
dva mesiace prázdnin 
plné zážitkov a pek-

ných spomienok sa 
skončili a my opäť 
štartujeme našu čin-

nosť. Pripravili sme 
pre Vás množstvo 
záujmových útvarov 

a klubov z oblasti 

športu, kultúry 
a umenia, jazykov, 
techniky, prírodovedy 

a etiky. V októbri sa 
k nám pridajú traja 
dobrovoľníci, mladí 

ľudia z Chorvátska, Španielska a Nemecka. 
V spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou fakultou  
Prešovskej univerzity, ZUŠ, ZŠ a SŠ v meste Stará 

Ľubovňa, Okresného riaditeľstva policajného zboru, 
Klubom Slovenských turistov, Úradom práce,  miest-
nymi podnikateľmi  a Ľubovnianskym hradom sme 

okrem krúžkovej činnosti  pre Vás pripravili  bohatú 
nádielku rôznych atraktívnych činnosti pre žiakov ZŠ , 
SŠ a nezamestnanú mládež. Chýbať nebude ani me-

dzinárodná spolupráca a naši členovia môžu získavať 

praktické skúsenosti v Čechách, Poľsku, Dánsku či 
Francúzsku. V spolupráci s mestom sa budeme po-
dieľať na mestských aktivitách ako Ľubovnianske 

strašidlá, Deň s Mikulášom, zbierka Kilo, Detský 
Silvester, Valentínska ľadová show, Detektív Očko, 
Detský  deň a  ďalších. Počas leta to budú opäť det-

ské tábory, festival UM - UM, Čarovné dni mladých či 
medzinárodné stretnutia a výmeny mládeže. 
Veľa z Vás v tejto chvíli ešte nevie, aký krúžok, klub či 

aktivitu si vybrať, čo by ste radi robili vo svojom 

voľnom čase. Nevešajte hlavu a neklesajte na duchu, 
v takomto prípade Vám, prípadne Vašim rodičom 

vieme poradiť pri výbere činnosti, dokonca máte 
možnosť si vyskúšať viacero ponúknutých aktivít 
počas školského roka tak, aby ste rozvíjali svoju krea-

tivitu, talent, vedomosti,  zručnosti a naberali skúse-
nosti. 
Živé knihy, world caffe, outdoorové aktivity či nefor-

málne vzdelávanie sú pre mnohých laikov neznáme 

pojmy, ale my vieme, že tieto metódy  majú svoje 
opodstatnenie v činnosti CVČ. Zaujímavou formou 
totiž približujú deťom a mladým ľuďom svet, zdoko-

naľujú ich zručnosti vo vyjednávaní, komunikácií,  
participácii,  interkultúrnom učení, pochopení 
a pomoci slabším. 

Kolektív pracovníkov CVČ v spolupráci s Mestom 
Stará Ľubovňa pre Vás vytvára podnetné prostredie 
plné tvorivosti, porozumenia, istoty a kreativity. Pre-

tože Vy ste tí, ktorí reprezentujú naše mesto 
a v budúcnosti budete tí, ktorí naďalej budú rozvíjať 
to, čo sa teraz zasialo. 

 

PRAJEM VÁM, ABY STE ZAČALI PRÁCU, ktorá má 

zmysel a ktorá rozvíja Váš tvorivý potenciál aj mimo 

povinného vyučovania pre lepšie uplatnenie sa v našej 

spoločnosti a na trhu práce.  
 

PhDr. Marta Hanečáková, PhD.,  

riaditeľka CVČ 

Milí členovia CVČ, rodičia, deti a mládež, 

ART MARK—mládežnícka výmena 

ERASMUS +, grantový 
program podporil 18 - 25 
ročných mladých ľudí zo 
Slovenska, Dánska, Libano-
nu, Ukrajiny, Arménska a 
F r a n c ú z s k a . 
Od 22. augusta do 
30.augusta 2015 sme mali 
možnosť stretnúť 24 
účastníkov a 6 lídrov me-
dzinárodnej výmeny mláde-

že pod názvom 
ART MARK. Náš-
mu mestu pomohli 
skrášliť schody z 
parkoviska k Úra-
d u  p r á c e . 
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Školský rok 2015/2016 začína 1. septembra 2015. 

Záujmová činnosť v Centre voľného času (prvé schôdzky, na základe prihlásených detí 
a mládeže) začína 21.septembra 2015. 

Zápis do CVČ prebieha počas celého školského roka, prihláškou. 

Zápis na pravidelnú záujmovú činnosť bude prebiehať do 14.9.2015 prihláškou na krúžok. 

Činnosť krúžkov končí 31. mája 2016, v júni sú organizované exkurzie, výlety, doplnková  čin-
nosť záujmových útvarov. 

Vzdelávací poukaz obdŕži žiak v škole do 10. septembra 2015, zákonný zástupca rozhodne 
o jeho zaevidovaní na záujmovú činnosť. Do CVČ je potrebné doručiť najneskôr do 25.9.2015. 

