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Najdôležitejšie body:
 Januárové súťaže a olympiády
 Pozvánky na naše akcie
 Kino
 Inovácia aktivít CVČ
 Prázdniny s CVČ
 O nás

zmeny, ktorými prechádzajú centrá voľného času od roku 1996
ovplyvňujú zamestnancov, deti, rodičov ako
aj verejnosť. Je jedno,
či v pozitívnom alebo
negatívnom
slova
zmysle. Jednoducho,

sú tu a sú to pre nás
nové výzvy, do ktorých sa dá skryť všetko: prácu, spôsob,
akým premýšľate, kreativitu, empatiu, pomoc, priestor, aktivity,
zanietencov, krajiny,
ktoré precestujete,
ľudí, ktorých poznávate,
hodnoty
a skúsenosti, ktoré
nadobúdate. Pravidelne, jedenkrát mesačne
sa k Vám budeme prihovárať prostredníctvom nášho newsletteru a veríme, že aj
s Vašou pomocou
dobrých nápadov, aktívnych účastníkov sa
nám podarí realizovať

veľa zaujímavých činnosti.
PhDr. Marta Hanečáková, PhD.,
riaditeľka CVČ

Okresné kolo Šalianskeho Maťka
Okresné kolo už 22. ročníka recitátorskej súťaže povestí Šaliansky
Maťko sa uskutočnilo 12.1.2015 v
našom CVČ. Spolu 32 súťažiach v
3 kategóriách (1. kategória - 2.-3.
ročník, 2. kategória - 4.-5. ročník,
3. kategória - 6.-7. ročník) zo škôl
z celého okresu predviedlo vynikajúce výkony.
Víťazmi jednotlivých kategórií,
ktorí postúpili na krajské kolo, sa
stali
títo
súťažiaci:
1. kategória: Timon Angel Veverka - ZŠ Komenského SL
2. kategória: Mária Barnovská ZŠ Nová Ľubovňa, Miriam Dubjelová - ZŠ sv. Cyrila a Metoda
3. kategória: Jakub Pluta - ZŠ
Levočská
Na pamiatku dostali všetci súťažiaci diplomy a súťažiaci umiestnení

na prvých troch miestach taktiež
vecné ceny. Viac
fotiek zo súťaže
si môžete pozrieť
kliknutím na tento odkaz.

Recitátori predviedli vynikajúce výkony

Obvodné kolo matematickej olympiády
Matematická olympiáda je jednou
z n ajn ár o č n e jš íc h o ly mp iád .
V kategórii Z5 - žiaci piatych ročníkov sa zapojilo 20 súťažiach
z ktorých boli 12 úspešní riešitelia.
Víťazom sa stal Gerárd Strič zo ZŠ s
MŠ sv. Cyrila a Metoda vStarej Ľubovni V kategórii Z9 - žiaci deviatych
ročníkov súťažilo 9 žiakov z ktorých
boli piati úspešnými riešiteľmi. Víťazkou kategórie Z9, ktorá zároveň

postupuje na krajské kolo, sa stala
Alexandra Šlosárová zo ZŠ Za vodou
v Starej Ľubovni.

„Matematická olympiáda je
jednou z najnáročnejších
olympiád.“

Kompletné výsledky olympiád a
súťaží organizovaných CVČ nájdete na adrese :
http://www.cvc.sk/rok-2015/

Obvodné kolo olympiády v Anglickom
jazyku
Okresné kolo olympiády z anglického
jazyka sa konalo
14.1. 2015 v centre
voľného času za
bohatej účasti žiakov základných škôl
z okresov Stará
Ľ u b o v ň a
a Kežmarok. Súťažiaci boli rozdelení

do dvoch kategórií - 1A (žiaci 5.-7.
ročníka ZŠ) a 1B
(8.-9. ročník ZŠ)
Po
zvládnutí
náročných úloh
víťazi budú reprezentovať svoj
okres na krajskom
kole

v Prešove. Za okres Stará Ľubovňa je
to Adam Smoroň zo ZŠ Levočská
Jakub Šľachtovský zo ZŠ Komenského
v kategórii 1B. Za okres Kežmarok sa
víťazom v kategórii IA stala Lívia Marková zo ZŠ Dr. D. Fischera a v kategórii 1B Marcel Miľovčík zo ZŠ Nižná
brána.

