
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice  

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za školský rok 2019/2020 

 

          Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 

metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času 

vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

1. Základné údaje – kontakty : 

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času 

Adresa školského zariadenia : Orgovánová 5, 040 01 Košice 

Telefón : 0556411411    email : cvc@cvckosice.sk 

Elokované pracoviská:  EP Charkovská 1 

 EP Juhoslovanská 2 

 EP Kórejská 1 

 EP Nižná úvrať 26 

 EP Popradská 86 

 EP Starozagorská  8 

Externé pracoviská: plavárne, gymnastická telocvičňa, telocvične, ihriská... 

Webová stránka školského zariadenia :  www.cvckosice.sk 

Zriaďovateľ školského zariadenia:  Mesto Košice 



Vedenie školského zariadenia: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr.Denisa Drimáková +421917484862 drimakova@cvckosice.sk 

ZRŠ pre PČ Mgr. Lucia Lyková +421917484862 lykova@cvckosice.sk 

ZRŠ pre EP Ing. Jaroslava Kastelovičová +421911389189 kastelovicova@cvckosice.sk 

ZRŠ pre ZÚ RNDr. Helena Labovská +421911873169 labovska@cvckosice.sk 

Koordinátor 

EP Popradská 

86 

Ľudmila Mrázová 

 

+421918807163 mrazova@cvckosice.sk 

koordinátor 

EP 

Charkovská 1 

Mgr. Nikola Mikolajová 

 

+421915914625 mikolajova@cvckosice.sk 

koordinátor 

EP 

Juhoslovanská 

2 

Mgr.Miriam Bérešová 

Od 1.6.2020 Ing.E.Jenčušová 

+421917433018 

 

 

beresova@cvckosice.sk 

jencusova@cvckosice.ssk 

koordinátor 

EP Kórejská 1 

Mgr.Jana Ferenc, Kórejská 1 

Od 1.3.2020 RNDr. Jana 

Drábiková 

+421918683816 ferenc@cvckosice.sk 

drabikova@cvckosice.sk 

Koordinátor 

Orgovánová 5 

Mgr. Pavol Novotný 

 

+421918683819 novotny@cvckosice.sk 

Koordinátor 

Starozagorská 

8 

Mgr. ÁgnesHornyák 

 

+421918683815 hornyak@cvckosice.sk 

Koordinátor 

Nižná úvrať 

26 

RNDr. Marián Labovský 

 

+421905344472 labovsky@cvckosice.sk 

Ekonómka Ing.Ingrid Novotná +421918621359 novotna@cvckosice.sk 

Hospodárka  Ing. Martina Schreiberová +421917823920 schreiberova@cvckosice.sk 

 

 

 

 

mailto:beresova@cvckosice.sk
mailto:ferenc@cvckosice.sk


Údaje o Rade školského zariadenia :  

 

Poradné orgány školského zariadenia:  

 

P. č.  

 

Názov záujmovej oblasti 

 

garant 

1. SPOLOČENSKO VEDNÁ Ing. Eva Jenčušová 

2. PRÍRODOVEDNO ENVIROMENTÁLNA RNDr. Jana Drábiková 

3. PRACOVNO TECHNICKÁ Mgr. Pavol Novotný 

4. ESTETICKO KULTÚRNA Miroslava Balušeskulová 

5. TELESNÁ A ŠPORTOVÁ Andrea Tilková 

6. PRÁCA S MLÁDEŽOU RNDr. Marián Labovský 

7. PRÁCA S HANDICAPOVANÝMI DEŤMI 

A MLÁDEŽOU  

Mgr. Janka Štefániková 

 

 

 

Rada školy: 

 

Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Pavol Novotný/pedagogický zamestnanec 

Členovia Rady školského zariadenia za:  

pedagogických zamestnancov Ing. Eva Jenčušová 

ostatní zamestnanci školy Ing. Darina Bištová 

zástupcovia rodičov Diana Csizmárová 

 Ing. Danka Ihnátová 

 Beáta Koľová 

 Radoslav Tomčo 

zástupcovia zriaďovateľa Bc.Martin Seman 

 Ing. Adrián Weiszer 

 Mgr. Marcel Vrchota 

 Mgr. Beáta Lopušniaková 



2. Štatistické údaje o školskom zariadení k  31. 8. 2020 : 

Pravidelná záujmová činnosť  

2.1 Celkový počet detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ v záujmových útvaroch:  

Pracovisko CVČ 
Počet detí 

do 5 rokov 

Počet detí od 5 do 15 

rokov Počet detí     

od 15 do 

18 rokov 

Počet 

dospelých     

od 18 

rokov 

Trvalý pobyt 
v meste 

Košice 

Trvalý pobyt 
mimo mesta 

Košice 

Orgovánová 5 74 553 112 8 747 

EP Popradská 86 32 276 98 2 408 

EP Kórejská 1 0 11 2 0 13 

EP Juhoslovanská 2 42 278 51 0 371 

EP Charkovská 1 27 125 82 0 234 

EP Starozagorská 8 23 125 75 0 223 

EP Nižná úvrať 26 0 12 0 0 12 

Externé pracovisko na ZŠ  0 2126 882 9 3017 

Externé pracovisko na MŠ 96 279 91 0 466 

Externé pracovisko mimo MŠ, ZŠ 93 314 122 4 533 

Spolu 387 4099 1515 23 6024 
 

Činnosť záujmových útvarov: 

