
CVČ aj v marci organizovalo niekoľko 

športových i vedomostných súťaží.  

3.3.2015 sa v telocvični na ZŠ Komen-
ského uskutočnilo obvodné kolo v bas-
ketbale dievčat, kde si víťazstvo vybojo-
vali žiačky ZŠ 
Nová Ľubov-
ňa, o deň ne-
skôr si v rov-
nakom športe 
zmerali sily 
chlapci a chlap-
ci z Novej 
Ľubovne na-
podobnili diev-

čatá. 

6.3. 2015 sa, 
opäť na ZŠ 
Komenského, 
tentokrát však v jej jedálni, konalo  ob-
vodné kolo matematickej Pytagoriády. 
Víťazom kategórie P3 sa stal Jakub 
Smoroň zo ZŠ Nová Ľubovňa. Kategó-
riu P4 vyhral Dávid Hajduk zo ZŠ v 
Chmeľnici a kategóriu  P5 Martina Vili-

nová zo ZŠ Za vodou. Na rovnakom mieste 
o deň neskôr pokračovala Pytagoriáda v 
kategóriách starších žiakov. V kategórii P6 
zvíťazil Damián Regeš zo ZŠ s MŠ Hniezd-
ne, v kategórii P7 Slavomír Štucka zo ZŠ 
s MŠ Jakubany a P8 Kieran O´reilly zo ZŠ 

Levočská. 

Obvodné kolo 
Fyzikálnej olym-
piády sa uskutoč-
nilo 19.3.2015 v 
CVC. Víťazom 
kategórie E sa 
stal Juraj Palu-
ba zo ZŠ s MŠ 
Kamienka a víťa-
zom kategórie F 
Filip Knapik zo 

ZŠ Za vodou.  

 

Výsledkové listiny všetkých športových súťa-

ží a olympiád nájdete kliknutím sem. 

Súťaže a olympiády v marci 

Talent najmenších 2015 

Okresné kolo talentovej 
súťaže žiakov prvých 
dvoch ročníkov základ-
ných škôl Talent najmen-
ších sa uskutočnilo 
20.3.2015 v CVC v Starej 
ľubovni. Spolu 35 súťa-
žiacich v kategóriách 
prednesu a spevu pred-
viedlo vynikajúce výkony, 
no zvíťaziť mohol v kaž-
dej kategórii len jeden. V 
speváckej kategórii sa to 
za 1. ročník podarilo 

Aničke Cimbalistovej zo 
ZŠ v Podolínci a za 2. roč-

ník Lianke Hutníkovej zo 
ZŠ v Kamienke. V predne-

sovej časti zvíťazila za 1. 
ročník Anastázia Šimková 
zo ZŠ v Šarišskom Jastra-
bí a za 2. ročník Milan 

Janiga zo ZŠ v Podolínci.  

Viac fotografiií nájdete na 

našom FB profile 
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62. ročník medzinárodného projektu sa v Európe 

organizuje od roku 1953, v Slovenskej republike 

od roku 1992, teda nepretržite 22 rokov. Rovna-

ko dlho prebieha aj v našom regióne. A úspešne. 

Azda by sme nenašli ročník, kde by sa žiaci z ok-

resu Stará Ľubovňa neobjavili vo výsledkovej listi-

ne národného kola súťaže. 

Aktuálny ročník sa koná pod záštitou Rady Euró-

py, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky, ktoré je v SR jeho hlavným ga-

rantom. Tak ako v ostatných asociovaných kraji-

nách, aj u nás sú aktivity v rámci projektu kvalifi-

kované ako doplnkové formy implementácie eu-

rópskej dimenzie do procesu výchovy a vzdeláva-

nia, jeho súťažná časť ako tvorivá činnosť detí a 

mládeže. Motto 62. ročníka projektu EURÓPA V 

ŠKOLE: EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓ-

PA? Viaže sa k Európskemu roku rozvoja, ktorý 

vyhlásila pre rok 2015 Európska únia. EURÓPA V 

ŠKOLE je unikátna práve tým, že súčasne vo väčši-

ne krajín Európy, v prostredí rôznych typov a 

stupňov škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú voľ-

nému času mládeže, ponúka každoročne možnosť 

približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť 

sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolu-

práce a vzájomného porozumenia medzi národmi 

Európy. Témy v širokej škále možností - prostred-

níctvom individuálnych či kolektívnych prác, tra-

dičnými - literárnymi, výtvarnými či novšími multi-

mediálnymi prejavmi dávajú možnosť skutočne 

každému vyjadriť sa k aktuálnym problémom 

dneška. 

