
Geografická olympiáda 

Okresné kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 5. 2. 2015 na ZŠ Komenského za bohatej účasti 
súťažiacich. Súťažilo sa v troch kategóriach. V kategórii E (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka 
OG) zvíťazil Adrián Firment z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni)., kategóriu F (žiaci 6. 
a 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG) vyhral Michal Vyparina zo ZŠ s MŠ Plavnica a prvenstvo v 

kategórii G (žiaci 5. ročníka ZŠ) získal  Oliver Turčáni zo ZŠ Komenského. 

 

Dejepisná olympiáda 

Dňa 12. 2. 2012 sa v CVČ konal 7. ročník Dejepisnej olympiády. Napriek veľkej náročnosti bolo za-
stúpenie škôl veľmi dobré.  Víťazkou kategórie C (9. roč. ZŠ a 4. roč OG) sa stala Petra Valašte-
ková zo ZŠ Levočská, kategórie D (8. roč. ZŠ a 3. roč. OG) Marieta Pagorová zo ZŠ s MŠ Pla-
več, víťazom kategórie E (7. roč. ZŠ a 2. roč. OG) René Dávid Lesník zo ZŠ s MŠ Plaveč a kate-

górie F (6. roč. ZŠ a 1. roč. OG) Šimon Lešiga zo ZŠ Komenského. 

 

Kompletné výsledky olympiád si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz. 

Olympiády a súťaže konané vo 

februári 

MISS Bábika 

V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa aj tento rok 
stretli žiačky 1. a 2. ročníkov zo základných škôl okresu 
Stará Ľubovňa na súťaži Miss bábika 2015. Vo štvrtok 5. 
februára 2015 ukázali niel en svoj talent pri recitácii a 
speve, ale aj estetické cítenie prostredníctvom svojej bábi-
ky a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Podľa slov poroty 
boli súťažiace na vysokej úrovni, ale titul Miss bábika si 
mohla odniesť len jedna z nich. Víťazkou sa stala Sofia 
Šoltýsová Zo ZŠ Šarišské Jastrabie. Na druhom mieste sa 

umiestnila 
Anastázia 
Šimková z 
r o v n a k e j 
ZŠ a cenu 
za tretie miesto získala Ivana Bjalončíková zo ZŠ 
Podolínec. Porota tiež udelila čestné uznania a to 
Bernadete Barnovskej (ZŠ Kolačkov), Diane Gallíko-
vej (ZŠ Hniezdne), Eme Jeleňovej (ZŠ Za vodou, SĽ), 
Laure Jozefíkovej (ZŠ sv. Cyrila a Metóda, SĽ), Natálii 
Kralevičovej (ZŠ Za vodou, SĽ), Michaele Laindovej 
(ZŠ KP Haligovce) a Timei Šulíkovej (ZŠ Kolačkov). 
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a veríme, že 
aj budúci rok medzi nás prídu ďalšie talenty. Podujatie 
sponzorovala súkromná podnikateľka Lívia Lukačov-

ská HRAČKY SANDRA. Viac fotografií nájdete kliknutím sem. 
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vých zápasoch sys-
témom každý s 
každým, strelou 
do bránky croque-
tovou pálkou a v 
disciplíne had s 
balónom. Šikov-
nosť, obratnosť a 
rýchlosť potrebo-
vali súťažiaci pri 
štafete so strieka-

cou pištoľou, v srdiečkovej štafete a taktiež pri 
zbere farebných loptičiek. Suverénne prvenstvo 
si vybojovalo Gymnázium Terézie Vansovej /
súčet umiestnení 8/. Striebornú priečku si vy-
korčuľovali súťažiaci zo ZŠ Levočskej /súčet 
umiestnení 17/. Na tretí stupeň víťazov sa pos-
tavilo súťažné družstvo zo ZŠ na Ul. Komen-
ského /súčet umiestnení 19/.  Podujatie sponzo-
roval Kaufland Stará Ľubovňa. Valentínske zápole-
nie bolo hlavne o zábave a športe. Všetci napo-
kon skonštatovali, že naše srdcia by mali byť 
otvorené pre lásku a porozumenie každý deň a 
slovko ľúbim ťa, by malo byť vyslovené okrem 
Valentína aj ďalších 364 dní v roku. /PhDr. Alena 

Hriňáková/  

 

Viac fotiek nájdete v tejto galérii. 

