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     ABC CVČ  v Prešove zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť 

pre deti a mládež od 4 do 30 rokov. V rámci svojho pôsobenia aj  školskom roku 2018/2019 

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 2018/209 bol pre ABC  

CVČ významný  tým, že  po výmene strechy bola zrealizovaná  druhá etapa rekonštrukcie 

budovy ABC CVČ. V tomto školskom roku sme oslávili  aj 25. výročie ABC CVČ –  tie 

novšie dejiny  nášho školského zariadenia určeného pre výchovu a neformálne vzdelávanie v 

čase mimo vyučovania. 

 

 

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 od marca 2016  - 5 členná.    

V mesiaci február 2016 sa konali nové voľby Rady ABC CVČ na  funkčné obdobie  

2016-2020. Primátorka mesta Prešov v zmysle zákona 596/2003 Z.Z. určila pre nastavajúce 

funkčné obdobie počet členov 5. Členmi Rady  školy ABC CVČ  sú:   

 

  Predsedníčka Rady školy pri ABC CVČ: 

         Mgr. Danka Kovalčíková   - za pedagogických zamestnancov                                                                                                                            

 Členovia:                         Vladimír Saloky         - zástupca nepedagog. zamestnancov 

                                          Jana Pavlíková            - zástupca rodičov 

                                          Danka Zwiebelová        - zástupca rodičov 

                                          JUDr. René Pucher   - delegovaný zástupca MÚ 

od februára 2019             Ing.  Richard Drutarovský  - delegovaný zástupca MÚ 

  

 

mailto:abc@abccentrum.sk


Počas školského roka 2018/2019 sa uskutočnili 3 zasadnutia Rady školy pri ABC CVČ. 

Na stretnutiach  boli prerokované dokumenty a informácie  vyplývajúce  z činnosti CVČ. 

(plán činnosti ABC CVČ, dofinancovanie rozpočtu na rok 2018, rozpočet na rok 2019, 

materiálno-tehnické vybavenie CVČ, počet členov v záujmových útvaroch, schvaľovanie 

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ, letná činnosť CVČ, Organizačné zabezpečenie  

škol. roka 2018/2019 ) 

 

III. Pedagogická rada 

 

Pedagogická rada(PR) – je poradný orgán riaditeľa 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. Vyhodnotenie letnej činnosti  v roku 2018 

b. Ročný plán činnosti ABC CVČ  na školský rok 2018/2019 

c. Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2019 

d. Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2018/2019 

e. Plán letnej činnosti ABC CVČ na rok 2019 

f. Vyhodnotenie činnosti ABC CVČ za šk. rok 2018/2019 

Organizácia školského roka 2019/2020 

      Štruktúra karierovych pozícií v škol. roku 2019/2020 

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu    

      pedagogických zamestnancov     

 

      V ABC CVČ pracovalo v školskom roku 2018/2019 spolu 10 zamestnancov. Výchovno-

pedagogickú činnosť zabezpečovalo 7 pedagogických zamestnancov. Hospodársko-

prevádzkovú oblasť zabezpečovali 3 nepedagogickí   zamestnanci.   

 

Počet zamestnancov k 30.6.2019 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

7 0 0 3 - - 

 

Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľka :        Mgr. Elena Šimčíková 

Zástupkyňa riaditeľky:   Ing. Margita Bulíková 

 

Vychovávateľky   PhDr. Ivana Kizáková 

           Mgr. Milan Kundľa 

Silvia Krišová,   

            Mgr. Danka Kovalčíková 

             Mgr. Peter Zuščák  - 80%-tný úväzok 



 

THP zamestnanci: 

Hospodárske oddelenie:    p. Danka Onofrejová 

Údržbár, školník:   p. Vladimír Saloky 

Upratovačka:           p. Magda Havrillová 

 

 

 

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania k 30.6.2019 

Začalo Pokračuje ukončilo 

Aktualizačné 

Inovačné funkčné 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

 

Do kontinuálneho vzdelávania sa v tomto školskom roku zapojili traja  pedagogickí 

zamestnanci ( PhDr. Ivana Kizáková, Ing. Bulíková, Mgr. Kundľa). Je náročné zapojiť viac 

zamestnancov, pretože   ponuky programov pre cieľovú skupinu vychovávateľ sú obmedzené.  

     

 

 

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 a deti MŠ aj pre širokú verejnosť 

- zabezpečovaním súťaží, predmetových olympiád  

- prázdninovej činnosti  

- metodickej a poradenskej činnosti  

 

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

 

1. oddelenie spoločenskej a estetickej výchovy- OEaSV, viedla: Silvia Krišová 

2. oddelenie techniky  - OT                    viedla: Ing. Bulíková, z. riad. 

