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Milí čitatelia,
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celý rok 2013 bol v znamení
drastického šetrenia výdavkov v
Súkromnom centre voľného času,
takže sme ani nedúfali, že sa nám
ešte v tomto roku podarí k Vám
prihovoriť. Nakoniec sa na konci
roka našli voľné finančné prostried
ky a tak sa Vám dostáva do rúk
tretie
číslo
nášho
časopisu
venovanému tráveniu voľného času
deťmi v regióne Podpoľania.
Keďže sa nachádzame na prelome
rokov poskytli sme priestor p.
riaditeľke, aby zhodnotila rok 2013
a načrtla svoju predstavu ďalšieho
napredovania Súkromného centra
voľného času. Koncom roka 2013
vznikla a radou školského zaria
denia a zriaďovateľom bola odsúh
lasená „Koncepcia rozvoja SCVČ do
roku 2018“, s ktorou Vás v krátkosti
tiež oboznámime.

S radosťou si plníme našu mediálnu
povinnosť voči sponzorom a tou je
informovať
Vás
o
vydarenom
projekte
podpory
technického
vzdelávania formou neformálneho
vzdelávania.
V tomto čísle nájdete reportáže z
vydarených
akcií,
ktoré
sme
zorganizovali nielen pre našich
členov, ale aj ostatné deti z regiónu
Podpoľania ako napríklad projekty
„Zober loptu nie drogu“, či projekt
"Korčuľuje celé Slovensko".
Keďže, ako sa hovorí „všetko je o
peniazoch“, tak aj my sme položili
niekoľko otázok k financovaniu
záujmového vzdelávania
zástup
covi zriaďovateľa, riaditeľovi MAJA
n.o. Ing. Milanovi Lešánekovi.
Zaujímalo nás najmä ako sa SCVČ
vyrovnalo s novými zmenami vo
financovaní záujmovej činnosti.

Ideme s dobou, SCVČ je
na
facebooku a ako sme sa tam
udomácnili, o tom píše náš manažér
pre marketing a IT, zodpovedný aj
za webový portál scvcdetva.sk.
Milí čitatelia, aj v tomto čísle máme
súťaž, v ktorej môžete vyhrať vecné
ceny, takže poďme súťažiť, poďme
zmysluplne využívať svoj voľný čas
na krúžkoch a akciách, ktoré pre
Vás v novom roku 2014 pripravili
vedúci
krúžkov
a
manažment
SCVČ.
Záverom mi dovoľte milí čitatelia
popriať Vám príjemné prežitie
Vianočných sviatkov a veľa zdravia
a šťastia v roku 2014.

V
školskom
roku
2013/2014
Súkromné centrum voľného času
"MAJAčik" ponúklo deťom možnosť
vybrať
si
z
pomedzi
60tich
krúžkov. Naša ponuka oslovila
celkovo 765 detí, ktoré si vybrali

jeden
z
ponúkaných
krúžkov.
Výchovnovzdelávací
proces
bohatej a rôznorodej krúžkovej
činnosti je zabezpečený celkovo 50
timi pedagogickými pracovníkmi.
Pevne veríme, že aj v tomto roku

krúžková činnosť prispeje k rozvoju
osobných záľub, životných zručností
a kompetencií našich detí.

Animované rozprávky

Loptové hry 12 roč.

Športový krúžok

Zdraví Vás

šéfredaktorka Ľudmila Miškolciová

Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Angličtina hrou
Basketbal

Bystré hlavičky
Čarovné pero
Divadielko

Florbal dievčatá
Florbal pokročilí
Florbal základy
Florbalový

Futbalml. žiaci

Futbalmladšia prípravka
Futbalstaršia prípravka
Futbalstarší žiaci
Futbalový

Geografickoastronomický
Gymnastický krúžok
HIP HOP

Hudobnospevácky

Informatika a internet

manažment SCVČ

Karate

Športové hrydievčatá

Loptové hry 34 roč.

Turistický

Loptové hry 56 roč.

