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

deti a mládež od 4 do 30 rokov.  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.  Zamestnanci  ABC CVČ verili, že od septembra 2020 

sa činnosť CVČ vráti do  bežného života a už od júna 2020 sme začali s náborom do 

záujmových útvarov na  tento školský rok.  Školský rok 2020/2021 bol opäť iný ako minulé 

školské roky. Realizáciu  záujmovej činnosti ABC CVČ  aj v tomto roku narušila pandémia 

súvisiaca so šírením koronavírusu COVID-19. Mnohé školy a školské zariadenia opäť mali 

obmedzenú činnosť a mnohé inštitúcie boli zatvorené. Usmernenia MŠVVaŠ SR a hlavného 

hygienika umožnili pracovať iba tým školským inštitúciám v ktorých sa deti a mládež 

navzájom nemiešali a za mimoriadnych hygienických podmienok. Napriek týmto 

obmedzeniam v súvislosti s COVID-19 sme  v októbri 2021 na cca 10 dní  otvorili niektoré 

záujmové útvary. Pandemická situácia sa zhoršovala  a  činnosť CVČ bola od 12.10.2021    

mimoriadne  prerušená  do odvolania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  SR. Mesto Prešov na 

základe  Rozhodnutia  ministerstva školstva SR pod č. 2021/13405:1-A1810 vydalo pokyn   pre 

otvorenie ABC CVČ s účinnosťou až od  19.05.2021.  Sedem mesiacov sme nemali aktívny 

kontakt s členmi záujmových útvarov. V máji 2021 sa opäť obnovila činnosť niektorých 

záujmových útvarov a zamerali sme sa na prípravu letných prímestských táborov.  

 

 

 

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 (do 30.1.2021) 

                poverená vedením  (od 1.2. – 30.6.2021) 

 Mgr. Eva Labudová – riaditeľka ABC CVČ (od 1.7.2021) 

                                                  Ing. Margita Bulíková -  zástupkyňa riaditeľky 

                                                 Danka Onofrejová – vedúca hospodárskeho úseku 

 

II. Rada školy pri ABC CVČ: 

 

Rada školy pri ABC CVČ je  5 členná, pracovala  v zložení:  

 

 Predsedníčka Rady školy pri ABC CVČ: 

         Mgr. Danka Kovalčíková                  - za pedagogických zamestnancov                                                                                                                            

 Členovia:                         Danka Onofrejová                        - zástupca nepedagog. zamestnancov 

mailto:abc@abccentrum.sk


                                          PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.   - zástupca rodičov 

                                          Monica Gmitrová                      - zástupca rodičov 

          Mgr. Marek Klimko      - zástupca rodičov (od 15.5.2021) 

                                          Ing.  Richard Drutarovský              - delegovaný zástupca MÚ 

  

Počas školského roka 2020/2021 sa uskutočnili 3 zasadnutia Rady školského zariadenia  pri 

ABC CVČ z toho 1 on-line a 2 k výberovému konaniu na pozíciu riaditeľa/riaditeľky CVČ.  

Na zasadnutiach boli prerokované dokumenty a informácie vyplývajúce z činnosti CVČ 

(schvaľovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ na školský rok 2019/20, 

Organizačné zabezpečenie školského. roka 2020/21, informácia o rozpočte na rok 2021, počet 

členov v ZÚ. Rada v druhom kole výberového konaní 30.05.2021 vybrala kandidátku na 

pozíciu riaditeľky. Kandidátka bola pani primátorkou Ing. Andreou Turčanovou akceptovaná 

a vymenovala  od 01.07.2021 za riaditeľku ABC CVČ Mgr. Evu Labudovú. 

Z dôvodu  pandémie  sa nemohli  zrealizovať ďalšie zasadnutia Rady školského zariadenia  

ABC CVČ.   

