


Vážení čitatelia,
keď čítate tieto prvé riadky je zrejmé, že sa námpodaril významný krok v podpore prezentácievoľnočasových aktivít členov Súkromného centravoľného času a zároveň sme sa pridali k týmvydavateľom, ktorí sa venujú fonoménu modernejdoby, a tým je voľný čas a jeho zmysluplné využitie.Prostredníctvom časopisu „MAJAčik“ sa Vám chcemeštvrťročne prihovárať a informovať Vás o dianí v našomSúkromnom centre voľného času. V 104 krúžkoch trávi1 215 našich členov časť svojho voľného času. My snaším časopisom chceme byť pritom a chceme Vámpriblížiť voľno časovú činnosť našich členov asprostredkovať Vám ich dojmy a zážitky.V časopise chceme vyčleniť priestor pre odbornú ajlaickú verejnosť, ktorá má chuť sa zaoberať veľmi

aktuálnou témou, ktorou je voľný čas a jeho úloha vživote každého z nás. S radosťou budeme uverejňovaťinformácie k tejto téme, pretože súvisí s našoukaždodennou prácou pre našich členov.Chceme poskytovať naším čitateľom námety nazmysluplné využívanie voľného času primerane ich vekua zároveň im poskytnúť relaxačnooddychové čítanie.Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaviazali nás v našej vydavateľskej činnosti podporovaťa vytvárať nám podmienky pre našu prácu.Verím, že Vás časopis zaujme, zabaví a prinesieužitočné i zaujímavé informácie a v neposlednom radeinšpirácie pre zmysluplné využitie voľného času.Za celý redakčný tím Vám prajem príjemné čítanie.
Šéfredaktorka: Ľudmila Miškolciová

Nový webový portál SCVČ

V dnešných časoch je prezentácia spoločností aorganizácií vo webovom prostredí jednou z najúčinnejších a najefektívnejších prezentácií. Pre prechodz pomerne amatérskych webových stránok na webovýportál sme sa rozhodli preto, že pri pohľade naamatérsku webovú stránku, si návštevník často za taktovyzerajúcou stránkou predstavuje aj amatérsku aneprofesionálnu činnosť organizácie. Naopak, pokiaľzáujemca narazí na web, ktorý ho zaujme dynamickýmobsahom a pekným dizajnom, bude oveľa skôrnaklonený uveriť, že aj služby, ktoré daná spoločnosťprostredníctvom portálu ponúka sú na profesionálnejúrovni.Nový webový portál je pre SCVČ najlepšou možnosťouako deťom a ich rodičom, vedúcim záujmových útvarov,firmám, či sympatizantom centra prezentovať svojučinnosť a aktuálnu ponuku našich služieb. Zároveňnebude len pasívnou prezentáciou ale bude slúžiť nainteraktívnu komunikáciu so záujemcami o poskytovanéslužby alebo na komunikáciu do vnútra spoločnosti.Koncom roku 2011 sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so spoločnosťou ŽP Informatika, ktorá

vyhovela všetkým našim požiadavkám a očakávaniam,ktoré sme vkladali do nového webového portálu.Prechod z jednoduchých webových stránok na novýwebový portál nebol vôbec jednoduchý. Bolo potrebnévyriešiť veľa problémov, ktoré na nás čakali priprechode na nový webhosting. V snahe znížiť finančnénáklady sme sa snažili, čo najviac prác urobiť vovlastnej réžii. Všetko sa nakoniec úspešne podarilozrealizovať a nový webový portál sme začiatkom mája2012 sprístupnili na internete. Či sa nám to naozajpodarilo, to môžete posúdiť sami, zadaním našej novejwebovej adresy www.scvcdetva.sk.Webový portál ponúka základné informácie v 5 hlavných sekciách:
• základné informácie o SCVČ, kontakty, dokumenty,zmluvy,• informácie zo života SCVČ, v ktorých sa zameriava naprezentáciu pravidelných činností záujmových útvarov,na prezentáciu nepravidelných voľnočasových aktivít aposkytovanie ďalších aktuálnych informácií a oznamov,• na portály je prezentovaná naša ponuka teambuldingových služieb a eventových programov,• v elektronickej podobe je na stránke umiestnený náščasopis MAJAčik,• je tam priestor na diskusiu a fotogaléria s možnosťouukladania veľkého počtu fotografií.Najväčším prínosom webového portálu a aj najväčšouzmenou oproti pôvodnej webovej stránke je podporamanažovania udalostí SCVČ a realizácia virtuálnychpedagogických porád využitím SW aplikácie Firis Lite,ktorú vyvinula spol. ŽP Informatika.
Záverom by som sa chcel poďakovať manažmentuSCVČ, všetkým vedúcim záujmových krúžkov, deťom arodičom za fotky a príspevky z krúžkovej činnosti, čiorganizovaných podujatí, ktoré stránku obsahovoobohatili a príjemne oživili.

