
 50. Výročie založenia organizácie 
 
Významné medzníky 
História Centra voľného času siaha pred rok 1967, kedy vzniká účelové zariadenie pre deti pod názvom Dom 
detí, (neskôr) Dom pionierov a mládeže. Umiestnený bol v priestoroch súčasného Domu kultúry. Z daného 
obdobia sú zachované iba výkazy činnosti, kde zariadenie vykazuje záujmovú činnosť v 12 krúžkoch, ktoré 
navštevovalo 217 detí. Rozpočet zariadenia bol 128 000 Kčs. Zriadením okresu Stará Ľubovňa sa vytvára priestor  
pre zariadenie okresného charakteru. Dňa 28.6.1968 delimitačným protokolom získava mestské zariadenie pre 
deti a mládež do vienka kompetencie Okresného domu pionierov a mládeže, stáva sa metodickým centrom pre 
riadenie pionierskych skupín v celom okrese Stará Ľubovňa. Buduje si vlastné aktivity a pravidelnú záujmovú 
činnosť. Funguje v priestoroch základnej deväťročnej školy na Ulici Červenej armády ( súčasná ZŠ na Levočskej 
ulici) 
 
Január 1971 – slávnostné otvorenie novej účelovej budovy Okresného domu pionierov za kinom TATRA (súčasná 
budova CVČ). 
 
Júl 1975 – otvorenie turistickej základne Kače (obec Mníšek n/P), Celoslovenský zraz mladých turistov na 
Ružbašskej Míľave. 
 
Jún 1978 – dokončenie výstavby detského dopravného ihriska (súčasný zastavaný priestor medzi bytovkami na 
ul. Obrancov mieru – súčasná chirurgická ambulancia a kožná ambulancia), ktoré v roku 1982 bolo odovzdané 
do správy  okresnému výboru Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm). 
 
1981 – sa rozhodlo o zverení bývalej ZŠ na Medzibrodí do správy ODPM pre účely letnej detskej rekreácie. 
 
1986 – zakúpené prvé osobné počítače PMD 85 pre rozvoj technickej tvorivosti detí. 
 
Júl 1987 – začiatky organizovania prímestských detských táborov. 
 
Leto 1988 – štartuje medzinárodná spolupráca s ODPaM Valašské Meziříčí (Česká republika) a Palácom detí 
a mládeže vo Svaljave (Ukrajina). 
 
Júl 1989 - 1. ročník Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad zo Starej Ľubovne do Noweho Saczu 
(predchodcom bola Plavba Družby). 
 
Január 1991 – prichádza prvá zmena názvu z Okresného domu pionierov a mládeže ( ODPM) na Dom detí 
a mládeže (DDaM) a  v roku 1996 až po súčasnosť na Centrum voľného času (CVČ). 
 
1997 – získava zariadenie právnu subjektivitu.  
 
Október 1997 – podpísaná zmluva o spolupráci pre grantový program EÚ Mládež, vytvárame regionálne 
konzultačné stredisko pre okresy Levoča, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Sabinov, Prešov a Starú Ľubovňu. 
 
Júl 1998 – CVČ realizuje prvú medzinárodnú výmenu s partnermi z Anglicka- z mestečka Uttoxeter, v tom istom 
roku prichádza prvá zahraničná dobrovoľníčka Melinda Camp z USA a  organizuje sa výstava Súhvezdie umenia . 
 
Január 2002 – prechádza pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Stará Ľubovňa. 
 
September 2002 – prvý dobrovoľník v rámci Európskej dobrovoľníckej služby Anthony Perrin z Francúzska. 
 



Január 2004 – do správy CVČ pribúda kino TATRA. 
 
Január 2007 – stávame sa tútorom pre Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa. 
 
Marec 2015 – slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Kina TATRA. 
 
December 2017 – úprava priestorov pre súčasné potreby mladých ľudí (obývačka, hudobná miestnosť, klubovňa 
mládežníckeho parlamentu). 

 

 

Medzinárodná spolupráca   
Po otvorení hraníc do Európy a celého sveta sa činnosť začala obohacovať o medzinárodné aktivity. Najprv to 

boli len informácie o nových možnostiach a spôsoboch ako vycestovať, potom prvé nesmelé lastovičky. V lete 

1994 sme ako prvú Západoeurópsku krajinu navštívili Rakúsko, mesto Lechtal. Účastníkmi bolo 40 stredoškolá-

kov zo Starej Ľubovne, Kežmarku, Popradu, kostrbaté nemecké frázy, ale bohaté a nezabudnuteľné zážitky. 