 

 

III. Pedagogická rada 

 

Pedagogická rada(PR) – je poradný orgán riaditeľky školského zariadenia.  Mala 7 

členov(všetci pedagogickí zamestnanci). Predsedom PR je Mgr. Elena Šimčíková riaditeľka 

CVČ. Zapisovateľkou  je  Ing. Gita 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 2020 

b. Ročný plán činnosti ABC CVČ  na školský rok 2020/2021 

c. Plán profesijného rozvoja na rok 2021 

d. Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2020/2021 

e. Plán letnej činnosti ABC CVČ na rok 2021 

f. Vyhodnotenie činnosti ABC CVČ za šk. rok 2020/2021 

 

IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu    

      pedagogických zamestnancov     

 

      V ABC CVČ pracovalo v školskom roku 2020/2021 spolu 10 zamestnancov. Výchovno-

pedagogickú činnosť zabezpečovalo 7 pedagogických zamestnancov. Hospodársko-

prevádzkovú oblasť zabezpečovali 3 nepedagogickí   zamestnanci.   

 

Počet zamestnancov k 30.6.2021 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

kvalifikovaní nekvalifiko-

vaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

7 0 0 3 0 0 

 



Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľka :        Mgr. Elena Šimčíková do 30.06.2021 

                                                Mgr. Eva Labudová     od 01.07.2021 

Zástupkyňa riaditeľky:   Ing. Margita Bulíková 

 

Vychovávatelia   PhDr. Ivana Kizáková 

           Mgr. Kamil Pavlinský   

Silvia Krišová,   

            Mgr. Danka Kovalčíková 

             Mgr. Peter Zuščák  

 

THP zamestnanci: 

Hospodárske oddelenie:    p. Danka Onofrejová 

Údržbár, školník:   p. Vladimír Saloky 

Upratovačka:           p. Magdaléna  Havrillová 

 

 

 

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – profesijný rozvoj 

 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania k 30.6.2021 

Začalo Pokračuje ukončilo 

2. atestácia  

Inovačné funkčné 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

 

V tomto školskom roku  na základe Plánu profesijného rozvoja ABC CVČ  Mgr. Kamil 

Pavlinský  ukončil adaptačné vzdelávanie. Uvádzajúcim pedagógom mu bola Ing. Margita 

Bulíková. V období obmedzenej činnosti CVČ sa pracovníci zapojili v rámci vzdelávania do 

webinárov na rôzne témy. 

Webinár Temperament  - zapojili sa PhDr. Kizáková, Mgr. Zuščák, Mgr. Pavlinský, Krišová 

Webinár Práca s mládežou – zapojila sa PhDr. Kizáková 

Webinár Zaostrené na kvalitu s mládežou – zapojila sa PhDr. Ivana Kizáková 

Webinár Strategické plánovanie v oblasti práce s mládežou – zapojili sa PhDr. Kizáková,        

                                                Mgr. Šimčíková 

Mgr. Zuščák sa zapojil aj do webinárov na tieto témy: Vytváranie didaktických hier 

prostredníctvom on-line nástrojov, Využitie portálu Graasp a Zoom pre zvládnutie dištančného 

vzdelávania na školách, Ako na kritické myslenie?,  Ako na online vzdelávanie,  Nebojte sa 

projektov 5,  Ako na online vzdelávanie 1,2,3, e Twinnig -projektové vyučovanie ako podpora 

pri online vzdelávaní žiakov 1 a 2, Online vzdelávanie aj pre MŠ, Ako vytvárať pútavé náučné 

videá pre študentov ?, Využitie nástroja LearningApps vo vzdelávaní, Dištančné vzdelávanie 

na jeden klik, IKT hry na podporu motivácie žiakov, Projekty e Twinning v prax 

vychovávateľov II. a III.TwinsSpace, Online tipy a triky v práci učiteľa V. a eTwinning –

virtuálna realita v projektoch. Mgr. Pavlinský študuje online  na Peloponézskej univerzite           

odbor „ Olympijská výchova“.   