Zameranie ZÚ 

Počet 

záujmových 

útvarov 
členov stretnutí hodín 

Spoločensko-vedná oblasť 63 815 1605 3300 

Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť 
10 94 250 500 

Pracovno-technická oblasť 34 287 860 1800 

Esteticko-kultúrna oblasť 133 1717 3430 6860 

Telesná a športová oblasť 208 3093 5250 10500 

Práca s handicapovanými deťmi a 

mládežou 
3 18 81 178 

Spolu                                                  451 6024 11476 23138 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad počtu záujmových útvarov podľa pracovísk  

CVČ 

Počet 

záujmových 

útvarov 

Počet členov 

záujmových 

útvarov 

Počet 

stretnutí 

Počet 

hodín 

Orgovánová 5 57 533 1574 3247 

EP Popradská 86 40 394 1370 2576 

EP Juhoslovanská 2 32 481 670 1591 

EP Kórejská 1 2 15 50 100 

EP  Charkovská 1 22 237 550 1100 

EP Starozagorská 8 28 222 700 1400 

EP Nižná úvrať 26 2 12 50 100 

Externé pracovisko na ZŠ 197 2935 4925 9850 

Externé pracovisko na MŠ 47 657 987 1974 

Externé pracovisko mimo MŠ, ZŠ  24 538 600 1200 

Spolu 451 6024 11476 23138 

 

Medzi najväčšie úspechy našich členov záujmových útvarov v šk. roku 2019/2020  patria: 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ 

Vodná turistika – Fresh školská športová liga 

1. miesto K1    Michal Vodička 

2. miesto C2    Marcel Šimčák, František Němec 

1. miesto C2     mix Kristína Kočišová, Ema Kočišová 

3. miesto C2    Michal Vodička, Veronika Vodičková 

 

Streľba – Mestská strelecká liga 1. kolo 

2. miesto starší žiaci - dievčatá  Eva Gregová 

3. miesto starší žiaci - dievčatá  Viola Vaitovičová 

1. miesto starší žiaci - chlapci  Martin Regenda 

2. miesto starší žiaci - chlapci  Tadeáš Kaduk 

2. miesto mladší žiaci - dievčatá Sára Sofia Semančová 

1. miesto mladší žiaci - chlapci  Oliver Demeš 

2. miesto mladší žiaci - chlapci  Maroš Papcún 

3. miesto mladší žiaci - chlapci  SimonŠimčák 

1. miesto najmladší žiaci a žiačky Tomáš Kmeťko  

2. miesto najmladší žiaci a žiačky Ondrej Grega 

 

Streľba – Mestská strelecká liga 2. kolo 

1. miesto starší žiaci - dievčatá Eva Gregová 

3. miesto starší žiaci - dievčatá ViolaVaitovičová 

1. miesto starší žiaci - chlapci Juraj Steiner 

2. miesto starší žiaci - chlapci Daniel Kolcun 

3. miesto starší žiaci - chlapci Tadeáš Kaduk 

2. miesto mladší žiaci - dievčatá Sára Sofia Semančová 

3. miesto mladší žiaci - dievčatá Barbora Šofranková 

1. miesto mladší žiaci - chlapci SimonŠimčák 



2. miesto mladší žiaci - chlapci Tomáš Čonka 

3. miesto mladší žiaci - chlapci Oliver Demeš 

1. miesto najmladší žiaci a žiačky Ondrej Grega 

2. miesto najmladší žiaci a žiačky Tomáš Kmeťko  

 

Streľba – Mestská strelecká liga 3. kolo 

1. miesto starší žiaci - dievčatá Eva Gregová 

3. miesto starší žiaci - dievčatá Viola Vaitovičová 

1. miesto starší žiaci - chlapci Samuel Kopanica 

2. miesto starší žiaci - chlapci Tadeáš Kaduk 

2. miesto mladší žiaci - dievčatá Barbora Šofranková 

3. miesto mladší žiaci - dievčatá Sára Sofia Semančová 

2. miesto mladší žiaci - chlapci SimonŠimčák 

3. miesto mladší žiaci - chlapci Lukáš Mlýnek 

1. miesto najmladší žiaci a žiačky Ondrej Grega 

2. miesto najmladší žiaci a žiačky Tomáš Kmeťko  

 

Šach – Košická žiacka liga v šachu  

2. miesto C14 chlapci nar. 2006 a mladší  Lukáš Burdza 

3. miesto C08 chlapci nar. 2012 a mladší  Damián Maričák 

 

 

ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ 

 

Detská filmová spoločnosť – súťaž CINEAMA  

- postup do celoslovenského kola súťaže CINEAMA s animovaným filmom Džungľa 

 

