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Trenčín, 31. máj 2018 

Krajské centrum voľného času oslavuje dvadsaťročnicu, riaditeľka predstavila nové 

logo a poďakovala zamestnancom 

Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja učí aktívne tráviť voľný čas už dve dekády. Posledný májový deň preto patril oslave 

okrúhleho jubilea organizácie. Pozvanie prijal aj trenčiansky župan, ktorý KCVČ poprial ďalšie úspechy.  

Presne 3. augusta 1998 bola v krajskom meste Trenčín zriadená organizácia s názvom Krajské centrum 

voľného času. V roku 2002 sa KCVČ stalo špecializovaným školským zariadením v zriaďovateľskej 

pôsobnosti župy, rozšíreným o Regionálne centrum mládeže. Predmetom činnosti organizácie je práca 

s talentovanou mládežou, a to najmä vo voľnom čase, či organizácia  rôznych súťaží, vyhlásených 

Ministerstvom školstva vedy a výskumu SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Štátnym inštitútom 

odborného vzdelávania na školách alebo Slovenskou asociáciou športu na školách, až po úroveň krajských 

kôl. V uplynulom školskom roku zorganizovalo KCVČ spolu 343 podujatí s obdivuhodnou účasťou viac ako 

5100 ľudí.  

Prácu zamestnancov Krajského centra voľného času v Trenčíne ocenil aj predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý sa vo štvrtok 31. mája 2018 zúčastnil slávnosti pri príležitosti 

okrúhleho jubilea organizácie. „Za dvadsať rokov ukázalo Krajské centrum voľného času svoj veľký potenciál 

a to, že je dôležitou a potrebnou organizáciou. Chcem poďakovať všetkým zamestnancom KCVČ aj 

riaditeľom, ktorí ho za uplynulé roky viedli. Veľmi si vážim ich prácu a pomoc napríklad pri projektoch ako 

Hrdina remesla alebo Stredoškolská odborná činnosť,“ povedal trenčiansky župan. Ten zároveň spolu 

s riaditeľkou KCVČ Renátou Bielikovou a vedúcou Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Danielou Hilčíkovou 

odovzdali ďakovný list predsedu TSK ľuďom, ktorí sa za obdobie fungovania KCVČ pričinili o jeho 

napredovanie. Medzi ocenenými boli Daniel Beníček ako bývalý riaditeľ organizácie, Miriam Olešáková, 

vedúca úseku súťaží a Regionálneho centra mládeže, Ferdinand Brunovský, riaditeľ ZŠ Pavla Demitru 
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v Dubnici nad Váhom, Slovenská asociácia športu na školách, Folklórny súbor Trenčan, Odbor 

školstva Okresného úradu v Trenčíne a napokon súčasná riaditeľka KCVČ. „Ja by som našej organizácii 

chcela zaželať výbornú kondíciu, pretože ju bude naozaj potrebovať. Doba sa mení a s ňou aj naše centrum 

a jeho zameranie. Vytýčili sme si nové ciele a zámery, ktoré majú pomôcť v napredovaní KCVČ. Mojou 

snahou je tiež vytvárať dobre pracovné podmienky pre zabezpečenie rôznorodej práce organizácie a nechať 

vyniknúť aj potenciál mojich kolegov,“ povedala riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková. S darčekom v podobe 

piesne pre ocenených vystúpila Soňa Bandúrová – Kardošová. Súčasťou oslavy bolo aj predstavenie 

nového loga Krajského centra voľného času a kultúrne vystúpenie Folklórneho súboru Trenčan.  

Trenčiansky samosprávny kraj želá organizácii do ďalších rokov veľa tvorivých nápadov, množstvo síl 

a entuziazmu. 