                 Mgr. Zuščák 

3. oddelenie mládeže - OM        viedla: PhDr. Kizáková 

4. oddelenie športu  - OŠ        viedol. Mgr. Kundľa 

5. DFS a FS Rozmarija          viedla: Mgr. Kovalčíková 

6. oddelenie prírodovedy -  OP        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 

2017/2018.   



Hlavnou úlohou ABC CVČ v školskom roku 2018/2019 bolo pripraviť čo najpútavejšiu 

ponuku záujmových útvarov a klubov tak, aby sme do pravidelnej  záujmovej činnosti  

k 15.9.2018 zapojili čo najviac detí a mládeže. S náborom na tento školský rok sme začali 

už v máji 2018. V rámci propagácie sme využili, osobný kontakt v ZŠ, MŠ, web stránku 

CVČ, média, podujatia Veľká hra s ABecečkom organizovanú v mesiaci jún 2018, 

mestské oslavy MDD, podujatie S úsmevom do školy. prezentáciu plagátov v MHD, 

Ekoparku, v rôznych obchodoch, PIS (Prešovský informačný server). 

 

 

a) Pravidelná záujmová činnosť 

 

 

             Údaje o počte členov  zariadenia – pravidelná  záujmová činnosť 

Záujmové útvary 

Skutočný počet žiakov 

k 15.9.2018 k 30.6.2019 

Počet krúžkov 63 62 

Počet členov                  807 815 

   

 

 

     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.  

V školskom roku 2018/2019   v ABC CVČ realizovalo  svoju činnosť 63 záujmových 

útvarov. V týchto ZÚ  k 15.9.2018 rozvíjalo svoje zručnosti  836  členov, (niektorí 

členovia  navštevovali  aj viac  ZÚ).  

 K 15.9.2018 v štatistickom výkaze 15-01, kde je člen zaevidovaný fyzicky iba raz, bolo  

zaregistrovaných 807 členov. Zaznamenali sme  oproti minulému školskému roku nárast  

o 38 členov. Z počtu 807 členov bolo 720 do 15 rokov a 87 členov   16 až 30 ročných. 

Z počtu 807 členov bolo 543 s trvalým pobytom v meste Prešov, dotáciu na rozpočet 

dostáva ABC CVČ s MsÚ iba na členov  s trvalým pobytom v Prešove. 

 Snažili sme  sa aby naša ponuka záujmových útvarov bola pestrá. Otvorili sme  ďalšie  

ďalšie  ZÚ – Karate, nové ZÚ- Balet a ZÚ - Hip-hop.    Počas školského roka sme riešili   

klesajúci počet členov vo futbalovom  ZÚ spojením jeho členov  so ZÚ- atletická 

príprava, ktorý viedla p. Petreková. V 2.  polroku tento záujmový útvar viedol  Jaroslav 

Sučka, študent PU-FŠportu.  Personálne sme vyriešili aj vedenie  ZÚ -  tanečný a ZÚ -

Florbal.  Počas školského roka   bolo zrealizovaných 2 807 stretnutí  záujmových útvarov 

s účasťou 35 643 detí a 4 303  mládeže. Bolo uskutočnených  8 doplnkových podujatí 

záujmových útvarov s účasťou 255 detí a mládeže. Z celkového počtu  doplnkových  

podujatí bolo zrealizovaných  na OŠ – 4 podujatia a OT – 3 a OM – 1 doplnkové  

podujatie. 

Členovia ZÚ:  Gymnastika, Zumba, Spoločenský tanec, Letecký modelár, DFS a FS 

Rozmarija, Moderný tanec, Break dance, Železničný modelár  a Karate  prezentovali svoju 

činnosť  na rôznych  podujatiach organizovaných ABC CVČ, mestom Prešov ale aj inými 

inštitúciami. Medzi takéto podujatia môžeme zaradiť: Mikuláš 2018, Krajské kolo Slávici 

z lavice, mestské oslavy MDD, Talenty 2018, Veľká hra s Abecečkom, Slávik Slovenska, Nie 



drogám, Ekofest a Festival komunitnej hudby, ktoré sa konali v Ekoparku. ZÚ Capoeira 

zorganizoval  workshopy za účasti zahraničných lektorov z Brazílie. Kladne hodnotíme aj 

spoluprácu interných pracovníkov CVČ s externými vedúcimi záujmových útvarov.                                                                                                                                        

Z  výberu členských príspevkov od členov, dotácii z miest a obcí, zo vzdelávacích poukazov a 

nájmov sme mohli na konci roka 2018  pomôcť ZÚ nákupom  materiálno-technického 

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                                                                                                                                        

Klub bol ocenený Slovenským olympijským výborom za projekt Juniorko. 

