ABC - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V PREŠOVE, Októbrová 30

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti ABC CVČ
za školský rok
2019/2020

Prešov 1.7.2020

ABC CVČ v Prešove zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť
pre deti a mládež od 4 do 30 rokov. V rámci svojho pôsobenia v školskom roku 2019/2020
sme kládli dôraz na realizáciu projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí
a mládeže pred sociálno-patologickými javmi.
ABC CVČ je inštitúciou s celoročnou
prevádzkou, ktorá rozvíja zručnosti v rôznych záujmových oblastiach u detí a mládeže, ktoré
navštevujú CVČ a chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Školský rok 2019/2020 bol iný ako
minulé školské roky. Realizáciu záujmovej činnosti ABC CVČ v 2. polroku školského roka
narušila pandémia súvisiaca so šírením koronavírusu COVID-19. Mnohé inštitúcie boli
zatvorené. Činnosť CVČ bola po jarných prázdninách od 9.3.2020 do 16.3.2020 prerušená na
základe rozhodnutia riaditeľky CVČ. Od 16.3.2020 bola prevádzka centier voľného času
prerušená na základe rozhodnutia MŠ,V,VaŠ SR a hlavného hygienika SR. Po troch
mesiacoch na základe rozhodnutia ministerstva školstva mesto Prešov vydalo pokyn pre
otvorenie ABC CVČ od 22.6.2020 pre zamestnancov za účelom organizačného zabezpečenia
a realizácie letnej činnosti a od 1.7.2020 bola povolená aj činnosť s deťmi. Nikdy predtým
sme sa v takejto situácii neocitli, nemali sme skúsenosti ako postupovať a nestratiť kontakt
s členmi CVČ, keďže školy, ZUŠ aj niektoré ŠKD začali pracovať so žiakmi on-line, začalo
aj ABC CVČ zverejňovať rôzne aktivity cez web a Fb.

I. Základné identifikačné údaje o ABC CVČ
Názov školského zariadenia:

ABC – Centrum voľného času

Adresa CVČ:

Októbrová 30, 080 01 Prešov

Zriaďovateľ ABC CVČ:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov

Telefón:

051/7712291

Elektronická adresa:

abc@abccentrum.sk

Internetová adresa:

www.abccentrum.sk

Vedúci zamestnanci CVČ :

Mgr. Elena Šimčíková – riaditeľka ABC CVČ
Ing. Margita Bulíková - zástupkyňa riaditeľky
Danka Onofrejová – vedúca hospodárskeho úseku

II. Rada školy pri ABC CVČ:
Rada školy pri ABC CVČ je 5 členná.
Do júna 2020 pracovala v zložení:
Predsedníčka Rady školy pri ABC CVČ:

Členovia:

od februára 2019

Mgr. Danka Kovalčíková
Vladimír Saloky
Jana Pavlíková
Danka Zwiebelová
Ing. Richard Drutarovský

- za pedagogických zamestnancov
- zástupca nepedagog. zamestnancov
- zástupca rodičov
- zástupca rodičov
- delegovaný zástupca MÚ

Počas školského roka 2019/2020 sa uskutočnili 2 zasadnutia Rady školského zariadenia pri
ABC CVČ.
Na zasadnutiach boli prerokované dokumenty a informácie vyplývajúce z činnosti CVČ.
(schvaľovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ na škol. rok 2018/19,
Organizačné zabezpečenie škol. roka 2019/20, Plán činnosti CVČ a škol. rok 2019/20,
informácia o rozpočte na rok 2020, počet členov v ZÚ, Vyhodnotenie LČ za rok 2019.
Z dôvodu pandémie sa nemohli zrealizovať ďalšie zasadnutia Rady školského zariadenia
ABC CVČ.
Mandát rady sa končil 24.3.2020. V mesiaci február sa konali voľby do novej Rady CVČ. Za
kategóriu pedagogickí zamestnanci bola zvolená Mgr. Danka Kovalčíková a za
nepedagogických zamestnancov p. Danka Onofrejová. Po jarných prázdninách na 12. marca
2020 vedenie ABC CVČ naplánovalo voľbu za kategóriu rodičia. Z dôvodu korona vírusu
prišlo veľmi málo rodičov. Volebná komisia sa rozhodla zrealizovať 2. kolo voľby v iný
termín. Keďže z rozhodnutia MŠ,V,VaŠ SR a krízového štábu bola od 16.3.2020 činnosť
škôl a školských zariadení prerušená do odvolania. Druhé kolo volieb do Rady ŠZ ABC CVČ
sme po otvorení CVČ 22.6.2020 naplánovali na 29.6.2020. V 2. kole volieb za kategóriu
rodičov boli zvolení 2 členovia p.Iveta Štefančinová a p. Monica Gmitrová.
Do rady ŠZ ABC CVČ na obdobie rokov 2020-2024 boli zvolení:
Mgr. Danka Kovalčíková zástupca pedagogických zamestnancov
Danka Onofrejová zástupca nepedagogických zamestnancov
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD. - zástupca rodičov
Monica Gmitrová zástupca rodičov
Ing. Richard Drutarovský –
delegovaný zástupca MsÚ
Na ustanovujúcom zasadnutí Rady ABC CVČ, 2.7.2020 bola za predsedníčku Rady zvolená
p. Mgr. Danka Kovalčíková.