Výtvarné umenie – celomestská súťaž Koláže rozprávajú 

1. miesto      I.  kategória    Nikolas Kiss 

3. miesto     I.  kategória    Alžbeta Fandáková 

špeciálna cena riaditeľky CVČ II. kategória    Katarína Lenártová 

2. miesto     II. kategória    Tatiana Zubriková 

 

Výtvarné umenie –okresné kolo celoslovenskej súťažeVesmír očami detí 

2. miesto     I.kategória    Nikolas Kiss 

2. miesto     II. kategória    Ella Némethová 

postup do celoslovenského kola II. kategória    Tamara Dobríková  

1. miesto     III. kategória    Jarmila Semanová  

 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

 

Plastikový modelár – Súťaž plastikových modelárov 

1. miesto Žiaci bojová technika 1/48 a väčšia Matúš Zajac 

2. miesto Žiaci bojová technika 1/48 a väčšia Štefan Pribula 

2. miesto Žiaci, lietadlá vrtuľové,1/72 a menšie Samuel Chihada 

1. miesto Žiaci, lietadlá prúdové,1/72 a menšie Samuel Chihada 

2. miesto Žiaci, lietadlá prúdové,1/48 a väčšie Samuel Chihada 



1. miesto Žiaci, bojová technika, 1/72 a menšia Samuel Chihada 

2. miesto Juniori, bojová technika kolesová Branislav Benčo 

1. miesto Juniori, bojová technika pásová Samuel Čuraj 

2. miesto Vrtuľníky Samuel Čuraj 

2. miesto Juniori lietadlá Juraj Bubán 

1. miesto Juniori, bojová technika kolesová Samuel Brna 

3. miesto Juniori, bojová technika pásová Samuel Brna 

3. miesto Juniori, lietadlá Samuel Brna 

3. miesto Juniori, bojová technika kolesová Daniel Písečný 

ocenený 

model Juniori, bojová technika pásová Daniel Písečný 

ocenený 

model Ostatné Daniel Písečný 

Plastikový modelár – súťaž Biely albatros 

3. miesto A2, lietadlá prúdové Jozef Pavlík 

1.miesto A3, bojová technika Michal Jakub 

2. miesto A3, bojová technika Tobias Mráz 

1. miesto A4, bojová technika Matúš Zajac 

2. miesto A4, bojová technika Štefan Pribula 

3. miesto A4, bojová technika Matej Ivančo 

3. miesto A6, lietadlá a vrtuľníky Samuel Čuraj 

2. miesto A6, lietadlá a vrtuľníky Samuel Brna 

1. miesto A7, juniori, bojová technika Samuel Čuraj 

2. miesto A7, juniori, bojová technika Branislav Benčo 

3. miesto A7, juniori, bojová technika Juraj Bubán 

1. miesto A8, juniori, ostatné bez rozdielu Branislav Benčo 

2. miesto C4, seniori, bojová technika Pavol Novotný 

 

Plastikový modelár – súťaž Plastik model 2019 

2. miesto  A7, žiaci     Ján Javor 

2. miesto  A9, žiaci     Jozef Pavlík 

2. miesto  B7, žiaci     Matej Ivančo 

3. miesto  B7, žiaci     Michal Jakub 

1. miesto  B8, žiaci     Eduard Dudič 

2. miesto  B8, žiaci     Matúš Zajac 

3. miesto  B8, žiaci     Michal Jakub 

1. miesto  B9, žiaci     Tobias Mráz 

1. miesto  B10, žiaci     Dávid Petrík 

2. miesto  B10, žiaci     Matej Bača 

3. miesto  B10, žiaci     Štefan Pribula 

2. miesto  AMZ, žiaci     Michal Čech 

3. miesto  AMZ, žiaci     Tobias Mráz 

1. miesto  A5, A6, juniori    Samuel Brna 

1. miesto  B5, juniori     Branislav Benčo 

2. miesto  B5, juniori     Daniel Písečný 

1. miesto  B6, juniori     Samuel Čuraj 

2. miesto  B6, juniori     Branislav Benčo 

1. miesto  B3, seniori     Pavol Novotný 



Plastikový modelár – RS Modelfest Slovakia open 

2. miesto Z2, žiaci Tobias Mráz 

2. miesto Z3, žiaci Michal Jakub 

1. miesto J3, juniori Samuel Čuraj 

1. miesto J4, juniori Samuel Čuraj 

2. miesto J5, juniori Samuel Čuraj 

1. miesto J5, juniori Branislav Benčo 

2. miesto J4, juniori Matúš Zajac 

2. miesto J4, juniori Daniel Písečný 

2. miesto špeciálna kategória Štefan Pribula 

 

 

Iná záujmová činnosť  
 

Príležitostná záujmová činnosť:       

• celkový počet predmetových olympiád a postupových súťaží vyhlasovaných MŠVV a Š SR: 

10 x 4 okresy, 1135 detí   

• celkový počet športových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR:   