Vybraní tréneri sa zúčastnili seminára v Afrike v Keni. 

Gregor Lehotský – 1. miesto, štýl  Shito Ryu v Rumunsku v meste Arad 

Matej Krajňák –     1. miesto, štýl štýl  Shito Ryu v Rumunsku v meste Arad 

Michaela Bryndzová – 2. miesto, štýl Shito Ryu v Rumunsku v meste Arad 

 

ZÚ Turistický: 

Marek Boháč – 3. miesto, kat. m. žiaci – Majstrovstvá Slovenska PTZ 

        (Preteky turistickej zdatnosti) 

 

ZÚ -  Moje šikovné ruky 

Členovia sa zapojili do výtvarnej súťaže „Hradný drak“ , ktorú  organizovalo mesto Veľký 

Šariš. Celkovou víťazkou sa stala Chiara Ela Hrobáková. Jej  výtvarná práca sa stane 

predlohou pre vytvorenie fotopanelu na hrade Šariš 

 

  

 ZÚ – Spoločenský tanec 

Tamara Rohrbock a Nino Wunsch 

sa zúčastnili regionálnych súťaží, v ktorých získali rôzne ocenenia. 

 

ZÚ - DFS a FS Rozmarija 

Súbor reprezentoval ABC CVČ, mesto Prešov aj Slovensko na medzinárodných festivaloch v 

Južnej Kórey, v Macedónsku, v Turecku, v Portugalsku. 

 

ZÚ - Železničný modelár 

Členovia ZÚ sa v Čechách zúčastnili medzinárodnej výstavy IGRAVA 2019, na ktorej 

prezentovali svoju dioramu. Artur Čintala bo ocenený za kvalitu spracovania. 

                                           

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. 

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 pedagogický zamestnanec odd. športu 

Mgr. Milan Kundľa je predsedom KR  a OR SAŠŠ.  

V priebehu  školského roka 2018/2019 ABC CVČ uskutočnilo 104  podujatí s účasťou      

10 072  detí, mládeže a dospelých. Z celkového počtu podujatí bolo zrealizovaných 29 

vedomostných olympiád finančne podporených OÚ odborom školstva v Prešove. Deväť 

športových súťaží bolo finančne podporených SAŠŠ, ostatné podujatia sú dlhoročnou 

tradíciou ABC CVČ.                                                                                                               

Odd. techniky zorganizovalo     33  podujatí   

      Odd. športu  zorganizovalo     18 podujatí 

      Odd. mládeže  zorganizovalo           19 podujatí 

      Odd. spoločenskej a estet. výchovy zorganizovalo  17 podujatí 

      Odd. prírodovedy zorganizovalo     12 podujatí 

      DFS a FS Rozmarija zorganizovali     5 podujatia (okrem vystúpení) 

                            82 vystúpení 

 

  Už dlhodobo medzi úspešné projekty patria: 28. ročník Šikovný chlapec-Šikovné dievča 

pre 3. a 4. roč. ZŠ, Talenty 2018, okresné  a krajské kolo Šaliansky Maťko, Mikuláš 2018, 

Prešovská jeseň,  turnaje pre školské internáty v nohejbale, malom futbale, volejbale. 

 54. ročník Vianočného volejbalového turnaja , stolnotenisová liga, Nie drogám pre ZŠ 

a SŠ, okresné a krajské kolo Slávici z lavice, Slávik Slovenska, Detská športová 

olympiáda. Novými podujatiami v škol. roku 2018/2019 boli Majstrovstvá SR vo 

volejbale žiakov a žiačok pre ZŠ, Valentínke  vystúpenie gymnastických záujmových 

útvarov pre rodičov.  