Umiestnení v kategórii 1B
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Inovácia aktivít CVČ
CVČ Starej Ľubovni uskutočnilo v dňoch 13. - 14.11.2014
seminár zameraný na Inováciu aktivít v CVČ
a neformálne vzdelávanie. Cieľom seminára bola podpora spolupráce v oblasti voľnočasových aktivít, rozvoja
kľúčových kompetencií detí a mládeže, zvyšovanie odborných kompetencií pracovníkov s mládežou, tvorba nástrojov
na meranie kvality a dopadu práce s deťmi a mládežou.

laickú a odbornú verejnosť.



Hľadať alternatívy výchovno - vzdelávacej činnosti CVČ
a inšpirovať sa dobrými príkladmi praxe zo zahraničia, prostredníctvom aktívnej činnosti v medzinárodnej organizácií
EAICY.



Prezentovať a zdieľať inovatívne metódy a formy výchovno - vzdelávacej práce a záujmových činností CVČ.
Vydanie bulletinu, metodických materiálov v spolupráci
s MŠVV a Š a IUVENTOU.
Poukázať na dôležitosť postavenia CVČ ako školského výchovno - vzdelávacieho zariadenia, ktorého úlohou a poslaním je vytváranie podmienok pre neformálne vzdelávanie
a rozvoj



kľúčových kompetencií detí a mládeže. Zabezpečiť pokračovanie seminárov prostredníctvom nových projektov
a v spolupráci s MPC.



Spolupracovať pri tvorbe a riešení aktuálnych tém
v spoločnosti týkajúcich sa detí a mládeže s IUVENTOU
Slovenským inštitútom mládeže.


Téma inovácie činnosti CVČ vyplýva zo súčasných potrieb
spoločnosti, politiky mládeže, neformálneho vzdelávania.
Práve možnosť praktických skúseností, zručností posúva
tieto zariadenia aj do inej pozície, než je iba pozícia poskytovania záujmovej činnosti. Je tu otvorený priestor pre spoluprácu a metodickú pomoc. V rámci prípravy a realizácie sme
privítali spoluprácu s Úradom vlády zastúpeným Mgr. Evou
Škvareninovou, Ing. Ivicou Zvárovou, Ing. Tatianou Prievalskou – Bartošovou CKÚ OLAF, Metodickým centrom zastúpeným Mgr. Tatjanou Volkovou, MŠVVaŠ a IUVENTOU
zastúpenou Mgr. Tibrorom Škrabským.
Po úvodnom vstupe v rámci bloku Prevencia a výchova
proti korupcii sme prezentovali tému „Boj proti korupcii
a boj proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných
záujmov EÚ v SR“, ktorú predniesli Ing. Tatiana Prievalská
Bartošová, manažér komunikácie z odboru a Ing. Ivica Zvarová, hlavný štátny radca odboru kontroly a prevencie korupcie a ktoré sa následne zúčastnili neformálnej besedy
„brainstormingu“ s pracovníkmi CVČ, kde spoločne zo zástupcami CVČ hľadali možnosti spolupráce.
Profesijné štandardy vychovávateľa a predstavenie projektu
Aktivizujúce metódy vo výchove predstavila Mgr. Taťjana
Volková, detašované pracovisko Košice. V rámci tejto časti
mali účastníci možnosť si vymeniť skúsenosti, prezentovať
dobré príklady a nedostatky z praxe.
V časti zvyšovanie kompetencií vychovávateľa, pracovníka s
mládežou v oblasti mimoškolskej činnosti sme venovali pozornosť nástrojom na meranie kvality a dopadu práce
s mládežou. Túto časť predstavil Mgr. Tibor Škrabský
v zastúpení MŠVVaŠ.

Iniciovať spoluprácu s Úradom vlády odborom kontroly
a prevencie a odborom Centrálny kontaktný útvar pre
OLAF s cieľom zabezpečiť základné školenia pre pracovníkov CVČ, ktorí by sa následne venovali prevencií proti korupcii a kriminalite. Vytvoriť priestor pre spracovanie metodických materiálov a zapojenie do projektov týkajúcich sa
implementácie získaných vedomostí a zručností do praxe.



Zabezpečiť zvýšenie povedomia o ochrane finančných
zdrojov EÚ a boja proti korupcii, pochopenie problémov
pracovníkmi CVČ a vytvorenie priestoru na realizáciu rôznorodých aktivít na lokálnej úrovni (prvotná prevencia,
a zvyšovanie povedomia deti a mládeže).
Vytvorenie priestoru pre spoločný projekt, kde Úrad vlády
bude garantom odbornosti v oblasti prevencie a boja proti
ko-

Z prezentovaných príspevkov a práce v skupinách vznikli
tieto návrhy :

rupcií a spracovaniu metodických materiálov pre činnosti
v CVČ.



