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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 

                                                  Mgr. Miroslava Mňahončáková – vedúca Ekoparku 

                                                                                                             ( do 31. 3. 2014) 

 Danka Onofrejová – vedúca hospodárskeho úseku 

 

   

 Údaje o rade CVČ: Rada CVČ je 9 členná.  

                                                  Predsedom je Mgr. Danka Kovalčíková – pedagogický zamest. 

                                                  Členovia: 

                                                  JUDr. René Pucher                         - delegovaný zástupca MsÚ 

                                                  Mgr. Ľuboš Marcinek                     - delegovaný zástupca MsÚ  

                                                  MUDr. Peter Klein                 - delegovaný zástupca MsÚ  

                                                .Mgr. Miroslava Máhončáková         - pedagogický  zamest. 

                                                  Vladimír Saloky                              - nepedagog.  zamest. 

                                                  Jana Pavlíková                               - zástupca rodičov 

                                                  Gabriela Minčáková                      - zástupca rodičov  

                                                                                                            ( od mája 2013)                                                         

                                                  Danka Zwiebelová                         - zástupca rodičov 

 Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 3 

 Jej volebné obdobie končí  v  roku 2016 

 

 

 

 

mailto:abc@abccentrum.sk
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 Poradné orgány  ABC CVČ : 

 Pedagogická rada(PR) – mala 7 členov(všetci pedagogickí 

zamestnanci). Predsedom PR je Mgr. Elena Šimčíková 

riaditeľka CVČ. Zapisovateľom je  Ing. Margita Bulíková, 

zástupkyňa riaditeľky 

                                        

 Počas školského roka bolo 5 rokovaní PR ( zápisnice sú 

u r.CVČ) na ktorých boli prejednané a odsúhlasené tieto 

dokumenty: 

                                                   

a. Vyhodnotenie letnej činnosti 2013 

b. Ročný plán činnosti ABC CVČ  na školský rok 2013/2014 

c. Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2013/2014 

d. Plán letnej činnosti ABC CVČ na rok 2014 

e. Vyhodnotenie činnosti ABC CVČ za šk. rok 2013/2014 

Organizácia školského roka 2014/2015 

 

 

 

 

 

II. Údaje o počte členov  zariadenia – pravidelná / krúžková činnosť 

Krúžok 
Skutočný počet žiakov 

k 1.10.2013 k 30.6.2014 

Počet krúžkov 47 46 

Počet členov                  599 607 

   

   

   

   

   

              

Pravidelná činnosť :   

 

Pravidelnú ale aj príležitostnú činnosť v ABC CVČ zabezpečovalo  6 oddelení : 

1. Oddelenie spoločenskej  a estetickej výchovy  - p. Silvia Krišová 

2. Oddelenie techniky – p. Ing. Margita Bulíková 

3. Oddelenie mládeže -  p. PhDr. Ivana Kizáková 
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4. Oddelenie športu – p. Alena Maceková 

5. DFS a FS Rozmarija – p. Mgr. Danka Kovalčíková 

6. Elokov. pracovisko  Ekopark a odd. turistiky - Mgr. Miroslava Mňahončáková 

                                         (do 31.12.2013) 

                                         Ivana Marcinová, poverená vedením Ekoparku 

                                         (od 1.1.2014 – 31.3.2014) 

                                         od 1.4.2014 pozícia vedúca Ekoparku zrušená, Ekopark bol 

                                         daný pod správu Technických služieb mesta Prešov, a.s. 

 

 

V šk. roku 2013/2014 bolo otvorených 47 ZÚ a klubov, ktoré pracovali  v oblastiach 

výtvarného, hudobného a tanečného umenia, prírodných 

vied, technickej a umeleckej zručnosti, športu a turistiky. 

V pravidelnej činnosti viedlo ZÚ 6 interných a 38 

externých pracovníkov z nich 7 dobrovoľných, bez nároku 

na odmenu. Do pravidelnej činnosti bolo zapojených 607 

členov o 374 menej ako v minulom školskom roku. V škol. 

roku 2013/2014 ukončili svoju spoluprácu s ABC CVČ ZÚ-

hádzaná, disko-dance, hudobná skupina, korčuľovanie. 

                                                  Pre malý počet členov nezačal svoju činnosť  ZÚ – 

šachový, bowling, turistický, výtvarný a digitálna 

fotografia. Taktiež zvýšenie poplatkov na 10€ mesačne 

u mládeži 18 a viac rokov sa nestretlo s kladným ohlasom. 

Znížil sa počet pedagogických  zamestnancov o dvoch. 

Uvedené skutočnosti mali vplyv aj na zníženie počtu členov 

v pravidelnej záujmovej činnosti. Počas roka sa 

uskutočnilo 1 871 stretnutí ZÚ, z toho bola účasť detí 18 

069,  mládeže 8 481.  Všetky záujmové útvary pracovali 

pod odborným vedením a na základe vopred 

vypracovaných obsahových plánov výchovno-vzdelávacej 

činnosti záujmových útvarov. 

 

 V  školskom roku 2013/2014 začali pracovať  aj nové 

záujmové útvary: cyklistický, divadelný, rekreačné 
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plávanie a japonský jazyk, ktorého činnosť bola ukončená 

z dôvodu náhleho odchodu lektora do Japonska  . 