Pripravil: marketing SCVČ
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Rozhovor s riaditeľkou SCVČ
Mgr. Máriou Lešánekovou
Čo Vás viedlo k tomu, aby ste po 30 rokochvymenili prácu učiteľky zemepisu a telesnejvýchovy na ZŠ v Kriváni za prácu manažérky vSúkromnom centre voľného času?
Rozhodnutie opustiť učiteľskú stoličku v ZŠ Kriváňovplyvnili dva faktory. Ten prvý bol, že som nevidelapriestor zo strany školy ani obce na ďalší profesionálnyrozvoj a druhým faktorom bola skutočnosť, že po 30rokoch som potrebovala zmenu. Každá zmena prinášanový impulz, inšpiráciu a motiváciu. Dôvodom bola ajtúžba po voľnosti, po zmene, chcela som zažiť niečo

nové, byť samostatná. Túžila som po sebazdokonaľovaní sa, po novom priestore, nestagnovať a samarozhodovať o svojich prioritách.
Ako s odstupom takmer dvoch rokov hodnotítesvoje rozhodnutie?
Som rada, že som sa takto rozhodla a mrzí ma, že somto neurobila oveľa skôr. Zriaďovateľ Súkroného centravoľného času mi dal šancu, voľné ruky a ja somodhodlaná dokázať, že si túto dôveru zaslúžim. Svojuprácu chápem hlavne ako obrovskú zodpovednosť. Zaveľmi dôležité považujem, že som si dokázala získaťdôveru nových spolupracovníkov a nadchnúť ich preprácu s deťmi a pre deti, za čo im ďakujem. Mám radasvoju prácu, teším sa z úspechov, ktoré naše deti zCentra dosahujú a som šťastná, že som opätovne našlamotiváciu pracovať pre deti.
Denne organizujete voľný čas viac ako tisíckedetí, koľko ho pri tejto práci máte vy a ako hovyužívate?
Som workoholička, voľného času mám málo, ale zavoľný čas považujem aj prácu s deťmi v krúžkoch, ktorévediem. Relaxom pre mňa bol vždy volejbal, v týchtodňoch vrcholí ďalšia sezóna mestskej volejbalovej ligyzmiešaných družstiev, v ktorej sa aj s manželomsnažíme držať krok s oveľa mladšími volejbalistami.Obľubujem rodinné lyžovačky a prechádzky s mojimpsom Marlym. V lete ma to vždy ťahá k moru.

Pripravila: redakcia

História voľného času
Ucelenejšie poňatie problému voľný čas sa zjavujeprvý raz v prácach gréckych filozofov, predovšetkým v súvislosti svysvetľovaním pojmov akoľudské šťastie, blaženosťa plný rozvoj človeka.Starí Gréci nazývali voľnýčas scholé. Tento termínprekladá slovník ako:voľný čas, prestávka,odpočinok, nedostatokpráce, vyplnenie voľnýchchvíľ prácou, rozhovormi,štúdiom a podobne. Aristoteles, určuje významvoľného času na základe zisteného kontrastu medziprácou a voľným časom. Práca znamenala preňho apre slobodných gréckych občanov koniec voľnéhočasu. Pracovať teda znamenalo nemať čas, nemať sámseba, nemať šťastie. Až do začiatku 20. storočia bolpracovný čas taký dlhý, že voľný čas predstavovalveľmi nepatrnú časť dňa. Mimopracovný čas sa vlastneredukoval len na uspokojenie nevyhnutných fyziologických potrieb, na zaobstaranie najpotrebnejšíchprostriedkov na čiastočnú obnovu pracovnej sily aživota rodiny. Trávenie času voľna na iné účely bolo vpodstate vyhradené len majetnej, vládnucej triede,pretože všetky formy panskej zábavy, odpočinku i

rozvoja osobnosti boli pre pracujúce vrstvy nedostupné.S nástupom kapitalizmu a v súvislosti s rozvojomtechniky sa skracuje pracovný čas, zároveň sapredlžuje mimopracovný čas a vzniká istý fond voľnéhočasu. Využívanie týchto vymožeností je sprevádzanébojom pracujúcich za svoje práva a záujmy. Buržoáziasa však obávala, aby robotnícka trieda nevyužívala svojvoľný čas na politické aktivity, a tak sa zameriava navytvorenie rozličných potrieb pracujúcich súvisiacich svyužívaním voľného času (vybavenie domácnosti,šport, turistika, čítanie, návšteva kina a podobne).Uskutočňovanie týchto potrieb vplýva na oživenie trhu,na rozvoj priemyslu voľného času. Túžba pracujúcichuspokojiť prebudený záujem je zas stimulujúcimčiniteľom v práci, vedie robotníka k úsiliu získať peniazena uspokojenie potrieb vo voľnom čase.

