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Už tradične sa v januári koná v našom 
CVČ okresné kolo súťaže v prednese 
slovenskej povesti Šaliansky Maťko. 
Inak tomu nebolo ani tento rok. V stre-
du 20.1.2015 sa stretlo 41 recitátorov z 
19 škôl z okresu Stará Ľubovňa, aby 
predviedli svoj talent a aby si tí najlepší 
„vyprednášali“ účasť na krajskom kole. 

To sa podarilo Klaudii Šulíkovej zo 
ZŠsMŠ Šarišské Jastrabie v 1. kategó-
rii, Kataríne Chmeliarovej zo ZŠsMŠ 
Plavnica v 2. kategórii a Márii Barnov-
skej zo ZUŠ Jána Melkoviča v 3. kate-
górii. Postupujúcim srdečne blahože-
láme a všetkým zúčastneným ďakuje-

me! :-)  

Viac fotografií nájdete kliknutím sem. 

Šaliansky Maťko 

Celodenný výlet do AQUACITY Poprad 

Počas polročných prázdnin sa 50 detí zo záujmo-
vých útvarov pri centre voľného času rozhodlo 
tráviť svoje voľné chvíle zmysluplne a prihlásili sa 
na celodenný výlet do AQUACITY v Poprade, 
spojený s návštevou nákupného centra MAX. Po-
čas pobytu v AQUACITY si každé dieťa prišlo na 
svoje. Vyskúšali si svoje plavecké schopnosti, za-
hriali sa v parnej saune, osviežili sa v plaveckých 
bazénoch, vymasírovali sa v teplých masážnych 
bazénoch, či zabavili v detských kútikoch. Po chut-
nom obede, ktorý sme mali priamo v areáli aqua-
parku, sme sa opäť nenudili a vyskúšali rýchlosť 
toboganov, užívali sme si morskú, termálnu a číru 

vodu s množstvom zábavných atrakcii. Každý z účastníkov výletu sa v tento deň odpútal od 
každodenných školských povinností, oddýchol si, zabavil sa a načerpal novú energiu na ďalší 

polrok. Fotogalériu zobrazíte na tento odkaz.  
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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Z ame s t n á v a t e ľ  

 

Centrum voľného času 

Farbiarska 35 

064 01 Stará Ľubovňa 

tel.: +421 52 43 229 91 

e-mail: cvc@cvc.sk 

www.cvc.sk  

https://www.facebook.com/

cvc.staralubovna?fref=ts 

http://www.cvc.sk/clanky-detail/saliansky-matko-0/
http://www.cvc.sk/clanky-detail/celodenny-vylet-do-aquacity-poprad-222016/


Uvedomiť si európsku identitu, učiť sa rešpektu a spolupráci, pocítiť kultúrnu 

rozmanitosť krajín sú výzvy, ktoré sú pre modernú demokratickú Európu 

stále aktuálne. Už dávno nežijeme izolovane a rozvoj spoločnej Únie je veľkou 

témou oficiálnych inštitúcií, ale i aktivistov a občianskych združení. Sme dobrý-

mi euroobčanmi? Sme tolerantní? Vieme si pomáhať? Čo urobiť pre lepšiu 

budúcnosť? Na tieto i mnohé ďalšie otázky hľadal odpoveď veľký medzinárod-

ný projekt YES for citizenship (ÁNO pre občianstvo), ktorého sa zúčastnilo 

deväť partnerských organizácií zo siedmich krajín vrátane Slovenska. Organi-

záciu množstva aktivít, seminárov a stretnutí  počas dvoch rokov mala na 
starosti Vidiecka asociácia mládeže v Starej Ľubovni. Na záverečnej konferen-

cii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28.-30.1.2016 v Starej Ľubovni sa hovorilo  

o výsledkoch, ktoré sme v rámci projektu dosiahli. Do aktivít projektu bolo 

zapojených viac ako 1500 obyvateľov z Čiech, Poľska, Slovenska, Nemecka, 

Macedónska, Srbska a Rumunska prostredníctvom rôznorodých aktivít od seminárov, výstav až po záverečnú konferenciu, 

ktorá sa uskutočnila 28.-30.1.2016 v Starej Ľubovni. 