Vyvrcholením činnosti CVČ boli oslavy 25. výročia ABC CVČ , ktoré sa konali 

12.6.2019 v kine Scala. Slávnostný program pripravila p. Silvia Krišová, vedúca OSaEV. 

v spolupráci s Ivanou Kizákovou z OM, Mgr. Petrom Zuščákom z OT a externými 

vedúcimi ZÚ.  V programe vystúpili: speváčky víťazky súťaže Slávici z lavice:    Nina 

Imlejová a Júlia Pavlovičová,  ZÚ Zumba pod vedením PhDr. Ivany  Kizákovej, ZÚ 

Karate pod vedením Ľubomíra Čierníka, ZÚ Gymnastiek pod vedením Evy 

Adamovičovej, Emy Demčákovej a Lenky Želonkovej, ZÚ Balet pod vedením Ivony 

Majirskej-Partikovej, ZÚ Hip-hop pod vedením Kataríny Jarkovskej, ZÚ  Spoločenský 

tanec pod vedením Veroniky Štefčíkovej a Jozefa Kovácsa, DFS a FS Rozmarija pod 

vedením Mgr. Danky Kovalčíkovej. Súčasťou programu bola  prezentácia  histórie CVČ,  

pravidelnej, príležitostnej a letnej činnosti.                                                                                                                           

Pozvanie prijali  aj bývalí účastníci Rockovej ligy Martin Husovský a Mário Garbera 

„Gapa“ , ktorí si zaspomínali na časy strávené v  CVČ a popriali mu veľa úspechov.                                                                                                                           

Osláv sa zúčastnili Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a CR, Mgr. 

Miroslav Benko, poslanec MsZ a člen školskej komisie a telesnej kultúry, Ing. Richard 

Drutarovský, poslanec MsZ, člen Rady školy ABC CVČ, PaedDr. Jitka Semivanová, 

vedúca odd. školstva, ml. a športu, Mgr. Mária Putnocká, vedúca odd. kultúry a CR. Mgr. 

Valéria Kalatovičová, čl. školskej komisie, bývalí riaditelia  a zamestnanci CVČ, riaditelia 

ZŠ, ZUŠ, externí vedúci záujmových útvarov, spolupracovníci i dobrovoľníci CVČ,  

rodičia, deti  a verejnosť. Na oslavách sa všetkým prihovoril  Mgr. Igor Hodžia 

a vyzdvihol postavenie CVČ pri využívaní voľného času detí a mládeže  a nedocenenie 

tohto potenciálu   niektorými inštitúciami v  našej spoločnosti.  

Program bol ukončený slávnostným  ohňostrojom.                                                                                                                            

    Pri príležitosti osláv 25. výročia ABC CVČ  sme vydali bulletin. Garantom pri 

obsahovom zostavení bola riaditeľka  CVČ. Pri realizácii bulletinu pomáhali Ing. 

Bulíková, zástupkyňa  riaditeľky a Mgr. P. Zuščák pri vyhľadávaní fotodokumentácie.   



Projekciu pripravila  Mgr. Soňa Spišáková obsahovo ju zostavila riaditeľka CVČ na 

základe fotodokumentácie Mgr. P. Zuščáka. Prezenty – ľanové  tašky ornamentmi 

vymaľovala Jaroslava Kováčová, vedúca ZÚ Gitara. Súčasťou prezentov bola okrem 

maľovanej tašky, pero, záložka do knihy a bulletin. 

Organizačne a hospodársky oslavy pomáhali pripraviť  Danka  Onofrejová, Ing. Bulíková, 

Mgr.  Šimčíková.    

Scénu navrhla a zabezpečila  Silvia Krišová,  pri  jej realizácii pomáhali M. Kundľa, I. 

Kizáková, V. Saloky a ostatní  zamestnanci CVČ + externé vedúce ZÚ E. Demčáková 

a Telepáková. Pri oslavách pomáhala aj Mgr. Z. Petreková externá vedúca ZÚ a p. 

Havrillová nepedagogická zamestnankyňa. Súčasťou osláv bola aj výzdoba budovy CVČ 

a foto výstava rekonštrukcie budovy ABC CVČ. Všetkým patrí poďakovanie za realizáciu 

osláv.  Oslavami  sme zúčastneným ukázali všetky činnosti, ktoré ABC CVČ organizuje  

pre deti a mládež.   

      Tradičné podujatie Veľká hra s Abecečkom sme  kvôli oslavám neorganizovali. 

     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  v tanečnej zložke 10 záujmových útvarov, 1 ZÚ ľudovej hudby 

a v speváckej zložke pracovali 2 ZÚ. V DFS a FS Rozmarija rozvíjalo svoje tanečné, 

speváckej a hudobné zručnosti 184 detí a 40 mládežníkov. 