III. Pedagogická rada
Pedagogická rada(PR) – je poradný orgán riaditeľly školského zariadenia. Mala 7
členov(všetci pedagogickí zamestnanci). Predsedom PR je Mgr. Elena Šimčíková riaditeľka
CVČ. Zapisovateľkou je Ing. Margita Bulíková, zástupkyňa riaditeľky. Počas školského
roka bolo 6 rokovaní PR ( zápisnice sú u riad. CVČ) na ktorých boli prerokované
a odsúhlasené tieto dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vyhodnotenie letnej činnosti v roku 2019
Ročný plán činnosti ABC CVČ na školský rok 2019/2020
Plán profesijného rozvoja na rok 2020
Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2019/2020
Plán letnej činnosti ABC CVČ na rok 2020
Vyhodnotenie činnosti ABC CVČ za šk. rok 2019/2020
Organizácia školského roka 2020/2021
Štruktúra karierovych pozícií v škol. roku 2020/2021

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov
V ABC CVČ pracovalo v školskom roku 2019/2020 spolu 10 zamestnancov. Výchovnopedagogickú činnosť zabezpečovalo 7 pedagogických zamestnancov. Hospodárskoprevádzkovú oblasť zabezpečovali 3 nepedagogickí zamestnanci.
Počet zamestnancov k 30.6.2020
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

7

Nepedagogickí zamestnanci

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

0

0

kvalifikovaní

3

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

0

0

Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka :
Mgr. Elena Šimčíková
Zástupkyňa riaditeľky:
Ing. Margita Bulíková
Vychovávateľky

PhDr. Ivana Kizáková
Mgr. Ján Komínek do 1.12.2019, od 15.1.2020 Ema Demčáková
Silvia Krišová,
Mgr. Danka Kovalčíková
Mgr. Peter Zuščák - 80%-tný úväzok, od 1.1.2020 100%-tný

THP zamestnanci:
Hospodárske oddelenie:
Údržbár, školník:
Upratovačka:

p. Danka Onofrejová
p. Vladimír Saloky
p. Magdaléna Havrillová

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – profesijný rozvoj

Forma

Počet

vzdelávania

vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2020
Začalo

Pokračuje

ukončilo

2. atestácia

1

1

1

0

Inovačné funkčné

1

1

0

1

V tomto školskom roku sa na základe Plánu profesijného rozvoja ABC CVČ do vzdelávania
zapojili dve zamestnankyne: PhDr. Ivana Kizáková, ktorá sa pripravuje 2. atestáciu a Ing.
Margita Bulíková ukončila funkčné inovačné vzdelávanie.

VI. Záujmová činnosť ABC CVČ
ABC CVČ realizuje obsah svojho Celoročného plánu a Výchovného programu formou:
- pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch a kluboch
- príležitostnej záujmovej činnosti realizovanej jednorazovými alebo cyklickými
podujatiami pre členov ZÚ, žiakov ZŠ, študentov SŠ, deti MŠ a pre širokú verejnosť
- zabezpečovaním súťaží, predmetových olympiád
- prázdninovej činnosti
- metodickej a poradenskej činnosti
Pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú záujmovú činnosť v ABC CVČ zabezpečovalo 6
oddelení:
1. oddelenie spoločenskej a estetickej výchovy- OEaSV, viedla: p. Krišová
2. oddelenie techniky - OT
viedla: Ing. Bulíková, zast. riad.
Mgr. Zuščák
3. oddelenie mládeže - OM
viedla: PhDr. Kizáková
4. oddelenie športu - OŠ
viedol. Mgr. Komínek
Demčáková
5. DFS a FS Rozmarija
viedla: Mgr. Kovalčíková
6. oddelenie prírodovedy - OPr.
viedla: Mgr. Šimčíková, riad.
Pri príprave celoročného plánu činnosti ABC CVČ na tento školský rok sme vychádzali
z Výchovného programu ABC CVČ i Hodnotiacej správy z minulého školského roka
2018/2019.
Hlavnou úlohou ABC CVČ v školskom roku 2019/2020 bolo pripraviť čo najpútavejšiu
ponuku záujmových útvarov a klubov tak, aby sme do pravidelnej záujmovej činnosti
k 15.9.2019 zapojili čo najviac detí a mládeže. S náborom na tento školský rok sme začali
už v máji a v júni 2019 v období ukončenia činnosti záujmových útvarov. V rámci
propagácie sme využili, osobný kontakt v ZŠ, MŠ, web stránku CVČ, Fb, média, mestské
oslavy MDD. V septembri 2019 sme prezentovali svoju činnosť na podujatie na pešej
zóne S úsmevom do školy. Na nábor do záujmových útvarov sme využili prezentáciu
plagátov v MHD, v Ekoparku Holá hora, v rôznych obchodoch, firmách aj roznáškou
plagátikov do domov v blízkosti CVČ a cez PIS (Prešovský informačný server).
a) Pravidelná záujmová činnosť
Údaje o počte členov zariadenia – pravidelná záujmová činnosť
Skutočný počet žiakov
Záujmové útvary
Počet krúžkov
Počet členov