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. Pavlinský 

5. DFS a FS Rozmarija          viedla: Mgr. Kovalčíková 

6. oddelenie prírodovedy -  OPr.            viedla: Mgr. Šimčíková, riaditeľka 

 

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 

2019/2020.   

Hlavnou úlohou ABC CVČ v školskom roku 2020/2021 bolo pripraviť čo najpútavejšiu 

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

k 15.9.2020 zapojili čo najviac detí a mládeže. S náborom na tento školský rok sme začali 

v júni 2020 po obnovení činnosti CVČ. V rámci propagácie sme využili, osobný kontakt 

v ZŠ, MŠ, web stránku CVČ, Fb, média. Na nábor do záujmových útvarov sme využili aj 

prezentáciu plagátov v MHD, v Ekoparku Holá hora, v rôznych obchodoch, firmách aj 

roznášaním  plagátikov do domov v blízkosti CVČ a cez PIS (Prešovský informačný 

server). 

 

a) Pravidelná záujmová činnosť 

 

 

             Údaje o počte členov  zariadenia – pravidelná  záujmová činnosť 

Záujmové útvary 

Skutočný počet žiakov 

k 15.9.2020 k 30.6.2021 

Počet krúžkov 67 67 

Počet členov                  751 751 

   

 

 

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 2020/2021   v ABC CVČ 

realizovalo  svoju činnosť 67 záujmových útvarov a klubov čo bolo o o 4 záujmové útvary viac   

ako v minulom školskom roku. OSaEV -11 ZÚ, OM – 15 ZÚ, OŠ – 18 ZÚ, OT – 12 ZÚ, OPr. -  

2 ZÚ, DFS a FS Rozmarija – 9 ZÚ. V týchto ZÚ  k 15.9.2019   malo začať rozvíjať svoje 

zručnosti  751  členov, (niektorí členovia  boli prihlásení aj do  viacerých ZÚ).  

 K 15.9.2019 v štatistickom výkaze 15-01, kde je člen zaevidovaný fyzicky iba raz, bolo  

zaregistrovaných 707 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 stratu aktívneho kontaktu s členmi.  Z počtu 707 členov 

registrovaných k 15.9. 2020 bolo 636 členov do 15 rokov a 71 členov  16 až 30 ročných. 

Z počtu 707  členov bolo 443 s trvalým pobytom v meste Prešov. Dotáciu do rozpočtu dostáva 

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

Snažili sme  sa aby naša ponuka záujmových útvarov bola pestrá. V spolupráci so SOŠE sme 

otvorili  nový ZÚ - Lego robotika a Klub skejterov.    

Pandémia spôsobená šíriacim sa vírusom COVID-19 spôsobila  od 12.10.2020 prerušenie 

činnosti záujmových útvarov. V druhom polroku MŠ SR usúdilo, že sa a pandemická situácia 

zlepšila a od 19.5.2021povolilo činnosť CVČ.  Naše ABC CVČ od  24.5.2021 obnovilo činnosť 

niektorých ZÚ.   Počas školského roka   sa nám na pár týždňov  v septembri, októbri a  v máji 

a v júni za prísnych hygienických podmienok a obmedzením počtu 6 členov v skupine podarilo 

realizovať činnosť  niektorých ZÚ – Rozmarija (niektoré tanečné, spevácku skupinu a ĽH), 

Karate, Aj pre MŠ, Enviráčik  pre  MŠ, Lego robotika, Cyklistický, Spoločenský tanec, 

Volejbal, Šach, Stolný tenis, Letecký modelár, Gitarový, Keramika, Počítačové, Gymnastika, 

Moje šikovné ruky, Zumba. 

V školskom roku 2020/2021   bolo zrealizovaných 302 stretnutí  záujmových útvarov s účasťou 

2002 detí a 168 mládeže.  

Prerušený kontakt s niektorými 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 aj počas pandémie COVID-19 pri obnovení činnosti záujmových útvarov.   

