
FOLKLÓRNE KRÚŽKY 

Bystrinôčka -

prípravka 

5-6 

rokov 

Cieľom krúžku je rozvíjať u detí lásku k folklóru a 

udržiavať ľudové tradície a zvyky z nášho regiónu.   Pre 

deti pripravujeme: 

-     detské hry, tance a piesne 

-     riekanky, vyčítanky a hádanky 

-     ľudové zvyky a  tradície 

-     základné tanečné motívy 

DFS Bystrinka mladší 6-9 

rokov 

Máte radi folklór a tradície? Páčia sa Vám slovenské 

ľudové tance, piesne a zvyky? Ak áno, prihláste Vaše 

detičky do nášho folklórneho súboru. Vo svojom 

repertoári má súbor veľa piesní, tancov, zvyky, hry 

a vyčítanky. Súbor funguje už tridsať rokov, snaží sa 

rozvíjať a zachovávať regionálne kultúrne dedičstvo.  

DFS Bystrinka starší 10-13 

rokov 

FS Bystričan – 

prípravka 

14-15 

rokov 

Súbor má vyše 37 ročnú tradíciu. Jeho cieľom je 

vyhľadávať, spracúvať  a udržiavať tradície našich 

predkov. Vo svojom repertoári má piesne a tance 

z Kostolca, Marikovej, Záriečia, Terchovej, Trenčína, 

Myjavy,  Zemplína. Súčasťou je dievčenská spevácka 

skupina. 

FS Bystričan od 16 

rokov 

 

JAZYKOVÉ KRÚŽKY 

Hravá angličtina CVČ  5-8 

rokov  

Základy anglického jazyka hravou formou pre 

predškolákov a žiakov 1.st.ZŠ. Každé stretnutie nová 

zaujímavá téma. Konverzácia a učenie hrou. 

Funny English MŠ  5-6 

rokov 

Základy anglického jazyka pre predškolákov od 5 do 6 

rokov v MŠ. Hravou formou naučíme deti základné 

pojmy v anglickom jazyku – zameranie na konverzáciu.  

 

PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY 

Survival (ako prežiť 

v prírode) 

od 8 

rokov 

Krúžok je vhodný pre začiatočníkov, pričom Vaše deti 

získajú v teréne praktické zručnosti. Budeme sa učiť 

orientovať v lese, filtrovať vodu, variť v prírode, 

spoznávať stopy zvierat, zhotovovať nástroje a 

uskladňovať zásoby. Súčasťou je odborná literatúra a 

oboznámenie sa s novinkami na trhu v oblasti outdoor 

a survival.       

 

OSTATNÉ KRÚŽKY 

Klub animátorov a 

dobrovoľníkov 

od 14 

rokov 

Chceš sa stať animátorom, vedúcim krúžku? Chceš sa 

naučiť ako organizovať aktivity, tábory a podujatia pre 

deti a mládež? Tak neváhaj a pridaj sa do nášho tímu! 

Koho hľadáme? Skúsených aj neskúsených mladých 

ľudí, ktorí máju vzťah pre prácu s deťmi a mládežou. 

Kúzelnícky krúžok od 7 

rokov 

Vaše deti sa naučia základy kúzelníckeho umenia, 

vytvoríme si rekvizity a pripravíme sa na kúzelnícke 

vystúpenie.  

TANEČNÉ KRÚŽKY 

Mažoretky BONA   Mažoretkový súbor BONA ponúka pre dievčatá 

možnosť naučiť sa základné zručnosti mažoretkového 

športu a tanca a pri tom zažiť veľa zábavy. Krúžok 

prispieva k rozvoju pohybových schopností, estetického 

cítenia a podporuje zdravý a aktívny životný štýl. 

Možnosť vystúpení na verejnosti, na podujatiach a 

súťažiach. V choreografiach se používajú rôzne prvky: 

pohyby rukami, skoky, výkopy, akrobacia, pyramidy, 

dôležitá je tanečná, gymnastická a iná pohybová 

príprava. V súčasnosti sa tomuto športu venujeme 

súčasne a sme držiteľmi slovenských , európskych ale i 

svetových titulov. 

LITTLE KADET 

BONIATKÁ 

4-6 

rokov 

BONA KADET 7-11 

rokov 

BONA JUNIOR 12-14 

rokov 

BONA SENIOR od 15 

rokov 

MAŽORETKY 

MARIJA 

 Mažoretkový súbor Marija ponúka dievčatám naučiť sa 

pohybovým zručnostiam, rytmickosti. Ďalej sa naučia 

pracovať s náčiním pom pom. Mažoretky Marija majú 

dlhoročné zastúpenie medzi slovenskými 

mažoretkovými skupinami a sú držiteľmi niekoľkých 

ocenení na slovenskej i európskej scéne. 