Návrhy na nástroje merania kvality sú spracované
a zverejnené na : https://prezi.com/qzdlua3pqboa/
seminar-inovacia-cinnosti-cvc/

Vytvoriť diskusnú platformu k aktuálnym otázkam a
problémom CVČ. Priestor pre platformu bude vytvorený na
web stránkach ACVČ SR pre členov asociácie, ako aj pre

„PRIORITY“
Dňa 28.1.2015 sa v CVČ v
Starej Ľubovni uskutočnilo
Stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny
mesta Stará Ľubovňa
„PRIORITY.“
Cieľom stretnutia bolo
vytvoriť medzirezortnú
pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude príprava dokumentu Stratégia mesta Stará Ľubovňa
pre
deti
a mládež na roky
2015 - 2020. Diskutovalo sa o vytvorení priestoru pre priamu
a dlhodobú spoluprácu
medzi organizáciami, ktoré zabezpečujú
formálne

a neformálne vzdelávanie mládeže. Na zasadnutí sa stanovili

tu. Do pracovnej skupiny sa
ešte stále môžu zapojiť neziskové organizácie, občianske
združenia a asociácie, inštitúcie
a ďalšie subjekty, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom zapájajú
do výchovy a vzdelávania detí
a mládeže. V prípade záujmu
nominovať svojich zástupcov,
nech napíšu do 28. februára na
info@cvc.sk (Centrum voľného
času v Starej Ľubovni). Podporené v rámci programu Priority
MŠVVaŠ.
Text a foto:
Miroslava Movsisyan.

jednotlivé kroky a nesú zodpovednosť za prípravu dokumen-

Kino Tatra—Projekt KOCKA (KinO—Centrum—KultúrA)
Mesto Stará Ľubovňa - okresné mesto,
stredisko kultúry pre viac ako 40 obcí.
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovensko 2007 - 2013. Našim partnerom
je Gmina Rabka - Zdrój, Poľská republika, kraj
Nowosadecki.
Predpokladané
ukončenie reali„Cieľom je rozvíjať cestovný ruch
zácie projektu
založený
na podporných aktivitách,
modernizácie
kina Tatra pro- estetických hodnotách a historicom
stredníctvom
dedičstve...“
programu cezhraničnej spolupráce je stanovené ku koncu marca 2015. Pre
premietanie premiérových filmov je potrebné
vybavenie novou technológiou.
Zavedením digitalizácie obnovíme činnosť kina
Tatra. Zvýši sa kvalita obrazu, zvuku, počet premietaní, pohodlia a ponúkaných sprievodných
služieb v novej zrekonštruovanej budove kina.
Kino bude vysielať a šíriť kvalitné audiovizuálne
diela v rovnakom čase ako celoslovenské premiéry. Predpokladáme preto celkové skvalitnenie kultúrno - spoločenského života mesta Stará
Ľubovňa, aj okolitých miest a obcí.
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Cieľom je rozvíjať cestovný ruch založený na podporných aktivitách, estetických hodnotách a historickom dedičstve oboch spolupracujúcich miest,
ktoré spája patrón obidvoch miest - historická
postava sv. Mikuláša.

Súčasťou projektu je aj zorganizovanie medzinárodného amatérskeho festivalu filmov od mladých
amatérskych tvorcov s účasťou zástupcov klubov
vysokohorskej turistiky z Poľska a Slovenska a
organizácia konferencie „Aktívna turistika.“
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Jarné prázdniny s CVČ
20. - 21.2.2015 Expedičná kamera
Typ podujatia:

filmový festival

Miesto podujatia: Kino Tatra
Popis podujatia: Filmový festival dobrodružných a cestopisných filmov (piatok pre ZŠ a SŠ, sobota pre verejnosť), vstup
1,50 € Viac info na: www.expedicnikamera.cz

23 - 26.2.2015 Postavme si hrad
Typ podujatia: zdravý životný štýl, kreativita, zábava
Miesto podujatia: Park gen. Štefánika pri pošte, denne od 10:00 – 12:00/14:00 – 16:00
Popis podujatia: Stavanie snehovej pevnosti so šmýkačkou a guľovačkou (podľa počasia), určené pre všetky deti, dospelých
a okoloidúcich, ktorí chcú pridať ruku ku spoločnému dielu na čerstvom vzduchu.

