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Sme tu pre deti, mládež a dospelých už viac ako 40 rokov. Výkonní peda-
gogickí zamestnanci, odbornosť, úspešné projekty a dlhodobá korektná sp-
olupráca má za výsledok fakt, že „značka CVČ“  je dnes pre občanov mesta 
Stará Ľubovňa, a spolupracujúce organizácie stabilnou výchovno-vzdelá-
vacou inštitúciou  a spoľahlivým partnerom. Čo je rovnako dôležité, stále 
dokážeme hľadať neošúchané aktivity, vylepšovať tie, ktoré už majú svoju 
históriu   a servírovať  menu zaujímavých krúžkov, klubov, činnosti a medz-
inárodnej spolupráce.

Správni a kreatívni ľudia a kvalitná práca dokážu vytvoriť jedinečnú esen-
ciu, ktorá zmení inštitúciu  na úspešnú výchovno-vzdelávaciu organizáciu. 
Spája nás nadšenie pre neformálne vzdelávanie, nové metódy, inovatívne 
myšlienky, poctivá práca a schopnosť dotiahnuť veci do konca. Svoju pozíciu 
nechceme iba obhajovať, máme snahu uplatniť sa v oblasti výchovy a vzde-
lávania, ďalej rásť a zlepšovať činnosť. A vďaka správnym ľuďom v tíme viem, 
že naše ambície sú reálne.

PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
riaditeľka CVČ

PÁR SLOV

„Šikovných a kreatívnych ľudí, 
kvalitnú prácu a korektné vzťahy 
v oblasti spolupráce považujem 
za najcennejšie aktíva v rozvoji CVČ.“
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STATUS CVČ
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CVČ je výchovno-vzdelávacím zariadením a poskytovateľom záujmového 
vzdelávania deťom, mládeži a iným osobám žijúcim v meste. Zriaďovateľom je 
Mesto Stará Ľubovňa. Vieme, že aktívne využitý voľný čas je prínosom v každej 
oblasti ľudského života.  Našim členom  a účastníkom aktivít  prinášame široké 
spektrum kvalitných krúžkov, klubov a aktivít na miestnej, okresnej, krajskej, 
celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, ktoré nás posúva o krok vpred. Vďaka 
skúsenému tímu pedagogických zamestnancov, dobrovoľníkov, učiteľov a 
mladých ľudí sme úspešne zrealizovali zaujímavé projekty, súťaže, olympiády, 
medzinárodné aktivity.

„Vyznáme sa v pedagogike, 
výchove  a neformálnom 
vzdelávaní a rozumieme 
tomu čo robíme.“ 

Víziou je byť výchovno-
vzdelávacou organizá-
ciou, ktorá sa podieľa na 
vytváraní aktívneho ko-
munitného života v meste 
Stará Ľubovňa.

Podporujeme deti, mládež 
a občanov mesta, aby 
poznali, vedeli a dokázali 
využívať príležitosti pre 
kvalitnejší život.



ŠTRUkTúRA
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Organizačná štruktúra CVČ:

riaditeľka CVČ
PhDr. Marta Hanečáková, PhD.

pedagogickí zamestnanci
oblasť telesnej výchovy a športu: 
Jolana Sarnecká
oblasť turistiky a branných športov: 
PhDr. Alena Hriňáková
oblasť medzinárodnej spolupráce a jazykov: 
Paulina Vitovičová
oblasť pedagogiky voľného času: 
Mgr. Peter Martinek
oblasť kultúry a umenia:  
Miroslava Poľanská
oblasť vedy a techniky: 
Pavel Mrug
oblasť prírodných vied:  
Mgr. Zuzana Pekárová - MD

ostatní zamestnanci
oblasť ekonomická, projektová : 
Mgr. Lenka Gabrielliová, Helena Kulíková
oblasť údržby a starostlivosti o priestory: 
Helena Perháčová , Michal Olejňák
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Rada školského zariadenia 
pri centre voľného času

predseda: 
Pavel Mrug  
(zástupca  pedagog.  zamestnancov  CVČ)

členovia: 
Ing. Vincent Orlovský, 
Mgr. Zuzana Vybíralová, 
Mgr. Andrea Plučinská  
(zástupcovia rodičov členov CVČ)