k 15.9.2019

k 30.6.2020

63
799

63
788

Pravidelná záujmová činnosť ABC CVČ je zameraná na efektívne napĺňanie voľného času
detí a mládeže od 4 do 30 rokov. Na získanie a rozvoj zručností detí a mládeže v oblasti
športu, estetickej a kultúrnej činnosti, prírodovednej a technickej činnosti. Pravidelnú
záujmovú činnosť zabezpečovalo 6 interných a 48 externých zamestnancov, z toho 1 vedúci
ZÚ v DFS Rozmarija pracoval bez nároku na odmenu. V školskom roku 2019/2020 v ABC
CVČ realizovalo svoju činnosť 63 záujmových útvarov a klubov čo bol rovnaký počet ako
v minulom školskom roku. OSaEV -11 ZÚ, OM – 13 ZÚ, OŠ – 15 ZÚ, OT – 10 ZÚ, OPr. - 3
ZÚ, DFS a FS Rozmarija – 11 ZÚ. V týchto ZÚ k 15.9.2019 rozvíjalo svoje zručnosti 799
členov, (niektorí členovia navštevovali aj viac ZÚ).
K 15.9.2019 v štatistickom výkaze 15-01, kde je člen zaevidovaný fyzicky iba raz, bolo
zaregistrovaných 757 členov. Zaznamenali sme oproti minulému školskému roku pokles
o 50 členov. Jednou z príčin bolo aj zvýšenie poplatkov od 1.7.2019 z 3€ na 5€ pre deti
s trvalým pobytom v meste Prešov a zvýšenie poplatkov z 3€ na 7,50 pre deti s trvalým
pobytom mimo mesta Prešov. Zvýšil sa aj poplatok pre študenta nad 18 rokov s trvalým
pobytom mimo mesta Prešov z 10€ na 12,50€. Ďalšou príčinou bola aj pandémia súvisiaca
so šírením koronavírusu COVID-19 ktorá spôsobila, že sa deti v máji začali odhlasovať
a k 30.6.2020 sme mali 788 členov. Z počtu 757 členov registrovaných k 15.9. 2019 bolo 691
členov do 15 rokov a 66 členov 16 až 30 ročných. Z počtu 757 členov bolo 483 s trvalým
pobytom v meste Prešov. Dotáciu do rozpočetu dostáva ABC CVČ z MsÚ iba na členov
s trvalým pobytom v Prešove.
Snažili sme sa aby naša ponuka záujmových útvarov bola pestrá. Otvorili sme nové ZÚ –
Plavecký výcvik 3.sk, ZÚ- Športová príprava a ZÚ - Mažoretky. Počas školského roka sme
personálne vyriešili aj vedenie ZÚ – Bedminton, Gymnastika, Šach, Keramika, Karate a ZÚ
-Florbal. V školskom roku 2019/2020 bolo zrealizovaných 1 980 stretnutí záujmových
útvarov s účasťou 19 158 detí a 1 103 mládeže.
Členovia ZÚ: Gymnastika, Zumba, Spoločenský tanec, Letecký modelár, DFS a FS
Rozmarija, Moderný tanec a Karate prezentovali svoju činnosť na rôznych podujatiach
organizovaných ABC CVČ, mestom Prešov ale aj inými inštitúciami. Medzi takéto podujatia
môžeme zaradiť: Mikuláš 2019,Talenty 2019, Nie drogám pre SŠ.
Pandémia spôsobená šíriacim sa vírusom COVID-19 spôsobila prerušenie činnosti
záujmových útvarov od 9. marca 2020 a do konca júna nemohla byť obnovená.
Tento prerušený kontakt s našimi členmi ZÚ nám bude chýbať pri nábore na nový školský
rok.
Musíme
urobiť
všetko
preto,
aby
sa
počet
členov
neklesol.
Kladne
hodnotíme
spoluprácu interných pracovníkov CVČ s externými vedúcimi
záujmových útvarov.
Z výberu členských príspevkov od členov, z dotácií z miest a obcí, zo vzdelávacích
poukazov a nájmov sme mohli na konci roka 2019 pomôcť ZÚ nákupom materiálnotechnického zabezpečenia potrebného pre skvalitnenie ich činnosti, taktiež sme zakúpili,
kostýmy, rôzne hry aj pre zlepšenie prázdninovej činnosti nášho CVČ.
Činnosť ZÚ realizujeme v priestoroch ABC CVČ, alebo v prenajatých priestoroch, ide
o telocvične a bazén v školách nášho mesta.

Úspechy členov záujmových útvarov
ZÚ Karate Junior
Matej Krajňák, 2. miesto, Budapešť OPEN (kat.: kumite 12-13 rokov, do 45 kg)
Melánia Laciová, 3. miesto Majstrovstvá SR (kat.: kumite, 12-13 rokov, do 45 kg)
Manuel Laci,
3. miesto, Majstrovstvá SR (kat.: kumite, 12-13 rokov, do 40kg)

Družstvo v zložení: Kašprišin, Krajňák, Katrenič, Laci, 3. miesto, Majstrovstvá SR
(kat.: kumite 12-13 rokov)
ZÚ Moje šikovné ruky
ZÚ sa zapojil do výtvarnej súťaže o maskota „EYOF 2021“ v Banskej Bystrici
ZÚ Spoločenský tanec
Tamara Rohrbock a Nino Wunsch
ocenenia.

sa zúčastnili regionálnych súťaží, kde získali rôzne

ZÚ Letecký modelár
Jergus Hisem, 2. miesto, Memoriál Jožka Hudáka
Marek Mihalko, 3. Miesto, Memoriál Jožka Hudáka
ZÚ Cyklistický
Členovia ZÚ Drahoslav Knapík a Krištof Knapík sa zúčastnili na pretekoch Slovenského
pohára v cyklokrose aj MTB.
ZÚ Mažoretky
Michaela Marcinčinová -2. Miesto v súťaži Sabinovská palička
Viktória Andraščíková – 3. miesto v súťaži Sabinovská palička
ZÚ Stolný tenis
Miroslav Gábor – vedúci ZU, bol ocenený Klubom fair play Slov. olympijského športu.
za 48 ročnú prácu s mládežou v oblasti stolného tenisu
b) Príležitostná záujmová činnosť
Dobré organizačné schopnosti pedagogických zamestnancov sú silnou stránkou pri
realizácii príležitostnej záujmovej činnosti ABC–Centra voľného času. Podujatia
organizuje ABC CVČ pre MŠ, ZŠ a SŠ v meste Prešov, v okrese a pre Prešovský
samosprávny kraj, ale aj pre cirkevné a súkromné školy a samozrejme aj pre verejnosť.
V súvislosti s ochorením koronavírusom bol Ústredným krízovým štábom SR od
16.3.2020 vyhlásený núdzový stav. Mnohé inštitúcie medzi nimi aj centrá voľného času
boli do odvolania zatvorené. Táto situácia postihla aj realizáciu príležitostnej záujmovej
činnosti a značná časť podujatí naplánovaná v 2. polroku školského roka nebola
zrealizovaná.
Na základe dohody medzi Okresným úradom odborom školstva v Prešove a ABC CVČ
sme boli poverení organizovaním okresných, obvodových a krajských kôl predmetových
olympiád a súťaží. V oblasti športových podujatí spolupracujeme so Slovenskou
asociáciou športu na školách (ďalej SAŠŠ). Náš externý vedúci ZÚ-Volejbal , Mgr. Milan
Kundľa je predsedom KR a OR SAŠŠ.
V priebehu školského roka 2019/2020 ABC CVČ uskutočnilo 51 podujatí s účasťou
4 771 detí, mládeže a dospelých. Z celkového počtu podujatí bolo zrealizovaných 14
vedomostných olympiád a súťaží finančne podporených OÚ odborom školstva v Prešove,
Počas pandémie bolo zorganizované dištančnou formou OK CHO kat. D, KK BiO kat. C,
KK GO. Tri zrealizované športové súťaže boli finančne podporené SAŠŠ. OK a KK
Vybíjaná najml. žiakov a žiačok, OK Futsal. Významným športovým podujatím, ktoré