                                                 Zámerom pravidelnej ZČ bolo vytvoriť pre deti a mládež 

priestor pre uplatnenie svojich záujmov, kde mali možnosť  

- zdokonaľovať sa vo svojich zručnostiach 

- rozvíjať svoj telesný a duševný rast 

- pripravovať sa na reprezentáciu  v rôznych súťažiach 

- relaxovať a aktívne sa zotavovať 

                                                  Poskytnutím možnosti  pravidelne sa  stretávať, je snaha 

u deti vypestovať návyk pre zmysluplné využívanie 

voľného času, čo má mimoriadny vplyv na ochranu deti 

a mládeže pred patosociálnymi prejavmi a pri prevencii 

drogových závislosti. V tomto školskom roku najviac 

podujatí  počas sobôt a nedieľ pre ZÚ zorganizovalo 

oddelenie techniky (rôzne preteky leteckých modelárov), 

DFS a FS Rozmarija (vystúpenia).  

 Členovia našich záujmových útvarov  sa zúčastnili rôznych 

súťaží v ktorých mali možnosť konfrontovať získané 

zručnosti. Veľmi dobré výsledky dosiahli: 

  ZÚ – Magické karty  

 Na turnaji VE VE SERIES v Martine získal:  

                                                 3. miesto Martin Štábel 

                                                 5. miesto Marek Vardžík 

                                                 6. miesto Tomáš Badanič 

 

                                                 ZÚ –  Break dance 

 Na súťaži Kesel Dance Cup – v Bardejove  získal   

                                                 2. miesto Jakub Miščík                          

 DFS a FS Rozmarija 

 Súbor reprezentoval ABC CVČ, mesto Prešov aj Slovensko 

na medzinárodných festivaloch v Turecku, 2x  v Bulharsku 
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Príležitostná činnosť :                  

 

Príležitostná činnosť spočívala v organizovaní : 

- zábavných podujatí, 

- spoločenských a kultúrnych podujatí, 

- podujatí súťažného charakteru, 

- koncertov, výstav, 

- podujatí overujúcich zručnosti, vedomosti, tvorivosť..., 

- výletov, turistických pochodov a športových podujatí, 

- olympiád. 

 

                                                  Počas školského roka 2013/2014 bolo uskutočnených  120 

podujatí.  Na týchto podujatiach  sa zúčastnilo 5 305 detí 

a mládeže a 2 246 dospelých. Medzi najúspešnejšie 

podujatia možno zaradiť – Talenty 2013, Vystúpenia DFS 

Rozmarija, Nie drogám pre ZŠ, OK a KK Slávik 

Slovenska,  Veľká hra s Abecečkom, Slávici z lavice, 

Národná cyklistická súťaž  pre MŠ, Šikovný chlapec-

Šikovné dievča, Výstava 3D ORIGAMI, Vianočný 

volejbalový turnaj, Šaliansky Maťko Liga hádzadiel, 

Detská športová olympiáda a ďalšie, ktorých hodnotenie 

uvádzame v prílohe v hodnotení jednotlivých oddelení. 

V školskom roku 2013/2014 sme boli organizátormi 29 

olympiád a súťaží, vyhlasovateľom ktorých bolo MŠV,VaŠ  

SR a Obvodný úrad - odbor školstva v Prešove. 

                                                Okrem plánovaných podujatí vedúci záujmových útvarov 

zorganizovali 121 doplnkových podujatí pre členov 

záujmových útvarov s účasťou 1 363 deti a  mládeže .  

V Ekoparku od septembra 2013 do marca 2014 bolo 

uskutočnených 9 exkurzii na ktorých sa zúčastnilo 189 detí,  

25 dospelých. V rámci voľných návštev navštívilo Ekopark 

7 996 návštevníkov z toho  3 074 počas sobôt a nedieľ.  

 Keďže v Ekoparku neboli vytvorené zákonné hygienické 

podmienky na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti – 
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chýbalo napojenie na kanalizáciu, a opakujúce sa problémy 

s financovaním Ekoparku vedenie ABC CVČ v marci 2012 

požiadalo zriaďovateľa o vyňatie Ekoparku spod  správy 

ABC CVČ. Mesto Prešov ako zriaďovateľ sa touto 

situáciou zaoberal a Ekopark bol od 1.4.2014 odčlenený  od  

                                                  ABC CVČ a daný do správy Technickým službám, a.s. 

mesta Prešov. 

  

Prázdninová činnosť:       V školskom roku 2013/2014 ABC CVČ pripravilo počas 

jarných prázdnin - Jarný prímestský tábor v ktorom sme 

odrekreovali  29 detí, čo bolo o 15 viac ako v minulom 

školskom roku. Cez letné prázdniny sme zorganizovali tri 

turnusy prímestských táborov, v nich sme odrekreovali 101 

detí. Program pre deti bol spestrený  ukážkami z činnosti 

Mestskej polície v Prešove, Okresného hasičského 

záchranného zboru v Prešove, navštevou Ekoparku, 

dopravného ihriska. Občianske zduženie Múzeum na 

kolesách hravou formou  priblížilo deťom život vojakov 

počas II. svetovej vojny, alebo tému Zdravoveda. 