Súbor  pripravil nový program  „Vianoce s Rozmarijou“  a prezentoval sa s tradičným 

programom   „Idzem no dražečku neznam“ . Počas školského roka 2018/2019   súbor  

absolvoval 78 vystúpení  v meste Prešov, v mestách a obciach, inštitúciách  nášho regiónu  

k Vianociam, k  Dňu matiek, Dni obcí. Súbor už tradične  vystupuje pri príležitosti 

„Uvítania detí“ a životných jubileí, ktoré organizuje MsÚ v Prešove, oddelenie kultúry.  

Zo 78  vystúpení bolo 13  vystúpení počas sobôt a nedieľ. DFS a FS Rozmarija sa  

 zúčastnil na  4  medzinárodných festivaloch  a to v Južnej Kórey za finančnej podpory 

mesta Prešov,  2x v  Turecku za finančnej podpory PSK,  v Macedónsku, v družobnom 

meste Nyregyháza v Maďarsku. Súbor zorganizoval už 22.  ročník Benefičného plesu. 

Umelecká vedúca súboru Mgr. Danka Kovalčíková, veľmi dobre informuje verejnosť 

o činnosti súboru aj o realizácii  OK a KK súťaže v speve ľudových piesní Slávik 

Slovenska na internetovom portáli Folklorista, Nenuďme sa, Prešov dnes a na portáli 

mesta Prešov a regionálnej TV7. 

 

Pri realizácii príležitostnej záujmovej činnosti ABC CVČ  pomáhali aj  nepedagogickí 

zamestnanci. Môžeme konštatovať, že sa zlepšuje  propagácia činnosti ABC CVČ.  O  

každom  podujatí sa pracovníci ABC CVČ snažili informovať verejnosť na webstránke  

a Facebooku CVČ, mesta Prešov PIS a v regionálnej tlači. Nad  štyrmi  podujatiami  

prevzala  záštitu pani primátorka mesta Prešov  Ing. Andrea Turčanová. Boli to podujatia 

Talenty 2018, Mikuláš,  KK Slávici z lavice a KK Slávik Slovenska.                                         

Pre skvalitnenie propagácie  bola vytvorená nová web stránka CVČ. Nová grafická  

úprava  zodpovedá základným parametrom, vyhotovil ju p. Miloš Onofrej ml. 

ABC CVČ sa snažilo  participovať aj  na mládežníckej politike v meste Prešov. Je škoda, 

že v meste prestal pracovať  Mládežnícky parlament, kde sme mali svojich zástupcov. V 

tomto smere sme nadviazali kontakt s Radou mládeže Prešovského kraja. 

 

c) Prázdninová činnosť  

 

ABC CVČ počas jesenných, vianočných,  jarných  a letných prázdnin zabezpečilo 

voľnočasové aktivity pre deti a mládež nášho mesta aj okolia.  Počas vianočných prázdnin 

sme zorganizovali Novoročný stolnotenisový turnaj pre deti aj rodičov, stretnutie Klubu 



PC hier. Pre členov ZÚ a verejnosť sme zabezpečili možnosť korčuľovania sa na zimnom 

štadióne PSK Aréna,  rekreačné  plávania v bazéne ZŠ M. Nešpora. FS Rozmarija  

realizoval  vianočné vystúpenia. Svoje aktivity mali možnosť počas prázdnin  rozvíjať aj 

záujmové útvary. Celkom sa na aktivitách počas vianočných prázdni zúčastnilo 94 detí 

a mládeže a 45 dospelých. 

Počas jarných prázdnin sme zorganizovali prímestský tábor, ktorého sa zúčastnilo 19 detí. 

  Obsahom programu v PT boli  športová činnosť (zumba, stolný tenis, plávanie, stolový 

futbal) i počítačové hry aj tvorivé dielne, vychádzky do Ekoparku a na Kalváriu. Okrem 

prímestského tábora ABC CVČ zorganizovalo pre deti a rodičov celodenný výlet  

autobusom na Drienicu, korčuľovanie na zimnom štadióne PSK Aréna a rekreačné 

plávanie v bazéne  ZŠ M. Nešpora. Spolu sa na aktivitách počas jarných prázdnin 

zúčastnilo 68 detí a  mládeže a 12 dospelých. 

V čase letných prázdnin ABC CVČ  zorganizovalo od 1.7. – 26.7.2019  4 prímestské 

tábory. O deti bolo postarané denne  od 7,00 hod do  16,30 hod. V prímestských táboroch  

sme odrekreovali 108 detí čo bolo o 4 menej ako v roku 2018.  Z celkového počtu 8 detí 

bolo  odrekreovaných  zo sociálne slabších rodín na základe spolupráce s MÚ odb. 

sociálnych vecí. 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, dopravného 

ihriska, tvorivými dielňami zameranými na prácu s papierom: quilling, maľovaním 

mandaly a iné. 