ABC CVČ zorganizovalo bol 55. ročník Vianočného volejbalového turnaja pre chlapcov
a dievčatá ZŠ. Zúčastnilo sa na ňom 26 volejbalových klubov zo Slovenska aj zahraničia.
Ocenili sme ďakovným listom a vecným darom zakladateľov tohto turnaja: Dr. Juraja
Hugeca, Juraja Maľcovského, Jana Gobana, Gejzu Dziaka, Františka Mochňackého,
Juraja Kmeca, Júliusa Kobulského, aj dlhoročných účastníkov turnaja Milana Haľka zo
Stropkova, Štefana Cibereje z Vranova n. Topľou. Zúčastnil sa na ňom aj prezident
Slovenskej volejbalovej federácie p. Martin Kraščenič.
Z celkového počtu 51 podujatí bolo na OT zorganizovaných – 19 podujatí, OŠ – 8, OM11 podujatí, OSaEV - 8 podujatí, na OPr. – 3 podujatia, DFS Rozmarija - 2 podujatia
(okrem vystúpení). Všetky podujatia sú uvedené v hodnotení jednotlivých oddelení CVČ.
Už dlhodobo medzi úspešné , ktoré sme stihli zrealizovať patrili: 29. ročník Šikovný
chlapec - Šikovné dievča pre 3. a 4. roč. ZŠ – uskutočnili sme obvodové kolá pre a finále
pre 3.ročník. Ďalšími podujatiami boli Talenty, okresné a krajské kolo Šaliansky Maťko,
Mikuláš pre členov záujmových útvarov, Nie drogám pre SŠ, Prešovská jeseň, turnaje
pre ŠI v malom futbale, volejbale, halovom futbale, Vianočný volejbalový turnaj ,
športové súťaže: Futsal, vybíjaná mix, Prešovský kilometer. Novými podujatiami
v školskom roku 2019/2020 bola výtvarná súťaž Veselé prázdniny.
V ABC CVČ pracuje pod vedením Mgr. Danky Kovalčíkovej DFS a FS Rozmarija,
ktorý je súčasťou kultúrneho života mesta Prešov, prešovského regiónu.
V súbore pracovalo 11 ZÚ, v rámci tanečnej zložke 8 ZÚ, 1 ZÚ Ľudovej hudby
a v speváckej zložke pracujú 2 ZÚ. V DFS a FS Rozmarija
rozvíja svoje tanečné,
spevácke
a hudobné
zručnosti
174
detí
a 18
mládežníkov.
Súbor vystupoval s programom „Vianoce s Rozmarijou“, „Rastu nám ...“ a prezentoval
sa s tradičným programom na podujatí v Drienove „Popoldnie s Jankou Guzovou „
Súbor zorganizoval Vianočné posedenie pri muzike pre súčasných a bývalých členov FS
Rozmarija. Počas školského roka 2019/2020 súbor absolvoval 48 vystúpení v meste
Prešov, v mestách a obciach, inštitúciách nášho regiónu k Vianociam, k dni obcí. Súbor
už tradične vystupuje pri príležitosti „Uvítania detí“ a životných jubileí, ktoré organizuje
MsÚ v Prešove, referát kultúry. Počas jarných prázdnin absolvoval súbor sústredenia –
jedno DFS a jedno FS súčasne v spolupráci s FS Borievka z Bardejova.
Zo 48 vystúpení bolo 12 vystúpení počas sobôt a nedieľ. FS zorganizoval už 23. ročník
Benefičného plesu. Umelecká vedúca súboru Mgr. Danka Kovalčíková, veľmi dobre
informuje verejnosť o činnosti súboru na internetovom portáli Folklorista, Nenuďme sa,
Prešov dnes a na portáli mesta Prešov a regionálnej TV7.
Vírusové ochorenie COVID-19 ovplyvnil v 2. polroku školského roka aj činnosť súboru.
Kvôli tejto situácii značná časť folklórnych podujatí bola zrušená.
Počas prerušenia činnosti ABC CVČ z dôvodu pandémie koronávírusu COVOD19
sme sa snažili nestratiť kontakt s našimi členmi. Na našej web stránke a FB sme dávali
deťom ponuku ako tráviť voľný čas či už to boli výtvarné súťaže na rôzne témy,
hlavolamy, hádanky , zaslané videa členom tanečných ZÚ. FS Rozmarija natočil 3
videoklipy s členmi všetkých zložiek v domácej karanténe.
Pri realizácii príležitostnej záujmovej činnosti ABC CVČ pomáhali aj nepedagogickí
zamestnanci, externí vedúci záujmových útvarov a dobrovoľníci. Môžeme konštatovať, že
o zrealizovaných podujatiach sa pracovníci ABC CVČ snažili informovať verejnosť na
web stránke a Facebooku CVČ, mesta Prešov, PIS a v regionálnej tlači. Zlepšili sme sa
v zverejňovaní výsledkov zo všetkých súťaží a podujatí organizovaných ABC CVČ
nielen olympiád. Najmä počas pandémie sme doplnili našu web stránku o aktuálne
informácie, realizoval to p. Zuščák. Mgr. Peter Zuščák ozvučoval aj naše podujatia Nie