Obohatením programu v prímestských táboroch bolo aj 

plávanie v bazéne ZŠ Mirka Nešpora na sídlisku III.  

Poznámka :                     Podrobné hodnotenie činnosti jednotlivých oddelení 

prikladáme v samostatnej prílohe. 

 

III. Zoznam uplatňovaných výchovných plánov a variantov 

 

a) Výchovný program - v obsahu činnosti centra voľného času sme vychádzali 

z Výchovného programu ABC CVČ v ktorom sme aktualizovali Výchovný plán na 

školský rok 2013/2014 

b) Každý krúžok sa riadil obsahovým plánom výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý bol 

riadne odkonzultovaný a po schválení pedagogickou radou  uložený u zástupkyni 

riaditeľa a zároveň bol súčasťou triednej knihy ZÚ.  Plány  VVČ boli 

zakomponované aj do celoročného plánu činnosti CVČ.   
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IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

       zamestnancov 

 

Počet zamestnancov k 30.6.2013 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

6 1 - 7 - - 

 

 

 

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania k 30.6.2013 

Začalo Pokračuje ukončilo 

Aktualizačné  6 Apríl  2014 - 6  

Inovačné  2 Jún 2014 2 - 

     

      V rámci projektu MPC Profesijný a kariérovy rast pedagogických zamestnancov  

bola v ABC CVČ zriadenia učebňa kontinuálneho vzdelávania.  Táto učebňa je 

využívaná pre účely kontinuálneho vzdelávania MPC- Prešov  v dopoludňajších 

hodinách alebo počas sobôt. V učebni bolo v tomto školskom roku 2013/2014 

zrealizovaných  11 vzdelávacích  podujatí. V tejto učebni absolvovali aktualizačné 

vzdelávanie aj  pedagogickí zamestnanci ABC CVČ na tému: Informačná bezpečnosť 

v škole a šesť pedagogických zamestnancov  získalo  po 8 kreditov. Dve začali inovačné 

vzdelávanie: Využívanie IKT vo vyučovaní a výchove. 
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VI. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila 

P.č. Názov projektu Získaná hodnota 

1. 

2 

3.  

4. 

5.   

  6. 

 

         

 Z rezervy Úradu vlády – Skvalitnenie športovej činnosti CVČ 

 Z MsÚ – Fond na podporu športu:Vianočný volejbalový turnaj 

IUVENTA- KomPrax: DFS Rozmarija – MTZ  na šitie krojov 

  

   

  

 

 

    

                                                            

 8 990€ 

 1 140€ 

    800€ 

        

 

 

 

 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky  ABC CVČ 

 

a) Priestorové podmienky ABC CVČ 

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2013 

Názov Počet Kapacita(ž) Technický stav 

klubovne 7 120  5 vyhovujúce,2 nevyhovujúce 

sála 1 80 vyhovujúci 

cvičebňa 1 25 vyhovujúca 

     

Mestským zastupiteľstvom v Prešove nám boli na rok 2014 schválené finančné 

prostriedky vo výške 70.000€ na opravu budovy ABC CVČ na ul. Októbrovej 30, 

Prešov.  Dňa 3.4.2014 začala legislatívna príprava stavby a stanovenie vecnosti 

stavebných prác. Prioritou tohto stanovenia bola oprava strechy a výmena okien ( 

ďalšie: oprava oplotenia + osadenie brány, regulácia kúrenia ...) 

Už počas letných prázdnin nám daždivé počasie spôsobilo problémy so zatekaním 

strechy. Na tieto skutočnosti sme upozornili kompetentných na Mestskom úrade 

v Prešove, aby sa začalo čo najskôr s opravou strechy.  
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 ABC CVČ sa neustále snaží dopĺňať materiálno-technické vybavenie, ktoré by zlepšilo 

možnosti na realizáciu tak pravidelnej ako aj príležitostnej  záujmovej činnosti. 

Nakoľko ťažiskom  práce ABC CVČ je kultúrno-spoločenská, zábavná ale aj športová a 

technická  činnosť,  všetky  aktivity smerovali aj počas uplynulého školského roka 

k tomu, aby  došlo k skvalitneniu tejto činnosti a to aj nákupom  rekvizít, MTZ na 

činnosť záujmových útvarov, ozvučovacej alebo audiovizuálnej  techniky. V budúcom 

roku je potrebné pri príprave rozpočtu na rok 2015 naplánovať finančné prostriedky na 

výmenu okien na chodbách,  a taktiež na výmenu podlahy v dvoch klubovniach. 

Poškodenú podlahu v sále, ktorá ohrozovala bezpečnosť detí a mládeže pri realizácii 

záujmovej činnosti sme dali počas prázdnin vymenili. Pri zabezpečovaní nákupov  

pomôcok sme využívali hlavne finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov 

a z príspevkov deti za krúžkovú činnosť. Nákup kníh nebol realizovaný. 

        V priebehu školského roka sa naša pozornosť sústredila aj na práce  súvisiace so 

zabezpečením prevádzky alokovaného pracoviska Ekopark, ktoré malo ABC CVČ 

v správe do 1.4.2014.  