Bol piatok 13-tého februára, hovorí sa nešťastný 
deň, ale my sme si ho urobili pekný Valentínsky. 
V tento deň tro-
chu s predsti-
hom sme oslávili 
športom na mo-
bi lnej  ľado-
vej ploche svia-
tok všetkých 
zamilovaných - 
sviatok Valentí-
na. Organizátormi Valentínskej ľadovej show boli 
Centrum voľného času v spolupráci s Mes-
tom Stará Ľubovňa. Ôsmeho ročníka Valentín-
skej ľadovej show sa za krásneho slnečné-
ho počasia zúčastnili 6-členné družstvá /tri diev-
čatá a traja chlapci/ zo všetkých mestských 
škôl. Súťažné dvojice museli podať zodpovedný 
výkon v 6-ich disciplínach. Porota prideľova-

la body aj za 
u s t r o j e n i e 
družstiev, kto-
ré bolo moti-
vované sviat-
kom Valentína. 
Presnú muš-
ku a korčuliar-
ske schopností 
si overili súťa-
žiaci v hokejo-

 

 

 

 

 

 

 

Centrum voľného času v Starej Ľubovni pripravilo 
počas polročných prázdnin dňa 2. februára 2015 
pre 54 deti celodenný výlet do AQUACITY v 
Poprade spojený s návštevou nákupného centra 
MAX. Počas pobytu v AQUACITY si každé dieťa 
prišlo na svoje. Vyskúšali si svoje plavecké schop-
nosti, overili si rýchlosť toboganov, osviežili sa v 
plaveckých bazénoch, vymasírovali sa v teplých 
masážnych bazénoch, či zabavili v detských kúti-
koch. Po chutnom obede sme sa presunuli do 

nákupného centra MAX, kde deti nakupovali su-
veníry pre svojich najdrahších. /PhDr. Alena 

Hriňáková/  

Fotogalériu otvoríte kliknutím sem. 

Valentínska ľadová show 

Celodenný výlet do AQUACITY Poprad 

„...slovko „ľúbim ťa“ by malo 

byť vyslovené okrem Valentína aj 

ďalších 364 dní v roku.“ 
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Najviac sa darilo Timonovi Ve-
verkovi, ktorému porota za 
prednes povesti J. Melichera 

Ako Šiša Pišta spravodlivosť 
vysluhoval udelila 2. cenu. 
Mesto Stará Ľubovňa malo 
opäť zastúpenie aj v porotcov-
skom zbore. Eva Kollárová, 
vedúca odd. školstva, kultúry, 
športu a mládeže už niekoľko 
rokov predsedá porote, ktorá 
hodnotí najmladšiu vekovú ka-

tegóriu. (Ká)  

Text a foto prebraté z www.staralubovna.sk 

P.S.: Nakoľko organizátorom okresného 
kola, z ktorého súťažiaci postupujú na kolo 
krajské je naše CVČ, Timonov úspech nás 

teší o to viac. :-)  

V Prešove sa 20. februára 2015 
uskutočnilo krajské kolo zná-
mej a obľúbenej súťaže pre 
žiakov ZŠ v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko 
J .  C .  H r o n s k é h o .  
Na 22. ročníku, ktorý sa koná v 
roku Ľudovíta Štúra, nechýbali 
ani recitátori zo Starej Ľubovne 
- víťazi okresného kola: Timon 
Angel Veverka (ZŠ na Komen-
ského ul.), Miriam Dubjelová 
(ZŠ sv. C a M) a Jakub Pluta 
(ZŠ na Levočskej ul .) . 

17.2.2015 opäť po roku mali možnosť veľkí aj malí obyvatelia mesta Stará Ľubovňa rozlúčiť sa s „basou 
Rózou" . CVČ v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa pripravili toto tradičné podujatie, ktoré podporili 

dychová hudba Ľubovnianka pod vedením pána Vasiľa Kuzmiaka, 
folklórny súbor Ľubovňan v réžii Alenky Konevalovej a detský 
sláčikový súbor pod vedením Petra Jendrichovského. O niečo 
dobré pod zub sa postarali reštaurácia U Jeleňa - Pavol Jeleň 
(ktorý si spomenul aj 
na zakladateľov pod-
ujatia) a Klub dô-
chodcov prispel na-
pečenými voňavými 
šiškami. Čas plesov, 
zábav a veselosti sa 
skončil a tak želaním 

všetkých účastníkov bolo, aby nám pôstne obdobie do Veľ-

kej noci ubehlo čo najrýchlejšie.  