MARIJA KADET 7-11 

rokov 

MARIJA JUNIOR 12-14 

rokov 

MARIJA SENIOR od 15 

rokov 

MARIJA BATON  7-11 

rokov 

Ponúkame tanečnú prípravu spojenú s technikou 

mažoretkovej paličky „baton“. 

Orientálny tanec od 14 

rokov 

Rôzne štýly a smery orientálneho tanca pre 

začiatočníčky. Popri základných krokoch a 

choreografiách si zlepšíte držanie tela a  posilníte 

svalstvo chrbta.    

Street dance  7-12 

rokov 

Street dance, nazývaný tiež pouličný tanec, kde sa deti 

naučia párty kroky na populárne hip hop, break dance, či 

fanky hity 

Tančekovo – tanečno 

pohybová výchova 

od 5 

rokov 

Krúžok je zameraný na získanie základných pohybových 

zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a 

osvojenie si správneho držania tela. Deti si rozvíjajú 

pohybovú pamäť a učia sa vnímať rytmus a dynamiku 

hudby. Príprava detí je založená na zákonitostiach 

detských hier, kde sa využívajú detské piesne. Pohyby 

väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie 

zapamätateľné. Tanečno – pohybová výchova je 

zameraná aj  na osvojenie základov jednotlivých 

tanečných techník. Deti sa na hodinách oboznámia so 

špecifikami týchto tanečných štýlov podrobnejšie.  Keď 

sú deti staršie väčšinou sa začínajú špecializovať na 

konkrétny druh tanca. Môže to byť hip-hop, balet, 

ľudové tance, jazzové tance, spoločenské tance a pod. 

 

 

 



SPOLOČENSKOVEDNÉ KRÚŽKY 

PREDŠKOLÁČIK 5-7 

rokov 

Krúžok pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré 

v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník 

ZŠ. Cieľom  je podporiť dieťa v príprave na úspešné 

zvládnutie začiatku školy, prípadne stimulovať niektoré 

čiastkové procesy, kde dieťa môže mať určité limity, či 

oneskorenia – grafomotorika, sluchová 

pamäť…Jednotlivé stretnutia budú prebiehať v 

uvoľnenej atmosfére, formou hier a cvičení (s využitím 

pracovných listov). Deti tieto aktivity nevnímajú ako 

učenie, no i tak dochádza k upevňovaniu ich zručností a 

schopností. Našim cieľom je podporiť nielen schopnosti 

detí, ale aj ich sebadôveru a radosť z tvorby a 

poznávania. Každý mesiac bude zameraný na rôzne 

témy (farby, tvary, ľudské telo, vesmír, živočíchy, 

mapy…) 

ROZPRÁVKOLAND 7-10 

rokov 

Tvorivé čítanie. Rozprávku si prečítame, niečo pekné 

vyrobíme a aj možno divadielko zahráme. Navštívime 

knižnicu. Cieľom je rozvíjať u detí tvorivé čítanie, 

kritické myslenie, predstavivosť a fantáziu, 

komunikačné a vyjadrovacie schopnosti. Tvorivé čítanie 

má estetickú povahu, ktorá pomáha rozvíjať osobnosť 

človeka. Ak sa dieťa naučí správne čítať, naučí sa aj text 

prežiť. Dieťa by malo vedieť, čo číta, pretože sa dnes 

kladie veľký dôraz na čítanie s porozumením a gramotné 

čítanie.  

Slovenčina hravo, 

ľahko, s úsmevom 

8-9 

ročník 

ZŠ 

Písanie testov na čas, vysvetlenie najproblematickejších 

úloh a chytákov. Učíme správne si zvoliť stratégiu pri 

riešení testových úloh. Venujeme sa zvládaniu stresu, 

trémy a strachu, a práci s časom. Chceme, aby každý 

žiak u nás nabral sebavedomie a cítil sa v pohode. 

Krúžok bude prebiehať v malej skupine detí (4-8 

žiakov).  

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKO-TVORIVÉ KRÚŽKY 

Machuľko 5-7 

rokov 

Kreslenie a maľovanie pre predškolákov a žiakov 1. roč. 

