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zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej 

činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a po skončení jej 

platnosti aj podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach, v nadväznosti na Sprievodcu školským rokom 2021/2022 MŠVVaŠ SR a v zmysle 

Organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Bystrica na školský rok 2021/2022 a ďalších rezortných predpisov ako aj vnútorných dokumentov 

CVČ.  

Na údaje uvedené v tejto správe mala dopad aj pandémia spôsobená ochorením COVID-19, kde 

činnosť CVČ sa neuskutočnila alebo bola počas školského roku 2021/2022 prevádzka CVČ 

mimoriadne prerušená na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

a rozhodnutí zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica v súlade s podmienkami pre okres Banská 

Bystrica v rámci COVID AUTOMAT-u“ nasledovne:  

 

*„V bordovej farbe okresu (25.10.2021 - 07.11.2021), CVČ mohlo byť v prevádzke v režime 

prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1).“  

*„V čiernej farbe okresu (08.11.2021 - 28.11.2021), CVČ mohlo byť v prevádzke v režime prezenčne 

individuálne, dištančne skupinovo.“  

*Na základe „Rozhodnutia číslo: 2021/21911:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 25.11.2021 s účinnosťou od 29. 

novembra 2021 do 9. januára 2022 bola mimoriadne prerušená prevádzka Centra voľného času, 

Havranské 9, Banská Bystrica a činnosti centra voľného času mohli byť zabezpečované len 

dištančnou formou.“ 

V období prerušenia zabezpečovalo CVČ výchovno-vzdelávaciu činnosť dištančnou formou pokiaľ to 

podmienky a technické možnosti  dovoľovali.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na voľno-časové aktivity pre deti a mládež a ich 

rodičov, ako aj pre obyvateľov mesta Banská Bystrica. Podieľa sa na rozvoji kompetencií detí 

a mládeže získaných v škole najmä prostredníctvom kultúrnych, spoločenských a športových 

činností. Poskytuje záujmovú činnosť pre deti, mládež a dospelých spravidla v oblastiach: jazykov, 

spoločenských vied, prírodných vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, 

turistiky a branných športov a ekologickej výchovy. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v súlade s 

Výchovným programom CVČ najmä prostredníctvom krúžkov, spravidla 1x týždenne v rozsahu 1 až 

3 hodín výchovno-vzdelávacej činnosti alebo formou podujatí v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 

ich zabezpečenie. 

 
 
 
 
 









krajské kolo „Čo vieš o hviezdach 2022“ 26.04.2022  

   I. kategória – mladší žiaci 

                         2.  miesto: Vivien Kubacká 

                         II. kategória – starší žiaci 

                         2.  miesto: Oliver Víglaský 

3. miesto: Michal Darida                        

   

celoslovenské kolo „Čo vieš o hviezdach 2022“ 14.06. a 15.06. 2022 

I. kategória – mladší žiaci 

                         9.  miesto: Vivien Kubacká  

  II. kategória – starší žiaci 

13. miesto: Michal Darida   

  21.  miesto: Oliver Víglaský 

 

Činnosť šachových záujmových útvarov CVČ: 

 

M Európskej  Únie mládeže - 04.09 2021 Kouty nad Desnou, reprezentácia SR  

Kat. CH 12    4. miesto: Lukáš Strapec, 6. miesto: Marek Ďurovka   

 

M SR v rapid šachu - 10.09. - 12.09.2021 Nitra jednotlivci v kategóriách:  

Kat. CH08   8. miesto: Tomáš Žilinčan  

Kat. CH10   11. miesto: Tomáš Strapec 

Kat. CH12   2. miesto: Lukáš Strapec, 5. miesto: Marek Ďurovka   

Kat. CH16   12. miesto: Tomáš Lovčičan    

Kat. D08      5. miesto: Karin Dudová  

Kat. D12      7. miesto: Jaroslava Morová 

Kat. D14      9. miesto: Martina Mikušová, 10. miesto: Viktória Dudová 

 