20 súťaží v 4 športoch za 4 okresy, 833 detí  

•  celkový počet iných športových súťaží – Fresh školská športová liga:    

24 súťaží v 7 športoch, 1207 detí  

• celkový počet ďalších súťaží vyhlasovaných CVČ resp. inými subjektmi: 29 súťaží, 3143 

detí  

• ďalšie príležitostné podujatia: 

- jednorazové podujatia:   61 podujatí,  2488 zúčastnených 

- narodeninové oslavy:   31 podujatí,  305 detí 

- prezentácia na verejnosti:  7 podujatí,  2884 zúčastnených  

- výlety:     5 podujatí,  187 detí  

- akcie s členmi ZÚ:   60 podujatí, 1165 detí 

- programy v planetáriu:  116 podujatí, 3092 zúčastnených  

 

Prázdninová činnosť (vrátane leta 2020): 

-   celkový počet táborov, z toho letných:  19 letných prímestských táborov (631 detí) 

-   celkový počet iných prázdninových aktivít: 24 x planetárium 

- 15 x prázdninové kluby, 162 účastníkov 

- 4 x prázdninová stolnotenisová liga,31 detí 

     

Záujmové kluby pre mládež: 

-  celkový počet klubov pre deti, mládež a dospelých:   32 klubov 

-   celkový počet členov v kluboch za šk. rok 2019/2020:  423 členov 

 

KEMP (Košický mládežnícky parlament) –mal v tomto školskom roku 27 členov z toho 

aktívnych na konci ostalo 20. Po generačnej výmene na konci minulého školského roka pracoval 

na obnovení členskej základne. Zo zostávajúcich piatich členov sa momentálne členská základňa 

rozšírila na dvadsať.Členovia KEMP-u pod vedením Mariána Labovského, Petra Ševcova, Miriam 

Berešovej a Dominiky Karnajovej pracovali na tvorbe projektov –Zazelenaj, Homelessismore, 



Ľudomil, Bee or not to bee, na príprave a realizácii workshopov a besied pre mladých ľudí 

v spolupráci s partnerskými organizáciami. Činnosť prebiehala prevažne v priestoroch klubovne 

na EP Nižná Úvrať 26.Členovia KEMP-u zrealizovali workshopy v rámci projektu Let youthbe 

v medzinárodnej spolupráci a v rámci spomínaných projektov (beseda – Búranie predsudkov, 

Sadenie lipy, Beseda o včelách, Zbierka oblečenia pre bezdomovcov 2x, Pečenie medovníkov, 

Zakoreňovanie semien, Postav úľ, koncert mládežníckej hudobnej skupiny, Naštartuj to – tvorba 

startupov). 

DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  –v našom centre pracuje na vysokej úrovni, 

o čom svedčí aj veľmi úzka spolupráca s Národnou kanceláriou. Členská základňa sa oproti 

minulému šk. roku zvýšila na počet 64 členov aj na základe spolupráce s Gymnáziom Poštová. 

Naše centrum DofE patrí medzi najaktívnejšie na Slovensku. 

Na pracovisku Nižná Úvrať 26 organizujeme školenia účastníkov, vedúcich, školiteľov 

a hodnotiteľov v úzkej spolupráci s Národnou kanceláriou DofE. Spolupracujeme aj 

s organizáciou Mokosha, Gymnázium Opatovská a so skautskými organizáciami. 

Naša organizácia má aktívnych štyroch pracovníkov v oblasti DofE –Mariána Labovského, 

Helenu Labovskú, Petra Ševcova, Pavla Novotného a troch externých pracovníkov z Gymnázia 

Poštová. 

 

Metodicko-poradenská činnosť: 

• počet podujatí pre dospelých organizované inými subjektmi27 podujatí, 3112 účastníkov  

• počet realizovaných projektov 4 projekty, 150 účastníkov  

 

Prehľad najvýznamnejších podujatí CVČ 

V školskom roku 2019/2020 sa centrum voľného času malo možnosť odprezentovať na Hlavnej 

ulici v rámci programu Košické rozprávkové Vianoce, kde sa predstavilo s pásmom tanečných, 

speváckych a hudobných vystúpení. Medzi ďalšie popredné verejné prezentačné podujatia patril i 

Deň otvorených dverí DPMK, Európsky týždeň mobility, Vianoce na Terase, Vianoce na KVP, 

Vianoce na Jazere. 

Veľký úspech zo strany verejnosti zaznamenali aj soboty v CVČ – Čas duchov a strašidiel, 

Jabĺčkový deň rodiny, Mikuláš, Fašiangová sobota. Centrum voľného času už roky organizuje 

okresné kolá športových súťaží, predmetových olympiád a súťaží, Fresh školskú športovú ligu či 

celoročný projekt Škola plná talentov – Superškola, čo sa teší veľkému záujmu zo strany škôl 

a školských zariadení. 