Činnosť ZÚ sme realizovali v priestoroch ABC CVČ, alebo v prenajatých priestoroch, ide 

o telocvične a bazén v školách nášho mesta, tie však neboli počas pandémie otvorené.              

Z výberu členských príspevkov od členov, ktoré nám ostali  aj  zo vzdelávacích poukazov 

a dofinancovania rozpočtu ABC CVČ zriaďovateľom sme mohli na konci roka 2020  pomôcť 

ZÚ nákupom  materiálno-technického zabezpečenia potrebného pre  skvalitnenie ich činnosti, 

ale aj ostatnej činnosti CVČ. 

 

Úspechy členov záujmových útvarov     
 ZÚ Letecký modelár   

Vladimír Ivančo,    1. miesto, Bardejovské hádzadlo 

 

V rámci úspechov je vhodné spomenúť, že Mgr. Kamil Pavlinský , vychovávateľ oddelenia 

športu sa  stal na návrh Slovenského olympijského výboru mladým ambasádorom pre zimný 

Európsky olympijský  festival . 

 

 

 



b) Príležitostná záujmová činnosť 

 

        Prerušenie činnosti  CVČ z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 zasiahla v tomto 

školskom roku  aj príležitostnú záujmovú činnosť.                                                                                                              

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. Športové súťaže sme mali organizovať v spolupráci s okresnou 

a krajskou radou SAŠŠ. Kvôli pandémii boli zatvorené všetky telocvične na školách, takže 

športové súťaže boli zrušené.  

Aj počas lockdownu pracovníci ABC CVČ zabezpečovali plynulý chod predmetových 

olympiád a postupových súťaží v škol. roku 2020/2021.  Tu sa  opäť prejavili dobré 

organizačné schopnosti zamestnancov nášho centra  a vieme si poradiť pri zorganizovaní 

predmetových olympiád aj dištančnou formou. Administratívne sme pri realizácii olympiád  

 spolupracovali s IUVENTOU.  

 

V priebehu  školského roka 2020/2021 ABC CVČ uskutočnilo  40 podujatí s účasťou        

2230  detí, mládeže a dospelých. Z celkového počtu podujatí bolo zrealizovaných 30 

vedomostných olympiád a súťaží finančne podporených OÚ odborom školstva v Prešove.  

Okrem olympiád sme zorganizovali v mesiaci september, máj a jún projekty  ABC –Centra 

voľného času: stretnutie s vedúcimi záujmových útvarov,  2x Preteky v jazde na bicykli  pre 

MŠ, Európsky týždeň mobility, výtvarnú súťaž Prázdniny trochu inak a 5x podujatie 

Olympijská výchova.   Olympijskou výchovou sme podporili výučbu telesnej výchovy ZŠ 

Československej armády, ktorá sa nemohla realizovať v telocvičniach. Projekt podporil 

Slovenský olympijský výbor  vzdelávacím seminárom, ktorého sa zúčastnil Mgr. Kamil 

Pavlinský z oddelenia športu  a vecnými cenami pre súťažiacich.                                                 

Z celkového počtu 40 podujatí bolo na OT   zorganizovaných  – 14 podujatí, OŠ – 5, OM-8 

podujatí, OSaEV - 5 podujatí, na OPr. – 7 podujatí, DFS Rozmarija - 1 podujatie (okrem 

vystúpení). Všetky podujatia sú uvedené v hodnotení jednotlivých oddelení CVČ.   

   V  ABC CVČ pracuje  pod vedením Mgr. Danky Kovalčíkovej DFS a FS Rozmarija, 

ktorý  je súčasťou kultúrneho života mesta Prešov, prešovského regiónu.  Pandemická 

situácia poznačila aj činnosť  súboru Rozmarija.                

