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Najväčšou odmenou za našu drinu nie sú veci, ktoré získame, ale to, kým sa staneme.
            John Ruskin, anglický kritik pre oblasť umenia a filantrop

Centrum voľného času je výchovno – vzdelávacie zariadenie s celoročnou 
prevádzkou, ktoré svoje spoločenské poslanie  plní v neustále sa me-
niacom dynamickom prostredí. Bez ohľadu na  realizované spoločenské 
zmeny je centrum voľného času  miestom neformálneho vzdelávania 
a socializácie detí, mládeže a dospelých. Podporuje ich osobnostný 
rozvoj, pripravuje na život osobný, pracovný i občiansky. Ako každý rok, aj 
tento priniesol mnoho zaujímavých a neopakovateľných momentov, ktoré 
tvoria históriu zariadenia. Podarilo sa nám udržať kvalitu činnosti zaria-
denia, podporiť talentované deti, motivovať mladých ľudí, aby vycestovali 
za poznaním a vzdelaním aj za hranice nášho mesta, štátu. Pripravili sme 
podujatia, do ktorých sa mali možnosť zapojiť aj rodičia so svojimi deťmi. 
No najdôležitejším momentom bola prestavba budovy kina na multifunkčné 
zariadenie. Všetko, čo robíme, robíme preto, lebo nás to baví a hlavne 
poskytujeme priestor pre rozvoj kľúčových zručností našich detí.

   PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
      riaditeľka CVČ
                                                                                       

1. PÁR SLOV NA ÚVOD



 

                    

   2. POSLANIE CVČ
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NAŠA VÍZIA

Byť verejnou inštitúciou, ktorá sa podieľa na vytváraní 
aktívneho komunitného života v meste Stará Ľubovňa. 

Byť efektívne fungujúcou organizáciou s dôrazom 
na kvalitu a odbornosť, reflektujúcou nové trendy v práci 
s deťmi a  mládežou.

NAŠA MISIA

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

Sme pre deti aj verejnosť k dispozícii denne, vrá-
tane prázdnin od 8:00 do 17:00, podľa potreby aj 
do 21:00.



Hodnoty, ktoré nasledujeme 
•  Rešpekt: pristupujeme s rešpektom a plnou vážnosťou k deťom, mládeži,  
   rodičom, aj k spolupracovníkom
•  Odbornosť: sme odborníkmi v oblasti, v ktorej pôsobíme 
•  Profesionalita: vieme našu odbornosť ďalej posúvať, podeliť sa s ňou
•  Partnerstvo: našim prístupom vytvárame dlhodobú spoluprácu založenú 
   na partnerstve
• Dostupnosť: uľahčujeme cestu k nám a ideme všade tam, kde je to 
   potrebné
• Filantropia: o filantropii nielen hovoríme, ale sa k nej aj aktívne hlásime
• Demokracia: rozhodujeme sa spoločne a za rozhodnutia preberáme
   zodpovednosť
• Ochrana životného prostredia: každodennými rozhodnutiami a činmi 
   chránime životné prostredie
•  Moderná sociálna politika: vážime si našich pracovníkov a pracovníčky, 
   spolupracovníkov, dobrovoľníkov a vytvárame moderné podmienky 
   na kvalitný pracovný život a prostredie

4



 

                    

 3. ŠTRUKTÚRA

Pedagogickí zamestnanci CVČ

riaditeľka CVČ PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
oblasť kultúry a umenia Miroslava Movsisyan 
oblasť vedy a techniky Pavel Mrug
oblasť telesnej výchovy a športu Jolana Sarnecká
oblasť pedagogiky voľného času Mgr. Peter Martinek
oblasť spoločenských vied, medzinárodnej spolupráce a jazykov Paulina Vitovičová
oblasť prírodných vied  Mgr. Tomáš Starinský / Mgr. Zuzana Pekárová - MD
oblasť turistiky a branných športov PhDr. Alena Hriňáková

Ostatní zamestnanci
Oblasť účtovníctva, ekonomiky, hospodárenia a projektov: 
Mgr. Lenka Gabrielliová, Helena Kulíková
oblasť údržby a starostlivosti o priestory: Helena Perháčová, Michal Olejňák