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. Pretože ABC 

CVČ nevlastní telocvičňu činnosť športových záujmových útvarov sme zabezpečili 

prenájmom v telocvičniach ZŠ a SŠ. Vedomostné súťaže a olympiády -  sme 

organizovali v dopoludňajších hodinách, čo sa určite odrazilo aj na kvalite  

predvedených výkonov súťažiacich. 

 

b) Spolupráca ABC CVČ s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

    Veľmi dobrú spoluprácu sme zaznamenali tak ako po minulé roky medzi ABC CVČ 

a rodičmi a to najmä v súvislosti s DFS Rozmarija. Rodičia nielenže sponzorsky 

podporujú tento súbor, ale všestranne pomáhajú – či už so šitím krojov, materiálnym 

vybavením, organizovaním benefičných koncertov alebo iných podujatí. Dobrá je aj 

spolupráca rodičov v ZÚ moderná a  tanečná gymnastika, Moje šikovné ruky, Hráme sa 

s PC, Zumba, Stolný tenis, Karate. 
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c)Vzájomné vzťahy medzi ABC CVČ a ďalšími fyzickými osobami a právnickými        

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

 

     ABC CVČ  vo svojej činnosti pravidelne spolupracuje – predovšetkým  s materskými, 

základnými, strednými aj vysokými školami, školskými internátmi,  kultúrno – 

spoločenskými a športovými organizáciami, bez rozdielu politickej a náboženskej 

príslušnosti, s výnimkou tých organizácii a inštitúcii, ktoré potláčajú ľudskú dôstojnosť, 

narúšajú morálku a propagujú rasovú nenávisť. Dlhoročnú dobrú spoluprácu máme so 

základnými školami na ulici Bajkalskej , Májové námestie, Sibírskej, Čsl. armády, 

Šrobárovej, Mukačevskej, Prostejovskej, Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Šmeralovej 

pri organizovaní okresných a krajských kôl predmetových olympiád a súťaží 

vyhlásených MŠVVaŠ SR. Môžeme konštatovať aj  dobrú spoluprácu ABC CVČ  

s predsedami a členmi odborných komisii predmetových olympiád. Na základe 

poverenia OÚ – odboru školstva  sme v školskom roku 2013/2014 zorganizovali 29 

predmetových olympiád a súťaží.  

     Za veľmi dobrú môžeme označiť aj spoluprácu s MÚ v Prešove pri organizovaní 

kultúrnych podujatí v rámci mesta – Mikuláš, Dni mesta Prešov, S úsmevom do školy. 

S Regionálnou radou klubu slovenských turistov sme spolupracovali pri organizovaní 

Pretekoch turistickej zdatnosti. ABC CVČ spolupracuje  s letiskom – Nižná Šebastová 

pri realizácii súťaži pre leteckých modelárov, taktiež s PF a FHPV Prešovskej univerzity 

s PKO, s Mládežníckym parlamentom mesta Prešov a s IUVENTOU regionálnou 

pobočkou v Prešove. 

 

VIII. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru CVČ na školský rok 2013/2014 

 

          Koncepcia rozvoja ABC CVČ na najbližšie obdobie sa dotýkala : 

- personálneho obsadenia CVČ – udržať, prípadne zvýšiť počet externých 

pedagogických pracovníkov  

- plánovania  -  dodržiavať a efektívne využívať plánovaciu štruktúru 

- schôdzovej činnosti – pedagogické rady , pracovné  porady – efektívne podľa 

potreby 

- príležitostnej činnosti – organizovať pútavé a náučné podujatia, udržať kvalitu 

      podujatí a záujmových útvarov,  pre deti a mládež otvárať také záujmové  

      útvar, ktoré zvýšia počet členov v ABC CVČ   
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           -    Intenzívnejšie spolupracovať s IUVENTOU  s jeho regionálnou pobočkou v  

                Prešove 

           -    prázdninovej činnosti – zvoliť čo najefektívnejší model prázdninovej činnosti, 

      skvalitniť obsah prázdninovej činnosti 

- klubovej činnosti  a voľnej činnosti – väčší priestor venovať práci s deťmi 

a mládežou  v rámci voľnej – klubovej činnosti 

- 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 mládežou a deťmi 

- metodickej  činnosti – poskytovať metodickú pomoc tým, ktorí o to požiadajú 

- propagačnej činnosti – zabezpečiť dostatočnú propagáciu  činnosti CVČ, 

      využívať regionálne  média, osobný kontakt  

                                                

Vyhodnotenie činnosti   

     V školskom roku 2013/2014 bolo hlavným cieľom a programom ABC centra voľného 

času vytvárať priestor a podmienky pre záujmovú, rekreačnú a relaxačnú činnosť detí 

a mládeže, taktiež zvyšovať  kvalitu a kvantitu  týchto aktivít. 