drogám, Slávici z lavice a Ples teenegerov, vykonával servis počítačov v počítačovej
učebni.
Nad dvomi podujatiami ABC CVČ prevzala záštitu pani primátorka mesta Prešov Ing.
Andrea Turčanová. Boli to podujatia Talenty 2019 a Mikuláš 2019. Na podujatí Mikuláš
2019 zorganizované pre členov záujmových útvarov sa zúčastnila osobne. Podujatie
Talenty 2019 svojou účasťou podporil p. Feľbaba, zástupca primátorky.
c) Prázdninová činnosť
ABC CVČ počas jesenných, vianočných a jarných prázdnin zabezpečilo voľnočasové
aktivity pre deti a mládež nášho mesta aj okolia. Počas vianočných prázdnin sme
zorganizovali Novoročný stolnotenisový turnaj pre deti aj rodičov, 1. ročník súťaže
Trojkráľový šachový turnaj, korčuľovanie na zimnom štadióne PSK Aréna, rekreačné
plávanie pre verejnosť a členov ZÚ v bazéne M. Nešpora. DFS a FS zrealizovali vianočné
vystúpenia. Svoju činnosť podľa potreby organizovali aj záujmové útvary. Na aktivitách
počas vianočných prázdnin sa zúčastnilo 98 detí a 24 mládežníkov.
Počas jarných prázdnin sme zorganizovali prímestský tábor, ktorého sa zúčastnilo 21 detí.
Obsahom programu boli spoločenské hry, športová činnosť(zumba, stolný tenis, plávanie,
stolový futbal) počítačové hry, maľovanie mandaly, vychádzky do Ekoparku a na
Kalváriu, celodenný výlet do Košíc kde deti navštívili bricklandie –výstavu loga a
planetárium v CVČ Domino.
Okrem prímestského tábora ABC CVČ zrealizovalo pre deti korčuľovanie na zimnom
štadióne PSK Aréna.
Celkom sa na aktivitách počas jarných prázdnin zúčastnilo 232 detí a mládeže a 38
dospelých.
Súčasťou celoročného plánu ABC CVČ bola aj letná činnosť. Aj keď bola prevádzka CVČ
Obnovená od 22.6.2020 s prípravou na letnú činnosť začalo CVČ 1.6.2020 zverejnením
základných informácii o prímestských táboroch na webovej stránke. V tomto školskom
roku sme z dôvodu ochrany zdravia detí znížili ich počet v jednom turnuse max. na 20
a uprednostnili sme deti 1.– 4. ročníka ZŠ. Od 6.júla do 17. augusta 2020 sme za prísnych
hygienických podmienok zorganizovali šesť týždenných turnusov a odrekreovali sme 109
detí.
Činnosť v PT bola zameraná aj na pohybové a turistické aktivity. Program pre deti bol
spestrený ukážkami z činnosti Mestskej polície, KR policajného zboru, Okresného
hasičského a záchranného zboru, návštevou Ekoparku, lanového centra, interiérového
ihriska Fundilend, dopravného ihriska, tvorivými dielňami zameranými na prácu
s papierom: quilling, maľovaním na textil, organizovaním súťaže ABCečko má Talent
a inými športovými aktivitami. V tomto roku sme kvôli epidémii neorganizovali celodenné
výlety. Napriek obmedzeniam činnosť v tábore bola pestrá zahŕňala všetky zložky
relaxačnej činnosti zábavu aj šport. Zo strany rodičov ani vedúcich neboli nahlásené
žiadne ochorenia týkajúce sa COVID-19.
VII. Vzájomné vzťahy medzi ABC CVČ a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
ABC CVČ pri realizácii svojej činnosti v školskom roku 2019/2020 spolupracovalo
s materskými školami, Prešovskou univerzitou – PF, FHPV, Fak. Športu., so školskými

internátmi, strednými školami. So ZŠ spolupracujeme pri organizovaní predmetových
olympiád a športových súťaží vyhlásených MŠV,VaŠ SR. a SAŠŠ. Môžeme konštatovať aj
dobrú spoluprácu ABC CVČ s predsedami a členmi odborných komisii predmetových
olympiád a súťaží aj s Okresným a Mestským úradom odborom školstva, kult. a CR.
Spolupracujeme aj
s letiskom Nižná Šebastová, s Modelárskym klubom, Klubom
železničných modelárov a s VÚ 6335 v Prešove pri realizácii súťaži pre leteckých
modelárov, s OR hasičského a záchranného zboru, s KR Policajného zboru, s Mestskou
políciou, s PKO, s Knižnicou P.O.Hviezdoslava, s Miestnym odborom Matice slovenskej,
Asociáciou CVČ SR., so SAŠŠ s Ekoparkom Holá hora, Cyklistickým klubom Velodrom.
Kladne hodnotíme spoluprácu so základnými školami v meste Prešov, so stredných škôl
môžeme spomenúť SOŠ pedagogickú, SOŠ technickú, SOŠ lesnícku aj školské internáty.
Z roka na rok sa zlepšuje spolupráca s rodičmi našich členov záujmových útvarov.
VIII. Metodicko-poradenská činnosť
Pracovníci ABC CVČ počas školského roka poskytovali metodicko-poradenskú činnosť
pri bakalárskych i diplomových prácach zaoberajúcich sa pedagogikou voľného času, taktiež
vedúcim záujmových útvarov. ABC CVČ zorganizovalo dve stretnutia s externými
pracovníkmi CVČ za účelom metodického usmernenia vedenia dokumentácie záujmových
útvarov.
IX. Hospitačná činnosť
Pedagogickí zamestnanci ABC CVČ v školskom roku 2019/2020 zrealizovali 98
hospitácii a kontrol triednych kníh. Zamerané boli na realizáciu výchovno-vzdelávacích
plánov v ZÚ, príslušnú dokumentáciu a realizáciu príležitostných podujatí. Vedenie ABC
CVČ počas školského roka 2019/2020 2x skontrolovalo záznamy v triednych knihách, plány
výchovno-vzdelávacej činnosti ZÚ. Zúčastňovalo sa na podujatiach organizovaných
jednotlivými oddeleniami CVČ. Vedenie ABC CVČ zistilo v triednych knihách tieto
nedostatky: v triednych knihách chýbala pečiarka CVČ, podpis riaditeľky, záznam o BOZP.
Tieto nedostatky boli odstránené. Napriek tomu môžeme konštatovať, že úroveň
dokumentácie vedenej externými pracovníkmi sa zlepšila. Podujatia sú pripravované
a realizované na kvalitnej úrovni. V prípade zistenia nedostatkov, boli tieto v rámci možnosti
okamžite odstránené.
X. Projektová činnosť ABC CVČ
P.č.