Európska dobrovoľnícka služba
Alba Gonzalvo Oltra, Španielsko
Julie Amalie Lau-Jeppesen, Dánsko
Till Hoffman, Nemecko

Externí zamestnanci
Ivan Orovčík
Mgr. Michal Hanečák
Ing. Tawuu Batmend

Dobrovolníci CVČ (Úrad práce Stará Ľubovňa)
Mgr. Tomáš Starinský
Mgr. Lenka Vašková
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Kultúra  
a umenie 

Riaditeľka 

Technika Telesná 
výchova a šport 

Pedagogika 
voľného času 

Prírodné vedy Spoločenské 
vedy a jazyky 

Turistika a 
branné športy 

Oblasť ekonomiky a hospodárskej činnosti  
 

Externí  
pracovníci  CVČ  

Európska  
dobrovoľnícka 

služba  

Odborné 
komisie 

Dobrovoľníci 
CVČ 

Upratovačka  Údržbár, kurič, šofér  

Rada školského zariadenia  
 

Rada školského zariadenia pri centre voľného času

Predseda: Pavel Mrug 
Členovia: Ing. Vincent Orlovský, Mgr. Zuzana Vybíralová, 
Mgr. Andrea Plučinská, PhDr. Alena Hriňáková, Helena Perháčová,
PhDr. Edita Olahová, PaedDr. Eva Kollárova, Mgr. Michal Šipoš.



 
  

4. KRÚŽKY
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CVČ je  výchovno vzdelávacie zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré kladie 
veľký dôraz na pravidelnú a systematickú prácu s deťmi, mládežou a dospe-
lými. Prostredníctvom záujmovej činnosti v krúžkoch a kluboch členovia CVČ  
získavajú a rozširujú si vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti prírodných 
a technických vied, športu, turistiky, kultúry a umenia, jazykov, či medzinárodnej 
spolupráce. K 15.9.2013 sme otvorili 42 záujmových útvarov a klubov, do ktorých 
bolo zapísaných 658 detí. Počas školského roka 2013/2014 sa zúčastnilo  pravi-
delnej krúžkovej činnosti 12 668 detí a mládeže. Najväčší záujem bol o plávanie 
(170 zapísaných detí), tanečné krúžky (110), jazykové vzdelávanie (103), práca 
s počítačom (51), klubová činnosť a stretnutia (117 zapísaných dobrovoľníkov 
a organizátorov aktivít). 

 

Počet členov záujmových útvarov na základe EDU zberu k 15.09.2013                                               658 

 z toho do 15 rokov                                                                                                                             658 
 z toho odovzdaných vzdelávacích poukazov                                                                                 261 

CELKOVÝ POČET KRÚŽKOV, KLUBOV                                                                                                               42                         

CELKOVÝ POČET KRÚŽKOV S PRAVIDELNOU DOCHÁDZKOU                                                                       36 

CELKOVÁ ÚČASŤ NA PRACOVNÝCH SCHÔDZKACH V ROKU 2013/2014                                          12 668 

 

 

 

 

Počet členov záujmových útvarov na základe EDU zberu k 15.09.2014                                               611 

 z toho do 15 rokov                                                                                                                              563 
 z toho nad 15 rokov                                                                                                                              48 
 z toho odovzdaných vzdelávacích poukazov                                                                                 172 

CELKOVÝ POČET KRÚŽKOV, KLUBOV                                                                                                               38                         

CELKOVÝ POČET KRÚŽKOV S PRAVIDELNOU DOCHÁDZKOU                                                                       38 
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Počet členov záujmových útvarov na základe EDU zberu k 15.09.2014                                               611 
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Štatistika k celkovej účasti na pracovných schôdzkach v 2014/2015 bude až po ukončení školského roku.
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PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ (krúžky, kluby, neformálne skupiny) 
celková návštevnosť počas školského roka 2013/2014