Následne naše zariadenie navštívili účastníci medzinárodnej výmeny z Malty, mládežnícky pracovníci z USA-  

štát Utah a  naopak my sme absolvovali prvé kontaktné návštevy na zaujímavom Islande, kde sme prvýkrát 

ochutnali žraločie mäso, spoznali Islandské fiordy a horúce gejzíry a zahliadli severnú polárnu žiaru. Potom sa už 

naplno rozvinuli naše medzinárodné výmeny po celej Európe. S mládežníckymi skupinami sme navštívili 

Švedsko, Fínsko, Rusko, Lotyšsko,  Litvu, Rumunsko, Španielsko, Portugálsko, Bulharsko, Nemecko, Taliansko, 

Česko, Poľsko. V živej pamäti nám zostala prvá medzinárodná výmena v rámci programu Mládež pre Európu 

v Anglicku, ktorej sa zúčastnili Janka Palenčárová/Benčová, Miroslav Dic a Ondrej Tyrpák.  

Pri spomienke na začiatky medzinárodných aktivít sa vynára niekoľko prvenstiev: 

➢ prvá záhraničná dobrovoľníčka – Melinda Camp Caltabiano z USA 

➢ prvá navštívená zahraničná krajina – Rakúsko 

➢ najvzdialenejšie navštívené miesto Grand Canaria 

➢ najvýchodnejšie navštívené miesto – Sant Peterburg – Rusko 

 

Od roku 1998 sme realizovali 43 medzinárodných výmen mládeže, na ktorých sa zúčastnilo vyše 400 mladých 

Európanov. V roku 2000 Centrum voľného času v Starej Ľubovni rozšírilo činnosť o medzinárodné dobrovoľnícke 

aktivity, ktorých súčasťou je aj dobrovoľnícka činnosť. Prvé tri roky to boli dobrovoľníci z USA v rámci  

Amerických Mierových Zborov. V rámci tohto programu sme hosťovali dve americké dobrovoľníčky Melindu 

Camp Caltabiano a Stacy Miller. V rámci Európskeho grantového programu Mládež, Mládež pre Európu a v 

súčasnosti ErasmusPlus k nám už v roku 2004 prichádzajú dobrovoľníci. 

Každoročne hosťujeme 2-3 dobrovoľníkov z krajín Európskej únie. Doteraz sme hosťovali 40 európskych 
dobrovoľníkov takmer zo všetkých európskych krajín (okrem krajín V4, pre ktorých nie je Slovensko atraktívnou, 
ale susedskou krajinou, ktorú môžu kedykoľvek navštíviť, a aj kultúrne sme si veľmi blízki). 
Arménsko  Jeghiazar Movsisyan  
Belgicko     Ingrid Wanhout   
Dánsko (3) Ulrik Povlsen, Nana Helen Pagels, Julie Amelie Jeppesen 
Francúzsko (4)  Anthony Perrin, Martin Bordes, Faustine Prisset Mercan, Leandre Morrel, Michel Bourdier-  
Španielsko  (7)  Antonia Ceballos Quadrado, Laura Pareňo, Daniel Fernandez Riego, Antonio Duran Velasco,   
              Alba Gonzalvo, Jennifer Hernandez, Chesus Pirron Piedad 
Chorvátsko (2)  Marijo Ivankovič, Margareta Geci,  
Lotyšsko ( 2)     Rasa Zarina, Janis Bohdanovsk   
Luxembursko   Helder Careras 
Macedónsko      Anna Kuzmanovska 



Nemecko (11)    Clemens Herzig, Lara Sieland, Till Hofmann, Lena Herzig, Lena Herzig, Annika Theyseen,               
Sophie Heller, Masha Gaidel, Paula Linke, Antje Volkert, Emilian Bender , Theresa 
Portugalsko  Marta Marques  
Rakúsko (2)  Anna Regelsberger, Megi Ortner   
Slovinsko  Anja Kovič   
Turecko    Pinar Uenal   
Ukrajina Tetiana Nekonečna  