V Starej Ľubovni súťaž zastrešuje Centrum voľné-

ho času. Začiatkom marca sa zišli členovia literár-

nej a výtvarnej poroty, aby z desiatok zaslaných 

prác vybrali tie, ktoré budú región reprezentovať 

v celoslovenskom kole. 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 11. 
marca 2015 v spoločenskej miestnosti CVČ. V 
programe vystúpila hudobná skupina CVČ a svoje 
krajiny predstavili tri dobrovoľníčky, ktoré v sú-
časnosti pôso-
bia v Cen -
tre voľ- ného 
času v Starej 
Ľubovni. A tak 
mali oce- n e n í 
ž i a c i mož-
nosť bliž- š i e 
spoznať N e -
mecko, Chorvátsko a Rakúsko. Tiež si pozreli 
víťazné videá a výstavku výtvarných a literárnych 
prác. Ceny víťazom odovzdali predsedníčky po-
rôt: Eva Kollárová za literárnu a Nadežda Štefan-

číková za výtvarnú časť. 

 

Č l á n o k  j e  p r e b r a t ý  z o  s t r á n k y 
www.staralubovna.sk. Na tejto stránke nájdete aj 

výsledky a viac fotografií. 

 

 

Európa v škole 2015 

„Azda by sme nenašli ročník, kde 

by sa žiaci z okresu Stará 

Ľubovňa neobjavili vo výsledkovej 

listine národného kola súťaže.“ 
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Takéto stretnutie sa usku-
točnilo 28. marca 2015 v 
CVČ v Starej Ľubovni. Svoje 
príbehy rozpovedali Michal 
Turlík, Soňa Malastová, An-
nika Theyssen a Mirizmá 

Kirkov. 

Stalo sa vám, že ste sa zoznámi-
li so zaujímavým príbehom člo-
veka a povedali ste si: „Tak s 
touto osobou by som sa veľmi 
rád stretol a dozvedel sa o nej 
viac!?“ Potom aj pre vás  tu 
bola Živá knižnica − metóda 
odbúravania predsudkov a ste-
reotypov, zoznamovania sa s 
novým pohľadom na veci okolo 

nás. Nechajme knihy rozprávať. 

Dňa 6.3.2015 zorganizovalo Centrum voľného 
času výlet 
na prvé 
d o m á c e 
štvrťfinálo-
vé hokejo-
vé stretnu-
tie medzi 
tímami HK 
ŠKP Po-
prad a 
HKM Zvo-
len.  Viac 
ako 60 účastníkov nášho výjazdu pomohlo vytvo-
riť fantastickú atmosféru. Bohužiaľ sme však boli 
svedkami prehry domáceho mužstva. Potešujúce 
však je, že prehra prišla až po nájazdoch, takže 

napätí sme boli až do úplného konca.  

Súťažili nie len hráči na ľade, ale aj naši účastníci. 
Každý účastník totiž tipoval stav po konci riadnej 
hracej doby. Cestou späť víťazi získali hodnotné 

ceny, to však stále nebolo všetko. Z tých, ktorí 
si netipli správne, bolo vyžrebovaných niekoľko 
šťastlivcov, ktorí si z výjazdu taktiež odniesli 

pamiatku. 

Tento výjazd rozhodne nebol posledný, v budú-
cej sezóne plánujeme v organizovaní výjazdov 

pokračovať. 

ciálny nástroj. Mladí umelci 
spoločne vytvoria mozaiku na 
schodisku vedúcemu z parkovi-
ska pod Tiamom ku novému 
kinu. O jej priebehu Vás ešte 

budeme informovať.  