Matematika pre život
Mladý biológturista
Mladý chemik

Muzikoterapia

Nebojme sa pravopisu
Počítač hrou

Počítačový II

Počítačový krúžok

Pohyb. príprava dievčatá 56 r.
Pohyb. príprava dievčatá 79 r.
Pohybové hry
Rebelko

Rómsky talent

Stolnotenisový
Stolný tenis
Šikovníček

Tvorivé dielnekeramický
Tvorivé dielne I

Tvorivé dielne II

V kráľovstve počítačov
Vševedko

Vybíjaná a florbal
Svet techniky I

Svet techniky II

Svet techniky III
Svet techniky IV
Tanečný krúžok

Športový krúžok II

Turistický krúžok II
Mix krúžok

Volejbalový krúžok

English speaking club
Počítačový III
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Príhovor riaditeľky Súkromného centra voľného času
Milí rodičia, milé deti,

vrátim sa na začiatok školského roka, keď s nástupom
Vašich detí do školy Vás ako každý rok čakala neľahká
úloha zosúladiť pracovné a rodičovské povinnosti tak,
aby ste ani jedny, ani druhé nezanedbávali.
Aj ja, keď som mala školopovinné deti, tak som si ako
aj vy kládla otázky „Budem mať dosť času na svoje
deti? Dosť sa im venujem? Nepohybujú sa v zlej
spoločnosti, keď si plním pracovné povinnosti a
nemôžem byť s nimi?".
Jedno z riešení tejto dilemy, čo s
deťmi v čase, keď sa im práve
nemôžeme venovať je  prihlásiť
ich do centra voľného času, kde
pod odborným vedením môžu
rozvíjať svoje záujmy, nadanie,
talent, zabávať sa, zapojiť sa do
súťaží, nájsť si kamarátov –
jednoducho kvalitne a zmysluplne tráviť voľný čas.
Veď, kto by nechcel pre svoje dieťa len to najlepšie?
Kto by sa bránil tomu, aby jeho dieťa mohlo naplno
rozvinúť svoju tvorivosť, byť šťastné v kruhu svojich
kamarátov, všestranne rozvíjať svoju osobnosť a to
všetko
pod
ochranným
odborným
dozorom
kvalifikovaných osôb?
Preto sme aj pre tento školský
rok pripravili v SCVČ, v rámci
finančných možností, ktoré nám
vytvorili mestá a obce pomerne
širokú
ponuku
pravidelnej
záujmovej
činnosti.
Rozšírili
sme
ponuku
krúžkov
do
všetkých
základných
záujmových oblastí. Tu by som chcela dať do pozornosti
najmä otvorenie technicky zameraných krúžkov.
Niektoré krúžky sme koncipovali tak, že v sebe spájajú
viacero príbuzných aktivít, aby činnosti boli pestrejšie a
komplexnejšie sa mohla rozvíjať
osobnosť dieťaťa.
V školskom roku 2013/2014
Súkromné centrum voľného času
Detva, so sídlom na ZŠ J.J.
Thurzu otvorilo pre 765 detí z
regiónu
Podpoľania
60
záujmových útvarov, ktoré vedú
50ti kvalifikovaní vedúci. Záujmová činnosť detí sa
realizuje v sídle SCVČ na ZŠ J.J. Thurzu a v ďalších 13
tich elokovaných pracoviskách.

Okrem

pravidelnej

záujmovej
činnosti
centrum
uskutočňuje
aj
nepravidelnú
záujmovú činnosť a to formou
kultúrnych, športových, spolo
čenských
podujatí,
súťaží,
výletov,
exkurzií,
tvorivých
dielní, besied zameraných na
rozvoj vedomostí a zručností
získaných v škole. Veľmi zaují
mavé sú vlastné projekty členov záujmových útvarov.
Mám dobrú správu aj pre tie deti, ktoré nenavštevujú
krúžky v SCVČ. V tomto školskom roku chceme
rozbehnúť klubovú činnosť pre
všetky deti, ktoré majú chuť sa
spontánne zapojiť do klubovej
činnosti.
Počas prázdnin to budú najmä
prázdninové tábory a krátkodobé
podujatia
podľa
prejaveného
záujmu na základe monitoringu.
Chceme začať aj s poskytovaním komerčných služieb
zameraných na teambuilding a s poskytovaním rôznych
eventov pre firmy a organizácie.
O našich aktivitách sa Vás budeme snažiť informovať
najmä cestou nášho webového portálu scvcdetva.sk, na
facebooku facebook.com/scvcdetva,
cestou nášho
časopisu, ale aj cez mestské a obecné rozhlasy.
Aj v tomto školskom roku sme ponúkli všetkým školám
v regióne a ich zriaďovateľom spoluprácu pri zabez
pečovaní voľnočasových aktivít.
Niektoré ju prijali, niektoré z
rôznych dôvodov odmietli.
Chcem
sa
touto
cestou
prihovoriť riaditeľom škôl v
regióne Podpoľania a ich zria
ďovateľom a poprosiť ich, aby
boli otvorení k spolupráci s nami, pretože máme
spoločné ciele v súvislosti so zmysluplným trávením
voľného času detí.
Pretože sa nachádzame na prelome rokov želám Vám
milí rodičia a deti spokojné prežitie vianočných
sviatkov, veľa pekných darčekov pod vianočným
stromčekom a veľa štúdijných úspechov, pevné
zdravie, radosť z práce a veľa osobných i pracovných
úspechov v Novom roku 2014.
Mgr. Mária Lešáneková