Názov projektu

1.

z MsÚ – Fond na podporu športu: Vianočný volejbalový turnaj 2 695€

2.

z Oblastného volejbalového zväzu – Východ ( OV a KV) na VVT

200€

3.

z VSE Holding a.s. Košice – revitalizácia záhrady

900€

4.

z Nadácie Pontis – Nadačný fond Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáhame“ – revitalizácia záhrady

600€

Získaná hodnota

Na podporu kvalitnej realizácie 55. ročníka Vianočného volejbalového turnaja (VVT),
ktorý sa konal v decembri 2019 sme získali od Mestského úradu cez SAŠŠ dotáciu
z Fondu na podporu športových podujatí vo výške 2 695€. ABC CVČ je ako rozpočtová
organizácia mesta Prešov z týchto dotácii vylúčená. Na revitalizáciu záhrady sme získali
spolu 1 500€. Do konca roka 2020 je potrebné začať s úpravami záhrady CVČ a do mája
2021 dokončiť revitalizáciu tejto záhrady, ktorú sme pre prerušenie prevádzky ABC CVČ
alebo kvôli počasiu nemohli zrealizovať.
XI. Priestorové a materiálno-technické podmienky ABC CVČ

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2019
Počet

Názov

Kapacita(ž)

Technický stav

klubovne

7

120

vyhovujúci

sála

1

80

vyhovujúci

cvičebňa

1

25

vyhovujúci

Na základe Investičného plánu mesta Prešov bola v októbri 2018 ukončená rekonštrukcia
budovy CVČ. Zrealizovaná rekonštrukcia budovy prispela k zníženiu energetickej náročnosti
budovy a samozrejme k skvalitneniu podmienok pre ďalšiu mimoškolskú činnosť ABC
Centra voľného času v Prešove.

Mnohé práce súvisiace s opravami budovy urobil aj v tomto školskom roku náš pán školník,
údržbár. Bola zrealizovaná:
• výmena osvetlenia na chodbe na poschodí, v miestnosti č. 28, č. 27
• vymaľovanie stien na chodbe a v telocvični, miestnosť č. 27, kancelárie HO
• nový olejový náter schodiska a zábradlia
• za podpory sponzora výsadba okrasných stromčekov a kríkov pred budovou CVČ
Z referátu školstva, mládeže a športu –MsÚ v Prešove sme získali finančné prostriedky na
výmenu podlahy v telocvični a výmenu obkladu v budove.
V rámci skvalitnenia pracovného prostredia sme do 1 kancelárie kúpili nový nábytok.
Počas prerušenia záujmovej činnosti v CVČ sme upratali výmenník, ktorý slúži pre potreby
DFS a FS Rozmarija a vyvetrali sme krojové súčiastky. V záhradnej časti sme zrealizovali
orez stromov.
Vychádzajúc z toho, že činnosť CVČ je v podstatnej miere v popoludňajších hodinách, našou
snahou bolo vytvoriť, tak ako po minulé roky, taký rozvrh hodín pre jednotlivé záujmové
útvary, aby predovšetkým menšie deti mali možnosť zúčastniť sa krúžkovej činnosti čo
najskôr v popoludňajších hodinách a mládež vo večerných hodinách. Pretože ABC CVČ