10. - 12. apríla 2015 sa v CVČ v 
Starej Ľubovni stretnú predsta-
vitelia organizácií z Arménska, 
Dánska, Francúzska, Libanonu a 
Ukrainy. Spoločne budú disku-
tovať a pripravovať program 
pre medzinárodnú výmenu mlá-
deže. Tá sa plánuje zorganizo-
vať v posledný prázdninový 
týždeň v auguste 2015. Témou 
bude výtvarné umenie ako so-

Živá knižnica 

Výlet na hokej 

Prípravná návšteva pred mládežníckou 

výmenou  
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30. marca bolo v tunajšom kine rušno. 

Ešte sa síce neotváralo, no konala sa 

v ňom záverečná konferencia k projektu 

Kocka. Ten bol spolufinancovaný EÚ 

z Európskeho fondu regionálneho rozvo-

ja v rámci Programu cezhraničnej spolu-

práce Poľsko – Slovenská republika 2007 

– 2013.  

 

Hlavnou témou stretnutia, na ktorom nechýba-

li zahraniční partneri projektu, bol rozvoj ces-

tovného ruchu za účasti mladých ľudí. V našom 

„novom“ kine tak nechýbali ani stredoškoláci 

zo Starej Ľubovne a z partnerského poľského 

mestečka Rabka-Zdrój. „Chcela by som sa poďa-

kovať slovenskej strane a hlavne všetkým, ktorí sa 

na akcii podieľali. Bez vzájomnej spolupráce by 

sme sa teraz nemohli tešiť z nového kina u nás, 

ani u vás,“ nechala sa počuť primátorka Rabky-

Zdrój Ewa Przybylo, ktorá dodala, že nebyť 

tohto počinu, z ich kina, ktoré sa otvára 1. má-

ja, by bol obchod. To naše, za takmer 450 tisíc 

eur, si na svoje prvé slávnostné premietanie 

ešte chvíľu počká. „V týždni pred konferenciou sa 

nám podarilo skolaudovať stavbu, v súčasnosti ešte 

prebieha proces verejného obstarávania na audiovizu-

álnu techniku a čaká nás dokončenie administratív-

nych a finančných záležitostí. Predpokladáme, že 

v auguste alebo septembri by mohlo kino fungovať 

v plnej prevádzke,“ prezradil primátor Starej Ľu-

bovne Ľuboš Tomko. 

Na konferencii, ktorá bola aj záverečným výstu-

pom projektu, sa zaspomínalo tiež na začiatky 

prestavby budovy. Práce začali vlani v septembri, 

myšlienka obnoviť kino ale vznikla omnoho skôr. 

„Podnietili nás k tomu najmä stretnutia s mladými 

ľuďmi v našom meste. Prvý úspech bol ten, že sa 

nám podarilo splynofikovať budovu a potom sme 

postupne hľadali výzvy a možnosti pre ďalšiu rekon-

štrukciu. Tak sme sa dostali k spolupráci s poľskou 

Rabkou,“ zaspomínala riaditeľka CVČ Marta Ha-

nečáková. 

A keďže vo februári schválila Európska komisia 

Program cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 

2020, ktorých jednou z nosných aktivít je vzdelá-

vanie, projekty medzi Starou Ľubovňou a Rabkou

-Zdrój sa chystajú už teraz. Slovensko-poľská 

spolupráca by tak mala úspešne prebiehať aj 

v novom programovacom období. 

Text a foto (eh) 

 

Podporte vznik premiérového kina aj Vy a ľubo-

voľným finančným prostriedkom pomôžte kultú-

re v Starej Ľubovni. Aj VY ste jej súčasťou! 

ČÚ: SK23 7500 0000 0040 2094 8198 

Medzinárodná konferencia v kine aj o 

kine 
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A h o j ! 
Volám sa 
A n n i k a 
Theyssen, 
mám 18 
rokov a 
som dobro-
voľníčka z 
Nemecka v 

cvč.  

Pochádzam 
z Remsche-
idu z malé-
ho mesta blízko Kolína na 

západe Nemecka.  