Názov činnosti Počet zúčastnených 

detí, mládeže a 

dospelých 

Fresh školská športová liga v spolupráci s OŠ MMK  (24) 1207 

Predmetové olympiády, postupové súťaže (10) 1135 

Školský šport (20) 833 

Život a peniaze (vzdelávací program – finančná gramotnosť – 148x) 2874 



Súťaže s rôznym zameraním (29) 3143 

Jednorazové podujatia rozličného zamerania (61) 2488 

Prezentácia CVČ na verejnosti (7) 2884 

3. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia: 
A) pracovný pomer 

pracovný 

pomer 

fyzický počet 

pedagogických zamestnancov 

prepočítaný počet 

pedagogických zamestnancov 

TPP 24 23,5 

DPP 6 5,5 

znížený úväzok 2 1 

ZPS 1 1 

civilná služba 0 0 

na dohodu 205 205 

B) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 0 30 30 

 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 

4 4 

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:  

spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0 

špecial. inovačné štúdium 0 0 

špecial. kvalifik. štúdium 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

C) funkčné vzdelávanie riadiacich zamestnancov: 

Štúdium 

PVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ 12/2019 x x x x x 

ZRŠ 2/2018 x x x x x 

ZRŠ 4/2018 x x x x x 



ZRŠ x x áno x x x 

      D) Údaje o nepedagogických zamestnancoch školského zariadenia 

  

počet 

fyzický 

 

počet 

prepočítaný 

 

prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 

prac. pomer 

ukončený k .... 

vedúca ekonomicko 

hospodárskeho úseku 

1 1 TPP  

PaM 1 1 TPP  

hospodárka 1 1 TPP  

účtovníčka 1 1 TPP  

referent skladu a majetku 1 1 TPP  

pokladník 1 1 TPP  

vrátnik 6 6 TPP  

Údržbár 5 5 TPP  

Asistentka riaditeľa 1 1 TPP  

upratovačka 10 9,53 TPP  

odborný administratívny zam. 2 1,5 TPP  

referent správy budov 1 1 TPP  

     

Spolu: 31 30,03   

 

4. Údaje o profesijnom raste pedagogických zamestnancov  

Adaptačné vzdelávanie : 4 (traja zatiaľ absolvovali Sarková, Mihaliková, Ševcov nestihli 

ukončiť Gabošová a Kužmová) 

Ukončenie funkčného vzdelávania - Drimáková 

Astrofilm prednáška a konferencia pre planetária a astronómov – Kaňuk 

Muzikoterapia – Hornyák, Bérešová, Karnajová 

Zdravý životný štýl – Hornyák 

Nové trendy v práci s mládežou – Labovský 

Rozbehni si firmu Academy – Bérešová, Karnajová 

MeetUpDay – Labovská, Ševcov, Labovský 

Stretnutie pracovníkov s mládežou – Labovský 

Príprava stratégie práce s mládežou – Drimáková, Labovský 

Nástrahy Internetu – Štefániková, Krenická, Jurenová, Kočanová, Hornyák, Mihaliková 

Školenie vedúcich programu DofE a hodnotiteľov dobr. Expedícií DofE – P.Ševcov 

Umenie ornamentu – Mrázová 



Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu – Labovská, Drimáková, 

Kastelovičová, Lyková 

Jumping inštruktor – basic + I.st - Mikolajová 

 

5. Mimoriadna situácia v školskom roku 2019/2020 

 
Od 13. marca 2020 do 15. júna 2020 prebiehala v CVČ výchovno-vzdelávacia činnosť 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu. Na základe zasadnutia krízového štábu mesta Košice zo dňa 7.3.2020 

vznikli viaceré opatrenia v súvislosti so snahou zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Jedným z nich 

bol aj zákaz organizovania kultúrno-spoločenských a športových aktivít, ktoré organizuje mesto 

Košice alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tento zákaz sa vzťahoval aj na 

Centrum voľného času, preto sme zrušili všetky plánové súťaže a podujatia na najbližšie dva 

týždne. Zrušenie akcií potvrdzovali pedagogickí zamestnanci mailom a telefonicky. Usmernenie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.3.2020 odporučilo dodržiavať 

všeobecné preventívne ochranné opatrenia, ktoré sme zverejnili na našich pracoviskách 

a odporučili sme členom záujmových útvarov, klubov a ich rodičov, aby zvážili účasť na činnosti 

v CVČ v prípade príznakov respiračných ochorení. Zároveň sme prijali tieto opatrenia: 

- koordinátori pracovísk informovali o uzneseniach aj nepedagogických zamestnancov na svojom 

pracovisku 

- každý vedúci záujmového útvaru preukázateľne odporučil zákonným zástupcom zvážiť účasť 

dieťaťa na ZÚ v prípade podozrenia na respiračné ochorenie (výnimkou boli turistické ZÚ a ZÚ 

na plavárňach – tie boli zrušené)  

- nákup dezinfekčných prostriedkov a antibakteriálnych gélov podľa možností dodávateľov 

všetkým zamestnancom 

- informovali sme všetkých zamestnancov o možnosti práce na doma, v prípade návštevy 

zahraničia za posledné obdobie a tehotenstva 

Následne na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Košice bola prevádzka CVČ od 13.3. do 