Obohatením programu v tábore boli  celodenné výlety.   

I. turnus navštívil s deťmi V. Tatry, deti peší vystúpili zo Starého Smokovca na Hrebienok 

tam  si užili jazdu summertubing, navštívili interaktívnu galériu svetiel Kvatárium, aj 

originálnu výstavu modelov vysokohorských chát.  II. turnus  navštívil  Archeopark 

v Hanušovciach n. Topľou. Deti si v ňom vyskúšali  činnosť ľudí v praveku: prácu s hlinou, 

tkanie, streľbu lukom, pozreli si aj expozíciu neolitu. Popoludní sa premiestnili do 

Fundilendu.  III. turnus  bol  na celodennom výlete vo Svidníku kde sa deti vyšantili 

v aquaparku. IV. turnus  absolvoval celodenný výlet do  ZOO v Košiciach spojenú 

s návštevou DINO Parku. Deti spoznali rôzne zvieratá a pozreli si krátky film v 3D kine. 

      ABC CVČ dňa   30.7.2019 zorganizovalo poznávací zájazd do  Bojníc. Zúčastnilo sa ho 

48 osôb, bol určený pre deti, rodičov, mládež, vedúcich  záujmových útvarov. Toto podujatie 

pripravila Mgr. Šimčíková, riaditeľka CVČ  a Onofrejová,  hospodárka CVČ. V Bojniciach 

účastníci zájazdu  absolvovali spoločnú prehliadku Bojnického zámku, navštívili ZOO, 

Bojnické kúpele. Niektorí si pozrel centrum mesta Bojnice, alebo sa osviežili na kúpalisku. 

Výlet trochu narušil silný dážď. Účastníci zájazdu vyjadrili spokojnosť a tešia sa na ďalšie 

takéto aktivity ABC CVČ.  

Súčasťou aktivít letnej činnosti boli aj sústredenia záujmových útvarov. ZÚ – Stolný tenis 

zorganizoval pre 18 členov sústredenia  v Šar. Michaľanoch. ZÚ - Volejbal  zorganizoval 

sústredenie v rekreačnej oblasti Branisko pre 28 členov.                                                                                 

Počas letných prázdnin DFS a FS Rozmarija absolvoval 5 vystúpení v Prešovskom kraji. 

Zúčastnil sa na medzinárodnom folklórnom festivale v Portugalsku v meste Faro a na 1. 

ročníku Slávnosti Slovákov na Ukrajine v meste Užhorod.  Vystúpil 1x v rámci jubileí, ktoré 

organizoval Mestský úrad v Prešove. Všetkým vystúpeniam predchádzali sústredenia súboru 

v priestoroch ABC CVČ.  

 

 

 

 

 



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 škol. roku 2018/2019 spolupracovalo 

s materskými školami, Prešovskou univerzitou - PF a FHPV, FŠportu, so strednými 

školami.  So  ZŠ sme spolupracovali pri organizovaní predmetových olympiád a súťaží 

vyhlásených MŠV,VaŠ SR. 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.   Spolupracovali sme  aj  s letiskom Nižná 

Šebastová, s Modelárskym klubom a  s VÚ 6335 v Prešove  pri realizácii súťaži pre 

leteckých modelárov. Taktiež s Klubom železničných modelárov, s Mestskou políciou, 

KR Policajného zboru, s PKO,  s Knižnicou P.O.Hviezdoslava, s Miestnym odborom 

Matice slovenskej,  Asociáciou CVČ SR, so SAŠŠ s Ekoparkom Holá hora, Cyklistickým 

klubom Velodrom,  fi. Origlame, s kvetinárstvom Ade Ma, taktiež so speváckymi 

osobnosťami Martinom Husovským (H. sk. Komajota), Mariom Garberom „Gapa“ . 

V oblasti folklóru s p. A. Servickou, p. A. Derevjanikovou, p. M. Ťaskovou.  Kladne 

hodnotíme spoluprácu so základnými školami v meste Prešov so stredných škôl môžeme 

spomenúť PaSA, SOŠ technickú, SOŠ Lesnícku aj školské internáty.  Z roka na rok sa 

zlepšuje spolupráca s rodičmi našich členov  záujmových útvarov. Svedčí o tom aj ich 

účasť na podujatiach Mikuláš 2018 a na oslavách 25. výročia  ABC CVČ, alebo na 

prezentácii ABC CVČ na pešej zóne v Prešove či v Ekoparku. Veľmi dobrá je spolupráca 

ABC CVČ s Olympijským klubom v Prešove pri organizovaní Detskej športovej 

olympiády, klub prispel  vecnými cenami.  