Letný tábor pre moje dieťa
áno, alebo nie?
Do letných prázdnin zostávajú už len dva mesiace,preto je čas zamyslieť sa: „Kam s deťmi počasškolských prázdnin.” Ponúkame možnosť dať dieťa doletného tábora, ktoré organizuje SCVČ v Detve.Informácie k letným aktivitám budú zverejnené nawebovej stránke centra www.scvcdetva.sk.
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Rozhovor s riaditeľom
neziskovej organizácie MAJA,
Ing. Milanom Lešánekom
Prečo vznikla nezisková organizácia MAJA?
Nezisková organizácia MAJA bola založená s cieľomposkytovať verejnoprospešnú činnosť v oblasti práce sdeťmi. Zmysluplné využívanie voľného času je vovšeobecnosti považované za rovnako dôležitú súčasťživota človeka ako práca či spánok. Zakladatelia ačlenovia správnej rady sú ľudia, ktorí dlhodobo pracujúv školstve a zdravotníctve a dôverne poznajú problémy,ktoré prináša nesprávne využívanie voľného času aktoré súvisí s konzumným spôsobom života, stoxikomániou, alkoholizmom a zvýšenou kriminalitou.Znižuje sa počet detí a mládeže, ktoré organizovane vzariadeniach alebo športových kluboch trávia voľný čas.Jedným z dôvodov je zlá finančná situácia v rodinách,ale aj preťažovanie detí študijnými povinnosťami. Pozaradení SCVČ do siete škôl a školských zariadeníMinisterstvom školstva sa nám vytvoril priestorpracovať s deťmi od 5 do 15 rokov, ktoré majú trvalýpobyt v okrese Detva a v priľahlých okresoch nazmysluplnom využívaní ich voľného času.
Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku riadiťneziskovú organizáciu a to bez nároku naodmenu?
Ponuku riadiť neziskovú organizáciu MAJA som prijal zviacerých dôvodov. Veľmi sa mi páčila myšlienka znovuzačať pracovať nezištne pre deti. Tí, ktorí ma poznajúvedia, že práci s deťmi som sa venoval 10 rokov vMestskom hokejovom klube v Detve, kde sa námpodarilo vychovať niekoľkých hokejových reprezentantov Slovenska, ale hlavne nadchnúť pre tentošport stovky detí v Detve a okolí. Videl som, žemanažment SCVČ je schopný zrealizovať prijatývýchovný program, ale chýbajú mu praktickéekonomické skúsenosti, čo je na druhej strane mojoudoménou, nakoľko mám vzdelanie aj bohaté skúsenostis finančným riadením a ekonomickým poradenstvom. Vneposlednom rade to bola snaha pomôcť manželke,ktorá po úspešne absolvovanom výberovom konaníbola menovaná za riaditeľku SCVČ.
Stíhate to popri Vašich podnikateľskýchaktivitách?
Zo začiatku som sa musel vložiť do projektu zriadenia

SCVČ a jeho rozbehu viac ako som predpokladal. Veďnapr. len samotná Žiadosť o zaradenie SCVČ do sieteškôl a školských zariadení obsahovala 23 príloh. Vsúčasnosti je mojou úlohou dohliadať na efektívnosť,hospodárnosť a transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov v SCVČ a spolu so správnouradou MAJA n.o. sa venujeme stratégii rozvojaškolského zariadenia, ktoré sme zriadili. Takže dá sapovedať, že teraz ma už táto činnosť až takneobmedzuje.
Ako sa Vám podarilo v priebehu dvoch rokov staťsa najväčším poskytovateľom voľnočasovýchaktivít v regióne?
Už od začiatku si správna rada neziskovej organizácieMAJA dala za cieľ nespoplatňovať krúžky v SCVČ a takich sprístupniť aj deťom z nízkopríjmových rodín.Zároveň sme sa rozhodli ísť cestou necentralizovaťkrúžkovú činnosť do jedného priestoru, aby sa muselideti za krúžkami presúvať a cestovať. Po dohode soškolami a majiteľmi športových a kultúrnych zariadenírealizujeme pravidelnú krúžkovú činnosť, čo najbližšie kmiestu bydliska alebo miestu, kde naši členovianavštevujú základnú školu.
V čom sa odlišujete od iných poskytovateľovpravidelnej krúžkovej činnosti ?
V prvom rade ponúkame krúžky, o ktoré majú detizáujem. Ten zisťujeme na konci školského roka, abysme mohli cez prázdniny zabezpečiť priestory,vybavenie a vedúcich krúžkov. Nie sme zástancamitoho, aby krúžky slúžili na suplovanie riadnehovyučovania a na doučovanie. Veď sa tým deti okrádajúo to najcennejšie a tým je voľný čas.Pri realizácii krúžkovej činnosti využívame zážitkovémetódy práce a pravidelnú záujmovú činnosťdopĺňame o rôzne eventy a nepravidelné voľnočasovéaktivity.Pravidelnou hospitačnou činnosťou dohliadame na to,aby boli krúžky vedené v zmysle stanovenéhovýchovného programu a každý krúžok mal jasnestanovené výstupy, či už sú tými výstupminadobudnuté vedomosti, zručnosti alebo športovývýkon.Za nadštandardne odvedenú prácu sú naši vedúcikrúžkov aj nadštandardne odmeňovaní, samozrejme,keď to porovnávam s odmeňovaním v školstve, ktorépodľa mňa dehonestuje postavenie učiteľa vspoločnosti.