nevlastní telocvičňu, pre činnosť športových záujmových útvarov sme zabezpečili prenájom
telocvične ZŠ a SŠ (ZŠ Bajkalská, Českoslov. armády, Šrobárova, Kúpeľná, Šmeralova,
Sibírska, Gymn. Konštantínova 2, Súkr. Gymnázium ul. Solivarská, bazén ZŠ M. Nešpora).
Zrealizované vedomostné súťaže a olympiády - sme organizovali v dopoludňajších hodinách
v priestoroch CVČ a ZŠ, čo sa odrazilo aj na kvalite predvedených výkonov súťažiacich.
XII. Hospodárska oblasť a financovanie činnosti v školskom roku 2019/2020
V roku 2019 bola VZN č.2/2019 stanovená dotácia pre CVČ s viac ako 50 ZÚ 450€ na
člena s trvalým pobytom v Prešove. V decembri nám bola oznámená na rok 2020 výška
dotácie na mzdy a prevádzku 174 745€, čo bolo oveľa viacej ako v roku 2018, ale tiež
nepostačujúce a v priebehu roku 2019 došlo k viacerým úpravám rozpočtu.
Vlastné príjmy CVČ boli schválené v čistke 24 500€ dotácia zo ŠR na vzdelávacie poukazy
bola 8 500€. Celkový rozpočet na rok 2019 po úpravách bol 289 684€. V školskom roku
2019/2020 prijalo ABC CVČ 410 vzdelávacích poukazov čo bolo o 7 menej ako v minulom
školskom roku. V roku 2019 sme splnili vlastné príjmy na 161,13% v sume 39 478€.
V roku 2020 na základe počtu členov s trvalým pobytom v meste Prešov nám bol vypočítaný
aj rozpočet na rok 2020 vo výške 212 400€, je to viac ako v roku 2019 no rozpočet
nezohľadňoval zvýšenie platov od 1.1.2020. V období prerušenia činnosti CVČ z dôvodu
pandémie COVID-19 sme od 20.4.2020 mali vyplácané 80%-tné mzdy. Nevyplácali sme
dohody externým vedúcim ZÚ a neplatili sme nájmy za telocvične a bazén. Ušetrené
finančné prostriedky by mali stačiť do konca roka 2020.
XIII. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru CVČ na školský rok 2019/2020
Koncepcia rozvoja ABC CVČ na najbližšie obdobie sa dotýkala :
• personálneho obsadenia CVČ – udržať, prípadne zvýšiť kvalitu externých
pedagogických pracovníkov
• plánovania - dodržiavať a efektívne využívať plánovaciu štruktúru
• schôdzovej činnosti – pedagogické rady , pracovné porady – realizovať efektívne
podľa potreby
• príležitostnej činnosti – organizovať pútavé a náučné podujatia, udržať kvalitu
podujatí
• Intenzívnejšej spolupráce s IUVENTOU s jeho regionálnou pobočkou v
Prešove s Radou mládeže
• pre deti a mládež otvárať také záujmové útvary, ktoré zvýšia počet členov v ABC
CVČ
• v prázdninovej činnosti – zvoliť čo najefektívnejší model prázdninovej činnosti,
skvalitniť obsah prázdninovej činnosti
• klubovej a voľnej činnosti – väčší priestor venovať počas prázdnin
• hospitačnej činnosti – dôsledne kontrolovať činnosť ZÚ, zápisy v triednych knihách
a metodicky pomáhať najmä externým pracovníkom
• hospodárskej činnosti – hospodárne využívanie finančných prostriedkov
• finančného zabezpečenia CVČ (štátna dotácia, samospráva, sponzoring, projekty)
• spolupráce s inými organizáciami – naďalej spolupracovať s organizáciami
a inštitúciami zaoberajúcimi sa prácou s deťmi a mládežou.
• nadviazať spoluprácu s Domom detí v Prahe 10 v ČR

•
•
•

metodickej činnosti – poskytovať metodickú pomoc tým, ktorí o to požiadajú
propagačnej činnosti – zabezpečiť efektívnu propagáciu činnosti CVČ,
využiť foto dokumentáciu a video z 25. výr. ABC CVČ na prezentáciu CVČ.
doplnenia materiálneho vybavenia pre záujmové útvary na všetkých oddeleniach
CVČ.

Úlohy plánované v oblasti výchovno-vzdelávacej aj materiálno-technickej oblasti boli
splnené len čiastočne, nakoľko činnosť CVČ bol prerušená z dôvodu šírenia koronavírusu
COVOD-19. Úloha nadviazanie kontaktov s Domom detí v Prahe 10 sa nezrealizovala. Dom
detí v Prahe 10 nereagoval na zaslaný list poslaný mailom a pozvanie na 55. ročník
Vianočného volejbalového turnaja.
.

XIV. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)
Silné stránky
•

priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené – dielňa, PC klubovňa, sála pohybové aktivity, výtvarná výchova, keramikársky kruh

•

stabilné personálne obsadenie

•

gramotnosť pedagogických zamestnancov v oblasti IKT

•

bohaté skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania

•

dobré organizačné skúsenosti pri organizovaní príležitostnej záujmovej činnosti

•

dôraz na zážitkové učenie

•

folklórny súbor Rozmarija,

•

kvalitná a pestrá činnosť ZÚ- Gymnastika, Zumba, Karate, Cyklistika, Letecký
modelár, Plávanie, Hráme sa s PC, Stolný tenis , Volejbal, Železničný modelár, Šach,
Volejbal, Balet, Hip-hop, Spoločenský tanec ...

•

vzájomné citové väzby pedagógov a detí

•

kvalitná spolupráca medzi internými a externými pracovníkmi CVČ

•

flexibilita zamestnancov a pripravenosť na zmeny

•

spolupráca so ZŠ, školskými internátmi, inými inštitúciami a zriaďovateľom

•

rôznorodá ponuka záujmových útvarov

•

referencie o spokojnosti zo strany účastníkov záujmového vzdelávania, verejnosti

•

kvalitná prázdninová činnosť

•

ABC CVČ je schopné zabezpečiť akékoľvek požiadavky zo strany zriaďovateľa

•

zrekonštruovaná budova ABC CVČ

•

spolupráca s Prešovskou univerzitou

Slabé stránky
•

malý záujem zo strany mládeže o pravidelnú záujmovú činnosť(okrem FS
Rozmarija)

•

zastarené IKT (hardware i software)

•

zapájanie sa do grantových projektov

•

ukončenie náboru v CVČ do 15.9. – krátky časový limit, deti a mládež, nemajú
stabilné rozvrhy ...

•

nedostatok finančných prostriedkov

•

nedisponujeme telocvičňou pri realizácii športovej záujmovej činnosti
( Karate, futbal, florbal, bedminton) – platenie nájmu školám

Príležitosť
•

poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám,

•

spolupracovať so športovými klubmi

•

umožňovať ďalšie vzdelávanie vychovávateľov

•

spolupracovať so strednými školami

•

v období pandémie ponúkať školám vzdelávacie programy zamerané na
témy: Olympijská výchova, Kritické myslenie, Spoločenské správanie

Riziká (Hrozby)
•

financovanie CVČ na základe trvalého pobytu v meste a obci podľa Zákona č.
325/2012 – od 4 – 15 rokov

•

zákon č. 325/2012 je v rozpore s Vyhláškou o CVČ č. 306/2009, pri financovaní
nezohľadňuje vekovú skupinu od 4 rokov do 5 rokov a 16-30 ročných