16.3.2020 prerušená. Dňa 12.3.2020 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o 

podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na 

základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na 

jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 

školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového 

štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 

do 29. marca 2020 vrátane. Pedagogický zamestnanci CVČ tak zo dňa na deň ostali doma 

a zoznamovali sa s novými formami prácen a základe rozhodnutia o nariadení  výkonu práce 

z domácnosti, v súlade s § 250b odsek 2 zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce). Počas obdobia 

práce na doma sa venovali samoštúdiu, online formám stretávania sa deťmi a kolegami. Vznikli 

nové projekty ako Balkónová astronómia, Koroňák, videonávody na Lego filmy, šachové 

a strelecké úlohy  a hlavolamy. Naučili sa zúčastňovať online porád cez Microsoft Teams, rôznych 

webinárov a vzdelávaní. Zapojili sme sa do projektu PE LESSONS – najväčšej hodiny cvičenia 

na svete. Pomáhali sme pri balení balíčkov pre seniorov v našom meste, pracovali v call centre 

mesta a boli pripravení pomáhať s výukou detí v rodinách záchranárov. Vedenie zasadalo 

týždenne online, nakoľko bolo nutné pripravovať rozpis pracovníkov na technicko-hospodárskom 

úseku, aby boli dodržané hygienické opatrenia, bolo nutné dezinfikovať priestory raz v týždni 

a poliať kvety. V prípade záujmu kolegov o zveľadenie priestorov, upratanie kabinetov, výsadby 

kvetov, úpravu učebne a podobne Viacerí túto možnosť využili a zveľadili si svoje pracovisko.  



Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020ostalo CVČ mimo prevádzky do odvolania. 

Pristúpili sme k v informovaniu našich členov a výzve o prerušení platieb zápisného za záujmové 

útvary všetkých členov a ich zákonných zástupcov do odvolania. Čiastočná úhrada nákladov 

spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou za mesiac marec 2020 bola vrátená všetkým, ktorí 

o to požiadali vyplnenou a podpísanou žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov zaslanou na 

cvc@cvckosice.sk alebo poštou či vhodením do poštovej schránky na Orgovánovej 5 alebo EP 

Popradská 86. Agenda v rámci tohto rozhodnutia bola náročná, keďže o vrátenie požiadalo takmer 

1500 rodičov. Prácu doma sme evidovali pravidelne s povinnosťou aktualizácie raz týždenne v 

zdieľaných tabuľkách t.z.každý vedúci mohol skontrolovať prácu svojich kolegov.Od 1.6.2020 

smevzhľadom k uvoľnovaniu opatrení v našej krajine zrušili rozhodnutie o nariadení výkonu práce 

z domácnosti. S dodržiavaním hygienických opatrení a používaním ochranných pomôcok sme sa 

k skupinách pustili do upratovania a maľovania jednotlivých pracovísk. Do prevádzky sme CVČ 

spustili na základe rozhodnutia dňa 15.6.2020. Nasledovala príprava letnej činnosti a vyhodnotenie 

súťaží a odovzdávanie cien za súťaže, ktoré prebehli do marca 2020. 

6. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 

Názov podujatia Počet detí, mládeže a dospelých 

Európsky týždeň mobility 420 

DOD DPMK 500 

zbierka Hodina deťom 200 

Vianoce na Terase 450 

Košické rozprávkové Vianoce 850 

Vianoce na Jazere 159 

Vianoce na KVP 305 

Európsky týždeň mobility 420 

DOD DPMK 500 

zbierka Hodina deťom 200 

Vianoce na Terase 450 

Košické rozprávkové Vianoce 850 

7. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie 

a stručná charakteristika: 

Zamykanie vody Hornádu – úspešný projekt pre nadšených vodákov z Fondu zdravia mesta 

Košice 2019 bol zrealizovaný na Lodenici CVČ v septembri 2019 

V zdravom tele zdravý duch – projekt z Fondu zdravia mesta Košice zameraný na pohyb 

v prírode  bol realizovaný v lesoparku Furča v októbri 2019. 

V rámci projektového zámeru práce s mládežou sme z poverenie mesta Košice vo februári 2020 

zrealizovali lyžiarsky pobytový kurz pre deti z Miškovca v Slovenskom Raji. Projekt sa stáva 

tradičným už druhý rok a má u našich južných susedov veľký úspech. 

mailto:cvc@cvckosice.sk


Naše mesto -– Nadácia Pontis – krajšie CVČ – zapojené 4 pracoviská / maľovanie brán a 

betónových stien, úprava okolia, maľovanie plota, úprava črepníkov, parapetov a stoličiek, projekt 

preložený z jari na september 2020. 

8. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom zariadení 

v školskom roku 2019/2020: 

V školskom roku v CVČ boli vykonané dve kontroly z Inšpektorátu práce zamerané na 

nelegálnu prácu – protokoly o výsledku kontroly tvoria prílohu správy. 