Pripravila: redakcia

Virtuálna realita bez hraníc
je minikonferencia v celoslovenskom rozsahu prevšetkých, ktorí radi rozmýšľajú, vymýšľajú a počúvajú,čo vymysleli iní. Preto sme neváhali a zapojili sme sa dotejto súťaže napísaním a zaslaním esejí. Príspevky bolivyhodnotené odbornou porotou a najlepšie z nichzaradené do minizborníčka. Víťazi boli odmenenívecnými cenami od sponzorov. SCVČ poslalo v rámcigeografického krúžku tri príspevky:1. Ivana Gondová: Prečo sa leto a zima nikdynestretnú?2. Janka Uhrinová: Ako mi lastovička ukázala správnu

cestu z Afriky až domov.3. Paťa Hladká: Keď pôjdem na výlet na Mars.
Potešilo nás 2. miesto Ivanky Gondovej, ktorejblahoželáme.
A aká bola spätná väzba detí na túto konferenciu:"Veľmi nás zaujali pokusy robené v mikrovlnke. Bolo tozábavné a poučné zároveň. Prednáška o matematikebola veľmi zaujímavá, s tými školskými sa to určitenedalo porovnať! Vybláznili sme sa v Kobke na spájaníHudby, maľby a informatiky. Vrážanie do guličiek, ktorétvorilo hudbu bolo perfektné! Ďakujeme."Pripravila: redakcia
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Prečo sa zima a leto nikdy
nestretnú?
Niekedy dávno, keď ešte ľudia nepoznali meteorológiu,existovali len dve ročné obdobia. Leto, ktoré bolo veľmihorúce, suché a pyšné, a Zima, ktorá mala ľadovésrdce a na nikoho nebrala ohľad. Každé ročné obdobiesi panovalo polovicu roka v pokoji a kľudne, až kýmneprišiel deň, kedy sa mali vymeniť. To bol horor. Ľudiasa toho dňa vždy obávali.V jednej sekunde bola obrovská zima a keď zasadlo natrón Leto, začalo byť strašne horúce. Sneh sa roztopil ana celej Zemi boli veľké záplavy. Leto a Zima sa spolunikdy nerozprávali a namiesto toho si tajne závideli.Keď prichádzal ďalší deň, keď mala Zima nahradiť Leto,ľudia vymysleli niečo úžasné. Dlho špekulovali, až

vytvorili Jeseň a Jar. Vložiliich medzi Leto a Zimu tak,aby sa už nikdy nestretli. Atak sa aj stalo. Zima užnikdy nevidela Leto a Letonikdy nevidelo Zimu. Podlhom čase, keď Leto ajZima mali dosť Jari aJesene, začali smútiť. Letosi vyčítalo, že malo takúhorúcu hlavu a začalo plakať. Slzy sa zmenili na kvapkyvody a odvtedy majú ľudia daždivejšie letá ako vminulosti. Zime sa zase začalo roztápať ľadové srdce azačala slabnúť. A preto čím ďalej, tým menej zasnežujeZem a kazí radosť deťom, čo sa chcú sánkovať...
Pripravila: Ivka Gondová, členka SCVČ

Ako mi lastovička ukázala
správnu cestu z Afriky až
domov
Jednu zimu som sa vybrala na výlet do Južnej Afriky.Keď som tam išla, myslela som si, že tam nikohonebudem poznať. Na moje veľké prekvapenie ma tamprivítalo strašne veľa známych. Boli to lastovičky. Pobytv Afrike rýchlo prešiel a ani som sa nenazdala a prišielčas vrátiť sa späť domov na Slovensko. Nebol to lenmôj čas, ale aj čas lastovičiek. Začínala sa totiž jar. Atak som cestovala domov spolu s nimi. Na ceste sme sazastavili v mnohých krajinách a spoznali tak ichpamiatky, kultúru a prírodu.