Anketa geografického krúžku "Poznáš miesto, kde žiješ?"
V rámci geografického krúžku deti robili anketu s
názvom "Poznáš miesto kde žiješ?". Deti si pripravili päť
otázok, ktoré dávali náhodne osloveným obyvateľom
Detvy. Na prvé tri otázky väčšina respondentov
odpovedala správne, čo však neplatilo pri posledných
dvoch otázkach, na ktorých bola vedelo správnu
odpoveď len 10% respondentov.
Otestujte sa aj vy ...
1. Čo je znázornené v erbe Detvy?
2. Ako sa volá potok, ktorý preteká mestom Detva?
3. Z ktorého vodného zdroja je zásobovaná Detva

pitnou vodou?
4. Ako sa volá prírodná pamiatka nad Skliarovom?
5. Ktoré sopečné pohorie zasahuje do detvianskeho
okresu a akú má nadmorskú výšku?

redakcia

Správne odpovede: 1. Tri smreky, 2. Detviansky potom (Detvianka), 3.
Vodná nádrž Hriňová, 4. Melichova skala, 5. Poľana, 1458 m.n.m.
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Technici sú v kurze

Základom pre iniciovanie projektu sa stala analýza

stavu technického vzdelávania na
ZŠ v regióne Podpoľania a
využívanie voľno časových aktivít
pre
zlepšenie
vedomostí
a
zručností detí. Bola zameraná na
zistenie priestorových podmienok,
ich využitia pre formálne a
neformálne vyučovanie techniky a
zabezpečenie tohto vyučovania
pedagogickými
pracovníkmi
s
aprobáciou Technika / Technická
výchova.
Výstupy
analýzy
sú

alarmujúce!
Miera nezamestnanosti sa v okrese Detva dlhodobo
pohybuje nad celoslovenskou úrovňou. Nezamestnaná
mládež tvorí z celkového počtu
nezamestnaných takmer 20%. Túto
nezamestnanosť spôsobuje z veľkej
miery
aj
nesprávna
orientácia
rodičov a ich detí na potreby trhu
práce.
Z
dvanástich
ZŠ
v
regióne
Podpoľania boli postavené dielne pri
piatich ZŠ. Len v jedných dielňach
prebiehalo vyučovanie Techniky s
dotáciou ½ hod. týždenne. Na
ostatných štyroch základných školách
dielne neboli v prevádzky schopnom
stave, resp. boli zrekonštruované a už sa využívajú
inak.
Len na jednej ZŠ je učiteľ s aprobáciou na predmet
Technika. Na ostatných školách takýchto učiteľov
nemajú.
Neformálna výchova na technicky zamerané krúžky
neprebieha ani v CVČ Trend, ktorého zriaďovateľom je
mesto Detva ani v našom Súkromnom centre voľného
času s výnimkou tvorivých dielní zameraných na prácu
s hlinou. Organizovanie obvodného kola Technickej
olympiády bolo nepravidelné.
Na základe uvedeného manažment SCVČ vypracoval
projekt „Podpora rozvoja odborného vzdelávania
využitím
neformálneho
vzdelávania
žiakov
Základných škôl v regióne Podpoľania“, ktorého
cieľom je zabezpečenie systematickej, cieľavedomej a
účinnej podpory technicky zameraných aktivít pre deti
mimo formálneho vzdelávania.
Čo znamená v
projekte systematická podpora
technického neformálneho vzdelávania?
Od školského roka 2013/2014 sme otvorili a pravidelne
fungujú štyri technicky zamerané krúžky s celkovým
počtom 60 detí vo veku od 12 detí do 15 rokov. Krúžky
sa realizujú v prenajatých dielenských priestoroch
Spojenej školy v Detve pod dohľadom majstrov
odborného výcviku v rozsahu 60 hodín / školský rok.
V decembri 2013 sme v spolupráci s predsedkyňou
Technickej olympiády p. Ing. A. Ostrihoňovou a CVČ
Trend
zorganizovali
obvodové
kolo
Technickej
olympiády pre žiakov 6.7. a 8.9. ročníka ZŠ, na ktorej
sa zúčastnilo 18 žiakov.
Čo znamená v projekte cieľavedomá podpora pre
mládež mimo formálneho vzdelávania?
V
rámci
realizácie
zážitkového
neformálneho
vzdelávania
sme
v
spolupráci
s
partnerskými
organizáciami PPS Group a.s., Hriňovské strojárne a.s.,