9.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školského zariadenia: 

CVČ pracuje v špecifických podmienkach, určených na mimoškolskú činnosť. Pre športové 

aktivity má k dispozícií 2 telocvične, ale záujem verejnosti o športové záujmové vzdelávanie si 

vyžaduje aj prenájom ďalších špecifických športovísk: plavárne, gymnastická telocvičňa,... 

Záujmové útvary esteticko-kultúrnej oblasti sú realizované v špeciálnych učebniach (divadelná 

sála, pódium, planetárium, hvezdáreň), pre tanečné záujmové útvary prispôsobujeme klasické 

miestnosti doplnením veľkých zrkadiel. V objekte Nižná Úvrať je priestor na ubytovanie, ale 

v súčasnosti stále prebieha administratívna zmena účelu budovy, nakoľko tento objekt bol 

pôvodne administratívnou budovou. Okrem priestorov– elokovaných pracovísk má CVČ 

k dispozícii aj Lodenicu, kde prebiehajú vodácke záujmové útvary a ekologické aktivity a záhradu 

s chatou Natašou, ktorú nevyužívame iba udržiavame vzhľadom na chýbajúcu vodu a elektrinu, 

ktoré sú pri činnosti s deťmi potrebné. Priestorovo budovy vyhovujú našim potrebám, ale sú 

vekom opotrebované a potrebovali by rekonštrukciu - výmena okien, oprava striech, modernizácia 

divadelnej sály, vzduchotechnika. Vzhľadom na náročnosť udržiavania budov pravidelne žiadame 

o  pomoc pri riešení havarijných situácii a podnetov od nájomcov. 
 

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

školského zariadenia: 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa  

 

Príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i. 

 

1. – 8. mesiac 2019 

 

9. – 12. mesiac2019 

 

1. – 6. mesiac 2020 

 

Rok 2019 

 

1. – 6. mesiac 2020 

909 305 577 420 842 858 326 735 104 368 

   

 V dôsledku mimoriadnej situácie od 12.3.2020 boli príspevky od rodičov a i. oproti 

rovnakému obdobiu minulého roka o 87 657 € nižšie. Finančné príspevky od zriaďovateľa v 

mesiaci máj 2020 vo výške 80% schváleného rozpočtu. 

 



Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných 

zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:  

 

Spolu: 

prevádzkové náklady spojené  

s činnosťou školského zariadenia 

materiálne vybavenie 

potrebné pre školské zariadenie 

Iné: iné fin. prostr. získané 

podľa osobitných predpisov 

 

9. – 12. 

mesiac2019 

 

1. – 6. mesiac2020 

 

9. – 12. 

mesiac2019 

 

1. – 6. mesiac2020 

 

9. – 12. 

mesiac2019 

 

1. – 6. mesiac2020 

262 383 175 603 51 934 12 400 44 211 67 526 

11. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školského 

zariadenia  

V rámci koncepcie rozvoja CVČ určenej v roku 2019 sme pracovali na zvýšení kvalifikácie 

vedúcich zamestnancov CVČ využitím ponúk na školenia ale aj samotným odovzdávaním 

skúseností a postrehov. Pravidelné monitorovanie postrehov a hodnotenie aktuálnych problémov 

v CVČ sme previedli otázkami na zamestnancov a pravidelne vnímame postrehy verejnosti.  

Plán modernizácie a opráv spravovaných budov sa nám podarilo vypracovať a začali sme prácami 

podľa harmonogramu na pracoviskách Orgovánová (oprava vstupného schodiska a terasy, 

výmena sedenia na recepcii, výmena podlahovej krytiny na chodbách, vymaľovanie stien 

a zárubní na chodbách, obnova keramickej dielne a maľovanie miestnosti na cvičenie (č.11). Na 

pracovisku Juhoslovanská sme opravili nedostatky na omietkach v kanceláriách a učebniach, 

v tanečnej miestnosti nainštalovali žalúzie, vymaľovali sme chodbu, opravili sa svetlá a elektrické 

zapojenia pri telocvični a v šatniach.. Na pracovisku Charkovská sme úspešne ukončili VO na 

opravu strechy, vymaľovali všetky vstupné priestory. Na Lodenici sme vymaľovali a upravili 

priestory, vypratali sklad a nepotrebné veci. Zakúpili sme 7 miestny raft s príslušenstvom.  Na 

pracovisku Starozagorská nám pribudla nová keramická pec, prebehla hygienická dezinfekcia 

a generálne upratovanie a umývanie okien. vymaľované kancelárie. Na Kórejskej sme 

vymaľovali a upravili ateliér a kancelárie. Na pracovisku Popradská sme pripravili sedenie pre 

rodičov v časti pri planetáriu, vypratali sme toalety pri hospodárskej chodbe a odovzdali do 

užívania firme Nova Training s.r.o. (hygienické a epidemiologické opatrenie kvôli pohybu iných 

osôb po budove), vymaľovali sme zábradlia na schodiskách v budove, kryty na radiátory, šatňu 

vo vstupnej hale a vstup do budovy. Kvetinová záhrada pred budovou a vysadené kvety na terase 

dostali nový šat. Došlo aj k výmene kobercov a vymaľovaniu horných kancelárskych priestorov. 

