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Štruktúra kariérnych pozícií v školskom zariadení na školský rok 

2020/2021 

Centrum voľného času v Poprade, Ulica mládeže 2688/13, 05801 Poprad 
 

 

Mgr. Ingrid Lindemanová poverená riadením Centra voľného času v Poprade na základe 

ustanovenia  § 35 ods. 6 zákona č. 138/2019  Z. z. o odborných a pedagogických 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej 

rade a po prerokovaní so zriaďovateľom – Mestom Poprad  

 

určuje 
 

štruktúru kariérnych pozícií v Centre voľného času v Poprade, Ulica mládeže 2688/13, 05801 

Poprad pre školský rok 2019/2020 nasledovne:  

 

1. vedúci pedagogickí zamestnanci podľa § 39  od.1 písm.a) zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 poverená riadením CVČ     Mgr. Ingrid Lindemanová 

 

 

 

 

Štruktúra kariérnych pozícií v CVČ na šk. rok 

2019 / 2020 
 

Organizácia Centrum voľného času v Poprad 

IČO  000186767 

Obec a PSČ 058 01 Poprad 

Ulica a číslo Ulica mládeže 2688/13 

Štát Slovenská republika 

Právna forma rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ Mesto Poprad 

Štatutárny orgán Mgr. Ingrid Lindemanová - poverená riadením 

       

  dňa funkcia meno podpis 

Vypracoval 3.9.2020 riaditeľ Mgr. Ingrid Lindemanová   

Schválil  riaditeľ Mgr. Ingrid Lindemanová   

Cieľová skupina pedagogickí zamestnanci CVČ 

Účinnosť odo dňa    

  

Prerokované v pedagogickej rade dňa 03.09.2019   

 
     

mailto:cvcpoprad@gmail.com


Centrum voľného času v Poprade, Ulica mládeže 2688/13, 05801 Poprad, e-mail : cvcpoprad@gmail.com,  tel.: 

052/7722012, mobil: 0911978018 
 

2. samostatní pedagogickí zamestnanci podľa § 32, § 36 od.1, písm. c) zákona č. 

138/2019 Z.z. 

zodpovedný vychovávateľ     Mgr. Lenka Kacviňárová 

 zodpovedný vychovávateľ     Mgr. Jakub Kollár 

 

3. pedagogickí zamestnanci špecialisti  podľa § 35, §36 ods.1 písm, k), zák. č. 

138/2019 Z. z.  

koordinátor dopravnej výchovy    Nadežda Kumorovitzová 

 koordinátor predmetových súťaží a olympiád  Ing. Valéria Vasilková 

 

 

 Štruktúra zamestnancov je interným normatívnym právnym aktom záväzným pre 

všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorým je Centrum voľného času v Poprade, Ulica 

mládeže 2688/13, Poprad a účinnosť nadobúda dňom prerokovania so zriaďovateľom. Zmeny 

a doplnenia štruktúry kariérových pozícií pedagogických zamestnancov je oprávnený 

vykonávať výlučne riaditeľ CVČ po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade a so 

zriaďovateľom. 
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