•

zápis

členov je stanovený do 15.9. Odovzdávanie vzdelávacích poukazov na

záujmové vzdelávanie je do 25.9. Je potrebné zjednotiť zápis členov do CVČ
s odovzdaním vzdelávacieho poukazu na termín 25.9.
•

minimálny záujem zo strany ministerstva školstva riešiť tieto legislatívne problémy

•

vzdelávacie poukazy – nerovná konkurencia so základnými a strednými školami

•

veľký počet CVČ a iných inštitúcii ponúkajúcich voľnočasové aktivity v meste

ABC – Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov
Správa o hospodárení za rok 2019
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny rozpočet, dotácie
z obcí a vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie ). Rozpočet príjmov a výdavkov v
roku 2019 bol určený zriaďovateľom nasledovne:
Rozpočet na rok 2019 bol schválený v čiastke 207.745 € , z rozpočtu zriaďovateľa
174.745€, vlastné príjmy boli schválené v čiastke 24 500 €, nerozpočtované príjmy 500 €.
Dotácia zo ŠR na vzdelávacie poukazy 8.500 €. V priebehu roka 2019 došlo viacerým
úpravám rozpočtu. Celkový rozpočet po úpravách bol 289.684 € .
Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom
zriaďovateľa na výdavkový účet mesačne vo výške 1/12-tiny schváleného a následne
upraveného rozpočtu. Dotácie z vlastných príjmoch nám boli poukázané na základe nášho
prevodu na účet mesta a to vo výške skutočne zúčtovaných prostriedkov so zriaďovateľom.
Čerpanie rozpočtu CVČ za rok 2019 bolo v čiastke 294.605,72 € . V roku 2019 sme splnili
vlastné príjmy na 161,13% v sume 39. 478 €.
ABC - Centru voľného času boli poukázané finančné prostriedky z OŠÚ v Prešove na
zabezpečenie predmetových olympiád v sume 10 277,65 €., ktoré boli účtované na základe
refundácie. Dotácia na záujmovú činnosť bola poskytnutá z 24 obcí v čiastke 5.586,06 €.
Musíme konštatovať, že dotácia z obcí je z roka na rok vyššia. Finančné prostriedky za
vzdelávacie poukazy sme využili na nákup materiálu pre záujmové útvary a preplatenie
faktúr či už za prenájom, prepravu, energií. Finančné prostriedky z vlastných príjmov boli
čerpané na materiálno-technické vybavenie záujmových útvarov, zakúpenie cien na súťaže ,
doplatok externým zamestnancom na dohody, zakúpenie nábytku do kancelárie OSV a OM,
materiál na údržbu . Vzdelávacie poukazy sme vyčerpali v čiastke 9.339 €. Nevyčerpané
finančné prostriedky 5.249 € sme previedli na účet mesta a tieto nám boli následne vrátené
v roku 2020, ktoré sme do konca marca vyčerpali na zaplatenie faktúr za prenájmy a energie
telocviční.
ABC – Centrum voľného času získalo finančné prostriedky aj na základe vypracovaných
projektov, formou sponzorstva, poplatkov za krúžkovú činnosť a poplatkov za prenájom.
V roku 2019 sme formou projektu získali finančný dar od VSE Holding a.s. Košice v sume
900 €, za účelom úhrady nákladov pri revitalizácii záhradnej časti ABC – Centra voľného
času. Finančné prostriedky boli použité na zrovnanie pozemku, zakúpenie šľapákov
k náučnému chodníku, drevo na výrobu lavičiek a spojovací materiál.
Ďalší finančný dar sme získali v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my
pomáhame“ z Nadácie Pontis - Nadačný fond Tesco v sume 600 €. Finančné prostriedky boli
použité na zakúpenie vitrínky – náučná tabuľa, výroba a dovoz lavičiek, farby, dosky na
výrobu tabuliek na označenie a výrobu tabule na kreslenie

Finančné prostriedky za rok 2019 boli čerpané nasledovne :
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Mzdy
Odvody ZP, SP

129 880,27 €
54 262,44 €

630

Tovary a služby

90 394,50 €

630

Olympiády

10 277,65 €

630

Vzdelávacie poukazy

640

Transfery /PN/

9 339,00 €
451,86 €

Príjmy vlastné
- príjmy z prenájmu
- príjmy ZÚ
- príjmy z dobropisov
- príjmy /DÚ/
- príjmy PT/MsÚ/
- príjmy PT

Správu vypracovala:

942,00 €
26 810,30 €
171,20 €
4 068,00 €
510,00 €
6 976,50 €

Danka Onofrejová
ekonomické oddelenie

Konštatujeme, že úlohy stanovené Celoročným plánom činnosti ABC CVČ na školský
rok 2019/2020 neboli všetky splnené z dôvodu prerušenia prevádzky škôl a školských
zariadení kvôli pandémii COVID-19. Nemohli sme pokračovať v činnosti ZÚ a realizácii

podujatí. Tento stav trval do 22.6.2020. Podarilo sa nám pripraviť a zrealizovať letné
prímestské tábory.
V najbližšom období bude našou snahou zaktivizovať naše úsilie pri nábore členov do
záujmových útvarov, tak aby sme udržali počet detí a mládeže na úrovni tohto školského
roka. Stálou úlohou CVČ ostáva rozširovať a skvalitňovať ponuku príležitostnej záujmovej
činnosti, aj prázdninovej činnosti a pokračovať v mediálnom zviditeľňovaní činnosti ABC
CVČ, hľadať nové zdroje financovania záujmovej činnosti CVČ prostredníctvom grantov
a nájsť efektívne riešenie pre zrýchlenie internetu v ABC CVČ. Hľadať možnosti ako
pracovať s deťmi v období pandémie, ak MŠV,VaŠ vôbec dovolí realizovať voľnočasové
aktivity pre deti a mládež.

Mgr. Elena Šimčíková
riaditeľka CVČ

V Prešove, 1.7.2020