Najskôr sme preleteli ponad Zimbabwe a Mozambik, ažsme sa dostali do Malawi, kde sme sa na chvíľu zastavilipri jazere s rovnakým názvom. Naša dlhšia zastávkabola v krajinách Tanzánia a Keňa, ktoré sú známenajmä svojimi národnými parkami. My sme z nichnavštívili Serengeti. Potom sme leteli ponad Etiópiu aSudán, a pristavili sme sa v krajine, ktorú častonavštevujú turisti  v Egypte. Videli sme tam obrovskéhrobky faraónov  pyramídy, ktoré strážili sfingy.Osviežili sme sa pri veľkej rieke Níl a plní sily sme savydali ďalej. Naša trasa pokračovala cez Arabskýpolostrov. Aby sme sa tam vôbec dostali, museli smepreletieť ponad Suezský prieplav. Dostali sme sa tak dokrajiny Izrael, v ktorej sme uvideli iné chrámy ako vEgypte. Zistili sme, že je to preto, lebo prevládajúcenáboženstvo ľudí tu žijúcich, je judaizmus. Pomaly smeprileteli až nad Mŕtve more. Z výšky sme videli ako si vňom ľudia len tak ležia, čítajú knižky a neboja sa, že sav ňom utopia. Aj my sme sa v ňom chceli osviežiť, alebohužiaľ sme museli pokračovať ďalej v našej ceste,ktorá tentoraz

smerovala ponad Stredozemné more na ostrov Cyprus.Na druhom konci ostrova nás zasečakalo more. Keď som konečneuvidela pevninu bola som strašnerada. Tou pevninou začínala veľkákrajina, Turecko. Všade plnokobercov, olív a dymu z fajok, cezktoré sme skoro nič nevideli. Keďsme sa konečne z toho dymudostali, prišli sme do veľkéhomesta, Istanbul. Videli sme tamkrásnu synagógu. Naša cestaďalej smerovala ponad úžinuBospor, až do Bulharska. Tu smestretli konečne nejakých Slovákov, ktorí sa sem prišlizohriať. Povedali nám, že keď je letná sezóna, je ich tuoveľa viac. Ale nám úplne stačilo vidieť tých, čo tamboli, pretože nám dali pocit, že domov už nie je ďaleko.A keď sme uvideli Dunaj, vedeli sme, že nás zavedie aždomov, preto sme zvyšok cesty leteli ponad neho. Atak sme preleteli krajinami, ktorými preteká Rumunsko, Srbsko, Maďarsko. V Maďarsku smepreleteli aj ponad hlavné mesto Budapešť, ktorá bolanádherná. Naša posledná zastávka už bola doma, naSlovenku. Bola to Bratislava, do ktorej sme prileteli vnoci, čo vôbec nevadilo, lebo bola nádherne vysvietená.Z tých všetkých miest, čo som cestou videla sa mizdala najkrajšia a cítila som sa v nej najlepšie. Nienadarmo sa preto hovorí: Všade dobre, ale domanajlepšie.
Pripravila: Janka Uhrinová, členka SCVČ

Keď pôjdem na výlet na Mars...Keď pôjdem na výlet na Marsbude mi na nič kompas.Budem potrebovať slovník,aby ma nezaskočil žiadny ufónik.Keď na mňa bude hovoriť cudzím jazykoma ja nebudem mat šajnu o čomPoviem mu: Do you speak english?

A on mi nebude rozumieť ničTak sa ho opýtam: Parle vu france?A super si pokecámeKeď odtiaľ poletím na Zemnechám mu túto báseň,aby aj on sníval svoj sen,že sa raz dostane na našu Zem.
Pripravila: Patrícia Hladká, členka SCVČ
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„Nie množstvo krúžkov, ale
kvalita práce s deťmi je našou
prioritou,“
hovorí Mgr. Mária Lešáneková riaditeľka SCVČ v Detve.„V tomto školskom roku sa nám podarilo získaťvedúcich záujmových útvarov, ktorí svojím pozitívnymprístupom k deťom podporujú ich záujem o krúžkovéčinnosti, rozvíjajú ich zručnosti a znalosti, utvárajú ichosobné a charakterové vlastnosti. Vedúci krúžkovzapájajú deti do súťaží, pretekov, turnajov, aby ichviedli ku sebapresadzovaniu sa v konkurenčnomprostredí. Darí sa im získavať úspechy, ktoré súzverejnené na webovej stránke SCVČ".Čo na to deti? Z ankety, ktorú som urobila je zrejmé,že krúžkové činnosti ich bavia, sú pre nich príťažlivé azaujímavé. Ako dôvod uvádzali radi športujeme,chceme vyhrávať, dobre tancovať, recitovať, ovládaťpočítače, zhotovovať výtvarné práce. V krúžku sa cítimeveľmi dobre, máme kamarátov, je tu veselo, sme dobrý