Záujmový útvar (názov) Návštevnosť 
2013/2014 

Klubová činnosť – neformálne skupiny 1758 

Plávanie pokročilí I. – V.           2 540 

Plávanie začiatočníci 1 362 

Malá škola šachu                289 

Vodácka turistika               150 

Anglický jazyk pre základné školy 380 

Španielska konverzácia 196 

PC zručnosti + Práca s internetom 1317 

Cykloturistika 220 

Kluby  750 

Tanečná príprava MŠ,ZŠ 1152 

Hip-hop 150 

Anglický jazyk MŠ 1153 

Roma klub  307 

Tvorivé dielne- varenie  944 

SPOLU:  12 668 

 



   

Medzi kľúčové aktivity roku 2014 patrili tradičné podujatia, ktorých cieľom bol 
rozvoj komunitného života v mesta Stará Ľubovňa, skvalitnenie podujatí a spolu-
práca s ďalšími organizáciami v meste. Pri ich realizácií sme podporovali rozvoj 
kľúčových kompetencií účastníkov, napĺňali  výchovno-vzdelávacie ciele v obla-
sti vedomostí, postojov a zručností. Rozvíjali sme nadanie, záujem, osobnosť  
dieťaťa  a mladého človeka, motivovali sme ich k aktívnemu občianstvu, parti-
cipácii na verejnom živote mesta, aktívnemu využívaniu voľného času. 

5. Rok 2014 v aktivitách
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AKTIVITY S VIACROČNOU TRADÍCIOU

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 detí 
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 
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NAJOBĽÚBENEJŠIE AKTIVITY 

* Párty bez kravát – mládežnícky ples 
* Valentínska ľadová show – šikovnosť, rýchlosť, obratnosť na ľade pre všetky
   základné školy v meste
* Šaliansky Maťko – súťaž mladých recitátorov
* Miss bábika – súťaž starostlivosti o bábiku pre žiačky 1. a 2.ročníka ZŠ
* Európa v škole – prezentácia výtvarných, literárnych a multimediálných prác
* Zázračná noc v CVČ – rozvoj tvorivosti a samostatnosti detí 
* Otvorenie cyklosezóny v retro štýle - netradičné otvorenie cyklistickej sezóny

Rok 2014 v aktivitách
11
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* Návšteva AQUACITY Poprad ku príležitosti ukončenia krúžkovej činnosti,
  polročných a jarných prázdnin 
* Snow film fest – najlepšie filmy za zimnú sezónu
* Zóna bez peňazí – nezištná pomoc druhým a recyklovanie vecí
* Charitatívna zbierka KILO – zbierka trvanlivých potravín pre sociálne slabšie
  rodiny v meste Stará Ľubovňa
* Vianoce pre radosť - pečenie perníkov, výroba vianočných ikebán, ozdôb 
   v príjemnej predvianočnej atmosfére
* Mikulášsky beh ulicami mesta  - športom vítame Mikuláša v meste
* Stretnutie s Mikulášom v lesoparku 



 

Organizácia  vedomostných,  športových súťaží a súťaží z oblasti kultúry a ume-
nia je zabezpečovaná na základe dohody medzi krajským školským úradom 
v Prešove a CVČ. Súťaže boli  organizované na okresnej, krajskej a celosloven-
skej úrovni. Všetky súťaže mali postupový charakter, úspešní riešitelia postúpili 
do vyšších kôl.

Na okresnej úrovni sme organizovali:

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE Olympiáda zo slovenského, anglického a nemeckého 
jazyka,  matematická, technická, chemická, fyzikálna,  geografická, dejepisná a 
biologická olympiáda, pytagoriáda pre žiakov od štvrtých ročníkov ZŠ, súťaž vo 
vianočnom aranžovaní.

Rok 2014 v aktivitách
13
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE Okresné majstrovstvá v stolnom tenise, v basketbale, 
vo volejbale, v malom futbale, v ľahkej atletike, v cezpoľnom behu, v plávaní, 
v šachu a v streľbe zo vzduchových zbraní. Ďalej sú to Preteky turistickej zdat-
nosti, Turistická sazka, Malý futbal Mc Donald´s cup, Malý futbal COOP Jednota.

SÚŤAŽE Z KULTÚRNEJ OBLASTI 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, Školské majstrovstvá vo volejbale, 
basketbal žiačok SŠ, volejbal žiakov SŠ.
 