Staré koberce sme odniesli do útulku. Bola obnovená aj stena určená na ďakovné listy. Na väčšine 



pracovísk sme dali opraviť elektrické vedenie a problematické zapojenie. Na všetkých 

pracoviskách prebehlo vyraďovanie majetku. 

Pracujeme na zlepšovaní medziľudských vzťahov na pracovisku neformálnymi stretnutiami 

a oceňujeme zamestnancov v zmysle 553/2003 Z.z. podľa možností. Úlohy vyplývajúce 

z koncepčného zámeru sa podarilo čiastočne splniť a v nasledujúcom školskom roku budeme 

pracovať na ďalších. 

SILNÉ STRÁNKY  

✓ flexibilita a zanietenie zamestnancov 

✓ stála klientela 

✓ kvalitná organizácia a vysoká návštevnosť príležitostných činností  

✓ ponuka aktivít pre všetky vekové kategórie 

✓ dobré meno organizácie na verejnosti  

✓ úzka a dlhoročná spolupráca so samosprávou  

✓ vlastné planetárium a hvezdáreň, divadelná sála 

SLABÉ STRÁNKY  

✓ nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy v budove EP Popradská 86  

✓ množstvo budov, nájomcov a vysoké zaťaženie ekonomicko-hospodárskeho oddelenia 

✓ zlý technický stav budov bývalých základných škôl v správe CVČ a časté havárie,          

     vyžadujúce urgentné riešenia 

✓ chýbajúca modernizácia priestorov –digitalizácia planetária, nefunkčné sedadlá v divadelnej sále, staré okná 

✓ absencia vybavenia pre bezbariérový prístup handicapovaných  

PRÍLEŽITOSTI  

✓ získavanie sponzorov  

✓ rozvoj podnikateľskej činnosti – kurzy pre dospelých  

✓ získanie finančných prostriedkov a skúseností z projektov  

✓ rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi  

✓ rozšírenie ponuky o nové atraktívne záujmové útvary – získanie nových členov  

✓ možnosť využívania ubytovacieho zariadenia pre mládež 

✓ možnosť akreditácie nových vzdelávacích programov 

RIZIKÁ  

✓ poloha a horšia dostupnosť niektorých elokovaných pracovísk  

✓ predpísaná miera výchovnej činnosti a vysoká zaťaženosť  pedagogických zamestnancov  

✓ nízka motivácia zamestnancov  

 

 



12.  Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

Rodičia v prípade záujmu prostredníctvom vychovávateľov získavajú informácie o 

činnosti dieťaťa v niektorom zo záujmových útvarov. Podmienky a činnosť, ktoré ponúkame, 

zabezpečujú pre rodičov a ich deti uspokojenie, pozitívne využitie voľného času ale aj 

nadväzovanie nových spoločenských zážitkov. V CVČ pravidelne ponúkame priestor pre kluby, 

ktoré sú pre mládež a dospelých, čo sa stretáva s pozitívnym ohlasom. Veľmi nás teší spätná väzba 

rodičov spojená hlavne so spokojnosťou v oblasti prázdninovej činnosti a profesionálnym 

prístupom počas nich. CVČ má aj širokú spoluprácu so školami a organizáciami nielen v meste 

Košice, ale aj na Slovensku.  

 

13. Záver 

 Dobré výsledky a meno organizácie v povedomí verejnosti svedčia o podpore činnosti, 

ktorú cítime zo strany zriaďovateľa - Mesta Košice. Vďaka spolupráci s rodičmi, školami 

a organizáciami a samozrejme vďaka zodpovednosti hlboko zanietených a odborne erudovaných 

pedagógov a zamestnancov, ktorí sa neobávajú nových trendov, ale naopak, prijímajú ich ako 

výzvu, sme aj v tomto roku dosiahli dobré výsledky  vo všetkých oblastiach, na ktoré sa 

zameriavame vo svojej činnosti. Dôkazom sú aj ďakovné listy, ktoré zverejňujeme na našej 

webovej stránke. 

 Dobré výsledky z uplynulého obdobia nás zaväzujú k tomu, aby sme úroveň činnosti CVČ 

stále zlepšovali a prispôsobovali reálnym potrebám a očakávaniam zo strany detí a mládeže, 

rodičov, širokej verejnosti a samozrejme aj zo strany zriaďovateľa, všetkých, ktorým záleží na 

kvalitnom živote v našom meste. Určite nesmieme zabúdať na technický stav budov zverených do 

správy CVČ a riešenie problémov v nich. 

 

Dátum a čas prerokovania pedagogickou radou CVČ: 10.9.2020 

 

Dátum:  

 

  ................................................................. 

              Mgr. Denisa Drimáková              

                       riaditeľka CVČ 

Príloha 1, Protokol č.IKO-13-31-2.3/P-E24,25-20 

Príloha 2, Záznam č.IKO-50-35-2.3/Z-E24,25-20 