kolektív. Chceme, abydeti prežívali voľný časzaujímavo, s radosťou, s túžboudosiahnuť lepšie športové výsledky posystematickom a odbornom tréningu.Dochádzka detí jepravidelná okrem dní,keď sú choré, alebo srodinných dôvodov. Aký majú názor na svojhovedúceho? Vedúci je kamarátsky, priateľský, je dobrý,máme ho radi. Rešpektujeme jeho pokyny, pekne námvysvetlí. Pozitívne oceňujem spoluprácu vedúcichkrúžkov s rodičmi, ktorí sú im nápomocní vorganizačnej oblasti a zúčastňujú sa na zápasoch,aktivitách a tréningoch.
Pripravila: Mgr. Mária Lešáneková, riaditeľka

Čo sme robili cez zimné
mesiace...
Jarná lyžovačka
Cez zimné mesiace sme usporiadali s našimi deťminiekoľko výletov do krásnej zimnej prírody v strediskuRoyal Látky. Žiaci okrem pobytu v prírode sa zdokonaliliv lyžovaní a spoznalinových kamarátov.Počas jarných prázdninto bola jarná lyžovačkas deťmi, ktorénavštevujú krúžky vKrivci, Detve a voVígľaši a bobovačka sdeťmi zo športovýchkrúžkov z Lúčenca. Predeti z krúžkov zoSlatinských Lazov smepomohli pri zabezpečení lyžiarskeho kurzu. Počasie námprialo, žiaci boli šikovní zvládli techniku lyžovania bezproblémov a odniesli si veľa pekných a veselýchzážitkov.

Biela stopa
Legendárna „BIELA STOPA“ sa nezaobišla bez našichpretekárov. Na štadióne Rudolfa Čilíka na Skalke priKremnici sa konal už 39. ročník. Tento ročník bol

zaradený do súťaže Slovenského pohára v behuna lyžiach. Pretekalo saza pekného slnečnéhopočasia. Najlepšievýsledky dosiahli deti zkrúžkov na D. Hute podvedením Mgr. M.Novodomcovej PetraKuviková 4. miesto,Veronika Slováková 7.miesto a Lukáš Kubiš10.
Výstava trofejí
Žiaci počítačového, poľovníckeho a parlamentnéhokrúžku pod vedením svojich vedúcich sa zúčastnilivýstavy poľovníckychtrofejí v Hriňovej, ktorúusporiadali poľovníci znášho regiónu. Najviacžiakov zaujali vystavenétrofeje a preparovanézvieratá. Žiaci si pozrelikrátky dokumentárnyfilm o flóre a faune zPodpoľania. Mnoho užitočných vecí získali na besede o poľovníctve. Výstava sažiakom páčila a odniesli si veľa teoretických vedomostíz poľovníctva a ochrany prírody v Podpoľaní.

Športové stretnutia a súťaže
Žiaci zo športových krúžkov sa navzájom stretávajú,hrajú priateľské zápasy, porovnávajú sa a vymieňajú siskúsenosti.Zo športových aktivít spomenieme priateľskévolejbalové zápasy dievčat na ZŠ J. J. Thurzu v Detve,vybíjanú v Korytárkach, Valentínsky turnaj vo Vígľaši,hokejové zápasy s Púchovom a Prievidzou.Nezaháľajú ani deti z futbalových krúžkov. Členovia