     ABC centrum voľného času /ďalej ABC CVČ/  v Prešove implementuje vo svojej   

činnosti  prioritné úlohy vychádzajúce z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom 

a mládeži. V oblasti legislatívy sa riadime Zákonom č. 245/2008, Zák. 317/2009, jeho 

novelizáciou Zák. 390/2011, Zák. 325/2012, ktorý novelizoval zák. 597/2003 

o financovaní CVČ, Vyhl.č. 306/2009 o CVČ, VZN mesta Prešov č. 3/2013 a 10/2013 

o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu... a POP vydanými MŠ vedy, výskumu a športu 

na školský rok 2013/2014, Výchovným programom ABC CVČ . 

 

     Na základe zákona 325/2012 Mestský úrad, oddelenie školstva nás požiadal 

o predloženie menných zoznamov členov ABC CVČ podľa  jednotlivých miest a obcí. Po 

kontrole nám boli oznámené mená členov, ktorí nemali trvalý pobyt v meste Prešov, 

alebo boli duplicitne uvedení aj v zoznamoch členov CVČ pri ZŠ. Pracovníci ABC CVČ 

museli osloviť zákonných zástupcov týchto členov za účelom zistenia trvalého pobytu. 

Zistili sme, že mnohí nemajú trvalý pobyt z dôvodu, že nevlastnia byt v osobnom 

vlastníctve. Rodina býva v podnájme z dôvodu pracovných príležitostí, alebo rodinných 

dôvodov. Tieto skutočnosti ale zákon nerieši.      Zákon č. 325/2012 o financovaní CVČ 

nezohľadňuje vekovú skupinu podľa vyhlášky č. 306/2006 o CVČ , 0-4 rokov a 16-30 

ročných a je s ňou v rozpore. Na tieto skutočnosti upozornila aj Asociácia CVČ -SR , 

MŠVVaŠ   SR doteraz neiniciovalo zmenu zákona 325/2012. 
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      Na základe trvalého pobytu sme mali evidovaných v zoznamoch 342 členov  z mesta 

Prešov, ktorý nám dali čestné prehlásenie na pridelenie dotácie.  Na 58 členov, ktorí 

mali 5 rokov až od 1.1.2014 a  mali trvalý pobyt  v meste Prešov a podpísali čestné 

prehlásenie pre ABC CVČ, nám nebola pridelená dotácia. 

      123 členov  bolo zo  49 miest a obcí , 76 členov bolo z Prešova, ktorí nám nedali 

čestné prehlásenie, alebo sú z obci a majú nad 15 rokov.   

 V meste   Prešov pôsobilo v školskom roku 2013/2014  7 CVČ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prešov, 3 cirkevné CVČ a 3 súkromné CVČ. MÚ – oddelenie školstva 

nariadilo všetkým CVČ v meste Prešov vydať členom a zákonným zástupcom členov  

Čestné vyhlásenie, ktorým sa rozhodli ktorému CVČ v meste Prešov poskytnú finančnú 

dotáciu.  

 

     Na základe novej legislatívy (počet členov s trvalým pobytom v meste Prešov) nám 

bol MÚ-oddelením rozpočtu a miezd v mesiaci január 2014 oznámený predbežný 

rozpočet na rok 2014 vo výške  80.423Eur, čo postačovalo na necelých 5 mesiacov roku 

2014. Rozpočtovým opatrením Mestské zastupiteľstvo o financovaní originálnych 

kompetencií v júni schválilo ABC CVČ čiastku  51 418€ , postačujúcu na mzdy 

a prevádzku do konca septembra 2014. 

Súčasťou ABC CVČ  bolo alokované pracovisko Ekopark na ul. Botanickej č. 13 

v ktorom neboli vytvorené zákonné hygienické podmienky na realizáciu pedagogickej 

činnosti: chýbajúce napojenie na kanalizáciu, nedostatočný počet WC, neschválenie 

prevádzkového poriadku, chýbajúce osvetlenie prístupovej cesty   V mesiaci decembri 

2013  Mestské zastupiteľstvo  prejednávalo  požiadavkou ABC CVČ z apríla 2012 o 

odčlenenie Ekoparku od ABC CVČ a jeho prevzatie do správy Technickými službami 

mesta Prešov, a.s. Tento návrh  nebol  poslancami  schválený.   Ekopark ostal súčasťou 

ABC-Centra voľného času, bez finančného krytia do 31.3.2014. Vo februári Mestské 

zastupiteľstvo schválilo vyňatie Ekoparku spod správy ABC CVČ a dalo ho od 1.4.2014 

do správy Technickým službám mesta Prešov, a.s.  Týmto krokom môže ABC CVČ 

vlastné príjmy využiť na skvalitnenie záujmovej činnosti detí a mládeže.  

      V rámci svojho pôsobenia kladieme dôraz na realizáciu projektov orientovaných na 

prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi.  ABC CVČ 

poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti  voľnočasových aktivít detí  a mládeže 

občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi,  mládežou a ďalším právnickým alebo 

fyzickým osobám ktoré o ňu požiadajú.   

ABC  CVČ je inštitúciou, ktorá rozvíja zručnosti v rôznych záujmových oblastiach 

u detí a mládeže, ktoré navštevujú CVČ a chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas pri 

nenáročnom finančnom zaťažení rodín našich členov.  

 

 

 Personálne otázky. 