Dokončila som školu minu-
lý rok a po tom som sa 
rozhodla robiť dobrovoľ-
nícku službu do zahraničia 
pretože som chcela získať 

nejaké nové zážitky. 

Zaujímam sa o iné kultúry 
a jazyky a myslela som, že 
dobrovoľnícka služba je 
najlepšia šanca pracovať 

spolu s ľuďmi z inej kultúry, zoznámiť sa s 
ich zvykmi a 
učiť sa ich 

jazyk.  

Vo voľnom 
čase jazdím 
na koni a 
robím kic-
kbox a rada 
c e s t u j e m . 
Rada pracu-

jem s deťmi a mladými a už mám nejaké skú-

senosti a preto som si vybrala cvč. 

Vo všeobecnosti je Sloven-
sko veľmi zaujímavá kraji-
na, pretože som tu nikdy 
predtým nebola a ani som 
nevedela veľa o krajine a 

jej ľuďoch.  

Predstavujeme dobrovoľníkov—Annika 
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Každý deň bez násilia 

V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa usku-
točnilo 17. marca 2015 podujatie pod názvom 
Každý deň bez násilia. Organizovalo sa v spolu-
práci s OR PZ v Starej Ľubovni a vedením ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Podujatie bolo 
zamerané na voľbu povolania, kriminalitu mládeže 
a prevenciu sociálno-patologických ja-
vov. Zúčastnilo sa ho 33 účastníkov, 
starších žiakov 6. – 8. ročníka spomína-
n e j  z á k l a d n e j  š k o l y .  
Keďže deti nie vždy vhodne a účelne 
využívajú svoje voľné chvíle, boli oboz-
námené s činnosťou centra voľného 
času v oblasti pravidelnej i príležitostnej 
záujmovej činnosti. Účastníci podujatia 
dostali aj zaujímavé ponuky, ako môžu 
zmysluplne využívať svoj voľný čas s 
centrom voľného času a v krátkom vi-
deofilme sa oboznámili s pestrou čin-
nosťou centra voľného času. Hosťom 
podujatia bol kpt. Ing. Milan Ženčuch z 
ORPZ v Starej Ľubovni, z oddelenia 

Nasledovala prednáška kpt. Ing. Milana Ženčucha. 
Účastníci podujatia boli vyzvaní k tomu, aby mali 
oči otvorené a ak sa stretnú vo svojom okolí s 
týraním blízkej a zverenej osoby, aby bez váhania 
takýto prípad nahlásili kompetentným osobám a 
aj takouto formou týranej osobe pomohli.  

V závereč-
nej časti 
podujat ia 
vyplňovali 
žiaci dotaz-
ník, kde 
mali prav-
d i v o , 
úprimne a 
anonymne 
odpovedať 
na jednotli-

vé otázky.  



nických príčin presunutá 
na 30.4. 2015. Bližšie in-
formácie už čoskoro na 

stránkach cvc. 

Detektív Očko je detektívna 
hra v uliciach mesta, pri ktorej 
tímy budú čeliť zápletke, úlo-
hám, hádankám, hlavolamom, 
zakódovaným správam, odka-
zom od tajných agentov a tak 
podobne... Súťaž bola z tech-

V nedeľu 31. mája o 14.00 h 
pripravuje CVČ v Starej Ľubov-
ni oslavu Dňa detí. Aj tento rok 
sa môžu deti a ich rodičia tešiť 
na mnoho atrakcií ako súťaže, 
viazanie balónov, divadielko, 
ukážky policajného zboru, hasi-
čov, sokoliarov a možno budú 
aj výbuchy. Podujatie sa bude 
realizovať v širšom centre mes-
ta - na pešej zóne, v Parku Ge-
nerála Štefánika pri Pošte a na 

parkovisku pred okresným úra-
dom. Tešíme 
sa na Vašu 

účasť! 

nosť ukázať svoju chrabrosť a 
šikovnosť. Nejeden okrem slá-
vy získal aj srdce krásnej devy, 
ktorá sa sem prišla pozrieť so 
svojím otcom či bratom. Keďže 
prvé turnaje sa spomínajú ako 
hry urodzenej francúzskej mlá-
deže v 9. storočí, aj my chceme 
touto hrou nadviazať na zlatý 
vek rytierstva. Veríme, že po 
pozornom prečítaní pravidiel a 
vyplnení záväznej prihláš-
ky prídete ukázať svoju odva-
hu, um a silu do Starej Ľubov-
ne, kde sa od 12. do 14. júna 
2015 koná turnaj slovenskej 

mládeže.  