M SR v rapid šachu - družstvá mladších žiakov 10.09.2021 Nitra 

1. miesto v zostave (Lukáš Strapec, Marek Ďurovka, Tereza Haasová, Filip Duda, Viktória  Dudová) 

 

Novoročný turnaj GPX - január 2022 Banská Bystrica, online žiaci do 14 rokov  

Kat. CH08   2. miesto:  Tomáš Žilinčan, 4. miesto: Ondrej Holík  

Kat. CH11   7. miesto: Tomáš Strapec  

Kat. CH14   7. miesto: Andrej Mikuš, 9. miesto: Filip Duda  

Kat. D11     5. miesto: Karin Dudová  

Kat. D14     3. miesto: Jaroslava Morová, 6. miesto: Viktória Dudová   

 

M SR mládeže 2022 v šachu - 23.05.-28.05.2022 Ľubovnianske kúpele  

Kat. CH12    1. miesto: Marek Ďurovka 

Kat. CH16    3. miesto: Tomáš Lovčičan    

Kat. D12      2. miesto: Jaroslava Morová 











Využívať príležitosť naďalej participovať na 

podujatiach, ktoré sú organizované          v spolupráci 

s Mestom Banská Bystrica a s organizáciami 

pracujúcimi s deťmi a mládežou. 

     Podporovať tvorivú činnosť a vlastné nápady 

pedagogických zamestnancov centra. 

Zapájať sa do projektov samosprávy a iných 

grantových ponúk – kvalitné spracovávanie  

projektov. 

     Na internetovej stránke www.cvcpohoda.sk a na 

facebooku  propagovať pripravované podujatia, 

uverejňovať články a ak je to možné aj fotogalériu z 

uskutočnených podujatí, naďalej zlepšovať 

komunikáciu s členmi záujmových útvarov, s 

rodičmi a s verejnosťou.  

     Dobrá spolupráca pri spoločných aktivitách CVČ 

a Komunitného centra Fončorda i Občianskymi 

radami na Fončorde, v Radvani a Kremničke je 

príležitosťou, ako zviditeľniť a spropagovať 

záujmovú činnosť CVČ v komunite obyvateľov 

najmä mestských častí Fončorda a Radvaň.  

 

V súčasnosti platná legislatíva nezohľadňovala a 

nezohľadňuje vekové rozpätie detí a mládeže, pre 

ktoré centrum poskytuje  záujmovú činnosť. V 

zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  centrá zabezpečujú činnosť 

pre deti a mládež do 30 rokov. 

     Financovanie činnosti je štátom nastavené len 

pre deti vo veku od 5 do 15 rokov. Otvorená teda 

zostáva otázka, čo s deťmi navštevujúcimi deviaty 

ročník základnej školy, stredoškolákmi a mládežou 

do 30 rokov, tak ako je stanovená hranica veku v 

zákone       č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vo vyhláške MŠ SR č. 306/2009 Z. z. 

o školskom klube detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

     Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov objem 

financií na  záujmové vzdelávanie  je  od  1. januára 

2013 poukazovaný obciam a mestám podľa počtu 

detí s trvalým pobytom vo veku od  5 do 15 rokov 

bez ohľadu na to, či sa v obci, alebo meste CVČ 

nachádza. Podľa týchto pravidiel sa nedostávajú 

financie iba do 244 miest a obcí, kde pôsobia centrá 

voľného času, ale dotácie na záujmovú činnosť 

dostáva  aj 2 647 obcí, v ktorých sa nenachádzajú 

žiadne centrá voľného času. Nespravodlivosť a jeho 

zložitosť spôsobu financovania ešte podčiarkuje aj 

veľké a nepotrebné množstvo súkromných centier 

na území mesta Banská Bystrica. 

