
             CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 
STROJÁRENSKÁ 3,  040 01 KOŠICE 

 
 

P  O N  U  K  A    L  E  T  N  Ý  CH    A  K  T  I  V  Í  T   (júl - august 2021) 
 

Letný bedmintonový turnaj študentiek a študentov košických stredných škôl 
1.7.2021/štvrtok/ od 8:00 hod.; ihrisko alebo telocvičňa na OA, Watsonova 61, Košice 
Spôsob prihlásenia: e-mailom: lubica.guothova@rcm.sk, najneskôr do 18.6.2021 
 
 2. a 6.7.2021 Venčenie útulkáčov v košickom útulku. Každá pomocná labka sa počíta  
Bližšie informácie: petra.horvathova@rcm.sk   
 
Otvorený ateliér výtvarnej výchovy aj pre nových záujemcov - deti od 8 do 15 rokov, žiaci stredných 
škôl, dospelí (kresba, maľba, kombinovaná technika, práca v exteriéri - krajina, architektúra) v malých 
skupinách, aj individuálne (potrebné sa vopred prihlásiť emailom) 
6.7. do 9.7.2021 
Čas:  
11:00 - 13:00 deti 
14:00 - 16:00 stredoškoláci 
16:30 -18:30 dospelí 
- možnosť navštíviť ateliér aj individuálne, podľa dohody  
Bližšie informácie: lubica.oberucova@rcm.sk   
 
7.7.2021 Fotografický workshop na tému fotografovanie pomocou záblesku v exteriéri 
Bližšie informácie: igor.tymczak@rcm.sk   
 
Turistický výlet z Jahodnej na chatu Lajoška (študenti a  študentky stredných škôl) 
7.7.2021/streda/ od 8:15 hod do 13:30 hod. 
Spôsob prihlásenia: e-mailom: lubica.guothova@rcm.sk, najneskôr do 25.6.2021 
 
Zachovanie čistoty prírody - aktivita s cieľom vyčistiť od odpadkov „Veľký Kopec“ v Kráľovskom Chlmci 
7.7. – 9.7.2021 
Bližšie informácie: roland.banhegyi@rcm.sk   
 
8. a 9.7.2021 Fotografické výlety do okolia Košíc (Rudník a Úhorná) 
Bližšie informácie: igor.tymczak@rcm.sk   
 
31.7.2021 3.ročník turnaja krajskej futbalovej ligy neregistrovaných mužstiev (Svinica, okr. Košice) 
Bližšie informácie: martin.sabo@rcm.sk   
 
20.8.2021 - 30.08.2021 NOT* for Everyone! *Needed Optimistic Treat - medzinárodná mládežnícka 
výmena Erasmus+ na Estónskom pobreží Severného mora zameraná na udržateľný životný štýl. 
Bližšie informácie: jakub.szepesgyorky@rcm.sk   
 
Otvorený ateliér výtvarnej výchovy aj pre nových záujemcov - deti od 8 do 15 rokov, žiaci stredných 
škôl, dospelí (kresba, maľba, kombinovaná technika, práca v exteriéri - krajina, architektúra) v malých 
skupinách, aj individuálne (potrebné sa vopred prihlásiť emailom) 
23. - 27.8.2021 
Čas:  
11:00 - 13:00 deti 
14:00 - 16:00 stredoškoláci 
16:30 -18:30 dospelí 
- možnosť navštíviť ateliér aj individuálne, podľa dohody  
Bližšie informácie: lubica.oberucova@rcm.sk   
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26.8. 2021, 27.8.2021 Finančná odysea – inšpiratívna a poučná hra, ktorá pomáha zvyšovať finančnú 
gramotnosť  
Bližšie informácie: marta.harvilakova@rcm.sk  
 
Mužské rozhovory - 5 neformálnych stretnutí pre mladých mužov v dospievajúcom veku o tom, čo to 
znamená byť dospelý muž v 21.storočí 
Bližšie informácie: jakub.szepesgyorky@rcm.sk   
 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu spôsobenú počasím alebo inými 
nepredvídanými okolnosťami ! 