krúžkov mladšej a staršej prípravky pod vedením p. J.Šouca a Mgr. J. Babiaka sa zúčastnili futbalovéhoturnaja v športovej hale v Detve za účasti 4 družstiev.Turnaj skončil víťazstvom Detvy.Žiaci z krúžku Mladý futbalista sa zapojili do 1. ročníkavianočného turnaja na multifunkčnom ihrisku v Kriváni.Turnaj sa niesol v dobrej atmosfére a všetci sa tešia na2. ročník.
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Máme talent
Členovia geografického krúžku sa pripravovali naolympiádu, zúčastnili sa virtuálnej reality bez hraníc,zapojili sa do celoslovenského kola geografickejolympiády, absolvovalituristické vychádzky dookolitej prírody. Naokresnom kole geografickej olympiády J. Uhrinová, Ivka Gondová,Paťka Hladká obsadiliprvé tri miesta a prebojovali sa do krajskéhokola a všetky tri boliúspešné riešiteľky. Odceloslovenského kola delilo len 4 body Janku Uhrinovú,ktorá sa umiestnila na 3. mieste s počtom bodov 85.Dievčatám srdečne blahoželá Mgr. Mária Lešáneková,ktorá dievčatá pripravovala.
Sme tvoriví
Žiaci navštevujúci krúžok Turistika v prírode trávia veľačasu v prírode, športujú venujú sa spoznávaniu rastlín astarostlivosti o vtáčikypočas zimných mesiacov, vyrábajú kŕmidlá a ekoplagáty.V priestoroch ZŠ vSlatinských Lazoch saprezentovali deti navštevujúci krúžkyŠikovníček, Kreatívnearanžuj, Keramický aMladý výtvarník natvorivých dielňachsvojimi výrobkami a robili aj ukážky výrobyvystavených predmetov pre rodičov a žiakov MŠ.Tvorivé dielne si môžete pozrieť na stránkescvcdetva.sk v sekcii fotogaléria.

Bavíme sa
V Slatinských Lazoch saso svojim krásnymprogramom deti prezentovali na Vianočnejakadémii, ktorý nacvičovali počas krúžkovejčinnosti, aby urobiliradosť svojim najbližším. To sa deťom avedúcim krúžkov podarilo a rodičia si odniesli z akadémie krásne zážitky.
Na Mikulášske dopoludnie, ktoré organizovali tréneri, rodičia apracovníci SCVČ budúdeti z krúžku Karatedlho spomínať. Za vynikajce výsledky, ktorédosiahli v súťažiach siodniesli z akcie veľasladkých darčekov.

Krúžky Maškrtníček aDivadlo 1 pod vedenímMgr. Uhrinovej a Mgr.Vidiečanovej v spolupráci so ZŠ Vígľašpripravili deťom na 1.stupni k Mikulášu prekvapenie plné pesničiek a básničiek.Nechýbali čertíci, ktorídetičky načiernili, aanjelikovia zas rozdali balíčky a medovníky, ktoréupiekli na krúžku.

Kde boli naši mladí hokejisti ?
Členovia krúžkov Hokej 1a 2 pod vedením p. Megua p. Kóňu absolvovalihokejový turnaj v Novommeste nad Váhom zaúčasti družstiev z Levíc,Hodonína, Detvy a Nového Mesta nad Váhom.Naši chlapci i napriekveľkej bojovnosti obsadili4. miesto.

A čo basketbalisti ?
Darí sa aj basketbalu.Chlapci zo športovopohybového krúžku podvedením Mgr. HelenyKovácsovej v zloženíNagy, Nguyen, Novodomský, Paška, Šagát,

Slíž, Sásik, Daniš, Ország na okresnom kole vbasketbale žiakov vo Fiľakove obsadili v konkurencii 8družstiev prvé miesto a zabezpečili si postup doregionálneho kola, kde obsadili 1. miesto. Darí sa ajdievčatám z basketbalového krúžku, ktoré trénujú podvedením p. Ľ. Bohuša a J. Turbeka a v tabuľke súmladšie mini na 1 mieste a staršie na 4. mieste.
Ako sa darilo našim karatistom ?

Svetový pohár vpoľskom Lódži malzastúpenie aj dievčatami z krúžku karate A. V silnej konkurencii európskych aázijských štátov dosiahli vynikajúce umiestnenia:Martina Ďalogová 1.miesto, Romana Gáboríková 2. miesto, Sára Slobodová 3. miesto, PetraŠčevlíková 3. miesto.
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Poslanci mesta Detva znížili
dotácie pre žiakov obidvom
centrám voľného času
V súlade s § 3 Školského zákona jedným z hlavnýchprincípov výchovy a vzdelávania je princíprovnoprávnosti postavenia škôl a školskýchzariadení bez rozdielu druhu a zriaďovateľa.Tento princíp má v procese fungovania a financovaniaškôl a školských zariadení zamedziť akýmkoľveknáznakom diskriminácie a zásahov zo strany štátu aobcí a má byť základným princípom všetkých právnychpredpisov, ktoré upravujú postavenie škôl a školskýchzariadení.Poslanci mesta Detva na svojom zasadnutí dňa15.3.2012 svojím rozhodnutím znížiť o 25% príspevokna žiakov, tak CVČ Trend ako aj nášmu SCVČ tietoprincípy hrubo porušili.Vzhľadom k tomu, že dotácie zo štátneho rozpočtuprostredníctvom podielových daní sú účelovo viazanéna mzdy a prevádzku školských zariadení, poslancisvojím rozhodnutím ohrozili prevádzku týchto dvochzariadení, v ktorých realizuje pravidelnú záujmovúčinnosť viac ako 2000 detí.Ako vzniknutú situáciu vníma zriaďovateľ SCVČ?Na to sme sa spýtali predsedkyne správnej radyneziskovej organizácie MAJA Mgr. Hubáčekovej.Rozhodnutie poslancov mesta Detva správna radaMAJA n.o. vníma ako diskrimináciu a porušenie zákona365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorýchoblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, ktorý satýka aj oblasti vzdelávania (§ 5 ods. 2 písm. c).Mesto na originálne kompetencie dostáva finančnéprostriedky od štátu na deti vykázané školskýmizariadeniami prepočítané cez koeficienty ekonomickejnáročnosti výchovno – vzdelávacieho procesu. Mestskíposlanci sa rozhodli, že časť týchto finančnýchprostriedkov Centrám voľného času nevyplatia.Akceptujeme fakt, že mestská kasa je prázdna, aleCentrá voľného času, či už mestské alebo súkromné junevyprázdnili, pretože zodpovedne so svojimi