Forma úhrady za krúžok v CVČ je bankovým prevodom na číslo účtu: 
SK8809000000000530109724, Slovenská sporiteľňa, do poznámky uviesť priezvisko a názov 
krúžku.  

Poplatok rodič uhradí až po rozhodnutí o prijatí za člena krúžku. 

 

 

 

 

 

 

Centrum voľného času Stará Ľubovňa v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom 
stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a 
mládež:  

1. pravidelnú záujmovú  činnosť v záujmových útvaroch, 

2.príležitostnú záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zamera-

ných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,  

3.prázdninovú činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činnos-

tí záujmových útvarov a krátkodobých podujatí,  

4.organizovanie voľno časových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné  osoby, ktoré 

nenavštevujú centrum 

5.spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj 
deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.  

Organizácia školského roka 2015/2016 
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Školský rok 201
5/2016 sa 
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1. septembra 2015. 



NEWSLETTER 
Strana 3 



ROČNÍK 1 ,  ČÍSLO 7  

ŠTARTUJEME!  Už teraz môžete nosiť žiadosti 

o prijatie do krúžkov, záujmová činnosť 

začína 21. septembra 2015. Prihlášku nájdete 

na poslednej strane newslettera! 

 

TEŠÍME SA NA VÁS! 

Strana 4 



Centrum voľného času (CVČ) v Starej Ľu-

bovni v spolupráci s Zrzeszením sportu 

osób Niepelnosprawnych "START" v No-

wom Saczi zorganizovali v tomto roku  26. 

ročník Medzinárodného rodinného splavu 

(MRS) po rieke Poprad na trase partner-

ských miest Stará Ľubovňa a Nowy Sacz. 

Splav odštartoval vo štvrtok (2.7.) a vyvr-

cholil v nedeľu 5. júla. Splav sa nesie v zna-

mení motta „maj úctu k duši svojho dieťa-

ťa“ a je zameraný na trávenie spoločnej do-

volenky rodičov s deťmi.  

Rovnako ako narkomani, ktorí prahnú po 

novej dávke, aj niektorí vodáci každoročne 

musia ísť na splav v popradskej doline. Medzi 

takýchto vodákov patrí Antoni Rzaski z No-

weho Saczu, ktorý nevynechal ani jeden Me-

dzinárodný rodinný splav a zároveň bol aj naj-

starším účastníkom. Najmladšou účastníčkou 

bola 5- ročná Kristínka  Kukurová zo Spišskej 

Novej Vsi. To, že splav má napriek nástraham 

svoje neopakovateľné čaro, napokon rok čo 

rok potvr-
dzujú sta-

bilné poč-

ty účastní-

kov. Mno-

hí sa tu 

v r a c a j ú 

pravidel-

ne. S ka-

noami, kajakmi, či pontónmi sa tentokrát za 

krásneho slnečného počasia vydalo na ro-

mantickú pavbu údolím rieky Poprad  143 

Slovákov, 35 Poliakov, 1 Chorvátka a  3 Če-

si. Priaznivci vodnej turistiky prišli zdolať 88 

km riečnu trasu v troch etapách.  

Zaujímavý je nielen splav ale aj jeho sprie-

vodné podujatia. Pre milovníkov vodnej tu-

ristiky sú populárne najmä rýchlostné vodác-

ke preteky – Memoriál Ing. Eduarda Kasper-

keviča, CSc., na trase Plaveč – Čirč.  

 

Víťazov jednotlivých kategórií, viac fotografií 

a video z podujatia zobrazíte kliknutím sem. 

Medzinárodný rodinný splav 

Vzdelávací poukaz obdrží žiak v škole 

do 10.9.2015, zákonný zástupca 

rozhodne o jeho zaevidovaní na 

záujmovú činnosť. Do CVČ je potrebné 

ho doručiť najneskôr do 25.9.2015 
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http://www.cvc.sk/clanky-detail/medzinarodny-rodinny-splav-po-rieke-poprad/


Počas letných prázdnin v termíne od 6.7 do 
31.7.2015 organizovalo CVČ v Starej Ľubovni 4 
turnusy rekreácie pre deti s den-
nou dochádzkou . Tento typ tábora sa každoroč-
ne teší veľkému záujmu zo strany detí. Počas 
prázdnin sme odrekreovali spolu 131 detí vo ve-
ku 6-14 rokov. Deti počas štyroch turnusov na-
vštívili Novoľubovnianske kúpele, Ľubovniansky 
hrad - rozprávku NEBOJSA, ZOO v Spiš-
skej Novej Vsi, AQUACITY v Poprade, Sochár-
ske sympózium vo Vyšných Ružbachoch, splavo-
vali rieku Dunajec na trase Červený Klaštor - 
Lesnica. Počas táborov absolvovali tiež plavbu na 
canoe a rôzne turistické výchádzky zamerané na 
rozvoj pohybu a telesnej zdatnosti, čo je v súčas-
nej dobe tabletov a internetu pre deti jedinečnou 
priležitosťou na aktívne trávenie voľného ča-
su. Pracovníci CVČ a animátori sa už teraz tešia 
na budúce prázdniny. Viac fotografií a video z 

táborov si môžete pozrieť kliknutím na tento link, video zo 4. turnusu si zase pozriete kliknutím sem. 

