
  
                               CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 

                                                                                 STROJÁRENSKÁ 3, 040 01 KOŠICE 

                                                       

V školskom roku  2017/2018 ponúkame pre deti a mládež 
       možnosť v rámci záujmovej činnosti zapojiť sa do týchto aktivít 

 
Výtvarný ateliér pre žiakov ZŠ – pondelok 15.30 – 17.00 hod 
Pravidelné výtvarné aktivity organizované ako krúžky záujmovej činnosti  zamerané na rozvoj 
tvorivosti, oboznamovanie sa s rôznymi výtvarnými technikami (kresba, maľba, modelovanie, 
kombinovaná technika) a výtvarným umením. 
Kontakt : Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk 
 
Výtvarný ateliér / kresba - pre žiakov SŠ a dospelých – utorok 15.30 – 16.45 hod 
Pravidelné výtvarné činnosti  zamerané na kresbu s rôznym výtvarným materiálom, kreslenie 
podľa modelu /objekt, zátišie, kreslenie v plenéri/. 
Kontakt : Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk 
 
Výtvarný ateliér / kresba - pre žiakov SŠ a dospelých – streda 15.00 – 17.00 hod 

Pravidelné výtvarné činnosti  zamerané na kresbu a maľbu s rôznym výtvarným materiálom, 
kreslenie, maľovanie podľa modelu /objekt, zátišie, kreslenie a maľovanie v plenéri/. 
Kontakt : Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk 
 
Výtvarný ateliér / výtvarné techniky - pre dospelých – štvrtok 17.00 – 19.00 hod 

Pravidelné výtvarné činnosti  zamerané na kresbu, maľbu, kombinované techniky s rôznym 
výtvarným materiálom ( kreslenie, maľovanie podľa modelu - objekt, zátišie, portrét, kreatívne 
vytváranie podľa vlastných výtvarných návrhov, kreslenie a maľovanie v plenéri ).  
Kontakt : Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk 
 
Výtvarný ateliér / rôzne výtvarné techniky - pre dospelých  
– pondelok, utorok 17.00 – 19.00 hod 
Pravidelné výtvarné činnosti  zamerané na rozvoj tvorivosti, oboznamovanie sa s rôznymi 
výtvarnými technikami (kresba, maľba, modelovanie, kombinovaná technika) a výtvarným 
umením.  
Kontakt  : Kristián Fazekaš, kristian.fazekas@rcm.sk 
 
Fotografický klub 1 - 3 - utorok, streda, štvrtok od 15.30 do 17.30 hod 

Klub je otvorený pre deti a mládež. Cieľom je zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom,  
naučiť sa  postupy pri fotografovaní portrétov, architektúry, makrofotografie, krajinárskej 
fotografie a tiež spracovanie fotografii v počítači. Osvojiť si fotografické postupy pri klasickej 
fotografii od spracovania filmov až po samostatnú výrobu fotografii. Úlohou klubu je tiež vyjadriť 
pocity, postoje jeho členov prostredníctvom fotografie a rozvíjať ich umelecké a tvorivé 
zručnosti. 
Kontakt  : Igor Tymczák, igor.tymczak@rcm.sk 
 
ZUMBA krúžok – pre žiačky stredných škôl – utorok 16.00 – 17.00 hod 
Zameraný na pohybovú aktivitu a posilnenie zdravia.  Zumba je plná energie, skvelej hudby 
a dobrej nálady. Striedajú sa v nej prvky latinsko-amerických tancov s aerobnými pohybmi. 
Kontakt : Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk 
 
Klub masmediálnej komunikácie – štvrtok od 16.00 h. do 18.00 h 
Si študent a zaujímaš sa o svet masmédií? Pridaj sa do klubu a nauč sa, ako to chodí v 
skutočných médiách. Dozvieš sa mnoho zaujímavého zo sveta printu, marketingu aj reklamy. 
Klub svoju činnosť realizuje v priestoroch týždenníka kosicednes. 
Kontakt : PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@rcm.sk 
 

Finančný krúžok – pondelok od 15.00 do 17.00 hod. 
Finančný krúžok prispieva k rozvoju kompetencií pre správne narábanie s peniazmi, pre 
vytvorenie životných hodnôt, stanovenie životných priorít a k pochopeniu vytvárať hodnotu 
ľudskej práce. Naučíš sa ako efektívne riadiť vlastné finančné zdroje s cieľom zaistiť celoživotné 
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 
Kontakt: PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@rcm.sk 
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