 

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 tri stretnutia s externými 

pracovníkmi CVČ za účelom metodického usmernenia vedenia dokumentácie záujmových 

útvarov, prípravy osláv 25. výročia CVČ a zhodnotenia činnosti  záujmových útvarov.   

      V ABC CVČ štyri   študentky vykonali pedagogickú prax, boli to študentky Prešovskej 

univerzity,  Strednej pedagogickej školy, ktoré sa   aktívne  zapájali do realizácie činnosti 

ABC CVČ. 

 

IX.  Hospitačná činnosť 

  

     Pedagogickí zamestnanci ABC CVČ v školskom roku  2018/2019 zrealizovali 168 

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 2018/2019 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. V 2. polroku  boli tieto nedostatky 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 Získaná hodnota 

 

1. 

2. 

3. 

 

z MsÚ – Fond na podporu športu: Vianočný volejbalový turnaj 

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

VVT 

z PSK získal FS Rozmarija na zájazd do Turecka  

 

 

2 614€ 

   500€ + 600€ 

 

 3 700€ 

 

    

Na podporu kvalitnej realizácie 54. ročníka Vianočného volejbalového turnaja (VVT), 

ktorý sa konal v decembri 2018 sme získali od  Mestského úradu cez SAŠŠ dotáciu 

z Fondu na podporu športových podujatí vo výške 2 614€. ABC CVČ  je ako rozpočtová 

organizácia mesta Prešov z týchto dotácii  vylúčená. Projekt pripravil a realizoval  p. 

Kundľa. 

 

 

XI. Priestorové a materiálno-technické podmienky  ABC CVČ 

 

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2019 

Názov Počet Kapacita(ž) Technický stav 

klubovne 7 120  vyhovujúci 

sála 1 80 vyhovujúci 

cvičebňa 1 25 potrebná výmena podlahy 

     

  Na základe Investičného plánu  mesta Prešov na rok 2018 sa v máji začala II. etapa 

rekonštrukcie budovy CVČ, ktorá bola ukončená v októbri 2018.                                                                                 

Mnohé práce súvisiace s opravami budovy  urobil náš pán školník, údržbár 

 

• natretie radiátorov 

• vymaľovanie dielne 

• osadenie  kamenných dlaždíc  vo dvore (chodník) 

•  v budove   sme dali  nainštalovať bezpečnostný  systém   

• vymaľovanie garáže p. Kostuňov 



 

 

V rámci skvalitnenia pracovného prostredia sme : 

- kúpili  zamestnancom nové stoličky 

- do 1 kancelárie sme kúpili novú sedaciu súpravu 

 

 

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, Evanj.KG, bazén ZŠ M. 

Nešpora). 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  2018/2019 

 

     V roku 2018 bola  dotáciu na jedného člena  v CVČ v čiastke 94eur.  Rozpočet  z MsÚ na 

rok 2018  bol  pre ABC CVČ  schválený v čiastke 58 092€, čo bolo postačujúce na mzdy 

a prevádzku  do konca marca  2018.  Vlastné príjmy boli schválené v čistke 22 500€  dotácia 

zo ŠR na vzdelávacie poukazy  bola 8 370€. Rozpočet na rok 2018 aj s príjmami  činil 88 

962€. V mesiaci január 2018 sme žiadali  o dofinancovanie  nášho rozpočtu. Celkový 

rozpočet na rok 2018  po úpravách  bol 246 596€.  V  školskom roku 2018/2019 prijalo ABC 

CVČ  417  vzdelávacích poukazov čo bolo o 9 viac ako v minulom školskom roku, od 

1.1.2017 je  hodnota jedného VP   3,20 € mesačne. Za  VP sme získali 13 344€. V roku 2018 

sme splnili vlastné príjmy na 123,62%    v sume 27 814,35€.                                                                                                   

     V roku 2019 bola VZN  stanovená dotácia pre CVČ  95€  (s menej ako 50 ZÚ), ( s  viac 

ako 50 ZÚ)  450€ na člena s trvalým pobytom v Prešove. V decembri nám bola oznámená 

výška dotácie na mzdy a prevádzku  174 745€. Čo bolo  oveľa viacej ako v roku 2018, ale tiež 

nepostačujúce. Reálna potreba je 233 427€.  Na základe našej  žiadosti  bolo ABC  CVČ na 

túto sumu dofinancované.  