 
Hosťovanie Európskych dobrovoľníkov je prínosom a to hlavne v oblasti interkultúrneho učenia, tolerancie  
inakosti, prekonávania jazykovej bariéry a hlavne osviežia pracovného kolektívu. 
Pre mladých EURÓPANOV je to neformálne učenie sa byť samostatným, naučiť sa žiť odlúčený od rodiny, 
hospodáriť s určitým objemom financií, spoznávať inú kultúru, jazyk, získať skúsenosti pri práci s deťmi 
a mládežou v Centre voľného času, porovnávať život a problémy mladých ľudí na Slovensku s domovskou 
krajinou. 
Hosťovanie dobrovoľníkov nie je jednoduchou záležitosťou. Vyžaduje si kvalitnú prípravu projektu, kompletné 
zabezpečenie pobytu dobrovoľníkov od ubytovania, stravovania, zdravotnej starostlivosti a hlavne  kvalitných 
aktivít, do ktorých sa dobrovoľníci môžu počas celého roka zapájať. Môžeme sa pochváliť, že máme uzavreté 4 
medzinárodné manželstvá, kedy sa dobrovoľníci priženili, či vydali a zostali žiť na Slovensku. Z dvoch takýchto 
manželstiev sa narodil malý Ján Movsisyan má 3 - otec Armenec je náš exdobrovoľník a 5 ročná Cloe Bourdier, 
ktorej otec je Michel Bourdier náš exdobrovoľník z Francúzska. 

 

Rok s CVČ alebo Čo nám robí radosť! 
Prejav tvorivosti pracovníkov CVČ môžeme vidieť v pravidelne sa opakujúcich aktivitách, podpore vznikajúcim 

skupinám mladých ľudí. Vytvorením priestoru pre neformálne stretnutia, vzdelávanie, prezentácie či diskusie. 

 

Umenie mladých ľudí, ktorí majú vlastný priestor na sebarealizáciu odzrkadľuje výstava Súhvezdie umenia. 

Svojim pohľadom prezentujú vnímanie sveta, v ktorom žijú. Upútajú nás vlastným stvárnením a prevedením 

tém, ktoré v rýchlej modernej dobe prestávame vnímať.  

 

Útek k tomu, čo je už minulosťou,a čo nás vracia do detstva predstavuje aj Otvorenie cyklosezóny v retroštýle 

 

Mesto ožíva smiechom detí a veselou hudbou na veľkej párty. Detský deň je dňom, kedy je pre deťúrence 

pripravený zaujímavý program počas veselého popoludnia. Záchranárske zložky uchvátia ukážkami techniky a 

zásahov. Na pódiu sa predstavujú vystúpeniami členovia záujmových útvarov  CVČ. Zmerať sily a niečo nové sa 

naučiť môžu na rôznych zábavných stanovištiach. Sladkou odmenou za vynaložené úsilie je tradične osviežujúca 

zmrzlina. 

 

V súťažnom duchu a dobrej nálade si prichádzajú do Starej Ľubovne na Hrad Ľubovňa zmerať sily stredoškolské 

tímy. Získanie kľúča v jednotlivých disciplínach je pre každý tím fyzickou aj psychickou výzvou. Súťaž Kľúč od 

pevnosti sa nesie v medzinárodnom duchu. Preverí odolnosť každého člena tímu čeliť nástrahám a spoločne 

úspešne rozlúštiť vďaka indíciám rébus v časovom limite. 

 

V znamení motta  „Maj úctu k duši svojho dieťaťa“ sa nesie Medzinárodný rodinný splav. Podporuje trávenie 

spoločnej dovolenky rodičov s deťmi. Nesie sa v duchu priateľstiev rôznych národností a kontaktu viacerých 

generácií. Vodáci zakaždým vedia, že ich čakajú nádherné dni v malebnej prírode, plné romantiky a možno aj s 

trochou dobrodružstva na vlnách rieky Poprad, ďaleko od všedných starostí. A to je prvý dôvod, prečo sa na 



splav radi vracajú...  

 

V meste Stará Ľubovňa „upálili“ kupca Gašpareka. V uliciach znejú bubny, bongá a planie oheň.  Sprievod masiek 

pravidelne straší a roztancuje divákov počas Ľubovnianskych strašidiel. 

 

Deň dobrovoľníkov je vhodnou príležitosťu na ocenenie práce všetkých dobrovoľníkov, spolupracujúce 

organizácie, poďakovaním za vynaložené úsilie, obetavosť, výchovu mladej generácie a udržiavaní tradícií v 

meste Stará Ľubovňa. 