PhDr. Alena Hriňáková  
(zástupkyňa  pedag. zamest. CVČ)  

Helena Perháčová 
(zástupkyňa ostat. zamest. CVČ)

Mgr. Michal Šipoš, 
PhDr. Edita Olahová  
(zástup. zriaďovateľa)

PaedDr. Eva Kollárova
(delegovaná zástupkyňa organizácie,
ktorá sa podieľa na  výchove a vzdelávaní) 



CVČ je  výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré kladie veľký dôraz na 
pravidelnú a systematickú prácu s deťmi, mládežou a dospelými. Pros-
tredníctvom  záujmovej činnosti v krúžkoch a kluboch  členovia  CVČ  
získavajú a rozširujú si vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti prírod-
ných a technických vied, športu, turistiky, kultúry a umenia, jazykov, 
medzinárodnej spolupráce. K 15.09.2012 sme otvorili  31 záujmových 
útvarov, do ktorých sa zapísalo 576 detí do 15 rokov. Počas školského 
roka sa zúčastnilo  pravidelnej krúžkovej činnosti 11 794 detí a mládeže. 
Najväčší záujem bol o plávanie 123 zapísaných detí , tanečné krúžky 121 
zapísaných, prácu s počítačom  90 zapísaných  a neformálne klubové 
stretnutia 82 zapísaných dobrovoľníkov a organizátorov aktivít. 

kRúŽkY
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I. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 
(krúžky, kluby, neformálne skupiny) 
celková návštevnosť počas školského roka 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AkTiViTY V ROkU 2013
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         AktIVIty S VIACROČNOU tRADíCIOU, ktORýM SA tEšIA 
             DEtI A MLÁDEž,  ObČANIA MEStA, DObROVOĽNíCI 
         A SPOLUPRACUJúCE ORgANIZÁCIE: 

Súhvezdie umenia - prezentácia výtvarných prác mladých umelcov
Pochovávanie basy - pripomienka zvykov a tradícií našich predkov
Detektív Očko - detektívka v uliciach mesta pre rodičov s deťmi
Detský deň - oslava Medzinárodného dňa deti 
Čarovné dní mladých - podpora činnosti mladých ľudí počas leta
Ľubovnianske strašidlo - tradičný sprievod mestom v strašidelných maskách
Deň dobrovoľníkov - ocenenie dobrovoľníkov, spolupracovníkov, 
                                            sponzorov a spoluorganizátorov CVČ 
Deň s Mikulášom - rozvoj tradícií a zvykov v našom meste
Detský Silvester - rozlúčka detí so starým rokom 

Ťažiskovými aktivitami v roku 2013 boli 
aktivity s tradíciou, ktorých cieľom bola  
podpora komunitného života v meste. Pri 
realizácií podujatí sme zohľadnili záujem 
rôznych vekových  kategórií a záujmových 
skupín obyvateľov mesta. V rámci výchovno-
vzdelávacích cieľov  sme rozvíjali vedomosti, 
nadanie, záujem, osobnosť  dieťaťa  a mla-
dého človeka, motivovali sme ich aktívnemu 
občianstvu, participácií na verejnom živote 
mesta, aktívnemu využívaniu voľného času. 
Nezabudli sme na formovanie správania, 
postojov, názorov a hodnotovej orientácie, 
mladého človeka.
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k NAJObĽúbENEJšíM AktIVItÁM PAtRILI: 
u Otvorenie krúžkovej činnosti - premietanie v kine Tatra 
    a drobné výhry pre zapísaných členov CVČ 
u Návšteva AQUACITY Poprad pri príležitosti ukončenia 
    krúžkovej činnosti, počas polročných a jarných prázdnin 
u Valentínska ľadová show - súťaže na ľade pre všetky 
    základné školy v meste 
u Valentínska pošta - listy  pre  žiakov v meste 
u Cevéčkový guľáš - nedeľné stretnutie rodičov a detí  pri ohni 
    v lesoparku, plné hier a súťaží 
u Vianoce pre radosť - pečenie perníkov, výroba vianočných ikebán, 
    ozdôb a darčekov
u Deti a paragrafy - prevencia sociálne -patologických  javov 
u Mikulášsky beh ulicami mesta  - športom vítame Mikuláša v meste 
    Stará Ľubovňa
u Stretnutie s Mikulášom v lesoparku  
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      SúŤAžE