Na celoslovenskej úrovni sme organizovali:
Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu, 20. ročník celoslovenskej 
súťaže Kľúč od pevnosti s medzinárodnou účasťou družstiev z Poľska, Čiech 
a Srbska. 

Tieto aktivity propagovali nielen činnosť CVČ ale aj naše mesto a jeho kultúrne 
pamiatky, pretože sa u nás stretli žiaci, študenti a ich pedagógovia zo Slovenska 
a zahraničia.  

Rok 2014 v aktivitách
15
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Súťaže 

Organizácia  vedomostných ,  športových  súťaži a súťaži z oblasti kultúry a umenia je zabezpečovaná 
na základe dohody medzi krajským školským úradom v Prešove a CVČ . Súťaže boli  organizované na 
okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.  Všetky súťaže mali postupový charakter,  úspešní riešitelia 
postúpili  do vyšších kôl. 

Okresná úroveň: 

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE – olympiády: Olympiáda zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka,  
matematická, technická, chemická, fyzikálna,  geografická, dejepisná a biologická olympiáda,  
pytagoriáda pre žiakov od štvrtých ročníkov ZŠ, súťaž vo vianočnom aranžovaní. 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: Okresné majstrovstvá v stolnom tenise, v basketbale, vo volejbale, v malom 
futbale, v ľahkej atletike, v cezpoľnom behu, v plávaní, v šachu a v streľbe zo vzduchových zbraní. 
Ďalej sú to Preteky turistickej zdatnosti, Turistická sazka Malý futbal Mc Donald´s cup, Malý futbal 
COOP Jednota. 

SÚŤAŽE Z KULTÚRNEJ OBLASTI:  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, Školské majstrovstvá vo volejbale, basketbal žiačok SŠ, 
volejbal žiakov SŠ, 

Na celoslovenskej úrovni sme  organizovali : 
Školské majstrovstvá Slovenska  v cezpoľnom behu, 20. ročník celoslovenskej súťaže Kľúč od pevnosti 
s medzinárodnou účasťou družstiev z Poľska, Čiech a Srbska.  
 
Tieto aktivity propagovali nielen činnosť CVČ ale aj naše mesto, jeho kultúrne pamiatky, pretože sa 
u nás stretli žiaci, študenti a ich pedagógovia zo Slovenska a zahraničia.   
Počet podujatí celkom:  

 z toho pre účastníkov do 15 rokov                                                                                                    90 
 z toho pre účastníkov nad 15 rokov                                                                                                  41 

CELKOM:                                                                                                                                                             131 

 z toho v sobotu a nedeľu                                                                                                                    18 
 

Počet účastníkov na podujatiach celkom:                                                                                            15 478 

 z toho účastníkov do 15 rokov                                                                                                    10 279 
 z toho účastníkov nad 15 rokov                                                                                                    4 763 
 z celkového počtu  v sobotu a nedeľu                                                                                         2 671                      
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Pedagogiky voľného času  18 767 

Kultúry a umenia  18 1 581 

Telesnej výchovy  a športu 22 2 381 

Turistiky a branných športov 23 4 495 

Spoločenských vied, jazykov 
a medzinárodnej spolupráce 

19 1 574 

Vedy a techniky  11 514 

Prírodných vied 10 412 

Celomestské podujatia pre 
rodičov a deti 

10 3 754 

CELKOM PRE MESTO   131 15 478 

Školské športové súťaže, 
 olympiády pre ZŠ a SŠ 

 34 3 130 

 

Rok 2014 v aktivitách
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Najpodstatnejšou úlohou pri organizovaní prázdninových aktivít je pomôcť 
rodičom pri rozhodovaní, kde môžu tráviť prázdniny ich deti. Tradičnými aktivi-
tami CVČ sú detské tábory s dennou dochádzkou, ktoré sú organizované počas 
jarných a letných prázdnin. Ponuka vychádza zo záujmov detí. Najväčší dopyt je 
o pobyt v Aquacity, poznávanie okolia, výlety, súťaže, netradičné hry v  prírode.  