V súbore  malo pracovať  9 ZÚ, v rámci tanečnej zložky 6 ZÚ, 1 ZÚ- Ľudovej hudby 

a v speváckej  zložke pracujú 1 ZÚ.  Do všetkých zložiek DFS a FS Rozmarija bolo 

zapísaných 160 členov. Avšak z dôvodu obmedzení počtom aj priestorových možností 

pracovali   niektoré  tanečné skupiny aj spevácka skupina a hudba  v obmedzených 6 

členných skupinách. Súbor zrealizoval 4 vystúpenia.  6 členná skupina  spevákov 

a hudobníkov v decembri 2020  nahral v kaštieli vo Finticiach Vianočnú video pohľadnicu 

kolied z východného Slovenska. Tanečná skupina v počte  40 členov na dvore CVČ 

nacvičila a natočila videa s medzinárodným tancom „Jerusalema“. Video bude súčasťou 

odkazu Dni mesta  Prešov.  Súbor  sa zapojil  do svojej propagácie v zahraničí a to 

v Nemecku, kde fotografie členov  súboru boli umiestnené do medzinárodného kalendára 

2021.  Taktiež sa súbor online zúčastnil medzinárodného festivalu v Turecku a Indonézii.  

Súbor bol podporený  dotáciou PSK na nákup materiálu a šitie troch druhov  dievčenských 

krojov z regiónu Šariš, goralského regiónu a rusínskeho, nákup krpcov, opaskov a čižiem. 

PSK dotáciou finančne podporil aj nákup akordeónu. V súvislosti s pandemickou situáciou  

a na podporu udržateľnosti členov dal súbor vyrobiť rúška z logom súboru Rozmarija. 

 

Locdown sme v ABC CVČ využili  na nepedagogické činnosti. Z finančnej podpory MsÚ 

sme dokončili rekonštrukciu časti výmenníka a tým sme rozšírili priestory krojovne pre 

súbor Rozmarija. Začala sa oprava  krojov a krojových súčastí a obuvi, ktoré  členovia 



súboru používajú už 28 rokov. Realizovali sme  práce na ktoré počas aktívneho školského 

roka sme  nemali viac času: aktualizovali, doplňali  a archivovali  sme  pedagogickú 

dokumentáciu. Dohodli sme novú zmluvu s fi Orange za účelom zníženia nákladov, v rámci 

revitalizácie záhrady sme zabepečili dovoz hliny a lavičiek.  

   

                        

c) Prázdninová činnosť  

 

     Cieľom prímestských táborov bolo nenásilnou formou motivovať deti k pohybovým 

aktivitám v prírode, na športoviskách a tiež k poznávaniu okolitej prírody,  pamiatok nášho 

mesta i  nášho regiónu. V tomto školskom roku sme z dôvodu ochrany zdravia zmenili 

podmienky prijatia detí do PT.  Znížili sme počet detí v jednom turnuse max. na  20 detí, 

zvýšili sme počet turnusov zo šiestich na sedem a uprednostnili sme deti 1.- 4. ročníka ZŠ.  

 Zrealizovali sme  7 turnusov prímestských táborov. Pred začatím každého turnusu boli 

pedagogickí vedúci oboznámení s BOZP pri práci s deťmi v prímestskom tábore, taktiež 

s ochranou osobných údajov detí v prímestskom tábore a prevádzkovými opatreniami. Rodičia 

v deň nástupu do PT predložili: Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, Vyhlásenie 

o bezinfekčnosti a Súhlas so spracovaním osobných údajov. Deťom sme  v deň nástupu merali 

teplotu. 

Program v prímestských táboroch  bol zameraný na šport, turistiku, oddych, relaxáciu, podporu 

tvorivých aktivít a záujmovej činnosti detí. Činnosť jednotlivých turnusov bola realizovaná 

podľa vopred vypracovaných plánov a prispôsobená  počasiu v danom turnuse. Deti  využili  

v Ekoparku na hranie aj detské ihrisko s preliezačkami.  Počas  turnusov bol pripravený 

program v spolupráci s Mestskou políciou, Krajským riaditeľstvom policajného zboru, 