     V školskom roku 2021/2022 je  ohrozením nielen 

činnosti ale aj samotnej existencie CVČ z dôvodu 

ochorenia COVID-19 prerušenie prevádzky 

ministrom školstva alebo aj zriaďovateľom. Keďže 

činnosť v CVČ je dobrovoľná, môže prerušením 

činnosti nastať pokles členov záujmovej činnosti, čo 

má dopad aj na počet zapísaných detí k 15.09.2022. 

Následne je to dopad na vlastné príjmy CVČ, keďže 

zákonní zástupcovia uhrádzajú príspevok na 

čiastočnú úhradu na činnosť vo výške, ktorú určuje 

VZN. Príspevok je súčasťou rozpočtu CVČ, preto je 

dôležité zachovávať určitú časť najmä pravidelnej 

záujmovej činnosti CVČ, aby sa nestratil kontakt s 

deťmi a zároveň by tieto mali možnosť zmysluplne 

tráviť svoj voľný čas. 

 





 

 

12. Ďalšie informácie  

12.1 Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského zariadenia. 
 
            – finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom na rok 2021:  231.192 € 

                                                                                                   na rok 2022:  270.033 € 

– finančné prostriedky získané z príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu   

   nákladov spojených s činnosťou zariadenia:  

                                                                                   v roku 2021:    8.975,40 €  

                                                                                          v roku 2022:    9.280,00 €  /k 31.08.2022/ 

/boli spravidla použité na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, nákup materiálu,   učebných 

pomôcok, vyplatenie časti odmien z dohôd o pracovnej činnosti a na zabezpečenie miestnych táborov 

v rámci letnej činnosti CVČ 2022 

                                                                             celkom vo výške: 5.455,00 €, 

    – finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2021: 9.855,00 €  

                                                                                                    v roku 2022: 5.626,00 € /k 31.08.2022/ 

 /boli spravidla použité na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, nákup   

  materiálu, učebných pomôcok a na vyplatenie odmien z dohôd o pracovnej činnosti/, 

 

– finančné prostriedky pridelené a čerpané na organizáciu školských športových súťaží, predmetových 

olympiád a postupových súťaží Okresným úradom Banská Bystrica - odborom školstva  

    v roku 2021: 5.100 € do 31.12. 2021 čerpané: 776,28 €, 

    v roku 2022: 5.000 € do 31.08. 2022 čerpané: 1.866,25 €. 

 

 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a 
poškodzovaním životného prostredia,  

10. eliminovať rizikové správanie a šikanovanie v súlade 
s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa 
zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami 
fyzického alebo psychického násilia, poškodenia 
alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého 
zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane 
sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať 
správanie sa detí a jeho zmeny, 

11. venovať pozornosť deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Zapájanie detí zo SZP 
do organizovaných voľno-časových aktivít centra,  

12. rozvíjať finančnú gramotnosť na elementárnej úrovni 
na záujmovej činnosti už v predprimárnom 
vzdelávaní v materských školách.  

13. vytvárať bezpečné priestory a vhodné materiálno-
technické podmienky pre vzdelávanie detí a žiakov v 
čase mimo vyučovania. 
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Príloha  

Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

 

 
 

S P R Á V A   O  H O S P O D Á R E N Í 
 

Z A  R O K   2021 

 

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica (ďalej len "CVČ") je školské zariadenie s 

právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica. Hospodári najmä s prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom po schválení Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 8. decembra 2020 schválilo 

uznesením č. 645/2020 – MsZ návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2023. 

 

Súčasťou schváleného rozpočtu sú rozpočty rozpočtových organizácií. V zmysle § 12 ods.1 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s prijatým uznesením bol pre Centrum voľného času, Havranské 9, 

Banská Bystrica schválený nasledovný rozpis rozpočtu na rok 2021: 

 

Originálne kompetencie               229 842,00 Eur 

Vlastné príjmy         19 500,00 Eur 

z toho:  

- nájomné za služobný byt domovníka               421,00 Eur 

- odmena za výkon správy KCF                          5 040,00 Eur 

- príspevky zákonného zástupcu         9 114,00 Eur 

- ďalšie príspevky zákonného zást.na tábory        4 925,00 Eur 

Schválený rozpočet na rok 2021 spolu             249 342,00 Eur 

 