 

V rámci projektu sme uskutočnili 

18.- 20.3.2014 Prípravný seminár, kde sa prezentovali činnosti 

všetkých partnerov 

12.-15.6.2014  Uskutočnený seminár v rámci príkladov dobrej 

praxe prostredníctvom  súťaže Kľúč od pevnosti. Možnosť šírenia 

tejto aktivity aj v zahraničí. Aktivity sa zúčastnili aj družstvá súťa-

žiacich z partnerských organizácii v Poľsku, Srbsku, Nemecku 

a Čiech. 

16.-18.10.2014 Pracovné stretnutie v Poľsku v Nowom Saczi, kde 

sme prezentovali spoločné projekty 

22.-25.4. 2015 sa uskutočnila vo Vratimove v Čechách konferencia 

na tému občianstvo a Eurobčianstvo . 

2.-5.7. 2015 Ďalší príklad dobrej praxe, aktivita pre rodičov 

s deťmi na hraničnej rieke Poprad pod názvom Medzinárodný 

rodinný splav po rieke Poprad zo Starej Ľubovne (Slovensko) do 

Noweho Saczu v Poľsku 

30.9. – 3.10.2015 Príprava a spracovanie dotazníka na tému občianstvo a Euroobčianstvo sa uskutočnilo v Belehrade v  Srbsku 

spracovanie záverečného hodnotiaceho dotazníka 

 

 

Projekt bol realizovaný Vidieckou asociáciou mládeže v spolupráci s Centrom voľného času a mestom Stará Ľubovňa. Podpo-

rený EÚ prostredníctvom grantového programu Europe for citizenship. 

 

 

YES for CITIZENSHIP (ÁNO pre 

OBČIANSTVO) 
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5.2.2016 viac 

ako 130 mládež-

n íkov  ma lo 

možnosť pre-

tancovať celú 

noc. Deviaty 

ročník mládež-

níckeho plesu 

pod názvom 

Párty bez 
kravát otvoril 

krátkym prího-

vorom Martin Barnovský podpredseda Mládežníckeho parla-

mentu v Starej Ľubovni.  Úvodný tanec členov MPSL naštar-

toval aj ostatných k zábave. Počas celej noci sme mali mož-

nosť vidieť dievčatá a chlapcov v pestrej palete nádherných 

spoločenských šiat. Je to znak toho, že aj naši mladí ľudia sa 

vedia spoločenských prezentovať a výborne zabáva. Poďako-

vanie za skvele pripravený ples patrí členom Mládežníckého 

parlamentu, hlavne Maťovi Barnovskému, ktorý bol dušou 

celého plesu, ako aj ich podporovateľke, pani riaditeľke CVČ 

Marte Hanečákovej. 

Počas fašiangov centrum voľného času pripravilo aj 
pre tých n e s k ô r 
n a r o d e - ných Fa-
š iangovú disco pár-
ty. Ok- rem dobrej 
h u d b y , tanca, sú-
ťaží, či energ ize -
rov, pri- p r a v i l o 
cent rum v o ľ n é h o 
času aj desať cien 

v tombole, 

ktoré venovali sponzori Miroslav Šlosár /Darčekový 
raj/ a GAS FAMILIA. Zašantiť si prišlo 65 detí zo 
záujmových útvarov v sprievode svojich rodičov. 
Organizátori pripravili pre účastníkov podujatia pe-
čené šišky a teplý čajík. Sladkou odmenou boli od-
menení víťazí v súťažiach. Sladkosti venovalo Mesto 

Stará Ľubovňa.   

Viac fotografií si môžete pozrieť v našej galérii. 