Organizácia  vedomostných,  športových  súťaži a súťaži z oblasti kultúry 
a umenia pomáha CVČ pri jeho etablovaní sa aj mimo mestá Stará Ľubovňa.  
Súťaže boli  organizované na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.  
Nami organizované súťaže  sú odrazom vysokej profesionality a sú cenené 
tak ministerstvom, ako aj zložkami, ktoré nás poverujú organizáciou týchto 
súťaži. Všetky súťaže mali postupový charakter,  úspešní riešitelia postúpili  
do vyšších kôl.

OkRESNÁ úROVEň:
VEDOMOStNÉ SúŤAžE – olympiády: Olympiáda zo slovenského ja-
zyka, olympiáda z anglického jazyka, olympiáda z nemeckého jazyka, 
matematická olympiáda, technická olympiáda, fyzikálna olympiáda, geo-
grafická olympiáda, dejepisná olympiáda, biologická olympiáda, chem-
ická olympiáda a pytagoriáda.
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šPORtOVÉ SúŤAžE: 
Okresné majstrovstvá 
v stolnom tenise, v bas-
ketbale, vo volejbale, v 
malom futbale, v ľahkej 
atletike, v cezpoľnom 
behu, v plávaní, v šachu 
a v streľbe zo vzducho-
vých zbraní. Ďalej sú to 
Preteky turistickej zdatnosti, Turistická sazka.

SúŤAžE V ObLAStI UMENIA A kULtúRy:  
Šaliansky Maťko, Miss bábika, Talent najmenších,  Slávik Slovenska, 
Prednes poézie a prózy v NJ, Súhvezdie umenia, Vŕbová píšťalka,  Vianočné 
aranžovanie, Európa v škole.

NA kRAJSkEJ úROVNI SME ORgANIZOVALI:
Krajské majstrovstvá v cezpoľnom behu, Krajské majstrovstvá vo volejbale.

NA CELOSLOVENSkEJ úROVNI SME  ORgANIZOVALI:
Celoslovenské Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov ZŠ a SŠ., 19. 
ročník súťaže Kľúč od pevnosti.

Tieto aktivity propagovali 
nielen činnosť CVČ ale aj 
naše mesto, jeho kultúrne 
pamiatky, pretože sa u nás 
stretli žiaci, študenti a ich 
pedagógovia z celého Slov-
enska.  
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Prázdninová činnosť, tábory 

CVČ má svoju tradíciu aj v organizácii prázdninových aktivít, ktorými podporujeme činnosť krúžkov a klubov 
a pomáhame rodičom pri rozhodovaní, čo s deťmi počas prázdnin. V rámci jarných prázdnin sme 
zorganizovali návštevu  Aqucity v Poprade, Nocovanie v CVČ, Stavanie hradnej pevnosti zo snehu, 
hokejbalovú ligu, sánkovačku, karneval na ľade, tvorivé dielne, klubové činnosti. Na činnosti sa zúčastnilo 
680 detí a mládeže.  Hlavné prázdniny boli v znamení letných denných táborov.  Zamestnaným rodičom 
sme ponúkli  možnosť „uložiť“  deti do denného detského tábora.  V priebehu mesiaca júl sme uskutočnili 
štyri takéto turnusy  s dennou dochádzkou. Letných táborov sa spolu zúčastnilo 138 detí.  
 
Pre zamestnancov firmy Panasonic industriál a ich 240 detí sme pripravili zábavne popoludnie.  

Pokračovali sme aktivitami pre mladých a s  mladými pod názvom Čarovné dni mladých. Trojdňový 
maratón  umožnil  mladým ľuďom prejaviť talent, organizačné schopnosti a kreativitu. Naučil ich 
komunikácii, organizovať  kultúrne  a športové podujatia,  flexibilne reagovať na prekážky.  