K 31. 12. 2021 bolo nasledovné plnenie vlastných príjmov:  

 

Spolu nájomné plnenie        5 460,84 Eur 

- nájomné za služobný byt domovníka               420,84 Eur 

- odmena za výkon správy KCF                          5 040,00 Eur 

Spolu príspevky zákonných zástupcov        8 975,40 Eur 

- príspevky zákonného zástupcu         3 507,90 Eur 

- ďalšie príspevky zákonného zástupcu na tábory       5 467,50 Eur 

Spolu ostatné príjmy                   3 538,07 Eur 

- príjmy z dobropisov        3 538,07 Eur 

Skutočné vlastné príjmy k 31. 12. 2021    17 974,31 Eur 
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  Výber vlastných príjmov bol negatívne ovplyvnený Covidom-19. Časť príspevkov zákonných 

zástupcov musela byť vrátená z dôvodu, že činnosť centier voľného času bola obmedzená vyhláškami 

Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 Realizované vlastné príjmy boli použité na výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou CVČ. 

 

 Dňa 31. marca 2021 bola vykonaná zmena účelovo určených finančných prostriedkov na rok 

2021 o čiastky 3 942,00 Eur (nevyčerpané vzdelávacie poukazy r. 2020) a 5 100 Eur (prostriedky 

určené na organizačné a finančné zabezpečenie okresných kôl športových súťaží, predmetových 

olympiád a odborných súťaží): 

 

Zdroj krytia Príjmy v EUR Výdavky v EUR 

Vlastné zdroje         229 842 

Vlastné príjmy a výdavky      19 500          19 500 

Nenormatívne fin. prostriedky zdroj 131K             3 942 

Nenormatívne fin. prostriedky zdroj 111        5 100            5 100 

Rozpočet na rok 2020 spolu:      24 600        258 384 

 

         Prostriedky v sume 3 942,00 Eur za vzdelávacie poukazy z obdobia 09-12/2020 boli použité 

v plnej výške na výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou CVČ do 31. marca 2021. 

  

V novembri 2021 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva, listom č. 2021/000015-002 zo dňa 

19.11.2021 oznámil zriaďovateľovi upravený rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na 

vzdelávacie poukazy na rok 2021. V zmysle Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bola oznámená výška pridelených 

finančných prostriedkov na obdobie 9-12/2021, a to 3 751,00 Eur. Tieto prostriedky čerpané neboli, 

preto boli v súlade s usmernením zriaďovateľa k 31.12.2021 odvedené na účet Mesta Banská 

Bystrica. 

 

Dňa 08. decembra 2021 bola vykonaná zmena programového rozpočtu účelovo určených vlastných 

finančných prostriedkov nasledovne: 

 

Zdroj krytia Príjmy v EUR Výdavky v EUR 

Vlastné zdroje         229 842 

Vlastné zdroje – účelovo určené             1 350 

Účelovo určené – vlastné príjmy a výdavky 

z nich kryté 

     19 500          19 500 

Účelovo určené – prenesené kompetencie , zdroj 

131K 

            3 942 

Účelovo určené – prenesené kompetencie, zdroj 

111 

        5 100            5 100 

Rozpočet na rok 2021 spolu:       24 600        259 734 

 

Zmena bola uskutočnená v položke: vlastné zdroje účelovo určené. Dôvodom bolo schválenie 

navýšenia finančných prostriedkov za účelom vyplatenia odmien zamestnancom CVČ a súvisiacich 

odvodov zdravotného a sociálneho poistenie. Odmeny boli vyplatené v súlade s platnou Kolektívnou 
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zmluvou vo výške 100,00 Eur každému zamestnancovi s plným pracovným úväzkom. V prípade 

zamestnanca s pracovným úväzkom na kratší pracovný čas bola úmerne krátená.  

