
Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou 

    Vo Vranove nad Topľou                                                                                          21. 5. 2021 

Usmernenie k obnoveniu prevádzky Centra voľného času 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/13405:1-A1810 zo 

dňa 13. mája 2021, konzultácií s RÚVZ vo Vranove nad Topľou a na základe COVID automatu sa s účinnosťou od 24. 

5. 2021 

obnovuje prevádzka 

Centra voľného času, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou 

Riaditeľka CVČ vo Vranove n. T.  vydáva pokyny a usmernenia k prevádzke CVČ  od 24.5.2021. 

A/ Pravidelná záujmová činnosť 

B/ Príležitostná záujmová činnosť (podujatia, akcie) 

C/ Prevádzka budovy  

D/ Hygienické opatrenia 

A. Pravidelná záujmová činnosť 

Podľa Vyhlášky ÚVZ č. 206,207,208, covid automatu pre šport a manuálu pre základné školy a školské zariadenia 

s účinnosťou od 31.5. 2021 budú otvorené tieto záujmové útvary:  

Oddelenie prírodovedy:  Chovateľský, Horolezecký,  Mladý prírodovedec MŠ 

Oddelenie spoločenských vied:  Detský balet, Pohybovka, Malé gymnastky, Moderná gymnastika I, 
Moderná gymnastika II, Športový klub Elastik CVČ, Street kids I, Street kids II, Love dance I, Love dance II,  
Airsoft, Šach 

Oddelenie estetickej výchovy: Tvorivá dielňa, Výtvarný, ART- oviny, Keramikár, Hrnčiarik 

Oddelenie vedy a techniky:  Počítačový MŠ 

Oddelenie telovýchovy a športu: Pohybové hry – MŠ, Hokejbalový, Strelecký, Futbal ml. dorast, Futbal st. 
dorast 

Hudobné oddelenie: Klasická gitara, Rocková gitara, Bassová gitara, Bicie, Capoeira, Hudobné skupiny 

Každý interný a externý vedúci záujmového útvaru zabezpečí dôkladnú evidenciu členov ZÚ prostredníctvom 
prezenčnej listiny. 

Záujmové útvary, ktoré v tomto šk. roku neobnovia svoju činnosť: 
Horolezecká škôlka, Plavecký, Divadelný, Rybársky, Jazdecký, Robotika 
 

 
 
 
 
 
 
 



B. Príležitostná činnosť – podujatia, akcie – podľa Vyhlášky ÚVZ č. 208 
 
Letná činnosť bude aktualizovaná v samostatnej internej smernici o zabezpečení a ochrane zdravia pri organizovaní 

letnej činnosti CVČ Vranov nad Topľou. 

C. Prevádzka budovy CVČ Vranov nad Topľou 

1. Do budovy CVČ Vranov nad Topľou majú povolený vstup interní a externí zamestnanci CVČ, členovia ZÚ,  

dospelé evidované osoby. Rodičia členov ZÚ v nevyhnutných prípadoch a to len jedna sprevádzajúca osoba. 

Rodičia majú povolený vstup len do vestibulu CVČ, kde sa zdržia  krátky a nevyhnutný čas.  

2. Členovia ZÚ sa zdržujú len v priestoroch určených na ich ZÚ. 

3. Členovia pri prvej návšteve ZÚ odovzdajú Potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom      / zákonným 

zástupcom /. Bez požadovaného aktuálneho príslušného dokumentu nebude umožnený daný záujmový útvar 

absolvovať. Táto podmienka platí aj pre interných a externých vedúcich záujmových útvarov. Dokument je 

k dispozícií na webovej stránke CVČ Vranov n. T. a to www.cvcvranov.edupage.sk , ak si rodič nemôže doma 

vytlačiť dokument, ten mu bude poskytnutý priamo v CVČ.  

Zákaz:  

 Sprevádzať deti do miestností určených na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

 Účasti na ZÚ členom, ktorí navštevujú triedu MŠ, ZŠ, SŠ v ktorej bola nariadená karanténa, alebo 

nariadená karanténa v rodine. 

 Účasti na ZÚ členom, ktorí navštevujú MŠ, ZŠ, SŠ, ktorá má ako celé zariadenie nariadenú karanténu. 

D. Hygienické opatrenia 

 Povinnosť interných a externých zamestnancov v priestoroch budovy CVČ  mať prekryté horné dýchacie cesty 

(rúško) počas celej výchovno - vzdelávacej činnosti ako aj  mimo nej, ak sa nachádza osoba v budove.  

 Povinnosť členov ZÚ  mať prekryté horné dýchacie cesty ( rúško) počas celej doby trvania výchovno-

vzdelávacej činnosti ako aj mimo nej, ak sa nachádza v budove CVČ. 

 Výnimku nosiť prekrytie horných ciest dýchacích upravuje vyhláška ÚVZ č. 206 

 Striedanie skupín členov ZÚ tak, aby medzi jednotlivými skupinami bola minimálne 15 minútová prestávka na 

dezinfekciu a možnosť intenzívneho vyvetrania 

 Logistika záujmovej činnosti tak, aby bol minimalizovaný kontakt jednotlivých skupín. 

 Povinnosť respirátora pre cudzích návštevníkov ( rodičov) budovy. 

 Pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk. 

 Dodržiavanie R (rúško) O (odstup) R (ruky). 

 Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

 Vedúci ZÚ zabezpečia vetranie miestnosti otvorením okien, dezinfekciu dotykových plôch a pomôcok po 

skončení ZÚ. 

 Dezinfekcia spoločných priestorov sa vykonáva 2x denne. 

ZÚ mimo budovy CVČ  – športoviská 

 Riadia sa pokynmi jednotlivých športovísk a usmernení športových zväzov 

 Členovia ZÚ dodržujú pokyny trénerov 

Vypracovala: Ing. Anna Marcinčinová 

 

 

 

http://www.cvcvranov.edupage.sk/