Hasičským a záchranárskym zborom. Policajti, hasiči a záchranári z dôvodu 

protipandemických opatrení navštívili naše centrum a ukážky svojej práce predviedli na ihrisku 

a pred budovou centra. Všetky turnusy navštívili Lanové centrum – Outdoor  Park  na sídlisku 

III. v ktorom si skúsili lezenie po lezeckej stene, lezeckú výstroj a oboznámili sa s lezeckými 

technikami. Pani Jesenková deťom v našej dielni ukázala ako sa pracuje s hlinou a deti si 

vytvorili drobné dekoračné predmety z hliny. Všetky turnusy navštívili aj interiérové ihrisko 

Fundiland so štyrmi druhmi šmýkačiek, trampolínami, malou lezeckou stenou, arénou pre 

šľapacie autíčka a miestom pre futbal.  

Okrem spoločného programu mal každý turnus individuálny program. Počas III.turnusu 

agentúra SIEA z Bratislavy, zorganizovala pre deti zábavno-vzdelávacie popoludnie 

o možnostiach využitia solárnej energie pod názvom „ S kamarátkou energiou“,  Deti v I. 

turnuse si zahrali hru, pri ktorej sa naučili podľa stôp spoznať zvieratá žijúce v lese, vyrábali 

náramky z rozžehlených slamiek, strašiaka z roliek toaletného papiera, rozprávkové makety, 

pracovali s prstovými farbami na pamiatku si spoločnú fotku, zalaminovali a dotvorili 

nálepkami. V II.turnuse vedúci deťom sa venovali  kreatívnym prácam z papiera, výrobe 

šperkov, deti si zasúťažili v Detskej táborovej olympiáde a za výkony boli odmenené medailou 

a odznakom . 

Za podpory vedúcich bola pokusne spustená na Youtube kanáli detská TV ABC CVČ,  kde sa 

vysielali  spoty z činností detí počas celého tábora. Vedúci v V.turnuse pripravili deťom 10 boj- 

zdolávanie zaujímavých športových disciplín, vyrábali rozprávkové makety, pracovali 

s prstovými farbami, dotvárali fotografie a písali príbeh, navštívili vyhliadkovú vodárenskú 

vežu, z ktorej sme si pozreli krásne okolie Prešova. Počas VI.turnusu deti absolvovali tréning 

mažoretiek pod vedením našej A. Stašíkovej a zmerali si sily v športových disciplínach  pod 

názvom „ Chlapský šesťboj“. 



Prevádzka v prímestskom tábore  bola zabezpečená denne od 7:00 – 16:30 hod. Pedagogický 

dozor v táboroch zabezpečovali na každom turnuse  interní pedagogickí zamestnanci, 

vypomáhali nám  externí vedúci záujmových útvarov. 

Napriek obmedzeniam bola  činnosť v táboroch pestrá a zahŕňala  zložky relaxačnej činnosti, 

ako aj zábavu, šport kultúru  a ďalšie oblasti výchovy. Plánované úlohy ovplyvňovalo 

premenlivé počasie.  Spolu bolo odrekreovaných  117 detí,  čo bolo o 7 detí viac  ako v roku 

2020.  

     Vírusové ochorenie COVID-19 ovplyvnil  aj činnosť DFS a FS Rozmarija.  Z dôvodu 

protipandemických opatrení bola  značná časť folklórnych  podujatí  zrušená.  Počas letných 

prázdnin sa FS a DFS Rozmarija  stretávala na tréningoch a skúškach v ABC CVČ. Súbor 

absolvoval v júli a v auguste vystúpenia v obci Krivany,  vystúpil v ZpS Náruč a v obci 

Sačurov a Nová Polhora. V auguste  sa súbor zúčastnil festivalu v poľskej Lehnici.                     

     Mažoretky sa počas prázdnin stretli 5krát, kedy sa venovali precvičovaniu  choreografií, 

cvičeniu s deťmi z táborov a údržbe kostýmov. 