V priebehu mesiaca júl sme uskutočnili 5 turnusov prímestskej rekreácie s dennou 
dochádzkou. Pre mládež to boli medzinárodné výmeny mládeže (ďalej len MVM). 
Pre zamestnancov firmy Panasonic Industrial Devices Slovakia a ich deti sme 
pripravili zábavné popoludnie. Koniec augusta sa niesol v znamení Čarovných 
dní mladých, zároveň to bolo ukončenie projektu Sme spolu! Trojdňový maratón 
umožnil mladým ľuďom prejaviť talent, organizačné schopnosti a kreativitu, naučil 
ich komunikácii, organizovať  kultúrne a športové podujatia, flexibilne reagovať 
na prekážky. 

6. PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ A TÁBORY
18
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WAtCH! MVM Slovensko, ČR, Írsko a Španielsko.........................  36 účastníkov
EIRE – medzinárodná výmena mládeže Írsko ..............................  12 účastníkov
Medzinárodná výmená mládeže v Lanškroun ČR.........................  36 účastníkov
5 táborov s dennou dochádzkou ..................................................138  účastníkov
Medzinárodný rodinný splav ........................................................ 213 účastníkov  
Sailing democracy MVM Dánsko .................................................   12 účastníkov
Medzinárodná výmená mládeže Náchod, ČR .............................     5 účastníkov
Panasonic day ............................................................................. 240 účastníkov
Čarovné dni mladých - 3 dni ........................................................ 313 účastníkov
MVM Portugalsko ……………………………………..……………..     6 účastníkov
MIMONI – Zážitkovo vzdelávací tábor Zaži to! ............................ 100 účastníkov

Celkom ...................................................................................1 111  účastníkov

PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ A TÁBORY



 

7. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
20

Mladí ľudia z mesta Stará Ľubovňa mali možnosť zúčastniť sa medzinárodných 
výmen mládeže v Českej republike, Portugalsku, Írsku a Dánsku. Do medzi-
národných aktivít boli zapojení aj pracovníci CVČ, ktorí sa v januári zúčastnili  
tréningu pre pracovníkov s mládežou –  Koučing, užitočná a efektívna metóda 
pre prácu s ľuďmi. V marci v Taliansku to bola účasť na  seminári pod názvom 
My favourite mistake - metódy a formy, ako uchopiť a pretransformovať chyby 
do tvorivého a úspešného procesu učenia sa. Medzinárodná konferencia Search-
ing dialog between formal and non-formal education v Litve vo Vilňuse na tému 
tvorivého učenia prostredníctvom neformálneho vzdelávania vytvorila priestor 
pre nové partnerstvá v rámci grantového programu Eramus+. 



V rámci medzinárodnej spolupráce sme zabezpečili podmienky pre Európsku 
dobrovoľnícku službu. V CVČ sme privítali 3 dobrovoľníkov - Till Martin Hoffman 
z  Nemecka, Alba Gonzalvo Oltra zo  Španielska  a Julie Amalie Lau-Jeppesen  z 
Dánska. Strávili s nami 11 mesiacov.  Do zahraničia na krátkodobú dobrovoľnícku 
službu sme vyslali do Marmande vo Francúzsku Janku Guzyovú.

Pod názvom Partnership building activity sme sa zúčastnili kontaktného seminára 
na Malte, kde sa predstavilo nové znenie programu pre mládež, a taktiež sme 
nadviazali spoluprácu s novými partnermi. Medzinárodné aktivity boli zavŕšené 
dvoma medzinárodnými stretnutiami v rámci projektu Yes for Citizenship, ktorého 
sa zúčastnili zástupcovia CVČ – SK, Poľska, Česka, Nemecka, Rumunska a Srb-
ska. Pracovné stretnutie zástupcov organizácií, ktoré pracujú  s deťmi a mládežou 
na lokálnej, ako aj medzinárodnej úrovni, poskytlo priestor pre výmenu skúseno-
stí, dobrých príkladov z praxe a ako rozvíjať spoluprácu na medzinárodnej úrovni.
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8. MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT
MPSL

Mládežnícky parlament Starej Ľubovne 
MPSL tvoria mladí ľudia, ktorí zastupujú školy v Starej Ľubovni. 
Vznikol začiatkom školského roka 2006/2007 pod záštitou CVČ.