23.02.2015 DOMINO MARATÓN.
Typ podujatia: šport,
Miesto podujatia: CVČ, miestnosť č. 23
Popis podujatia: podujatie určené pre žiakov miestnych základných a stredných škôl
prázdninové športové súťaženie – postaviť dominovú hradbu v čo najkratšom čase

24.2.2015 Súťaž v stolnom tenise, športové zápolenie pre členov ZÚ CVČ.
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: CVČ – herňa 10.00
Popis podujatia: podujatie určené pre žiakov miestnych základných a stredných škôl

24.2.2015 Súťaž v stolnom futbale, športové zápolenie pre členov ZÚ CVČ, Paulina Vitovičová.
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: CVČ – herňa 14.00
Popis podujatia: podujatie určené pre žiakov miestnych základných a stredných škôl

25.2.2015 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/.

26.2.2015

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 € /večera, pitný režim, ceny za súťaže/.
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Pozvánka na Expedičnú kameru
Filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA
prináša famózneho sky-runnera, humanitárnu expedíciu aj veslovanie cez oceán.
Expedičná kamera, prehliadka najúspešnejších cestovateľských
a
outdoorových
film o v
uplynulej
sezóny,
o p ä ť
mieri do
kín.
Už 6.
ročník sa
bude konať
v piatok
20.
februára 2015 pre ZŠ a SŠ v meste a v sobotu 21.
februára 2015 od 17:00 pre verejnosť v Dome kultúry
(Nám. gen. Štefánika, SĽ). Tento česko-slovenský filmový festival sa bude tohto roku konať v rekordných 221
mestách. Opäť je pripravená poriadna dávka dobrodružstva, objavovania, napätia, samozrejme súťaž
o atraktívne ceny a návšteva lokálneho dobrodruha.
Čo na festivale Expedičná kamera uvidíme? Medzi
hlavné ťaháky patrí svetovo preslávený ultrabežec a
skialpinista Kiliana Jornet a jeho úchvatné výkony na
Alpských vrcholcoch. Cykloexpedíciu cez Himálaje
s humanitárnym
posolstvom predstaví film Alegria.
S partičkou slackli„Tento česko-slovenský filmový
nerov sa vydáme
festival sa bude tohto roku
budovať prvé higkonať v rekordných 221
hline projekty na
Islande. Budeme
mestách.“
svedkami psychicky
aj fyzicky náročnej
preplavby Indického oceána na veslici alebo ženské výpravy do
Mongolska na zjazd jednej z posledných riek bez
priehrady. V spoločnosti lezcov Chrisa Sharmy a Stefana Glowacze zdoláme prvé cesty v obrovskej ománskej jaskyni. A chvíľky napätia prežijeme u 800 km
dlhej cesty na paraglide.

Podrobný program nájdete na webe www.cvc.sk a
www.ExpedicnaKamera.sk.
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O nás
Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:
052/43 229 91
0918 495 027

E-mail:
info@cvc.sk

Centrum voľného času v Starej Ľubovni vzniklo v roku 1997 prechodom úloh a
povinností z Domu detí a mládeže. Cieľom zariadenia je aktívne pôsobenie na
deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít. Organizujeme pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom krúžkov, klubov a otvorených klubov.
V súčasnosti máme vytvorených mnoho záujmových útvarov, ktoré pracujú pod
vedením interných a externých pracovníkov zariadenia. Ďalej zabezpečujeme
príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží, olympiád a prehliadok záujmovej činnosti. Počas
prázdnin zabezpečujeme prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie , výlety, sústredenia pre účastn íko v

n a ši ch

p ra v id e ln ý ch

a kt iv í t

a

š iro kú

v er ejn osť .

Okrem spomenutých aktivít sa venujeme priebežnému vzdelávaniu pedagogic-

Sme na webe!

kých pracovníkov centra voľného času. Zabezpečujeme a koordinujeme aktivity

www.cvc.sk

nielen nášho zariadenia, ale metodicky pomáhame aj občianskym združeniam
pracujúcim s deťmi a mládežou v našom okolí. Našim cieľom je umožniť aktívne využívanie voľného času deťom a mládeži Ďalšou cieľovou skupinou sú profesionálni a dobrovoľní pracovníci s deťmi a mládežou vo voľnom čase ich príprava na aktivity a osvojovanie si odborných vedomostí a zručností v danej oblasti. CVČ v Starej Ľubovni je zároveň aj zastrešujúcou organizáciou pre Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni.

