
                                                                

Centrum voľného času, Raková 140, 023 51 
www.cvcrakova.sk; t. č. 0917695862, 041/4341072; e-mail adresa: cvcrakova@gmail.com 

v šk. roku 2020/2021 

  otvára tieto krúžky: 

         futbalový prípravka-(5- 12r.)                   rybársky -(7- 15r.)                                                   hravé čítanie- (8- 15r.)                                                     

         futbalový mladší žiaci-(8- 10r.)               mažoretky prípravka-(4-9r.)                                hasičský I - (8-12r.)                                                                         

         futbalový starší žiaci-(11- 15r.)                mažoretky kadetky- (8-12r.)                                 hasičský II-(13 r. vyššie)                  

         frisbee - (9 -15r.)                                        mažoretky juniorky- senior- (12 r. vyššie)             mladý kuchárik - (8-15r.)                                                    

         deti a maminky -(-0 až 5r.)                       ľudový tanec a spev- Púpavienky - (4-15 r.)       ruský jazyk - (9-15r.)  

         škola tanca a pohybu - (6-15r.)              turistický- (9 -15r.)                                                   florbal -(13 r. vyššie)    

          plávanie - (10 -15r.)                                  strelecký - (10 -15r.)                                                                      

 

 

 

 Pozor !!! Otvárame klub: utorok a štvrtok  doobeda od 9.00 do 12.00 hod. materský klub pre deti do 5 rokov a ich  maminky na spoločne 

strávené chvíle . Prihlášku nájdete na stránke www.cvcrakova.sk, alebo osobne si ich môžete vyzdvihnúť  v základných a materských školách v Rakovej a v kancelárii  CVČ 

Raková. Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 14. 09. 2020 

http://www.cvcrakova.sk/
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                                                                                  Centrum voľného času, Raková 140, 023 51          

www.cvcrakova.sk; t. č. 0917695862, 041/4341072; e-mail adresa: cvcrakova@gmail.com 

v školskom roku 2020/2021 

                                                

                                                                otvára v ZŠ Milana Mravca  tieto záujmové útvary: 

 

                  keramický - (2. – 9. ročník)- Mgr.  Bozová                                stolný tenis  - (5. – 9. ročník) – Mgr. Dlhopolčeková                                                                                                                    

                    divadelný - (2.- 9. ročník) – Mgr. Pollaková                   volejbalový II - dievčatá - (5.- 9. ročník) – Mgr. Truchlá                                                

                    volejbalový I - dievčatá - (1.- 4.ročník ) – Mgr. Truchlá      florbal - (5. – 9.  ročník) – Mgr. Zjavková                                                                                     

                                                         

              

                                                

 

 

 

 

Pozor !!! Otvárame klub: utorok a štvrtok  doobeda od 9.00 do 12.00 hod. materský klub pre deti do 5 rokov a ich  maminky na spoločne 

strávené chvíle . Prihlášku nájdete na stránke www.cvcrakova.sk, alebo osobne si ich môžete vyzdvihnúť  v základných a materských školách 

v Rakovej a v kancelárii  CVČ Raková. Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 14. 09. 2020 

http://www.cvcrakova.sk/
mailto:cvcrakova@gmail.com


 

                                                      

                                                          

                                                               Centrum voľného času, Raková 140, 023 51          

                           www.cvcrakova.sk; t. č. 0917695862, 041/4341072; e-mail adresa: cvcrakova@gmail.com 

                                 v školskom roku 2020/2021 

                              otvára v CZŠ J. Palárika  tieto záujmové útvary:  
                           
                                Športový - ( 5.- 9. ročník ) – Mgr. Kulla ( utorok 13:30 – 15:30)  

                              Tanečný - (1.- 5. ročník ) – Mgr. Hôrecká (streda 13:10 – 15:10) 

                              Tvorivé dielne - (1.- 9. ročník )- Mgr. Zbončáková (utorok 13:10 – 15:10) 

                              Vybíjaná - (5.- 9. ročník )- Mgr. Holeščáková (utorok 13:15 – 15:15)  

                              Masmediálny -(5.-9. ročník ) – Mgr. Smažáková (streda 13:15 – 15:15)  
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Centrum voľného času, Raková 140, 023 51          
          www.cvcrakova.sk; t. č. 0917695862, 041/4341072; e-mail adresa: cvcrakova@gmail.com 

v školskom roku 2020/2021 

 

                                                                             otvára v ZŠ Trstená tieto záujmové útvary: 

                                             Všestranný - (1.-4.ročník )-  J. Bukovanová 

    Divadelný - (1.- 4.ročník )- Mgr. Pollaková 

                         Angličtina hrou - (1.-4.ročník )- Mgr. Sihelniková 
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