Stretávajú sa každý pondelok v CVČ o 15:00 hod. 
Informácie a fotografie: www.cvc.sk a www.mpsl.sk
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MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT
MPSL
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V priebehu roka 2014 MPSL v spolupráci s CVČ zorganizovali:

* Party bez kravát

* Demokratívna participácia – školenia

* Aprílová ulička bláznov 

* Čarovné dni mladých 

* Deň detí

* Okrúhle stoly, diskusia so zástupcami mestského parlamentu

* Sailing Democracy - MVM Slovensko, Dánsko, Francúzsko

* Kilo - charitatívna zbierka trvanlivých potravín 

* Prezentácia činnosti MPSL na školách v meste Stará Ľubovňa

* Školenia členov parlamentu v rámci programu KOMPRAX

* Opening doors to outdoors - MVM Česká republika, Slovensko,  
  Maďarsko, Rakúsko, Lotyšsko
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9. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE CVČ

Štruktúra rozpočtu CVČ 
 
                                                                                                                      

Financie 
Rozpočet Rozpočet 

2013 2014
Originálné kompetencie  -                  
transfer na školstvo 129 427 134 828 výchová a vzdel. chod zariad
Nenormatívne  kompetencie - 
vzdelávacie poukazy 7 796 9 657 chod zariad. materiál, výchová, udržba 
Mesto -  kino 6 640 6 640 chod zariad., udržba

Mesto - mimoriadna dotácia 5 008 0
v roku 2012 aktivity CVČ, v roku 2013         5 
%-né navýšenie platov zamestnancov, 

Mesto - obce 1 307 1 977
všeobecný materiál, (poplatok za členov mimo 
SĽ

Celkom 150 178 153 102

 Účel použitia

 
 
Zdroje príjmov rozpočtu Centra voľného času a kina Tatra v roku 2014 predstavovali: 
príjmy za premietanie filmov vo výške .........................................................................769,20 € 
príjmy zo zápisného do krúžkov vo výške ................................................................. 3 800,00 € 
projekt: školské súťaže /vedomostné a športové olympiády/,  
kde finančné prostriedky boli čerpané z rozpočtu CVČ a následne  
refundované vo výške ...............................................................................................10 991,88 €  
(náklady na športové súťaže tvorili 70 % celkových nákladov vynaložených na súťaže), 
projekt: č. XX  Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ vo výške .....565,94 € 
príjmy na činnosť počas letných prázdnin vo výške................................................. 11 160,00 € 
poistné plnenie – vytopenie priestorov – vo výške...................................................      560,55 €  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
V roku 2014 vlastné príjmy tvorili čiastku................................................................27 847,57 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje príjmov rozpočtu Centra voľného času a kina Tatra v roku 2014 predstavovali:

Príjmy za premietanie filmov ...........................................................................................     769,20 €
Príjmy zo zápisného do krúžkov ....................................................................................   3 800,00 €
Projekt: školské súťaže /vedomostné a športové olympiády/, kde finančné prostriedky 
boli čerpané z rozpočtu CVČ a následne refundované .................................................. 10 991,88 € 
(náklady na športové súťaže tvorili 70 % celkových nákladov vynaložených na súťaže)
Projekt: “Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ .............................      565,94 €
Príjmy na činnosť počas letných prázdnin .....................................................................  11 160,00 €
Poistné plnenie – vytopenie priestorov ..........................................................................      560,55 € 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V roku 2014 vlastné príjmy tvorili čiastku ....................................................................... 27 847,57 €
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V kalendárnom roku 2014 sme okrem základných úloh zabezpečili ďalšie podporné zdroje pre činnosť CVČ a to: 