Fotogalériu otvoríte kliknutím sem. 

nícka výmena sa uskutoční v 
dňoch 9. - 17. júna 2015 
za účasti zástupcov 
Francúzska, Talianska, 
Dánska, Nemecka a 
Slovenska a niesť sa 
bude prevažne v špor-

tovom duchu.   

V dňoch 27.2. - 1.3. sa v Starej 
Ľubovni uskutočnila prípravná 
návšteva pred plánovanou mlá-
dežníckou výmenou. Lídri parti-
cipujúcich krajín dopodrobna 
prebrali pravidlá, úlohy a prog-
ram výmeny, oboznámili sa s 
prostredím, v ktorom výmena 
bude prebiehať a hosťujúci lídri 
sa zoznámili s niekoľkými do-
mácimi participantmi. Mládež-

Úspech Timona Veverku v Prešove 

Pochovávanie basy 

Prípravná návšteva „Key of fortress“ 
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zlatom, sa aj pod hradom Ľu-
bovňa konali rytierske tur-
naje. Každý rytier mal v nich 
možnosť ukázať svoju 
chr abro sť  a  š i ko v -
nosť. Nejeden okrem slávy 
získal aj srdce krásnej devy, 
ktorá sa sem prišla pozrieť 
so svojím otcom či bra-
tom. Keďže prvé turnaje sa 
spomínajú ako hry urodze-
nej francúzskej mládeže v 9. 
storočí, aj my chceme touto 
hrou nadviazať na zlatý vek 
rytierstva. Veríme, že po 
pozornom prečítaní pravi-
diel a vyplnení záväznej pri-

hlášky prídete ukázať svoju od-
vahu, um a silu do Starej Ľu-
bovne, kde sa od 12. do 14. 

j ú n a 
2015 koná 
turnaj sloven-

skej mládeže.  

 

Propozície sú-
ťaže si môžete 
pozrieť na 

tomto odkaze. 

 

Viac fotografií z  ročníka 2013 

nájdete v tejto galérii. 

Video z jedného z predchádza-
júcich ročníkov je dostupné a 

tomto  odkaze na youtube. 

Celoslovenská súťaž – 21. roč-
ník. Súťaž s 
m e d z i n á -
r o d n o u 
ú č a s ť o u 
z ame raná 
na výmenu 
skúseností 
a súťaženie. 
Na tejto 
súťaži sa 
s t r e t n ú 
mladí ľudia 
nie len z 
tradičných 
krajín - zo 
Slovenska, 
Poľska a Česka, ale aj z Dánska, 
Francúzska, Nemecka a Talian-
ska, kde si vyskúšajú svoje zruč-
nosti a vedomos-

ti. 

 

Milí priatelia! 
Pred mnohými 
rokmi, keď česť a 
s lávu nebolo 
možné vyvážiť ani 

Aj tento rok 
počas jarných 
prázdnin pri-
pravilo naše 
CVČ niekoľko 
aktivít pre čle-
nov záujmo-
vých útvarov, 
rodičov i ostat-
ných. Už v ne-
deľu pred ich 
„o f i c i á l n ym“ 
začiatkom sa členovia tanečného a plaveckého 
krúžku mohli zúčastniť Detskej disco párty 
(fotky sem). V stredu zase, už druhýkrát vo feb-
ruári, sa deti mohli ísť vyblázniť do AQUACITY 
v Poprade (a noc medzi štvrtkom a piatkom nie-
ktoré z nich strávili v CVC, kde ich taktiež čakal 

zaujímavý program  

Pozvánka na Kľúč od pevnosti 

Jarné prázdniny s CVČ 

„(mladí)...aj z Dánska, Francúzska, 

Nemecka a Talianska“ 
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Medzinárodný rodinný splav na rieke Poprad sľu-

buje každý rok zvládnutú organizáciu, super nála-

du i znesi-

teľnú dávku 

adre- nalínu. 

Práve k v ô l i 

týmto s k v e -

l ý m z á ž i t -

k o m sa tu 

mno- hí vra-

c a j ú prav i -

delne. S p l a v 

s a nesie v 

znamení motta „Maj úctu k duši svojho dieťaťa“ a 

je zameraný na trávenie spoločnej dovolenky rodi-

čov s deťmi. Podujatia sa zúčastňujú tradične Slo-

váci, Poliaci, Ukrajinci a Česi. Splavuje sa na tri 

etapy po rieke Poprad a trasa je dlhá 98 km. Sláv-

n o s t n é otvore-

nie MRS bude 2. 

júla 2015 o 9.00 h 

na sta- rom fut-

balovom štadióne 

v Starej Ľubovni. 