December 2013
1. slovenským strojárskym klastrom a Strednou
spojenou školou v Detve zabezpečili v októbri 2013
slávnostné otvorenie krúžkovej činnosti, na ktorej bol
zvýraznený význam osvojenia si technických vedomostí
a zručností pre potreby zamestnávateľov v regióne
Podpoľanie. Členom krúžku boli odovzdané tričká s
nápisom „Technici sú v kurze“ a postupne im boli
zabezpečené ochranné pomôcky ako monterkové blúzy
a okuliare.
Členov krúžku čakajú v roku 2014 ešte workshopy s
manažmentom spol. PPS Group a Hriňovskými
strojárňami, organizácia putovnej výstavy ich prác po
školách v regióne Podpoľanie a ďalšie aktivity. Na záver
na najaktívnejších čaká odmena v podobe jedno
dňového relaxačného pobytu na kúpalisku Strehová.
Čo
znamená
v
projekte
účinná
podpora
technického neformálneho vzdelávania?
Vytvorenie
partnerstva
so
zamestnávateľmi PPS Group a.s. a
Hriňovské strojárne a.s., Strednou
spojenou školou v Detve a obcami, v
ktorých má SCVČ zriadené elokované
pracoviská pre rýchlejšie odstránenie
súčasného
nevyhovujúceho
stavu
technického vzdelávania.
Význam projektu podtrhuje aj fakt, že
o jeho propagáciu prejavili záujem aj
rôzne médiá ako SME.sk, TASR,
spravodajský mesačník BBSK Náš
kraj i známy denník Nový čas.
Čo na projekt hovoria samotní aktéri projektu deti
a ich rodičia?
Položili sme pár otázok Filipovi Mackovovi, ktorý je
žiakom 7.A tiedy na 3. ZŠ v
Detve a navštevuje krúžok Svet
techniky.
1. Prečo si si vybral z ponuky
krúžkov
SCVČ
práve
tento
krúžok?
"Rád
manuálne
pracujem.
Pomáham dedkovi s prácami okolo domu a chcel by
som byť pre neho ešte viac užitočnejší.
2. Čo si sa v krúžku za tie tri mesiace naučil?
"Naučil som sa pracovať s programom SolidWorks,
ktorý umožňuje komunikovať s CNC strojom, teraz sa
učím strihať a zvárať plechy a vyrábať z nich rôzne
výrobky a ešte ma do konca školského roku čaká
elektrotechnika a obrábanie kovov na sústruhu a
horizontke.
3. Chceš pokračovať v práci v technickom krúžku aj
budúci rok ?
"Áno, pretože získam nové zručnosti a poznatky, ktoré
určite využijem v živote", dodal na záver rozhovoru
Filip.
A ako hodnotí technický krúžok Filipova mamička Janka
Mackovová ?
"Som rada, že si Filip vybral práve tento krúžok,
pretože v ňom získa nielen teoretické poznatky, ale
hlavne praktické zručnosti, ktoré úplatní na SSŠ v
Detve, ktorú by chcel po skončení základnej škole
navštevovať."

"

"

redakcia
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Tisícky detí prišlo o krúžky 
bohužiaľ boli medzi nimi aj
naše ...