rozpočtami v minulom roku hospodárili.Aký konkrétny dopad na chod SCVČ mározhodnutie poslancov?Len s veľkými ťažkosťami budeme schopní dodržať našezmluvné záväzky voči vedúcim krúžkov, ktorých je 86 aprenajímateľom priestorov, kde krúžky realizujeme,pretože sme v septembri minulého roka pri uzatváranízmlúv s takýmto drastickým znížením dotácienepočítali. Musíme okamžite zrušiť všetky projekty,ktoré sme mali v pláne realizovať v roku 2012. Akopríklad uvediem len tri: Obnoviť existujúce dielne pri štyroch ZŠ na Podpoľanítak, aby sa tam mohli začať realizovať technickyzamerané krúžky. Predbežne o tieto krúžky prejavilozáujem 150 detí. Dotovať prázdninové tábory pre deti z menejsolventných rodín. Pripraviť Medzinárodný deň detí – v priestorochfutbalového štadióna v Detve pre 1500 detí.Napriek ťažkej situácii chcem uistiť naše deti a ichrodičov, že nebudeme znižovať plánovaný počet hodínkrúžkovej činnosti, ktorý je minimálne v objeme 60hodín.Je ešte nádej tento stav nejakým spôsobomzmeniť?Správna rada MAJA n.o. poverila riaditeľa Ing.Lešáneka rokovať s primátorom Mesta Detva omimoriadnej dotácii na financovanie novoprijatých detív školskom roku 2012/13 a to na každého jedného,ktorý bude vykázaný nad súčasný počet 1 215 naobdobie október až december 2012 vo výške ¼pridelenej dotácie na rok 2012 t.j. 30 € / novoprijatýžiak.Zároveň sme vzniesli požiadavku, aby v súlade s § 850Občianskeho zákonníka nám p. primátor Mesta Detvavydal Verejný písomný prísľub, že požadovaná dotáciav zmysle navrhnutých pravidiel bude SCVČ poskytnutá.Tento Verejný prísľub požadujeme vystaviť do15.5.2012. Pokiaľ tento Verejný prísľub nedostaneme,máme pripravené ďalšie opatrenia na riešenie situácie,o ktorých sme informovali p. primátora mesta Detva.
Pripravila: redakcia

Vyriešte osemsmerovku a vyhrajte 5 EUR!
Tajnička má 7 písmenok
SNEH, KULTÚRA, DETI, SEN, ZÁBAVA, KRÚŽOK, SCVČ,MLÁDEŽ, VZDELANIE, REKREÁCIA, ZÁUJMY, LES, KLUB,SIEŤ, ČAS, SÚŤAŽ.
Ivka Gondová, ktorá navštevuje v SCVČ geografický krúžok, preVás pripravila osemsmerovku. Traja z tých, ktorým sa podarívylúštiť a poslať správnu odpoveď môžu získať 5 EUR. Správnuodpoveď posielajte do 17.6.2012 na emailovú adresu redakcie,ktorú nájdete na našej novej webovej stránke www.scvcdetva.skv sekcii Časopis SCVČ/MAJAčik, alebo v kontaktoch.

Časopis MAJAčik. Bezplatne distribuovaný časopis o voľnom čase pre voľný čas v regióne Podpoľania. Vydáva Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva.

Kontakt: Mgr. Mária Lešáneková, riaditeľka SCVČ, kontakt. 091 1 368 535, riaditel@scvcdetva.sk, redaktorka Ľudmila Miškolciová, ludmila.miskolciova@gmail.com. Tlač: Polygrafia

Gutenberg, s.r.o. Počet výtlačkov 500 ks. Evidenčné číslo: EV 4509/12.
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