Párty „bez kravát“ 

Fašiangová disco párty 
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http://www.cvc.sk/clanky-detail/fasiangova-disco-party/


15.2.2016 Kreatívne popoludnie 

Typ podujatia: kultúra 

Miesto podujatia: CVČ 

Popis podujatia: výroba korálkových náramkov, servítkov technika, drôtikovanie 

 

16.2.2016 Tanečné vystúpenie a výstava výtvarných prác členov záujmových útvarov CVČ 

Typ podujatia: kultúra 

Miesto podujatia: Kino Tatra 

Popis podujatia: tanečné vystúpenie a výstava výtvarných prác členov záujmových útvarov CVČ 

 

17.2.2016   Celodenný výlet do AQUACITY v Poprade spojený s návštevou nákupného centra MAX,  

Typ podujatia: šport 

Miesto podujatia: AQUACITY Poprad 

Popis podujatia: Určené pre členov záujmových útvarov pri centre voľného času, zraz v CVČ do 8.20 h, poplatok 13,50 € /

celodenný lístok, obed, občerstvenie, poistenie, objednaný autobus/. 

                   

18.2.2016     Zázračná noc -  noc plná prekvapení pre členov ZÚ CVČ 

Typ podujatia: zábava 

Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: Určené pre členov záujmových útvarov pri centre voľného času, zraz v CVČ  o 19.00 h, poplatok 2,5 € /

večera, pitný režim, ceny za súťaže/.  

Jarné prázdniny s CVČ 
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Podujatia CVČ vo februári 

11. február 2016 Miss bábika, prehliadka zručnosti detí ZŠ v speve, prednese a starostlivosti o bábiku,  

Typ podujatia: súťaž 

Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: Okresná súťaž v recitácii, speve a kreativite. Určené pre 1. a 2. ročník základných škôl 

 

12. február 2016 Valentínska ľadová show, zábavno-súťažné hry na ľade medzi ZŠ v meste, 

Typ podujatia: šport 

Miesto podujatia: mobilná ľadová plocha – tenisové kurty pri autobusovej stanici 

Popis podujatia: miestne podujatie,  určené pre tri 2-členné družstvá základných škôl v meste a 8-ročné gymnázium 

z príležitosti sviatku Valentína, zraz účastníkov o 11.00 h 

 

do 15. februára 2016 Európa v škole, zber prác žiakov výtvarnej a literárnej tvorby,  

Typ podujatia:        súťaž, kultúra  

Miesto podujatia: CVČ 

Popis podujatia:    Do 15.2.2015 prebieha zber literárnych, výtvarných a multimediálnych prác žiakov základných 

a umeleckých škôl do obvodného kola. Slávnostné vyhodnotenie prebehne po zasadnutí poroty v marci. 
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Centrum voľného času 

Farbiarska 35 

064 01 Stará Ľubovňa 

tel.: +421 52 43 229 91 

e-mail: cvc@cvc.sk 

www.cvc.sk  

https://www.facebook.com/

cvc.staralubovna?fref=ts 

Prímestské rekreácie 

 
Aj počas týchto letných prázdnin bude CVČ v Starej Ľubovni orga-

nizovať prímestské rekreácie pre deti. 

Program:  
- tvorivé dielne 
- športové súťaže, hry, aktivity 
- člnkovanie na Canoe 
- výlety do AQUACITY v Poprade 
- turistické vychádzky do blízkeho okolia 
- návšteva 3 D – filmového predstavenia v kine MAX v Poprade 
- bowling v ŠRC  
Zmena programu vyhradená! 

 

Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov, 
najneskôr do 1. júna 2015. 
Poplatok: 45,00.- € pre členov CVČ a 55,00.- € pre nečlenov CVČ  
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové po-

istenie, režijný poplatok. 

Prihlášky a bližšie informácie získate čoskoro na stránke CVČ! 

Video z minuloročného posledného turnusu si môžete pozrieť 

kliknutím sem.  

https://www.youtube.com/watch?v=RxwMNuzpPnE