Zmena zákona o financovaní škôl a školských zariadení
spôsobila, že dramaticky klesol počet detí, ktoré
navštevujú popoludňajšie krúžky v centrách voľného
času. Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz v
školstve, ktorý každoročne k 15. septembru zbiera a
zverejňuje údaje o školách a školských zariadeniach
prišlo o krúžky 124 336 detí, z toho približne 50tisíc v
súkromných centrách. Zároveň o viac ako polovicu
klesol aj počet vedúcich krúžkov. Redakcia časopisu na
túto tému pripravila rozhovor s Ing. M. Lešánekom,
riaditeľom neziskovej organizácie MAJA, ktorá je
zriaďovateľom Súkromného centra voľného času
"MAJAčik".
Čo tento stav spôsobilo?
Od 1. januára tohto roka nedostávajú peniaze na
krúžky obce, kde deti centrá navštevujú, ale tie, kde
majú deti trvalý pobyt. Mesto či obec sa potom
rozhodne, či pošle peniaze centrám v iných obciach,
kde ich deti trávia voľný čas.
Predchádzajúci školský rok 2012/2013 bolo prijatých do
záujmových útvarov nášho Súkromného centra voľného
času 1 118 detí. Na konci školského roku sme evidovali
len 894 detí. Bohužiaľ na 218 detí sme nedostali od
1.1.2013 žiadne finančné prostriedky a postupne ako
prichádzali zamietavé stanoviská na naše žiadosti o
finančné prostriedky, sme rušili krúžky a s deťmi sme
sa museli rozlúčiť. Týkalo sa to detí s trvalým pobytom
vo Zvolene, Stožku, Kriváni, Sliači, Látkach, Závade,
Detvianskej Hute, Mýtnej, Tomášovciach, Vidinej,
Lovinobani, Zvolenskej Slatine. Od niektorých obcí,
ktoré sa rozhodli nám finančné prostriedky na ich deti
poskytnúť sme prvé peniaze videli až po skončení
školského roka. Pravidelne sme od januára v
mesačných, štvrťročných alebo polročných splátkach
dostávali finančné prostriedky len na deti z Detvy,
Hriňovej, Korytárok, Vígľaša, Slatinských Lazov,
Klokoča, Vígľašskej Huty Kalinky, Podkriváňa, Dúbrav,
Pliešoviec, Poltára, Starej Huty, Haliča, Divína, Horného
Tisovníka, Očovej, Trebeľoviec.
Ako sa s touto situáciou vyrovnalo SCVČ?
„O tom, že sme túto situáciu zvládli rozhodli tri faktory.
Vytvorenie finančnej rezervy v druhom polroku roku
2012 v SCVČ, z ktorej sme financovali prvý štvrťrok
roku 2013, drastické zníženie výdavkov v roku 2013,
napr. o 50% sme znížili stavy zamestnancov,
presvedčili sme vedúcich krúžkov, aby začali pracovať s
deťmi ako dobrovoľníci, t.j. bez nároku na odmenu.
Tretím faktorom bolo zameranie sa na riešenie
celospoločenského a regionálneho problému, ktorým je
technické vzdelávanie. Vypracovali sme projekt
Podpora rozvoja strojárstva v regióne Podpoľania."
Zrealizovať takýto projekt bolo určite výzvou,
najmä z pohľadu financií.
"Určite
áno,
oslovili
sme
dvoch
najväčších
zamestnávateľov v našom regióne PPS Group a
Hriňovské strojárne. S ich finančnou podporou sa nám
darí projekt úspešne realizovať.“ (Pozn. redakcie:
bližšie informácie o projekte nájdete nie len v našom
časopise ale aj na webovej stránke na scvcdetva.sk
Akú predstavu ako zástupca zriaďovateľa máte o
smerovaní SCVČ v roku 2014?
"Máme schválenú Koncepciu rozvoja SCVČ do roku
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2018 školskou radou SCVČ, správnou radov MAJA n.o.
Túto koncepciu, ktorú pripravila riaditeľka SCVČ sme
zaslali aj primátorovi a poslancom mesta Detva a
zverejnili na našej webovej stránke", doplnil Ing.
Lešánek.
Na čom je postavená koncepcia?
"Celá koncepcia je postavená na štyroch pilieroch:
1. Pravidelná krúžková činnosť pre deti vo veku od 5 do
15 rokov
2. Klubové programy pre deti od 5 do 18 rokov
3. Táborové programy
4. Programy pre Business sektor
Očakávate
aj