 

 

 

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 2020/2021 spolupracovalo 

s materskými školami, Prešovskou univerzitou – PF,  FHPV. Môžeme konštatovať aj dobrú 

spoluprácu ABC CVČ s predsedami a členmi odborných komisii pri realizácii predmetových 

olympiád dištančnou formou,  s Modelárskym klubom, s OR hasičského a záchranného zboru, 

s KR Policajného zboru, s Mestskou políciou, s Asociáciou CVČ SR,  s Ekoparkom Holá hora.  

Z roka na rok sa zlepšuje spolupráca s rodičmi našich členov záujmových útvarov.  

 

VIII.  Metodicko-poradenská činnosť 

 

      ABC CVČ zorganizovalo jedno stretnutie s externými vedúcimi záujmových útvarov CVČ 

za účelom metodického usmernenia vedenia dokumentácie záujmových útvarov a realizáciou 

činnosti  ZÚ počas pandémie COVID-19.   

 

       

IX.  Hospitačná činnosť 

 

 Hospitačná činnosť z dôvodu pandémie nemohla byť pracovníkmi zrealizovaná. Riaditeľka 

a zástupkyňa riaditeľky CVČ sa zúčastnili podujatia Olympijská výchova,  ktoré bolo 

zorganizované v priestoroch ABC CVČ a to bolo pripravené a zorganizované kvalitne.  

     

 

 X. Projektová činnosť ABC CVČ     

 

P.č. Názov projektu Získaná hodnota 

 

 

 
 



 

 

Na podporu kvalitnej realizácie 56. ročníka Vianočného volejbalového turnaja (VVT), 

ktorý sa  mal konať  v decembri 2020 sme získali od  Mestského úradu cez SAŠŠ dotáciu 

z Fondu na podporu športových podujatí. Z dôvodu   zhoršenej pandemickej situácie  sa 

volejbalový turnaj nekonal. Financie budú presunuté na rok 2021.  

 

 

 

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 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  aj počas obmedzenia prevádzky CVČ. Zrealizovali sme :  

• dovoz hliny do záhrady  na vyrovnanie terénu, dovoz lavičiek do záhrady, 

• rekonštrukciu výmenníka  a  získali sme ďalší priestor pre krojovňu DFS a FS 

Rozmarija,  

• rekonštrukciu krojovne  (vymaľovanie stien, rekonštrukcia elekt. rozvodov), 

• osadenie  dlaždíc – prístup z dvora do záhrady, 

• vetranie novej krojovne  cez dvere zo záhrady. 

 

Na rekonštrukciu výmenníka sme získali finančné prostriedky z referátu školstva, mládeže 

a športu –MsÚ v Prešove. 

 

 

XII. Hospodárska oblasť a financovanie činnosti  v školskom roku  2020/2021 

 

 



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 212 400€,   čo bolo  viacej ako v roku 2019.  

 Vlastné príjmy CVČ  neboli  kvôli obmedzeniu činnosti  CVČ naplnené.  V  školskom roku 

2020/2021 prijalo ABC CVČ  367  vzdelávacích poukazov čo bolo o 43 menej ako v minulom 

školskom roku.     

V roku 2021 na základe počtu členov s trvalým pobytom v meste Prešov nám bol vypočítaný aj 

rozpočet na rok 2021 vo výške 199 350eur, je to menej  ako v roku 2020. V období prerušenia 

činnosti  CVČ z dôvodu  pandémie COVID-19 sme mali vyplácané 80%-tné mzdy, okrem dní 

kedy bolo potrebné administratívne zabezpečiť realizáciu olympiád a nepedagogických 

činností. Nevyplácali sme   dohody  externým vedúcim ZÚ, ktoré sa  nemohli  stretávať 

a neplatili sme nájmy za telocvične a bazén.                                                                                         

 

 

 

XIII. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru CVČ na školský rok 2020/2021 

 

 Koncepcia rozvoja ABC CVČ na najbližšie obdobie sa dotýkala : 

• personálneho obsadenia CVČ – udržať, prípadne zvýšiť kvalitu externých 

pedagogických pracovníkov – vedúcich Zú 

• 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, 

• 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 COVID-19.  

