
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru : Šach 
 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ján Matiaš, cvc.jmatias@gmail.com, tel. č. 0944 002 617 
 

Miesto a čas konania ZÚ:  Charkovská 1, miestnosť č. 2 

pondelok  od 16:00 do 17:30 hod. Časy nie sú pevné, spresnia sa s ohľadom 

na požiadavky rodičov na 1. stretnutí. 
 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

4 2 6 4 8 5 5 9 7 4  
11 9 13 11 15 12 12 16 14 11 

18 16 20 18 22 19 19 23 21 18 

25 23 27 - 29 - 26 30 28 25 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
38 

krát 
 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný 

termín konania ZÚ.  22. 6. 2018 bude slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti. Po ňom bude 

záverečné stretnutie ZÚ. 
 

Priebeh ZÚ: 16:00 – 16:05  - zraz vo vestibule 
16:05 – 16:45  - teoretická časť 
16:45 – 16:55  - prestávka 
16:55 – 17:25  - praktická časť 
17:25 – 17:30 - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti podľa výkonu a správania v ZÚ: 

• Liga CVČ v zrýchlenom šachu - 4 turnaje 

• Zlatý palcát 2017 - turnaj v praktickom šachu so zápisom 

• možná účasť na turnaji so zápisom Levie srdce 2018 
 

Ďalšie informácie: 

• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania 
ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s 
jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 
alebo e-mail : cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke 
www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy 
z ceny  podujatia 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz 
člena CVČ. 
 
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018 
 



 
Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru : Šach 
 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ján Matiaš, cvc.jmatias@gmail.com, tel. č. 0944 002 617 
 

Miesto a čas konania ZÚ:  Popradská 86, miestnosť č. 100 

utorok  od 16:00 do 17:30 hod. Časy nie sú pevné, spresnia sa s ohľadom 

na predchádzajúci krúžok a požiadavky rodičov na 1. stretnutí. 
 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

5 3 7 5 9 6 6 10 15 5  
12 10 14 12 16 13 13 17 22 12 

19 17 21 19 23 20 20 24 29 19 

26 24 28 - 30 - 27 - - 26 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 36 krát 
 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný 

termín konania ZÚ.  22. 6. 2018 bude slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti. Po ňom bude 

záverečné stretnutie ZÚ. 
 

Priebeh ZÚ: 16:00 – 16:05  - zraz vo vestibule 
16:05 – 16:45  - teoretická časť 
16:45 – 16:55 - prestávka 
16:55 – 17:25 - praktická časť 
17:25 – 17:30 - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti podľa výkonu a správania v ZÚ: 

• Liga CVČ v zrýchlenom šachu - 4 turnaje 

• Zlatý palcát 2017 - turnaj v praktickom šachu so zápisom 

• možná účasť na turnaji so zápisom Levie srdce 2018 
 

Ďalšie informácie: 

• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania 
ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s 
jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 
alebo e-mail : cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke 
www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy 
z ceny  podujatia 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz 
člena CVČ. 
 
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018 
 
 
 



 
Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru : Šach 
 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ján Matiaš, cvc.jmatias@gmail.com, tel. č. 0944 002 617 
 

Miesto a čas konania ZÚ:  Orgovánová 5, miestnosť č. 14 

utorok od 14:30 do 16:00 hod. Časy nie sú pevné, spresnia sa s ohľadom 

na požiadavky rodičov na 1. stretnutí. 
 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

8 6 3 1 12 9 9 6 4 1  
22 13 10 8 19 16 16 13 11 8 

29 20 24 15 26 23 23 20 18 15 

- 27 - 22 - - - 27 25 22 

3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
35 

 krát 
 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný 

termín konania ZÚ.  22. 6. 2018 bude slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti. 
 

Priebeh ZÚ: 14:30 – 14:35  - zraz vo vestibule 
14:35 – 15:15  - teoretická časť 
15:15 – 15:25  - prestávka 
15:25 – 15:55  - praktická časť 
15:55 – 16:00 - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti podľa výkonu a správania v ZÚ: 

• Liga CVČ v zrýchlenom šachu - 4 turnaje 

• Zlatý palcát 2017 - turnaj v praktickom šachu so zápisom 

• možná účasť na turnaji so zápisom Levie srdce 2018 
 

Ďalšie informácie: 

• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania 
ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s 
jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 
alebo e-mail : cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke 
www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy 
z ceny  podujatia 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz 
člena CVČ. 
 
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018 
 