ZŠ. Rozvoj jemnej motoriky, spoznávanie farieb a ich 

miešanie. Na krúžku je deťom daný dostatočný priestor 

a čas pre rozvoj ich tvorivosti. Výsledky tvorivých prác 

odrážajú individualitu detí a často odkrývajú ich 

osobitné vyjadrovacie schopnosti. 

Pastelka od 8 

rokov 

Tvorenie a kreslenie pre deti od 8 rokov. Tvorba 

darčekov, obrazov a dekorácii. Vo výtvarnom krúžku 

deťom otvárame cestu k výtvarným skúsenostiam – 

zoznámia sa s rôznymi technikami a materiálmi a naučia 

sa ich sami používať. 

Plastelienka od 5 

rokov 

Modelovanie z plastelíny a iných pomocných 

materiálov, rozvoj jemnej motoriky. Deti používajú 

plastelínu a tupé nástroje na modelovanie rôznych 

postavičiek, zvieratiek a vecí. Každé stretnutie nová 

zaujímavá téma – práca samostatne i v skupine. 

Čarovanie v kuchyni – 

Kuchár bez čapice 

od 8 

rokov 

Deti pripravujú jednoduché recepty. Učia sa variť 

polievky, omáčky na cestoviny, pečú, pripravujú 

palacinky, vyrábajú domáce müsli atď. Nielen varíme, 

ale i nakupujeme, tvoríme doplnky, učíme sa stolovať, 

prestierať...Naším cieľom je tiež, aby si deti obľúbili 

zdravé a kvalitné potraviny. Zaraďovali do svojho 

jedálnička viac zeleniny, ovocia a cereálií. 

Mladý železničiar od 7 do 

9 rokov 

Bavia ťa vlaky, trate a železničné modely? Potom je toto 

ten správny krúžok pre teba. Dieťa na krúžku rozšíri 

svoju vášeň k vláčikom a zlepší si svoje motorické 

zručnosti. Krúžok navštevujú deti od 7 do 9 rokov a učia 

sa ovládať vlakové modely hravou formou.  

Železničiar od 10 

rokov 

Železničný krúžok pre deti od 10 rokov na ktorom si 

prehĺbia svoju vášeň k vláčikom. Deti si rozšíria 

manuálne zručnosti a vedomosti v oblasti železničného 

modelárstva. 

Plastikový modelár od 8 

rokov 

Deti na krúžku pracujú a skladajú plastikové modely 

podľa vlastného žánru. Väčšinou sa jedná o lietadla, no 

môžu si zvoliť rôzne modely ako lode, ponorky, autá, 

atď.... Deti na krúžku pracujú s jemnou motorikou rúk 

a výrazne zlepšujú svoje manuálne zručnosti. 

Queen bižutéria od 7 

rokov 

Deti si vytvoria originálne doplnky vo vlastnom štýle 

(čelenky, náramky, prívesky, sponky ...). Budeme si aj 

navrhovať vlastné odznaky a zdobiť aplikáciou 

kamienkov rôzne iné doplnky.  Deti si na krúžku 

zlepšujú jemnú motoriku rúk.   

LEGO krúžok od 5 

rokov 

Krúžok pre deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi. 

Precvičia si pri hre priestorové vnímanie, matematické 

zručnosti a oboznámia sa s rôznymi témami –rozprávky, 

hrdinovia, zvieratá ... Súčasťou sú zábavné hry a súťaže 

s legom.    

Face & body painting 

(maľovanie na tvár 

a telo) 

od 8 

rokov 

Deti sa naučia na vlastnej koži maľovať základné 

motívy. Stanú sa hviezdou oslavy alebo karnevalu. 

Používame len bezpečné farby. Každý týždeň maľujeme 



na inú tému. 

Malý vedec od 7 

rokov 

Krúžok ponúka jednoduché, bezpečné  a zábavné 

experimenty pre deti. Malí vedci u nás zistia, že 

objavovať prírodovedné zákonitosti je veľká zábava.  

YouTube-ri (mediálny 

krúžok) 

od 7 

rokov 

Krúžok je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť 

natáčať videá, strihať záznamy v počítači a pridávať 

rôzne efekty. Samozrejmosťou je zverejnenie videí na 

tréningovom krúžkovom kanáli. Deti sa naučia aj 

základom digitálnej fotografie a kompozície, budú 

vytvárať v programe krátke upútavky a logá. 

Samozrejmosťou je kurz bezpečného správania sa 

malých youtuberov v prostredí internetu.  