 

Rozsvietené detské očká očakávajú príchod Mikuláša s anjelikmi a čertmi na Námestí gen. Štefánika. Stretnutie 

s Mikulášom na námesti, ako aj v Lesoparku je znakom príchodu sviatkov, ktoré zbližujú rodiny. Na nedočkavé 

deti čaká prekvapenie. Strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní, kde si každý účastník môže želať, 

čo by chcel nájsť na Vianoce pod stromčekom. 

 

A je koniec roka. Jašíme sa, jašíme- v tomto duchu sa nesie silvestrovská zábava so šašami. Detský Silvester, 

šašovia s deťmi spoločne odpočítavajú odpálenie ohňostroja, na ktoré čakali celý dlhý rok. A celý jeden rok je 

opäť za nami. 

 

Nebáli sa nás osloviť 

...častokrát sme nápomocný iným (organizáciám, firmám...) pri vytváraní rôznych zaujímavých aktivít pre deti 

a mládež najmä počas letných mesiacov... 

Vytvárame... 

...aktivity zaujímavé pre rôzne vekové kategórie, 

...príjemnú atmosféru pri realizovaní aktivít na pozvaných akciách, 

...krásne zážitky a spomienky vlastnou angažovanosťou detí a mládeže. 

Boli sme neraz súčasťou akcie Pochod za zdravým organizovanou Ľubovnianskou nemocnicou Starej Ľubovne, 

maľovaním obrazov pre choré deti tejto nemocnice počas akcie Detský deň. Detský deň realizujeme samostatne 

aj pre Kaufland v Starej Ľubovni a taktiež nechýbame na akcii organizovanej Panasonic-om. Krásne 

rozvoniavajúci deň s vôňou čokolády v rámci realizovaných aktivít sme prežili minulý rok spolu s návštevníkmi 

Nestville Chocolate počas akcie Nestville Open Fest.  

Tešíme sa z každej novej spolupráce, ktorá nás v našej práci ešte viac obohacuje. 
 

Pár čísel, najväčší úspech zariadenia a smerovanie 

Od roku 1968  

Riaditelia 3 (prvá riaditeľka Marta Chriňáková – 3 roky (zomrela), Rudolf Roman 21 rokov (dôchodca), súčasná 
Marta Hanečáková - 26 rokov 
Zamestnanci interní 136 
Externí 185 
Najviac odpracovaných rokov  
39 rokov má odpracovaných Marta Hanečáková (súčasná riaditeľka) 



37 rokov Alena Hriňáková 
34 rokov Terézia Bujňáková (už je na dôchodku) 
29 rokov Emil Kopčák (už je na dôchodku) 
  
V roku 1968 sme začínali s 15 krúžkami, do ktorých bolo zapísaných 217 členov 
Najviac zapísaných detí na záujmovú činnosť bolo v roku 2005, kedy sme vytvorili 43 krúžkov s 829 deťmi. 
V súčasnosti vytvárame 35 krúžkov, do ktorých je v priemer zapísaných 550 detí.   
  
Najviac aktivít bolo realizovaných v roku 1990 – celkom 200. No najvyšší počet účastníkov sme mali na aktivitách 
v roku 2015 (19 500)  
 

Medzi najväčšie úspechy zariadenia považujeme prevzatie do správy miestneho Kina TATRA. V úzkej spolupráci 

so zriaďovateľom bolo kino v roku 2015 zrekonštruované a uvedené do prevádzky. Úspechom je stabilná 

návštevnosť kina, premiérové kino, kino s 3D projekciou. Vybudovanie ubytovacích priestorov ešte viac 

podporilo medzinárodné aktivity.  

rok 2016 – odpremietaných  252 filmov 14 162 divákov, priemerná návštevnosť 56 ľudí na jedno predstavenie 

rok 2017 – odpremietaných  320  filmov 21 238 divákov, priemerná návštevnosť 66 ľudí na jedno predstavenie 

 
Smerovanie CVČ  

Vytvorené personálne aj materiálne zabezpečenie pre učenie sa zážitkom, outdoorové aktivity, využívanie 

nových trendov v práci s deťmi a mládežou ako je gamifikácia, či podpora neformálnych skupín mládeže. 

Vytvorený priestor pre mamičky s deťmi i seniorov. Priestor pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby aktívne 

a zmysluplne využívali svoj voľný čas. Dvere sú otvorené pre všetkých.   

 

 

 
 

 


