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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 : Mgr. 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 : Mgr. 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 : Mgr. Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk 
 
 
Fotografický klub 1 - utorok 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. 
 
 
Fotografický klub 2 - streda 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. 
 
 
Fotografický klub 3 - 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. 
 
 
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 
 
 
Turistický krúžok   
Zameraný na rozvoj fyzických zdatností spojených s motivačným poznávaním turistických trás 
vo Vysokých Tatrách a na poznávanie prírodných krás Košického kraja.  
Kontakt: PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@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 
 
 
Krúžok bojových umení  
Máte možnosť stať sa súčasťou najúspešnejšieho športového klubu na Slovensku cvičiaceho 
dve najstaršie japonské bojové umenia Iaidó a Džódó. 
Kontakt: Ing. Marián Bartko 0911 010 600, marian.bartko@hikaridojo.sk 
 
 
Krúžok šikovných rúk  
Vlna má cenu zlata - vždy sa dá použiť na tvorbu rôznych výrobkov. Na krúžku sa naučíme 
postup ako si upliesť sveter, sukňu či iný kus odevu. 
Kontakt: Ing. Eva Černáková, eva.cernakova@gmail.com 
 
 
Krúžok ekologický  
V dnešnej dobe klimatických zmien je potrebné naučiť sa citlivo vnímať a správne reagovať na 
zmeny okolo nás. Na krúžku si osvojíš ekologický slovník pojmov a výrazov. Budeme pracovať 
na konkrétnych problémoch a výzvach pri tvorbe mikro programov a projektov dnešnej doby: 
separovanie a triedenie odpadu, čistota potokov a riek, ekologické potraviny, čistá pitná voda, 
národné parky a ich ochrana, ekologické poľnohospodárstvo, predaj z dvora výhody/nevýhody, 
slamáky -  ekologické domy, ekologické hry, komunitné a strešné záhrady. 
Kontakt: Ing. Eva Černáková, eva.cernakova@gmail.com 
 
 
Poznaj svoj región 
Cieľom stretnutí bude poznávanie najbližšieho okolia Košíc a Východoslovenského kraja. 
Návšteva múzeí, galérií, verejného parku za účelom spoznávania vysadených druhov stromov. 
Spoznáme spolu TOP 18 miest UNESCO v okolí Košíc. 
Kontakt: Ing. Eva Černáková, eva.cernakova@gmail.com 
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