí zhotovovali ozdoby z apapiera a učili sa ako sa 
zhotovujú patchworkové  gule . 
Účasť :  6 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško 
JARNÉ  PRÁZDNINY 
 
Tvorivé  dielne   I. 
Tvorivé  dielne pletenie z papiera 
Účasť :  7 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško  
 
Tvorivé  dielne   II. 
Tvorivé  dielne pletenie z papiera 
Účasť :  4 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško  
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Stretnutie mladých gitaristov 
Účasť :  6 
zodp:  PaedDr. Peter Hraško,   Danica Kováčová 
 
Burza detského ošatenia  
Účasť :  60 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško  
 
VEĽKONOČNÉ  PRÁZDNINY 
 
Tvorivé  dielne – maľovanie vajíčok 
Účasť :  5 
zodp:  Danica Kováčová,  PaedDr. Peter Hraško  
 
 
Počas školského roka pedagogickí pracovníci PaedDr. Peter Hraško a Danica Kováčová  
uskutočnili  27 podujatí, z toho 11 výstav.  
Celková účasť na podujatiach  a výstavách 936. 
 
Letná  činnosť 
 
Rekreačno – poznávací tábor  
Slovenský Raj Dedinky – Mlynky penzión Salamander 
Účasť :  33 
Zodp:   Danica  Kováčová 
 
Denný letný tanečná škola 
Účasť: 20 
Zodp:Michaela Dadová 
 
Letná škola plávania 
Účasť:6  
Zodp:Mgr.Roman Hamaliar 
                                                             
 
 
 
 
 

       spracovala: D. Kováčová 
 

 
 