 

Celoslovenská súťaž – 21. roč-
ník. Súťaž s medzinárodnou 
účasťou zameraná na výmenu 
skúseností a súťaženie. Na tej-
to súťaži sa stretnú mladí ľudia 
nie len z tradičných krajín - zo 
Slovenska, Poľska a Česka, ale 
aj z Dánska, Francúzska, Ne-
mecka a Talianska, kde si vy-
skúšajú svoje zručnosti a vedo-

mosti. 

 

M i l í  p r i a t e l i a ! 
Pred mnohými rokmi, keď česť 
a slávu nebolo možné vyvážiť 
ani zlatom, sa aj pod hradom 
Ľubovňa konali rytierske turna-
je. Každý rytier mal v nich mož-

Propozície súťaže si môžete 

pozrieť na tomto odkaze. 

 

Presunutý Detektív Očko 

Pozvánka na Deň detí 

Pozvánka na Kľúč od pevnosti 
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18. apríl 2015  Pozvánka do jarnej prírody  

Typ podujatia: šport 

Miesto podujatia: Stará Ľubovňa - Nová  Ľubovňa - Ľubovnianske kúpele 

Popis podujatia: - pešia turistika  - 15 km trasa, Určené pre deti, mládež ale aj dospelých od 8 rokov, mladšie 

deti v sprievode svojich rodičov, pešia turistika spojená s opekaním, zraz  o 9.15 h autobusová zastávka pri ZŠ 

Levočská smer Nová Ľubovňa 

 

18. apríl 2015 Otvorenie cyklosezóny v retroštýle 

Typ podujatia: šport 

Miesto podujatia: Stará Ľubovňa - Nová  Ľubovňa  

Popis podujatia: cykloturistika netradične pre rodičov s deťmi,  v spolupráci  s Klubom slovenských turistov 

v Starej Ľubovni, Určené pre širokú verejnosť v meste Stará Ľubovňa. Nenáročná cykloturistika s propagačnou 

jazdou po meste v dobových kostýmoch a na starých bicykloch. Začiatok o 10.00 h na parkovisku pred Obvod-

ným úradom. 

 

07. - 11. apríl 2015  Prezentácia európskych krajín   

Typ podujatia:        interkultúrne učenie  

Miesto podujatia: mestské školy a školy v okrese SL –podľa záujmu 

Popis podujatia: Prezentácie Nemecka, Rakúska a Chorvátska v anglickom a nemeckom jazyku  dobrovoľníkmi 

CVČ. Určené  pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl.  

 

22. – 25. apríl 2015 Medzinárodná konferencia „YES for Citizenship“ 

Typ podujatia: partnerstvo 

Miesto podujatia:  Vratimov, ČR  

Popis podujatia: Konferencia na tému občianstvo a neformálne vzdelávanie pre účastníkov z Českej republiky, 

Macedónska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Slovenska a Srbska. 

 

28. apríl 2015 Deti a paragrafy  

Typ podujatia: prednáška 

Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: - podujatie zamerané na prevenciu socialno-patologických javov. Určené pre problémovú 

mládež ZŠ, začiatok podujatia o 11.00 h. 

 

29. apríl 2015  Slávik Slovenska 

Typ podujatia: súťaž 

Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa  

Popis podujatia:  Súťaž v speve ľudových piesní, určená pre žiakov základných škôl. 

Čo nás čaká v apríli? 
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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: 40,00.- € pre členov CVČ a 50,00.- € pre nečlenov CVČ  
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové po-

istenie, režijný poplatok. 

Prihlášky a bližšie informácie získate kliknutím sem.  

 

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/letne-aktivity-tabory-2015/