Š t a r t p r v e j 

etapy je o 10.00 

h v Sta- rej Ľu-

bovni a účastní-

kov vítajú v Čirči. V piatok prekročíme slovensko-

poľské hranice a zakotvíme v Zegiestowe – Lopa-

ta Poľska. V sobotu pokračujeme treťou etapou 

Zegiestow – Stary Sacz - Przystań. Okrem samot-

ného splavu bude pre milovníkov vodnej turistiky 

pripravený rad sprievodných podujatí, ktorými si 

vodáci spríjemňujú chvíle medzi etapami. Populár-

ne sú najmä rýchlostné vodácke preteky - Me-

moriál Ing. Eduarda Kasperkeviča, CSc. a tradič-

ný priateľský futbalový zápas medzi účastníkmi 

zúčastnených krajín. Pre deti a dospelých budú 

organizované hry a súťaže „Kto koho prekoná“, 

pre tancachtivých zábava so skupinou Úsvit. 

Večery budú spríjemnené veselou harmonikou, 

posedením pri táboráku s gitarou, diskotékou a 

nebude chýbať ani opekanie klobásky – kelbasa 

na patyke. Ako je už dobrým zvykom na sviatok 

Boha morí Neptúna, pokrstia nováčikov splavu.  

Hlavnými organizátormi podujatia aj v tomto 

XXVI. ročníku MRS budú Centrum voľného 

času v Starej Ľubovni, Mesto Stará Ľubovňa a 

Zrzeszenie sportu osób Niepelnosprawnych 

„Start“ w Nowym Saczu. 

 
XXVI. ročník MRS sa uskutoční v termíne 
o d  2 . 7 . 2 0 1 5  -  5 . 7 . 2 0 1 5 . 
Uzávierka prihlášok do 18. júna 2015. 
Kontaktná osoba: PhDr. Alena Hriňáko-
vá, Centrum voľného času v Starej Ľu-
bovni, tel. číslo: 052 4322991, 0902376765 
E - m a i l :  i n f o @ c v c . s k 
Propozície a prihlášku nájdete kliknutím 

sem. 

 

Viac fotografií z predchádzajúceho ročníka uvi-
díte a viac informácií získate, ak otvoríte tento 

odkaz. 

Absolvujte romantickú plavbu! (Pozvánka na 

Medzinárodný rodinný splav 2015) 

„Splav sa nesie v znamení 

motta „Maj úctu k duši svojho 

dieťaťa“ a je zameraný na 

trávenie spoločnej dovolenky 

rodičov s deťmi.“ 
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11. marca 2015 Európa v škole 

Typ podujatia:  súťaž, kultúra  

Miesto podujatia: CVČ 

Popis podujatia: slávnostné vyhodnotenie súťaže a okresná prehliadka v literárnej, výtvarnej 

a multimediálnej tvorbe žiakov základných a umeleckých škôl. 

 

17. marca 2015  Každý deň bez násilia  

Typ podujatia: prednáška 

Miesto podujatia: CVČ Stará Ľubovňa 

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

problémovú mládež ZŠ, začiatok podujatia o 11.00 h. 

 

20.marca 2015  Talent najmenších 

Typ podujatia: súťaž 

Miesto podujatia: CVČ Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: súťaž v speve a prednese pre žiakov 1.-2. ročníka základných škôl  

 

27. - 28. marca 2015 Prezentácia aktivít Mládežníckeho parlamentu 

Typ podujatia: Voľný čas 

Miesto podujatia: ZŠ a SŠ v meste SĽ 

 Popis podujatia: Predstavenie činnosti MPSL, prezentácia úspešných projektov 

 

 

29. marca 2015 Detektív očko 

Typ podujatia: Voľný čas 

Miesto podujatia: ulice mesta SL 

 Popis podujatia: zapletená detektívka v uliciach mesta Stará Ľubovňa pre tajných agentov, 

náhodných okoloidúciach a tých, ktorí majú radi  pátranie. Určené pre rodinné a kamarátske 

tímy (rodičia a starí rodičia s deťmi, kamaráti vo veku do 15 rokov). 

 

 

 

 

Čo nás čaká v marci? 

NEWSLETTER 
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alebo tržbách. 

Niektoré bulletiny obsahujú stĺpček, 
ktorý sa v každom čísle aktualizuje a 
môže obsahovať napríklad odpovede 
na otázky, recenzie kníh, list predsedu 
predstavenstva alebo príhovor vydava-
teľa. Môže slúžiť aj na zverejňovanie 
profilov nových zamestnancov, najlep-

ších zákazníkov alebo dodávateľov. 