 
 

     V školskom roku 2013/2014 pracovalo v ABC CVČ 14 zamestnancov, z toho 5 v 

 Ekoparku . Výchovno-pedagogickú činnosť zabezpečovalo 7 pedagogických 

zamestnancov, z toho jeden v Ekoparku. K 1.9.2013 do predčasného dôchodku odišiel 

pán Miroslav Gábor, ktorý pracoval na oddelení športu. Činnosť tohto oddelenia 

zabezpečovala  pani Alena Maceková, ktorá bola po dohode s vedením ABC CVČ 

preradená na oddelenie športu z oddelenia spoločenskej a estetickej výchovy. 

Hospodársko-prevádzkovú oblasť zabezpečovali siedmi nepedagogickí   zamestnanci,  

z toho 4 v Ekoparku a traja v ABC CVČ. V mesiaci decembri 2013 na základe 
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neoddelenia Ekoparku od ABC CVČ a schváleného rozpočtu na rok 2014 vedenie ABC 

CVČ muselo prijať organizačné zmeny pre  ktoré navrhlo znížiť  stav pracovníkov 

o troch. K 31.1.2013 sme skončili pracovný pomer s pani Liptákovou, záhradníčkou 

v Ekoparku, pani Slivková, záhradníčka odišla k 18.3.2014 do predčasného starobného 

dôchodku a pani Mňahončáková, vedúca Ekoparku  je od 14.12.2013 práceneschopná. 

Pracovná pozícia vedúca Ekoparku bola jeho odčlenením od ABC CVČ zrušená.  

Agendu oddelenia Ekoparku z časti prevzala pani Silvia Krišová, Mgr. Elena Šimčíková  

riaditeľka ABC CVČ,  Margita Bzlíková, zástupkyňa riaditeľky  a Ivana Marcinová, 

poverená od 1.1.2014 vedením Ekoparku. 

     Servis PC nám externe zabezpečoval p. Branislav Čupka z PMC v Prešove a web 

stránku pán Peter Zuščák..   

 

 

 

 

 

 

Kontrolná činnosť  

 

     V druhom polroku  školského roka 2013/14 bola zo strany zriaďovateľa  Mestského 

úradu v Prešove dňa 19.6.2014 vykonaná kontrola dokumentácie CVČ.Členmi 

kontrolnej skupiny boli Mgr. F. Macko a Mgr. E. Michálek pracovníci oddelenia 

školstva. Vykonanou kontrolou nebolo v CVČ zistené porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.  

Pracovníci ABC CVČ v priebehu školského roka uskutočnili celkom 158 hospitácii 

zameraných na skvalitnenie príležitostnej ako aj pravidelnej záujmovej činnosti. 

Vedenie ABC CVČ skontrolovalo záznamy v triednych knihách, plány výchovno-

vzdelávacej činnosti ZÚ. Zúčastňovalo sa podujatí organizovanými jednotlivými 

oddeleniami ABC CVČ. Riaditeľka ABC CVČ uskutočnila 56 kontrolných činností. 

V prípade vyskytnutia nedostatkov, tieto boli v rámci možnosti okamžite odstránené. 

 

 

Rekonštrukčné a investičné práce . 

 

 

     V rámci rekonštrukčných prác opráv a finančných možností ABC CVČ  boli 

uskutočnené tieto opravy a úpravy: 

 

1. Vymaľovali sme kanceláriu č. 25 a klubovú miestnosť č. 11 

     2.   Vymenili sme bojler  

     3.    Opravili WC, strop v  klubovni č. 35 

     4.    Odstránili sme starú podlahu v sále a položili novú 

     5.   Dali  sme nový náter na zárubne, na dvere do  klubovne č. 11, č. 12 
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Vytyčené  úlohy a ich plnenie: 

 

A , Ekopark :  
 

1. Naďalej hľadať akékoľvek možnosti a zdroje financovania ďalších aktivít 

v Ekoparku /zodp. : riaditeľka CVČ , vedúca Ekoparku               ... úloha splnená 

 

2. Zrealizovať vo vlastnej réžii výrub časti poškodených a nadbytočných drevín                

/ zodp. Saloky, p. Bodnár. p. Mňahončáková/                                                 

        

                                                                                                                          ... úloha splnená                                                                                                                                               

                                          

3. Riešiť vyňatie Ekoparku s pod správy ABC CVČ  

/zodp.: riaditeľka ABC CVČ                                   

                                                                                                            .... úloha splnená                                                                    

  

B. V pedagogickej oblasti :  
 

1. Kvalitne obsahovo a organizačne  pripraviť letnú činnosť 

/zodp.: všetci zamestnanci/                                                               ... úloha splnená 

   

2. V priebehu druhého polroka venovať zvýšenú pozornosť náboru detí do ZÚ 

v nasledujúcom školskom roku  

/zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/                                                ... úloha stála 

 

3. Ďalším sebavzdelávaním prispieť k skvalitneniu záujmovej činnosti                              

/ zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/                                               ... úloha stála 

 

4. Dôsledne a na čas plniť naplánované úlohy / vrátane vedenia  dokumentácie /     

/zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/                                               ... úloha stála 
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IX. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza) 

 

1. Silné stránky 

ABC CVČ je rozpočtovou organizáciou  s právnou subjektivitou a pod 

zriaďovateľskou pôsobnosťou Mestského úradu v  Prešove. Je financované 

z podielových daní, z príspevkov  detí  pôsobiacich v ZÚ ,  z projektov,  ktorých 

tvorcami sú pracovníci CVČ, a   zo sponzorských príspevkov.  