Cestujeme s ceruzkou  od 5 

rokov 

Výtvarno-náučný krúžok. S deťmi precestujeme s 

prstom na mape celý svet. Každá krajina je niečím 

výnimočná. Deti prostredníctvom rôznych výtvarných 

techník budú spoznávať výnimočnosť každej z nich. 

Spolu spoznáme chute, vône, farby, zvyky a kultúru 

rôznych národov. Naučíme sa veľa z geografie a 

prírodopisu hravou formou. Deti si zdokonalia svoju 

jemnú i hrubú motoriku, pohybové i zmyslové vnímanie, 

tvorivé a výtvarné schopnosti. 

Šijeme pre radosť 

 

od 11 

rokov 

Kreativita a ručné práce rozvíjajú detskú osobnosť 

a zručnosť, preto je akákoľvek tvorba pre deti veľmi 

dôležitá. Krúžok je vhodný pre dievčatá a chlapcov,  

ktorí radi tvoria a vymýšľajú. Naučíme sa šiť a 

obsluhovať  šijací  stroj  a zároveň využívať všetky jeho 

funkcie. Zhotovíme si hračky, vankúšiky, sezónne 

doplnky  a jednoduché módne oblečenie. 

Mladý moderátor, 

reportér 

od 11 

rokov 

Chceš sa stať moderátorom novinárom....  

Tak neváhaj a pridaj sa do nášho tímu. Krúžok, kde sa 

mladí nádejní redaktori i moderátori učia pracovať s 

mikrofónom, stáť pred kamerou, vytvárajú  

reportáže na témy, ktoré si sami zvolia, hľadajú námety 

pre ďalšie reportáže...mladí ľudia sa zaujímajú o život 

okolo seba, učia sa spracovávať danú tému a najmä si 

formujú vlastný názor. 
 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 

Stolný tenis 5-15 

rokov 

Pripravte sa na turnaje a staňte sa víťazmi v jednej 

z najrýchlejších  športových hier na svete! Základy 

pingpongu pre každé dieťa s pomôckami špičkovej kvality. 

Trénujeme za každého počasia v priestoroch 4. ZŠ.  Viac na 

www.ttcpb.sk 

Basketbal 5-15 

rokov 

Kolektívny šport pre chlapcov a dievčatá. Hrajte  s nami po 

deravým košom a získajte titul majstra.  Trénujeme v S ZŠ 

DSA. Viac na www.pbbasket.sk 

Virtual Sport Game Od 7 

rokov 

Všestranne pohybový krúžok pre deti, ktoré milujú zábavu 

a šport. Na krúžku si deti hravou formou vyskúšajú rôzne 

športy od bowlingu, cez volejbal až po jazdu na koňovi alebo 

lietanie s rogalom. Všetko prebieha v bezpečí virtuálnej 

reality, takže dieťaťu nehrozí žiadne nebezpečenstvo . Dieťa 

sa snaží svojimi pohybmi vykonávať všetky potrebné úkony 

pre ovládanie danej aktivity / športu na čo najvyššej úrovni. 

Florbalová 

predprípravka 

7-9 

rokov 

Florbalový krúžok, ktorý je určený pre prvý stupeň 

základných škôl. Má charakter štafetovej dráhy, na ktorej sú 

umiestnené jednotlivé stanovištia pre rozvoj florbalových a 

pohybových zručností s držaním florbalky. Pri tvorbe 

stanovíšť pre rozvoj pohybových zručností s držaním 

florbalky sme v prvom rade mysleli na to, aby to všetko bolo 

zábavnou formou, aby to deti v tomto veku bavilo. Cieľom 

krúžku je, aby si bol hráč schopný po jeho ročnom 

navštevovaní zahrať túto hru podľa najzákladnejších 

pravidiel. 

Volejbalový 8-15 

rokov 

Volejbalový krúžok v telocvični ZŠ Slovanská 1415/7 Pov. 

Bystrica. Na krúžku sa deti učia spôsob hry a herný systém 

volejbalu. Pripravujú sa na volejbalové súťaže. Zlepšujú si 

koordináciu tela a prácu v družstve. Viac na t.č.: 0907 

120 577, 0915 182 907 

Športová streľba 1,2 10-15 

rokov 

Na krúžku sa žiaci učia strieľať z laserovej pušky. Streľba 

prebieha podobne ako pri vzduchovke. Je však bezpečnejšia. 

Strieľa sa na terč, ktorý je cez wifi napojený na počítač. 