v
roku
2014
problémy
s
financovaním záujmového vzdelávania v SCVČ?
„Pokiaľ nedôjde k systémovým zmenám vo financovaní,
čo ministerstvo školstva na základe tlaku zo strany
ZMOS odmieta, tak ani rok 2014 z pohľadu
financovania
nebude
jednoduchý.
Pritom
veľmi
jednoduchým systémovým riešením by mohlo byť
účelové viazanie finančných prostriedkov prostred
níctvom poukazov na organizovanú záujmovú činnosť,
ktorú realizujú kvalifikovaní ľudia v školách a školských
zariadeniach,
zaradených
do
siete
ministerstva
školstva. Zlúčením sumy zo vzdelávacieho poukazu v
hodnote 29 eur a sumy, ktorú na dieťa posiela obciam
štát, by hodnota poukazu vzrástla na takmer 100 eur
na dieťa a tým by sa umožnila realizácia aspoň
základných voľnočasových aktivít každému záujem
covi.“
Ako príklad ojedinelého prístupu k financovaniu
záujmového vzdelávania, ktorý nikto na Slovensku
neuplatnil je návrh VZN mesta Detva o financovaní
škôl, školských zariadení a občianskych združení, ktoré
síce poslanci v decembri neschváli z dôvodu nezhody
na výške príspevku na jedno dieťa pre centrá voľného
času a občianske združenia, ale ktoré možňuje prístup
k týmto finančným zdrojom až 95 občianskym
združeniam a štyrom neziskovým organizáciám so
sídlom na území mesta Detva bez toho, aby predtým
ako vykážu deti niekto skontroloval ich výchovno
vzdelávaciu kompetentnosť, priestorové a materiálne
zabezpečenie pre záujmové vzdelávanie."
Prijali ste na základe nadobudnutých skúseností s
financovaním záujmového vzdelávania nejaké
opatrenia?
"V školskom roku 2013/2014 sme prijali deti do SCVČ
len z tých miest a obcí, ktoré nám v roku 2013 poskytli
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie ich detí.
Celkove sme prijali 765 detí a podľa stavu prijatých
VZN resp. stavu zazmluvňovania, by sme mali so
všetkými deťmi pokračovať v činnosti aj od januára
2014.
Naďalej,
tak
ako
doteraz,
budeme
s
poskytnutými
finančnými
prostriedkami
nakladať
hospodárne, efektívne a transparentne. Prežiť rok 2014
nám pomôže aj mimoriadna finančná dotácia z mesta
Detva, ktorú CVČ Trend aj nášmu SCVČ odsúhlasili
mestskí poslanci na decembrovom zastupiteľstve na
deti s trvalým pobytom na území mesta Detva", dodal
na záver rozhovoru riaditeľ neziskovej organizácie
MAJA.
redakcia
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Čo sme zažili od začiatku školského roku ...
Koncom septembra SCVČ zorganizovalo, v priestoroch
dielní Strednej spojenej
školy
v
Detve
so
zástupcami strojárskych
spoločností PPS Group
a.s., Strojárne Hriňová
a.s., 1. slovenského stro
járskeho
klastra,
BB
samosprávneho kraja a
mesta
Detva,
slávnostné
otvorenie
technicky
zameraných krúžkov  Svet techniky
Začiatkom októbra, v rámci osláv 375. výročia
založenia mesta Detva,
predviedli ukážku róm
skej kultúry deti z krúžku
Rebelko, ktorý prebieha
pod vedením Bc. Milana
Oláha a Márii Oláhovej.
V druhej polovici októbra
SCVČ
usporiadalo,
v
týždni zdravej výživy, pre
deti zo ZŠ J.J. Thurzu
zábavné popoludnie pod
názvom Jazda zručnosti
na kolobežke. Deti mali
za úlohu prejsť prekáž
kovú dráhu na čas. Po
absolvovaní
dráhy
ich
čakala sladká maškrta. V
tom
istom
týždni
sa
podobnú
akciu
SCVČ
usporiadalo aj na ZŠ s MŠ v Krivci. Deťom sa akcia
páčila a tešia sa ďalšie športové aktivity.
V novembri sa SCVČ v spolupráci s hokejovým klubom
HC 07 Detva a základnými školami zapojilo do celo
slosvenského
projektu
Korčuľuje celé Slovens
ko. Základným cieľom
projektu
je
oživenie
záujmu o korčuľovanie
na základných školách,
zvýšenie
všeobecnej
pohybovej zdatnosti a
zlepšenie pohybovej a