4  tábory s dennou dochádzkou .................................      ......138  účastníkov 

Medzinárodný rodinný splav .......................        .................. 213 účastníkov   

         PRÁZDNINOVÁ 
             ČINNOSŤ, 
         tÁbORy

CVČ má svoju tradíciu aj v organizácii prázd-
ninových aktivít, ktorými podporujeme činnosť 
krúžkov a klubov a pomáhame rodičom pri rozho-
dovaní, čo s deťmi počas prázdnin. V rámci jarných 
prázdnin sme zorganizovali návštevu  Aquacity v 
Poprade, Nocovanie v CVČ, Stavanie hradnej pe-
vnosti zo snehu, hokejbalovú ligu, sánkovačku, 
karneval na ľade, tvorivé dielne, klubové činnosti. 
Na činnosti sa zúčastnilo 680 detí a mládeže.  
Hlavné prázdniny boli v znamení letných denných 
táborov.  Zamestnaným rodičom sme ponúkli  
možnosť „uložiť“  deti do denného detského táb-
ora.  V priebehu mesiaca júl sme uskutočnili štyri 

gRAF
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takéto turnusy  s dennou dochádzkou. Letných 
táborov sa spolu zúčastnilo 138 detí. 

Pre zamestnancov firmy Panasonic industriál a 
ich detí sme pripravili zábavne popoludnie. 

Pokračovali sme aktivitami pre mladých a
s  mladými pod názvom Čarovné dni mladých. 
Trojdňový maratón  umožnil  mladým ľuďom 
prejaviť talent, organizačné schopnosti a kre-
ativitu. Naučil ich komunikácii, organizovať  
kultúrne a športové podujatia, flexibilne 
reagovať na prekážky. 

4  tábory s dennou dochádzkou 138 účast.

Medzinárodný rodinný splav 213 účast.  

Panaday 240 účast.

Medzinárodná výmena mládeže YES   36 účast.

Čarovné dní mladých - 3 dni 408 účast.

Medzinár. výmenu mlád. vo Francúzsku   40 účast. 

CELkOM 1 093 účastníkov
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         MEDZINÁRODNÉ 
             AktIVIty
         CENtRA VOĽNÉHO ČASU

Zabezpečili sme podmienky pre Európsku dobrovoľnícku službu. V CVČ 
sme privítali 3 dobrovoľníkov  Laru z Nemecka, Lauru zo Španielska  a 
Nanu z Holandska, ktoré s nami strávili 11 mesiacov.  Spolupracovali sme s 
organizáciami z Poľska, Čiech, Španielska, Maďarska, Portugalska, Nemec-
ka  pri príprave a realizovaní medzinárodných výmen mládeže, seminárov 
a školení. 

Mesto sme propagovali aj zorganizovaním 24. ročníka Medzinárod-
ného rodinného splavu po rieke Poprad v spolupráci dvoch partnerských 
miesta Stará Ľubovňa a Nowy Sacz. 
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PROJEkTY
CVČ sa aj v roku 2013 

zapojilo do medzinárod-
ných projektov, ktoré súviseli 
s obsahovým zameraním 
CVČ. Prostredníctvom medz-
inárodnej spolupráce získa-
va nový prehľad a praktické 
zručnosti pri aplikácií nových 
metód a systémov do činnosti 
zariadenia.

 

                                                                                                                                                   

Mládežnícky parlament 

Centrum voľného času aj v roku 2013 poskytovalo tútorstvo Mládežníckemu parlamentu mesta 
Stará Ľubovňa. Vytvorilo priestor pre pravidelné stretnutia členov mládežníckeho parlamentu 
a poskytlo mu odbornú pomoc pri príprave a realizácií viacerých aktivít.  Dôležitosť spolupráce sa 
odrazila hlavne pri realizácií mládežníckych výmen, otvorených diskusií, organizácií živých knižníc, 
ktoré členovia parlamentu organizovali alebo sa zúčastňovali.  

www.mpsl.sk 

  

Spolupráca 

Pre činnosť CVČ je veľmi dôležitá spolupráca so školami v meste a okrese Stará Ľubovňa, Múzeom 
Ľubovniansky hrad, knižnicou v Starej Ľubovni, ĽOSkou , ZUŠ v Starej Ľubovni, čo sa prejavuje hlavne pri 
zabezpečovaní a organizovaní aktivít na lokálnej , národnej a medzinárodnej úrovni. 