Výsledky sa vyhodnocujú elektronicky. Výhodou je 

okamžitý prehľad o každom zásahu terča. Žiaci sa naučia 

bezpečne manipulovať so zbraňou. Základom je efektívna 

streľba v ľahu z rôznej vzdialenosti. Pre spestrenie sa deti 

zoznamujú aj so streľbou v stoji a so streľbou po záťaži.  

Crossfiťáčik 1,2 5-8 

rokov 

Všestranný  gymnasticko-atletický  základ pre budúci výber 

športov. Hlavným cieľom je ponúknuť voľno časovú aktivitu 

v podobe pravidelných krúžkov, ale najmä hravou formou 

naučiť deti pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si 

vybudujú pozitívny vzťah a lásku k športu. 

Geocaching  od 7 

rokov 

Táto hra spája turistiku, šport a zábavné lúštenie hlavolamov 

pre deti. Vyberieme sa s navigáciou GPS na vychádzky 

s netradičným pátraním. Rozprávkovým lesom je celé naše 

mesto!  

Jin jang joga od 15 

rokov 

Jogové cvičenie pre všetkých, ktoré Vám pomôže zrelaxovať 

vaše telo, získať novú energiu, vitalitu a podporí vaše 



zdravie. Získate nielen pohybové návyky, ktoré budú 

prospešné vášmu telu, ale aj vašej mysli a celkovému 

zdraviu. 

Senior joga  Pomáha udržať silu a pružnosť tela v zrelom veku. Ak si ich 

chcete udržať, prípadne sa viac rozhýbať, či zlepšiť si náladu 

– táto joga je pre vás. Je to kľudný a šetrný spôsob práce s 

telom, ktorý rozhýbe váš pohybový aparát, môže pomôcť 

zlepšiť rozsah jeho pohybu   a čiastočne spomaliť vaše 

starnutie. 

Hokej- prípravka 2. až 

4. 

ročník 

Kolektívny šport pre žiakov prvého stupňa. Nauč sa s nami 

základy hokeja a objav svoj talent.  Viac na 

https://hk95pby.hockeyslovakia.sk/sk/ 

Hokej- mladší žiaci 5. až 

6. 

ročník 

Objav svoj hokejový talent a poď hrať na ľad.  Viac na 

https://hk95pby.hockeyslovakia.sk/sk/ 

Hokej- starší žiaci 7. až 

8. 

ročník 

Hokej- kadeti 9. 

ročník 

Hádzaná   Športový krúžok určený pre chlapcov vo vekovej kategórii 

od 5 až do 16 rokov. Nauč sa hrať jeden z najpopulárnejších 

kolektívnych športov v našom meste a staň sa budúcim 

hádzanárskym majstrom. 

Viac na www.msk.sk 

Talentáčik 1,2 5-7 

rokov 

Minihádzaná 8-9 

rokov 

Prípravka 9-10 

rokov 

Mladší žiaci A,B 11-12 

rokov 

Starší žiaci A, B od 13 

rokov 

Mladší dorast do 16 

rokov 

Šikulkovia od 5 

rokov 

Tvorivo–hravo–športové aktivity, ktoré prispievajú 

k zvyšovaniu kondície a psychofyzického vývoja detí.  

Krúžok je rozdelený na dve časti. V prvej sa deti venujú 

kreatívnej tvorbe,  ako je plstenie, batikovanie, výroba 

mydielok, tvorbe z papiera, odpadového alebo prírodného 

materiálu. V druhej časti sú pre deti pripravené cvičenia na 

rozvoj koordinácie, pohybových zručností a hrubej 

motoriky, formou prekážkových dráh, behov, hodov, 

skokov, súťaží a pohybových hier.                                                                                                            

Futbal  Zahraj si s nami najpopulárnejší šport na svete a  staň sa 

súčasťou klubu s viac ako 100 ročnou tradíciou. Info na 

www.mskpb.eu 
Futbal - mladší žiaci 6.-7. 

ročník 

Futbal - starší žiaci 8.-9. 

ročník 

Futbal – prípravka 

U8,U9,U10,U11 

1.-6. 

ročník 

Šachový  od 6 -

11 

Šachová hra prináša deťom potešenie a zábavu. Vedie 

mladých hráčov k aktivite, rozvíja schopnosť uznať kvalitu a 

rokov silu súpera a je vhodným nástrojom pre objektívne 

sebahodnotenie. Šach je ideálny krúžok pre rozvoj logického 

myslenia a stratégie. Deti sa zúčastnia veľkých turnajov                    

(Mikulášsky a Jarný šachový turnaj), kde zúročia svoje 

znalosti z krúžku. 