športovej úrovne detí.
Snahou
SCVČ
je
prostredníctvom
projektu
"rozkorčuľovať" deti z Podpoľania, ponúknuť im
možnosť naučiť sa korčuľovať. Dňa 19.11.2013
pripravilo SCVČ v spolupráci so základnými školami pre
vyše 100 žiakov prvých ročníkov stretnutie s pánom
Urbanom (manažér SZĽH) a maskotom Goolym.
Projekt zaujal a začiatkom mesiaca december bol
projekt zahájený. Každý utorok na jednu hodinu patrila
ľadová
plocha
na
zimnom štadióne deťom,
ktoré sa prihlásili do
projektu. Niektoré deti
vyšli na ľad bez korčúľ,
ale za pomoci manaž
mentu HC 07 Detva sa
podarilo zabezpečiť 30
párov korčúľ, za čo im
ďakujeme. Poďakovanie
patrí taktiež mladým hokejistom, ktorí prevzali patronát
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nad našimi deťmi so snahou pripraviť deti čo najlepšie
na korčuliarsku súťaž, ktorá sa uskutoční vo februári
2014.
Začiatkom decembra SCVČ v spolupráci s CVČ Trend
zorganizovalo v priestoroch dielni Strednej spojenej
školy v Detve obvodové
kolo Technickej olym
piády. Súťažiacich čakali
pomerne ťažké úlohy v
testoch a tiež v praktic
kých úlohách ako výroba
šplhajúceho medveďa a
auta na balónový pohon.
M. Balog, M. Marcinek, J.
Melich a T. Chudý, ktorí
navštevujú v SCVČ technické krúžky, obsadili na súťaži
popredné miesta.
ZŠ J.J. Thurzu v spolupráci so SCVČ pripravili deťom na
sviatok sv. Mikuláša dopoludnie plné hudby, spevu a
tanca. Predstavili sa na
ňom
deti
so
svojim
programom,
ktorý
si
nacvičili na triednických
hodinách a počas krúžko
vej
činnosti
krúžkov
Rebelko, Hiphip a Rock
and roll. Po predstavení
prišiel na rad očakávaný
sv. Mikuláš s čertom,
ktorí všetkým deťom rozdali darčeky. Rozžiarené očká a
úsmev na tvári detí svedčili, že dopoludnie sa deťom
páčilo a sľúbili, že sa budú správať tak, aby sv. Mikuláš
k nim zavítal aj na budúci rok.
V decembri sa na krúžku Tvorivé dielne nie len deti, ale
aj ich rodičia mohli
presvedčiť, že vyrobiť
vianočného anjelika nie
je až tak jednoduchá
úloha. Deti boli šťastné,
že aj rodičia si našli čas a
prišli sa pozrieť ako v
krúžku pracujú a čo
"majstrujú".
V rámci projektu Zober
loptu nie drogy SCVČ zorganizovalo v športovej hale
pre žiakov šiestich základných škôl turnaj vo florbale.
Všetky mužstvá bojovali,
ale z celkového víťazstva
sa nakoniec tešili žiaci zo
ZŠ
J.J.
Thurzu.
Na
druhom
mieste
sa
umiestnili chlapci z 3. ZŠ
Detva a tretí skončili zo
ZŠ s MŠ A. Vagača.
Účastníci si okrem pohá
rov odniesli aj dresy,
florbalky a loptičky. Atmosféru obohatila aj p. Oláhová,
ktorá pripravila s deťmi krátky sprievodný program.
Poďakovanie patrí aj p. Macichovi (manažér projektu),
Tescu Detva, primátorovi J. Šufliarskemu, ktorí prispeli
finančne i vecnými cenami.
redakcia
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Koncepcia rozvoja SCVČ "MAJAčik"
Koncepcia rozvoja SCVČ je postavená na štyroch
pilieroch. Pre ich vybudovanie bude potrebné rozvíjať
nové
kompetencie,
ktoré
prinesú
diverzifikáciu
finančných zdrojov a eliminujú prípadné výpadky
príjmov z podielových daní.
SCVČ sa v najbližších rokoch zameria na rozvoj
Pravidelnej krúžkovej činnosti pre deti vo veku od 5 do
15 rokov, na Klubové programy pre deti od 5 do 18
rokov,
Táborové
programy
a
Programy
pre
podnikateľský sektor
Každý kompetenčný pilier má svoje špecifiká, a preto
sa pri jeho budovaní bude využívať iná výchovno–
vzdelávacia metodika, iné zdroje financovania, iný
marketingový a komunikačný mix. Každý kompetenčný
pilier bude mať vypracovaný vlastný plán práce a
akčný plán.
Dovoľujeme si predstaviť Vám ciele a priority pre
jednotlivé oblasti činnosti:

.

Pravidelná záujmová činnosť
Prioritou SCVČ v oblasti realizácie pravidelnej
záujmovej činnosti ostane aj naďalej vytváranie
podmienok pre realizáciu voľnočasových aktivít detí a
mládeže v záujmových útvaroch na základe ich záujmu.
Chceme dosiahnuť, čo najvyššiu zapojenosť detí do
pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch,
čo najvyššiu návštevnosť deťmi a zabezpečiť vedenie
týchto záujmových útvarov kvalifikovanými vedúcimi
vo vyhovujúcich priestoroch.
Klubová činnosť
Chceme osloviť deti, ktoré radi trávia čas so svojimi
kamarátmi, ale o pravidelnú celoročnú záujmovú

činnosť v záujmovom útvare nemajú záujem. Týmto
deťom chceme poskytovať prostredníctvom klubových
programov voľný nenútený spôsob trávenia voľného
času.
Chceme zriadiť v meste Detva dva klubové priestory a
v meste Hriňová jeden klubový priestor a pripraviť
celoročný klubový program. Držitelia klubových kariet,
tak získajú nielen priestor na neformálne stretávanie sa
a neformálnu činnosť, ale taktiež získajú zvýhodnený
celoročný prístup na klubové podujatia.
Táborovú činnosť
SCVČ v oblasti realizácie táborovej činnosti sa zameria
na realizáciu jednodňových výletov, týždenných
zimných a letných táborov, kultúrnych a športových
sústredení.
Každoročne pripravíme ponuku táborov, zabezpečíme
táborový
program
a
vhodných
partnerov
na
zabezpečenie ubytovania a stravovania.
Činnosť pre business sektor
Prioritou tejto činnosti je poskytovanie služieb v oblasti
zážitkového vzdelávania a podpory rozvoja podnikania,
najmä
v
oblasti
strojárstva.
Chceme
pomôcť
kolektívom v budovaní a rozvoji tímovej spolupráce a
organizovať eventy typu family day na komerčnej báze.
Pre realizáciu týchto programov chceme využívať
krásnu prírodu Chránenej krajinnej oblasti Poľana.
K tomu chceme získať akreditáciu pre poskytovanie
celoživotného vzdelávania a nájsť záujemcov, kolektívy
o teambuildingové a eventové programy.
manažment SCVČ

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom projektu
podpory technického vzdelávania

Vážení partneri, milí priatelia,
dovoľujeme si touto cestou ešte raz poďakovať sponzorom a partnerom za finančnú pomoc a podporu pri realizácii
a zabezpečovaní projektu "Podpora rozvoja odborného vzdelávania využitím neformálneho vzdelávania
žiakov základných škôl v regióne Podpoľania“. Ďakujeme a prajeme Vám v Novom roku veľa úspechov v
podnikaní a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Sponzori

Partneri

manažment SCVČ
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Súkromné centrum voľného času
už aj na Facebooku

Facebook už dávno nie je len o profiloch ľudí a
komunikácii medzi nimi, ale aj firemných profiloch.
Bližšie k Vám, to bolo hlavné motto, prečo sme sa
rozhodli spustiť "fanúšikovskú" fanpage Súkromného
centra voľného času "MAJAčik" na sociálnej sieti
facebook. Na facebooku budeme postupne publikovať
najnovšie informácie o dianí v SCVČ, aktuálne fotky z
krúžkovej činnosti a príležitostných podujatí, ktoré
organizujeme. Okrem týchto informácií budeme
publikovať rôzne zábavné fotky a videá a zdieľať
zaujímavé články a byť čo najviac online, aby sme
mohli na Vaše komentáre, v čo najkratšej dobe
reagovať. Tou najdôležitejšou vecou pre manažment

Klikni

SCVČ budú najmä spätné komentáre, podnety a
informácie od Vás, užívateľov facebooku, ktorí klikli na
"Páči sa mi to" na našej fanpage.
Snahou SCVČ bude pripravovať pre tých, ktorí dajú
"like" (páči sa mi to) našej fanpage, rôzne súťaže o
hodnotné veci, pre ktoré sa manažment SCVČ bude
snažiť nájsť sponzorov.
Naša fanpage je spustená a za krátky čas od jej
publikácie na facebooku má už 32 užívateľov, ktorí klikli
na "Páči sa mi to".
marketing a IT

na

našej fanúšikovskej

stránke a maj vždy prehľad
o dianí v SCVČ a získaj
možnosť zapojiť sa do
rôznych súťaží

WWW.FACEBOOK.COM/SCVCDETVA

Súťaž o najkrajšiu fotku z krúžkovej činnosti

V súvislosti so spustením našej fanúšikovskej stránky na facebooku sme pre deti a ich vedúcich krúžkov pripravili
súťaž o najkrajšiu, najoriginálnejšiu fotografiu z krúžkovej činnosti.

Pravidlá súťaže:

 do súťaže sa môžu zapojiť len krúžky vedené v Súkromnom centre voľného času "MAJAčik"
 každý jeden krúžok môže do súťaže poslať maximálne 3 fotografie
 fotografie posielajte na emailovú adresu: maria.lesanekova@gmail.com
 posielať fotografie môžete do 15. marca 2014, pričom fotografie budú postupne uverejňované na
fanúšikovejskej stránke www.facebook.com/scvcdetva vo fotoalbume s názvom Súťaž
 celkovo súťaž potrvá do 31. marca, čiže čím skôr fotku pošlete, tým skôr ju zverejníme, a tým väčšiu šancu na
výhru máte
 víťaznou fotografiou sa stane tá, ktorá získa najviac "lajkov" /páči sa mi to/
 v mesiaci marec prebehne vyhodnotenie súťaže a krúžok, ktorého fotografia zvíťazí bude odmenený vecnými
cenami od manažmentu SCVČ
marketingu a IT

Časopis MAJAčik.
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