Názov organizácie Oblasť spolupráce 
Časové obdobie 

spolupráce 
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MLÁdEŽníCkY PARLAMEnT

Centrum voľného času aj v 
roku 2013 poskytovalo tútor-
stvo Mládežníckemu parlamentu 
mesta Stará Ľubovňa. Vytvorilo 
priestor pre pravidelné stretnu-
tia členov mládežníckeho parla-
mentu a poskytlo mu odbornú 
pomoc pri príprave a realizácií 
viacerých aktivít.  Dôležitosť sp-
olupráce sa odrazila hlavne pri 
realizácií mládežníckych výmen, 
otvorených diskusií, organizácií 
živých knižníc, ktoré členovia par-
lamentu organizovali alebo sa 
zúčastňovali. 

www.mpsl.sk
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SPOLUPRÁCA
Pre činnosť CVČ je veľmi 

dôležitá spolupráca so 
školami v meste a okrese 
Stará Ľubovňa, Múzeom 
Ľ u b o v n i a n s k y  h r a d , 
knižnicou v Starej Ľubovni, 
ĽOSkou, ZUŠ v Starej 
Ľubovni, čo sa prejavuje 
hlavne pri zabezpečovaní 
a organizovaní aktivít 
na lokálnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni.

 

 

 

 

Financie 

Rozpočet Rozpočet 
2012 2013

Originálné kompetencie  -                  z 
podielových daní 144 119 129 427 výchová a vzdel. chod zariad
Originálne kompetencie - vzdelávacie 
poukazy 8 502 7 796 chod zariad. materiál, výchová, udržba 
Mesto -  kino 6 640 6 640 chod zariad., udržba

Mesto - mimoriadna dotácia 1 700 5 008
v roku 2012 aktivity CVČ, v roku 2013         5 
%-né navýšenie platov zamestnancov, 

Mesto - obce 1 307
všeobecný materiál, (poplatok za členov mimo 
SĽ

Celkom 160 961 150 178

 Účel použitia

 

 

Projekty priamou refundáciou nákladov zaslaním faktúr na preplatenie: 

1.Európska dobrovoľnícka služba – 3 dobrovoľníci ............................................................20 500,00 € 

2.Projekt ADAM, podpora mládežníckeho parlamentu ....................................................... 6 000,00 € 
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FinAnČné zABEzPEČEniE

Originálné kompetencie  - 

z podielových daní
144 119 129 427 výchová a vzdel. chod zariad

Originálne kompetencie - vzdelávacie 

poukazy
8 502 7 796

Mesto -  kino 6 640 6 640

Mesto - mimoriadna dotácia 1 700 5 008

Mesto - obce 1 307

CELKOM 160 961 150 178

 

1. Európska dobrovoľnícka služba – 3 dobrovoľníci 20 500,00 €
2. Projekt ADAM, podpora mládežníckeho parlamentu   6 000,00 €
3. Refundácia nákladov na ex - dobrovoľnícke aktivity   5 000,00 €
4. Medzinárodná výmena mládeže  YES 14 500,00 €
5. Medzinárodná výmena mládeže Francúzsko – náklady hradil partner   7 000,00 €
6. Medzinárodná výmena mládeže Poľsko – náklady hradil partner   3 200,00 €
7. Zľava na vybudovanie detského ihriska, + príspevok spol. Panasonic   3 500,00 €
8. Letné detské tábory (hradili rodičia ) príspevok vo výške   5 520,00 €
CELkOM 65 220,00 €

PROJEkty S REFUNDÁCIOU NÁkLADOV:

Deň s Mikulášom    351,00 €
Detský Silvester    168,00 €
Detský deň    338,68 €
Medzinárodný rodinný splav    500,00 €
Panasonic Day – pre deti firmy Panasonic v Starej Ľubovni 1 000,00 €
CELkOM: 5 132,68 €

SPONZORStVO - MAt. ZAbEZPEČENIE, StRAVA, CEStOVNÉ, VStUPENky A CENy V HODNOtE: 
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Ďakujeme všetkým sponzorom, 
spoluorganizátorom, dobrovoľníkom, 
organizáciám a partnerom, 
ktorí v roku 2013 podporili našu činnosť.
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www.cvc.sk

NÁš WEb



Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel./fax: +421 52 43 215 04
e-mail: cvc@cvc.sk
www.cvc.sk