Funny sport games od 5 

rokov 

Športový krúžok na rozvoj kondície, koordinácie, obratnosti, 

rovnováhy, rýchlosti, sily, súťaživosti u detí. Hodiny sú 

vedené hravou a zábavnou formou prostredníctvom cvičení 

základnej gymnastiky, atletickej abecedy, využívaním 

trampolíniek, behu, skokov, preskokov a modifikovaných 

prekážkových dráh. Pestujeme u detí sebapoznanie, 

budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich 

iniciovať hru, schopnosť počúvať pokyny a schopnosť 

radovať sa z dosiahnutých cieľov. 

Atletika   5 – 

15 

rokov 

Krúžky prebiehajú formou zábavy, zábavných cvičení 

a súťaži. Tréningy sú zamerané práve na posilnenie a 

precvičenie celého tela. Cieľom tréningov je získať správne 

pohybové návyky, všeobecnú pohybovú zdatnosť, 

koordináciu a priestorovú orientáciu. Naučiť deti základy 

atletickej abecedy, správnej techniky behu, štafetových 

behov - odovzdávok,  preskokov cez švihadlo - rôzne 

techniky skokov, štarty z rôznych polôh a na rôzne podnety, 

chytať a hádzať na presnosť, techniku skoku a trojskoku do 

diaľky, šprinty. Info: Mgr. Tomáš Kukučka , tel 0918 418 

476 

kukucka.jr@gmail.com 

JUDO Od 6 

rokov 

Krúžok sa zameriava na rozvoj všestranných pohybových 

schopností, získanie základných technických zručností a 

osvojenie etikety a zvykov chovania. Veľký dôraz sa kladie 

na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Krúžok je 

vhodný pre deti od 6 do 15 rokov a je vedený 

špecializovanými trénermi s dlhoročnou praxou. Primárnym 

účelom juda nie je útok alebo obrana. Zmyslom juda je 

zdokonaľovanie seba samého, rozvoj osobnosti a poznávanie 

svojich fyzických a psychických možností. 

Info:  judoklubpb@gmail.com 

Volejbalový Od 11 

rokov 

Volejbal – jeden z najkrajších kolektívnych športov! 

Hlavným cieľom volejbalového krúžku, je športová príprava 

detí a mládeže, zameraná  na zvyšovanie  pohybových 

schopností a zručností,  spojené s formovaním osobnosti. 

Umožňuje spoznať nielen tréningovú, hernú a zápasovú 

stránku volejbalu, ale aj svet kamarátstva, športových 

zážitkov, úprimnej radosti z víťazstva. Info: 

annatonkovicova@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:judopb@inmail.sk


•Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).                                                         

• Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...). 

• Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri poštovým poukazom alebo prevodom 

na účet.   

Členom ZÚ (záujmového útvaru) môže byť :                                                                                     

1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov  (k 1.1.2022) ,                                                    

2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici,                                                  

3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a  ČESTNÉHO VYHLÁSENIA 

 poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

 základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

 predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov,                                                                                

4)         úhrade poplatku (výška poplatku je 3,50 €/mesiac, t.z. 17,50 €  za 2.polrok šk.r.)

  

V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť 

poplatok vo výške 220 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského 

zariadenia  - VZN 4/2012).                                                   

Výška členského príspevku do CVČ za druhý polrok je 17,50 €. Výška členského 

príspevku do ZRP CVČ je 10 € na celý školský rok.  

Žiadosti o prijatie nájdete na webových stránkach www.cvcpb.sk. Tlačivá si môžete  

vyzdvihnúť aj osobne v CVČ.           

* Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.       

* Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet 

CVČ. Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom 

alebo prevodom na účet ZRP.  

Kontakty a informácie: 

042/4260551, 042/4260552, 042/ 4322508                                                       

RIADITEĽKA: (klapka 100), 0903 471 398                                                         

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY: (klapka 102,) 0911 288 657                               

VYCHOVÁVATELIA: (klapka 103,104) 0911 852 002, 0911 887 248                        

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO: 0911 322 508                                                                

SMT MILOCHOV: 0903 471 398,  (klapka 100)                                                            

EKONOMICKÉ ODDELENIE: 042/4322957                                                                       

e-mail:riaditel@cvcpb.sk         

 

Web: www.cvcpb.sk  

Facebook: Centrum voľného času Považská Bystrica 

YouTube: cvcpb   
    

 

 

   

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