Veľmi silnou stránkou CVČ je už dlhodobo stabilné personálne obsadenie .  

Prejavuje sa to hlavne  v príležitostnej činnosti – neustále nové formy ,dobré 

organizačné schopnosti zamestnancov, ale aj v pravidelnej činnosti – uplatnenie sily 

svojej osobnosti v prospech  tvorivých prístupov  pri vytváraní priaznivých 

podmienok  pre rozvoj talentu a zručnosti detí a mládeže. 

Manažment CVČ –   sa v svojej činnosti  snaží  konzultovať potreby jednotlivých 

pracovníkov a tieto podľa možnosti čo najskôr prenášať do praxe. Snahou 

manažmentu je naďalej zlepšovať materiálno-technické vybavenie CVČ ako aj 

neustále  zlepšovanie  hygienu prostredia ako aj bezpečnosti pri práci. 

Zástupkyňa riaditeľa CVČ v svojej činnosti zabezpečuje dohľad nad neustálym 

skvalitňovaním pedagogickej a výchovnej činnosti. 

Medzi najvýraznejšie telesá CVČ patrí nepochybne aj DFS Rozmarija, ktorý 

reprezentuje nielen CVČ, mesto Prešov ale aj Slovensko na mnohých významných 

domácich a zahraničných festivaloch a súťažiach.  

Kladne možno samozrejme hodnotiť aj činnosť ZÚ Tanečná a moderná gymnastika, 

Letecký modelár, Zumba, Karate, Box, Stolný tenis, Hráme sa s PC, ale aj  ďalšie 

oddelenia, pretože každé z nich prinieslo niečo špecifické . 

ABC CVČ  je schopné zabezpečovať akékoľvek požiadavky zo strany zriaďovateľa 

na kvalitné zabezpečenie  záujmovej činnosti deti a mládeže.  

 

Určite možno kladne hodnotiť aj ponuku záujmových útvarov CVČ / každoročne 

okolo 40 - 50 ZÚ/ a príležitostnú činnosť / každoročne okolo 120 podujatí s účasťou 

cca 5 500 detí a mládeže/. 

Na tomto úseku je potrebné pre budúcnosť zabezpečiť dôslednú propagáciu 

záujmových útvarov a to tak, aby boli naplnené k 15.9.   podložené rozhodnutím 

o prijatí do ZÚ a klubov , žiadosťou o prijatie do ABC CVČ a  Čestným vyhlásením 

o pridelení dotácie. 
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2. Slabé stránky 

 

Vo svojej práci sa všetci pracovníci CVČ snažia, aby podali čo najlepšie výkony vo 

všetkých oblastiach. Nevýhodou je nevlastnenie ubytovacieho zariadenia pre letnú 

činnosť – pobytové tábory a pomerne zlý technický stav budovy , ktorý je 

najmarkantnejší hlavne na  fasáde budovy, streche ako aj v zastaraných oknách , 

ktoré by bolo potrebné v čo najbližšom čase vymeniť za  nové – kvalitnejšie, čo je 

vlastne aj predpoklad na šetrenie energie. 

     Vo vzťahu k zriaďovateľovi tak vyvstáva požiadavka na podporu financovania  

daného problému , čo v konečnom dôsledku vedie k ochrane a zveľadenie  majetku 

mesta Prešov. 

     Tu je však potrebné konštatovať, že zo strany zriaďovateľa boli zrealizované 

adekvátne kroky na riešenie tejto situácie. Nakoľko na každý jeden stavebný zásah 

je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie a táto podlieha schvaľovaciemu 

procesu, a najmä z nedostatku finančných prostriedkov nie všetky úkony sa nám 

darí naplniť načas k všeobecnej spokojnosti .  

     Problémom je aj uskutočnenie náboru do jednotlivých ZÚ k 15.9., pretože  

zapojenosť detí do ZČ je podmienená stabilizovaním rozvrhu hodín viazaného na 

danú školu hlavne v mesiaci september.  

Nedostatkom je aj slabšia zaangažovanosť pedagogických zamestnancov ABC CVČ 

do podávania projektov .  

     V meste Prešov  boli od 1.1.2013 Zák. 325/2012 o financovaní CVČ ...  na  

základných školách zriadené centrá voľného času.  Viazanosť detí na CVČ pri  škole 

je logická, pretože škole prináša   finančné prostriedky. Zákon č. 325/2012 pri 

financovaní  CVČ nezohľadňuje vekovú skupinu 0–4 roky a 16-30 rokov je v rozpore 

s vyhláškou č. 306/206 o CVČ. N 

Nedostatkom je aj nové financovanie záujmovej činnosti členov CVČ na základe 

trvalého pobytu. Finančné prostriedky dostávajú  obce, ktoré nie vždy prispievajú 

deťom, ktoré sú členmi nášho CVČ. 