  

 

 

XIII. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru CVČ na školský rok 2018/2019 

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

             ktoré zvýšia počet členov v ABC CVČ                 

•  Intenzívnejšej spolupráce  s IUVENTOU  s jeho regionálnou pobočkou v  

Prešove s Radou mládeže 



•  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. 

• II. etapy rekonštrukcie budovy ABC CVČ 

• zrealizovať oslavy 25. výročia ABC CVČ 

• doplnenia materiálneho vybavenia pre záujmové útvary na všetkých oddeleniach  

CVČ. 

 

Úlohy  plánované v oblasti výchovno-vzdelávacej aj materiálno-technickej oblasti boli 

splnené. Úloha nadviazanie kontaktov s Domom detí v Prahe 10 je v štádiu riešenia. 

 

  

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, PC, 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 činnosť ZÚ- Gymnastika, Zumba, Karate, Cyklistika, Letecký modelár, 

Plávanie, Hráme sa s PC,  Stolný tenis, Capoeira , Volejbal, Železničný modelár 

• 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   

• zvyšujúci sa počet členov v záujmových útvaroch 



• 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) 

• potreba výmeny podlahy v cvičebni 

• zapojenosť do grantových projektov  

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

stabilné rozvrhy ... 

• nedostatok finančných prostriedkov 

• nedisponujeme  telocvičňou pre realizácia 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 

 

 

           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 

• 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 2018 

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 2018 bol určený zriaďovateľom nasledovne: 
Rozpočet  na rok 2018 bol schválený v čiastke  88 962 € ,  z rozpočtu zriaďovateľa 58 092 €,  

vlastné príjmy boli schválené  v čiastke 22 500 €.       Dotácia zo ŠR na vzdelávacie poukazy 

8 370 €. V priebehu roka 2018 došlo viacerým úpravám rozpočtu. Celkový rozpočet po 

úpravách bol 246 596  € .  

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 2018 bolo v čiastke 251 862,45   € . V roku 2018 sme   splnili  

vlastné príjmy na 123,62% v sume 27 814,35 €.  

ABC - Centru voľného času boli poukázané finančné prostriedky z OŠÚ v Prešove na 

zabezpečenie predmetových olympiád v sume  9 455,80 €., ktoré boli účtované na základe 

refundácie. Dotácia na záujmovú činnosť bola poskytnutá  z 29 obcí v čiastke 5 068,69 €.  

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,  materiál na údržbu . Vzdelávacie poukazy sme 

vyčerpali v čiastke 13 984 €. Nevyčerpané finančné prostriedky 1 334  € sme previedli na účet 

mesta a tieto nám boli  následne vrátené v roku 2019, 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. 
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Finančné prostriedky  za rok  2018 boli čerpané nasledovne : 

 

610 Mzdy                                           113 485,70 €    

 620 Odvody ZP, SP                             46 395,02 € 

      630 Tovary a služby                            91 830,11 € 

 630 Olympiády     9 455,80 € 

630 Vzdelávacie poukazy                    13 984,00 € 

640 Transfery /PN/        151,62 € 

 

Príjmy vlastné 

- príjmy z prenájmu       598,50 € 

- príjmy ZÚ  21 556,65 € 

- príjmy z dobropisov       487,20 € 

- príjmy  /DÚ/    4 068,00 € 

- príjmy iné   1 104,00 € 

 

 

     Správu vypracovala: Danka Onofrejová 

    ekonomické oddelenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Môžeme konštatovať, že úlohy stanovené  v Celoročnom pláne činnosti ABC CVČ na 

školský rok 2018/2019 boli splnené. Stálou úlohou ostáva rozšíriť a skvalitniť  ponuku 

pravidelnej záujmovej činnosti, získavať do nej čo najviac členov, udržať kvalitu 

príležitostnej záujmovej činnosti, aj prázdninovej činnosti a pokračovať v mediálnom 

zviditeľňovaní  činnosti ABC CVČ, hľadať nové zdroje financovania záujmovej činnosti 

CVČ prostredníctvom grantov. Zrealizovaná rekonštrukcia budovy smeruje k zníženiu 

energetickej náročnosti budovy a samozrejme k skvalitneniu podmienok pre ďalšiu 

mimoškolskú činnosť ABC Centra voľného času v Prešove. 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Elena Šimčíková 

                                                                                                         riaditeľka CVČ 

                        

 

V Prešove, 27.6.2019 
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