 

Rozpočet výdavkov po úpravách bol k 31.12.2021 pre CVČ vo výške 263 849,00 Eur 

a jeho skutočné čerpanie bolo výške 260 097,59 Eur. 

 

Mzdy a odvody za zamestnancov      196 378,27 Eur 

- mzdy zamestnancov kat. 610                    142 925,03 Eur 

- odvody za zamestnancov kat. 620                 54 216,26 Eur 

Cestovné, energie, poštovné, telekomunikačné služby       9 488,31 Eur 

- cestovné               162,32 Eur 

- plyn, elektrická energia, voda       13700,02 Eur 

- poštovné a telekomunikačné služby                              841,84 Eur 

Ostatné           22 186,30 Eur 

- materiál, údržba, služby        12 061,21 Eur 

- povinná tvorba sociálneho fondu         1 792,09 Eur  

- DoVP, DoPČ            9 399,00 Eur 

Transfery 642            3 139,12 Eur 

- členské príspevky                40,00 Eur 

- odchodné do dôchodku          2 009,00 Eur 

- nemocenské dávky           1 090,12 Eur 

 

 Z prevádzkových  nákladov sa najviac čerpalo na úhrady za energie – zemný plyn, elektrickú 

energiu, vodu a telefón – suma 9 488,31 Eur.  

 Na materiál boli použité finančné prostriedky v sume 1 384,44 Eur. Bežná údržba priestorov a 

softvéru IVES bola vo výške 1 636,20 Eur, stravovanie zamestnancov vo výške 4 350,36 Eur, 

poistenie majetku vo výške 1 016,00 Eur, odmeny externých zamestnancov CVČ  na dohody o 

pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce vo výške 8 333,00 Eur.  

 

 Počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august organizovalo CVČ letné miestne tábory pre 

deti v piatich turnusoch. Všetky turnusy boli naplnené. Ďalší príspevok zákonného zástupcu na 

miestny tábor bol v plnej výške použitý na výdavky táborov.  

Celkove predstavoval čiastku 5 467,50 Eur do rozpočtu príjmov i výdavkov CVČ v roku 2021. 

 

 V zmysle poverenia Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad, odbor školstva v Banskej 

Bystrici sme počas celého roku 2021 organizačne a finančne zabezpečovali okresné kolá 

športových súťaží, predmetových olympiád a odborných súťaží. Na základe uzatvorenej Zmluvy 

o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných kôl súťaží a predmetových olympiád v roku 2021 

bola pre CVČ pridelená čiastka do výšky 5 100,00 Eur.  

 

          CVČ vyčerpalo z uvedenej čiastky počas roka na organizáciu okresných kôl pre základné školy 

čiastku 776,28 Eur. Boli použité na úhradu nákladov na organizáciu okresných kôl športových 

súťaží, predmetových olympiád a odborných súťaží, najmä na ceny pre víťazov, technicko-materiálne 

zabezpečenie, odmeny pre členov odborných komisií a odvody do poisťovní z vyplatených odmien.  
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Uvedené finančné prostriedky boli poukázané na výdavkový účet CVČ formou refundácie na základe 

vystavených faktúr za jednotlivé okresné kolá.  

Nebolo možné vyčerpať celkovú pridelenú sumu, nakoľko bola v súvislosti s Covidom-19 činnosť 

CVČ obmedzená vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutím ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

 

Na základe rozpočtového opatrenia finančných prostriedkov na rok 2021 č. 1362/2021 boli  v 

decembri 2021 prostredníctvom zriaďovateľa v súlade s listom č. 2021/008850-036 zo dňa 

02.12.2021 z Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor školstva, poskytnuté finančné prostriedky 

na špecifiká v sume 300,00 €. Jednalo sa o finančné prostriedky účelovo určené školám a školským 

zariadeniam na testovanie, osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19. Prostriedky 

boli použité na určený účel do 31.12.2021 v plnej sume. 

 

 

 

 

 

 

 Banská Bystrica 31. januára 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Vrbovský 

riaditeľ CVČ 