Tento text môže obsahovať 100 až 

150 slov. 

Námety, ktoré sa objavujú v bulleti-
noch, sú takmer nevyčerpateľné. Mô-
žete do nich zahrnúť články, ktoré sa 
zameriavajú na aktuálne technológie či 

inovácie v určitej oblasti. 

Môžete spomenúť aj aktuálne obchod-
né alebo ekonomické trendy, prípadne 
zverejniť prognózy pre svojich zákaz-

níkov alebo klientov. 

Ak sa bulletin distribuuje interne, mô-
žete v ňom komentovať nové postupy 
alebo vylepšenia v oblasti svojho pod-
nikania. Rozvoj svojho podniku môže-
te dokumentovať údajmi o predaji 

Tento text môže obsahovať 150 až 

200 slov. 

Jednou z výhod bulletinu ako nástroja 
propagácie je to, že v ňom môžete 
použiť obsah z iných marketingových 
materiálov, ako sú napríklad tlačové 
správy, prieskumy trhu a výročné 

správy. 

Hoci hlavným cieľom distribúcie bulle-
tinu môže byť predaj produktov alebo 
služieb, kľúčom k jeho úspešnosti je 

jeho užitočnosť pre čitateľov. 

Ak chcete, aby bol obsah bulletinu 
užitočný, skvelým spôsobom, ako to 
dosiahnuť, je zahrnúť doň vlastné 
články, kalendár blížiacich sa podujatí 
alebo špeciálne ponuky propagujúce 

nový produkt. 

Obsah, ktorý môžete použiť na 
"vyplnenie" bulletinu, môžete vyhľadať 
aj na webe. Môžete písať o množstve 
tém, ale snažte sa, aby vaše články 

neboli dlhé. 

Značnú časť obsahu, ktorý vložíte do 
bulletinu, je možné zverejniť aj na 
webovej lokalite. Program Microsoft 
Publisher ponúka jednoduché riešenie 
na konvertovanie bulletinu na webovú 
publikáciu. Dokončený bulletin tak 
môžete skonvertovať na webovú loka-

litu a zverejniť aj týmto spôsobom. 

Nadpis vnútorného článku 

Nadpis vnútorného článku 

Nadpis vnútorného článku 

“Na tomto mieste uveďte zaujímavú vetu alebo citát z článku na upútanie pozornosti 

čitateľa.” 
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2% dane pre CVC 

 
Upozorňujeme všetkých našich sympatizantov, že naše zariadenie 

môžu podporiť prostredníctvom Vidieckej asociácie mládeže, kto-

rej sme poskytli prístrešok a pomocnú ruku pre činnosť s deťmi a 

mládežou. 

BUDEME VÁM VĎAČNÍ AK VÁŠ PREJAV SYMPATIÍ K 

NÁŠMU ZARIADENIU PREJAVITE AJ TÝMTO SPÔSO-

BOM. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, 

budú venované aktivitám pre Vidiecku asociáciu mládeže. Táto po-

moc Vás nič nestojí, lebo sa ráta už z odvedených daní. Pre nás to 

bude veľký dar, ktorý podporuje naše deti a mládež !  

Bližšie informácie o poukázaní dani nájdete na www.rozhodni.sk 

 

Informácie na stránke 

http://www.cvc.sk/2/ 

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ 

ČINNOSTI 

 

Aj tento rok pripravuje naše CVČ letné tábory s dennou dochádzkou. Ako zvyčajne, deti zažijú mnoho pekných 
zážitkov, navštívia veľa zaujímavých miest, vybláznia sa v AQUACITY v Poprade a v neposlednom rade spoznajú 

veľa nových kamarátov. Viac informácii a prihlášku nájdete už čoskoro na www.cvc.sk. 

Letné prázdniny s CVC 

 

Centrum voľného času 

Farbiarska 35 

064 01 Stará Ľubovňa 

Telefón:  E-mail:  

052/43 229 91 info@cvc.sk 

0918 495 027 

 

 

Sme na webe! 

www.cvc.sk 

http://www.rozhodni.sk/
http://www.cvc.sk/resources/File/vyhlasenie_2perc_2014.pdf
http://www.cvc.sk/resources/File/potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2014.doc
http://www.cvc.sk/resources/File/potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2014.doc
http://www.cvc.sk/