Úloha nadviazanie kontaktov s Domom detí v Prahe 10 sa nezrealizovala taktiež z toho istého 

dôvodu. 



  

 

 

 

 

 

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 2020 

 

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 2020 bol určený zriaďovateľom nasledovne: 
Rozpočet  na rok 2020 bol schválený v čiastke  249 500 € , z rozpočtu zriaďovateľa 212400 €,  

vlastné príjmy boli schválené  v čiastke 27 000 €, nerozpočtované príjmy 500 €.      Dotácia zo 

ŠR na vzdelávacie poukazy 9.600 €. V priebehu roka 2020 došlo viacerým úpravám rozpočtu. 

Celkový rozpočet po úpravách bol 283.151,32 € .  

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 2020 bolo v čiastke 264.357,46  € . V roku 2020 sme   splnili  

vlastné príjmy len  na 83,01% v sume 22.827,89€ z dôvodu pandémie Covid 19.  

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

zabezpečenie predmetových olympiád v sume  4.790,81 €., ktoré boli účtované na základe 

refundácie. Dotácia na záujmovú činnosť bola poskytnutá  z 12 obcí v čiastke 1.845,96€.  Pre 

pandémiu COVID 19 bola záujmová činnosť obmedzená a teda aj dotácia z obcí nedosahovala 

úroveň z predchádzajúcich rokov. Niektoré obce vyplatili príspevok na činnosť za celý rok, ale 

keďže činnosť krúžkov bola zrušená, finančné prostriedky boli obciam vrátené v čiastke 

1.425,76 €.  Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy sme využili  na nákup materiálu pre 

záujmové útvary a preplatenie faktúr či už za prenájom, prepravu, energií, nákup 

dezinfekčných prostriedkov. 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 9.064 €. Nevyčerpané finančné prostriedky 4.200 € sme previedli na účet mesta a tieto 

nám boli  následne vrátené v roku 2021, ktoré sme do konca marca vyčerpali na zaplatenie 

faktúr za prenájmy a energie telocviční. 

        

Finančné prostriedky  za rok  2020 boli čerpané nasledovne : 

 

610 Mzdy                                           141 357,88 €    

      620 Odvody ZP, SP                              56 060,48 € 

      630 Tovary a služby                             66 867,10€ 
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 630 Olympiády      4 790,81 € 

630 Vzdelávacie poukazy                     14 313,00 € 

640 Transfery /PN/           72,00 € 

Príjmy vlastné 

- príjmy z prenájmu       564,97€ 

- príjmy ZÚ  13 266,45€ 

- príjmy z dobropisov        95,47 € 

- príjmy PT                                              8 518,00 € 

- príjmy DÚ     383,00 €  

 

     Správu vypracovala: Danka Onofrejová 

    ekonomické oddelenie 

 

 

 

 

    Konštatujeme,  že úlohy stanovené Celoročným plánom činnosti ABC CVČ  na školský rok 

2020/2021 neboli splnené   z dôvodu  prerušenia prevádzky   školských zariadení – CVČ  kvôli 

pandémii COVID-19. Nemohli sme pokračovať v činnosti  ZÚ a realizácii podujatí.  Tento stav 

trval do od 12.10.2020  do 24.5.2021. 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. Hľadať možnosti 

ako pracovať s deťmi v období pandémie, ak MŠVVaŠ vôbec  dovolí  realizovať voľnočasové 

aktivity pre deti a mládež.  

 

 

 

Spracovala (okrem letnej činnosti) : Mgr. Elena Šimčíková (riaditeľka  CVČ do 30.6.2021) 

Spracovala (letnú činnosť):  Mgr. Eva Labudová ( riaditeľka  CVČ od 1.7.2021) 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Eva Labudová                                                                                                                            

                             riaditeľka CVČ  

 

  V Prešove, 3.9.2021 
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