
   FOLKLÓRNE KRÚŽKY 

DFS Bystrinka mladší (7-10 rokov) 

DFS Bystrinka starší (11-14 rokov) 

DFS Bystrinka prípravka (5-6 rokov) 

FS Bystričan (od 15 rokov)  

 

TANEČNÉ KRÚŽKY 

NOVINKA: Zumba (od 6 rokov) 

NOVINKA: Tanečno-pohybová príprava (5-7 rokov)  

Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet (6-11 rokov) 

Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA junior (12-14 rokov)  
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA senior (od 15 rokov) 

Mažoretky a roztlieskavačky BONA little kadet (od 5 rokov) 

Mažoretky a roztlieskavačky BONA kadet (od 8 rokov)  
Mažoretky a roztlieskavačky BONA junior (od 12 rokov) 

Mažoretky a roztlieskavačky BONA senior (od 15 rokov) 

Street dance (hip hop + break dance) (do 10 rokov) 

Hip hop junior/mládež- Stakeout Crew (od 11 rokov) 

Orientálne tance (od 15 rokov) 

Anthea - orientálny tanec (od 15 rokov) 

 

TECHNICKO-TVORIVÉ KRÚŽKY 

NOVINKA: Remeselnícky krúžok (práca s drevom) (od 9 rokov) 

NOVINKA: Aranžovanie (9-12 rokov) 

NOVINKA: Impresia (od 7 rokov) 

NOVINKA: Šikulko (5-7 rokov) 

NOVINKA: Malý vedec (zábavné pokusy pre deti) (od 8 rokov)    

Modelársky (od 9 rokov)  

Mladý železničiar (od 7 rokov) 

Výtvarný krúžok (od 5 rokov)  

Výtvarné techniky a tvorivé dielne (od 7 rokov) 

Korálkovanie a drôtikovanie (od 7 rokov) 

Enkaustika (maľba roztaveným voskom) (od 8 rokov) 

Face painting- tvorba zábavných motívov na tvár (od 10 rokov)  

Bábkarsky krúžok (od 8 rokov) 

Fotografický krúžok (od 8 rokov)  

Kuchár bez čapice: tvorivé dielne a stolovanie (9-15 rokov) 

LEGO krúžok (od 5 rokov) 

 

 

PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY 

NOVINKA: Zelený krúžok (EKO) (od 5 rokov) 

Výchova a výcvik psov (od 10 rokov ) 

  

ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 

NOVINKA: „Šporťáčik“ (5-8 rokov) 

NOVINKA: Jumping (11-15 rokov) 

Zdravá joga - jin joga (od 16 rokov) 

Športová streľba (od 9 rokov)   

Volejbalový (dievčatá, začiatočníčky) (od 12 rokov)  

Šachový krúžok (6-7 rokov) 

Relaxačné cvičenie (od 15 rokov) 

Dopravný krúžok (9-11 rokov)  
Krížom-krážom (turisticko-poznávací) (od 8 rokov) 

Hula hooping – cvičenie a tanec s kruhom (od 8 rokov) 

Funny games pre deti v MŠ Dedovec (od 5 rokov)  

Aikido prípravka (5-6 rokov)  

Aikido deti (7-13 rokov) 

Atletický krúžok (5-15 rokov)        

RODINNÉ A INÉ KRÚŽKY 

NOVINKA: Kúzelnícky krúžok (od 8 rokov) 

Tvorivé dielničky pre rodičov s deťmi (od 5 rokov) 

 

 

JAZYKOVÉ KRÚŽKY 

Funny English pre deti v MŠ Lánska (5-6 rokov) 

NOVINKA:Veselý jazýček - komunikačné zručnosti (predškoláci) 

NOVINKA: Hravá angličtina (6-9 rokov) 

 
                                                        

 

 

 

 

 



• 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 ,                                                    

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 2€/mesiac, t.z. 10 €** za 1.polrok a 10 € za 

2.polrok šk.r.)                                                                     

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

poplatok vo výške 230 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského 

zariadenia  - VZN 5/2011).                                                   

Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10 €**. Výška členského 

príspevku do ZRP CVČ je 8 € na celý školský rok. Žiadosti o prijatie nájdete                         

na webových stránkach www.cvcpb.sk. Pri dodržaní opatrení si môžete tlačivá 

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. Pri dodržaní opatrení si môžete poštové poukazy 

vyzdvihnúť aj osobne v CVČ.    

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  

 

_______________________________________________________________________                                                                                 

* vek 5 rokov k 1.1.2020                                   

** V školskom roku 2020/2021 bude všetkým členom záujmových útvarov, ktorí boli 

prihlásení na činnosť v 2.polroku školského roku 2019/2020 a uhradili poplatok 10 € 

započítavaná alikvótna časť poplatku za obdobie pozastavenia činnosti CVČ v Považskej 

Bystrici vo výške 6.€. Po preukázaní platby a členstva v záujmovom útvare bude poplatok 

za činnosť v 1.polroku šk.r. 2020/2021 za záujmové útvary CVČ vo výške 4.-€. 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 