     V tejto súvislosti kladne hodnotíme princíp solidarity pri financovaní ABC CVČ 

a CVČ pri ZŠ , ktorý zohľadňoval zvýšené prevádzkové náklady  ABC CVČ 

a elokovaného  pracoviska Ekopark. 
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  Správa  o hospodárení za rok 2013 

 

ABC – Centrum voľného času hospodári ako rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou. 

 Jej zriaďovateľom je Mestský úrad v Prešove.  

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými 

prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny 

rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie ). Rozpočet 

príjmov a výdavkov v roku 2013 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. 

Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatných tabuľkách. 

 

   Mzdy za rok 2013 boli vyplácané pravidelne. Osobné príplatky neboli pravidelne 

vyplácané a boli čiastočne vyrovnané od septembra 2013.  

            Sociálny fond bol tvorený 1,% z hrubých miezd po odpočítaní náhrad. Čerpanie 

sociálneho fondu je podľa platného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet na rok 2013 bol schválený v sume 130 407 € , z rozpočtu mesta 114 207 € 

a vlastné príjmy 16 200 € 

ABC – Centru voľného času boli poukázané finančné prostriedky na zabezpečenie 

predmetových olympiád v sume 22 464,19 €. Tieto finančné prostriedky boli účtované na 

základe refundácie. 

 
 V priebehu roka 2013 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu:  

 

 Rozpočtovým opatrením– dotácia na 5% zvýšenie platov   vo výške 1 176 € 

a vzdelávacie poukazy vo výške 8 787 € 

 MsZ zo dňa 6.8.2013 – dofinancovanie na obdobie júl, august, september  v sume 32 

337 €  

 Rozpočtovým opatrením č.12 zo dňa 16.9.2013 –  o sumu 96 172 € /prevádzkové 

náklady, odstupné, odvody v prípade prevzatia Ekoparku TSMP a.s/ 

 

 Rozpočtovým opatrením č. 18 zo dňa 23.12.2013 – dotácia na 5 % zvýšenie platov vo 

výške 1 060 € 

 

 

ABC - CVČ prešlo čiastočnou rekonštrukciou.  Pokračovalo sa vo výmene plastových 

okien, do sály sme zakúpili drevenú podlahu, v krúžkových miestnostiach sa vymenili 

umývadlá, vymenili sa obkladačky. Vymaľovali sa niektoré priestory.  

 

Z nášho rozpočtu sme financovali: spotrebu elektrickej a tepelnej energie, vodné a 

stočné 

a telefónne poplatky, ktoré odčerpajú podstatnú časť rozpočtu. Ďalšie finančné 

prostriedky 

boli použité na nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, tonerov, nákup krmiva a pod.  

Na skvalitnenie krúžkovej činnosti sme nakúpili DVD prehrávač, počítače, mikrofóny, 

fotoaparát. 
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Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy pre činnosť krúžkov boli použité hlavne 

na materiálno – technické vybavenie krúžkov, preplatenie faktúr za prenájmy 

a prepravu detí ZÚ na sústredenia a turnaje.  

Mestským úradom v Prešove nám bola schválená dotácia na 49. ročník Vianočného 

volejbalového turnaja vo výške 1 128 Eur 

 

 

 

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2013 

 

 

 

PRÍJMY 

Vzdelávacie poukazy............................................... 8 671€ 

  

 Príjmy z obcí........................................................... 4 643,37€ 

 

 

Ďalšie zdroje financovania : 

Príjmy za prenájom:                                                    1 671€ 

Príjmy za poplatky ZÚ:                                             18 495,95€ 

Príjmy za projekty: MÚ                                              1 125,00€ 

Príjmy z dobropisov:                                                   1 218,57€ 

Zdroje financovania celkom : ..................................22 513,52€ 

 

 VÝDAVKY 

 

610 – Mzdy ................................................................107.819,70 

620 – Odvody ............................................................  42. 724,82 

630 – Tovary a služby ...............................................   96.555,11 

640 – Odchodné ........................................................     2.905,42 

 

Spolu čerpanie rozpočtu:                                             250,158,99 

 

 

     V závere môžeme konštatovať, že napriek finančným ťažkostiam úlohy stanovené 

v Celoročnom  pláne ABC CVČ na školský rok 2013/2014 boli splnené. Stálou 

úlohou ABC - Centra voľného času ostáva rozšíriť a skvalitniť ponuku pravidelnej 

záujmovej činnosti, získať do nej čo najviac členov a udržať kvalitu príležitostnej 

záujmovej činnosti.  

 

 

V Prešove 25.6.2014                                                                Mgr. Elena Šimčíková 

                                                                                                    riaditeľka ABC CVČ 
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ABC CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Prešov, Ul. Októbrová 30, 08001 

 

 

 

Pedagogická rada – Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti ABC CVČ 

                                   za školský rok 2013/2014     

        

UZNESENIE 

 

 

 

1. Pedagogická rada zo dňa 25.6.2014 schvaľuje Správu o výchovno- 

vzdelávacej činnosti ABC CVČ za školský rok 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, 25.6.2014                                           Mgr. Elena Šimčíková 

                                                                               riaditeľka  ABC CVČ 
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