1.	 Európska	dobrovoľnícka	služba	prostredníctvom		grantového	programu		EÚ	Mládež	v	akcii,	
	 náklady	dobrovoľníkov	na	bývanie,	stravu	a	vreckové		hradila	IUVENTA		vo	výške	
	 ...................................................................................................................................................................			9	900,00	€
2.	 Medzinárodná	výmena	mládeže	uskutočnená	v	meste	Stará	Ľubovňa,	projekt	bol		realizovaný	
	 v	spolupráci	z	Vidieckou	asociáciou	mládeže	(VAM),	náklady	boli	hradené	asociáciou	vo	výške		
	 ...................................................................................................................................................................	10	500,00	€
3.	 Medzinárodná	výmena	mládeže	v	Írsku,	Českej	republike,	Dánsku	–	náklady	na	stravu,	ubytovanie,	
	 70%	cestovného	(hradili	partnerské	organizácie)	vo	výške	
	 ...................................................................................................................................................................	13	800,00	€
4.	 Podpora	tvorby	stratégie	pre	prácu	s	mládežou,	materiálne	vybavenie	pre	neformálne	vzdelávanie	
	 získané	cez	projekt	PRIORITY	–	aktívna	podpora	detí	a	mládeže	vo	výške
	 ...................................................................................................................................................................			7	660,00	€
5.	 Panasonic	Day	-	zabezpečenie	zábavného	popoludnia	pre	firmu	Panasonic	Industrial	Devices	Slovakia,	
	 finančná	pomoc	firmy	úhradou	materiálneho	vybavenia	CVČ	vo	výške
	 ...................................................................................................................................................................			1	000,00	€
6.	 Medzinárodný	rodinný	splav	-	sponzorstvo	Slovenská	rada	slovanskej	vzájomnosti	vo	výške		
	 ...................................................................................................................................................................						500,00	€
7.	 Príspevok	Ľubovnianska	nemocnica	zakúpenie	farieb	a	materiálu	na	tvorivé	dielne,	
	 (vytvorené	obrazy	a	odovzdané	nemocnici)	vo	výške
		 ...................................................................................................................................................................						200,00	€
8.	 Sponzorstvo,	materiálne	zabezpečenie,	strava,	cestovné,	vstupenky	a	ceny	na	súťaže	počas	kalendárneho	
	 roka	-	Valentínska	ľadová	šou,	Detektív	Očko,	Preteky	turistickej	zdatnosti,	Kľúč	od	pevnosti,	Detský	deň,	
	 Jarmočné	strašidlá,	Vianočné	aranžovanie	vo	výške	
	 ...................................................................................................................................................................			9	086,00	€
9.	 RABAKA	-	pobyt	20	detí	na	5	dní	v	tábore
		 ...................................................................................................................................................................			2	000,00	€
10.	 Interaktívna	tabuľa	-	projekt	Aktivizačné	metódy	vo	výchove	
	 ...................................................................................................................................................................			1	000,00	€
11.	 Schválený	grant	z	Audiovizuálneho	fondu	na	technické	vybavenie	kina
	 ...................................................................................................................................................................	29	000,00	€
12.	 Partnerské	mestá,	medzinárodná	konferencia	ČR,	pracovné	stretnutia	k	tvorbe	dokumentov	práce	
	 s	mládežou,	podpora	netradičných	športových	aktivít,	grant	získaný	prostredníctvom	VAM
		 ...................................................................................................................................................................	10	000,00	€
13.	 Zbierka	Kino	-	získaných	
	 ...................................................................................................................................................................			2	500,00	€
14.	 Podpora	prostredníctvom	mládežníckych	organizácií	na	kino	
	 ...................................................................................................................................................................			9	000,00	€
 

Získané finančné zdroje na aktivity CVČ a kina TATRA boli vo výške ........................... 106 146,00 €
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12 pracovníkov počas jedného roka... 
* vytvorilo 37 krúžkov s návštevnosťou 12 668 členov, do ktorých 

bolo zapísaných 658 detí 

* uskutočnilo 131 podujatí pre 15 478 účastníkov 
   z mesta Stará Ľubovňa

* zorganizovalo 34 olympiád a športových súťazí pre žiakov ZŠ a SŠ 
okresné, krajské a celoslovenské kolá s počtom účastníkov 3 130

* realizovalo 11 prázdninových aktivít s medzinárodnou účasťou 
  pre 1 111 ľudí
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BEZ KOMENTÁRA
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Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel./fax: +421 52 43 215 04
e-mail: cvc@cvc.sk
www.cvc.sk

ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2014 ĎAKUJEME VŠETKÝM 
PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM.