 

Okrem prímestských táborov malo 15 detí z nášho CVČ možnosť zúčastniť sa aj zážitkového tábora 

Zaži to - Aj nás sa to týka v Zlatej Idke pri Košiciach. Deti prostred-

níctvom metód neformálneho vzde-

lávania nadobudli nové poznatky 

a vedomosti z oblasti globálneho 

vzdelávania. Okrem toho spoznali 

veľa nových ľudí, energizérov 

a iných zaujímavých aktivít. Tábor 

bol zameraný najmä na tvorivosť, 

prezentáciu a fyzickú aktivitu. Foto-

galériu zobrazte kliknutím sem. 

Letné tábory 
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Zápis na pravidelnú záujmovú 

činnosť bude prebiehať do 

14.9.2015 odovzdaním prihlášky 

na krúžok. Po tomto termíne bude 

možnosť prihlásiť sa na krúžky, 

ktoré nebudú kapacitne naplnené. 

Čarovné dni mladých 

 

V dňoch 28. - 29. augusta 2015 mali mladí možnosť 
zúčastniť sa Čarovných dní. Piatkové popoludnie 
bolo venované  praktickej skúške zručnosti, kde si 
mohli vyskúšať sloniu pastu, maľovanie rukami, vy-
tvoriť si vlastnú mušľu, či zabicyklovať rekord. V 
sobotu mali možnosť zapojiť sa do floorbalového, 
futbalového a streetbalového turnaja.  Fotografie si 

môžete pozrieť na našom facebookovom profile. 

http://www.cvc.sk/clanky-detail/letny-tabor-2015-centrum-volneho-casu-stara-lubovna/
https://www.youtube.com/watch?v=RxwMNuzpPnE
https://www.dropbox.com/sh/ynsu0g02u7823eg/AADlHwePEM3FEd1iV2s6vEz6a?dl=0
https://www.facebook.com/cvc.staralubovna?fref=ts
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ŽIADOSŤ 
o prijatie do CVČ v Starej Ľubovni šk. rok 2015/2016 

 
Názov činnosti:   
*vpíšte názov záujmového útvaru, klubu, aktivity)   

 

Vzdelávací poukaz:  áno      nie  
*preškrtnúť nesprávne 

 
Meno a priezvisko:   
 
Dátum narodenia:                                            Rodné číslo:  
 
Škola:                                                                           Trieda:  
 
Bydlisko:  
*adresa trvalého  
   pobytu 

 
Meno a priezvisko:  
*rodič, zákonný zástupca 

 
 
Telefónne číslo/mobil:  
 
 
 
E – mail: 
 
 
1.Odovzdaním podpísanej Žiadosti súhlasím s podmienkami účasti na záujmovej činnosti v Centre voľného času v Starej Ľubovni vrátane čiastočnej 
úhrady nákladov spojených s činnosťou na základe požiadaviek CVČ a VZN mesta Stará Ľubovňa. 
2.Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť riaditeľstvu CVČ. 
3.V zmysle § 7 zákona NR SR č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a doplnkov, súhlasím so spracovaním osobných 
údajov uvedených v žiadosti o prijatie za účelom evidencie v dokumentácii CVČ. 
 
 

Rodič /člen CVČ starší ako 18 rokov, svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským 
poriadkom CVČ, ktorý je sprístupnený na webovej stránke CVČ www.cvc.sk a v priestoroch CVČ 
a súhlasí s jeho podmienkami. 

 
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY  

Člen záujmovej  činnosti / zákonný zástupca ( podpis )........................................................ 
(ďalej len „dotknutá osoba“) poskytujem súhlas podľa § 122/2013 Z.z. so spracovaním, zverejňovaním a archiváciou svojich osobných údajov a osobných údajov môjho 
dieťaťa pre potreby CVČ počas navštevovania záujmovej činnosti a doby potrebnej na archiváciu a to v rozsahu: fotodokumentácia, výsledky vo výchovnovzdelávacej a 

mimoškolskej činnosti, informácie na web stránke a v médiách. V zmysle § 2 ods. y) zákona  č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, svojím podpisom potvrdzujem, že som bol riadne poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. Súhlasím so zverejňovaním fotografií a videí z činnosti školského 
zariadenia na webovej stránke a iných masmediálnych komunikačných prostriedkov. 

 
V Starej Ľubovni, dňa: 
 
                                                                   –––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                            podpis zákonného zástupcu, 
                                                                       vlastný podpis u osoby nad 18 rokov 

 
 

 

  

  

 

 

rodič, zák. zástupca:  žiak:  

rodič, zák. zástupca:  
 

žiak:  

 

http://www.cvc.sk/

