
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ORGOVÁNOVÁ 5, KOŠICE 
  
  

                         ponúka 
prácu v záujmovom útvare 

 

          MLADÝ SPEVÁK, SPEVÁČKA 
A 

                MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA 
 

                     

Umožnite svojím deťom získať pozitívny vzťah k hudbe 

a spevu. Naučia sa správnu techniku a techniku dýchania pri 

speve. Na populárnych a muzikálových pesničkách sa budú 

zdokonaľovať v speve. 
 

 

        KDE? 

        

                UTOROK: 

          EP Starozagorská 8 – od 14:00 

          STREDA: 

          EP Starozagorská 8 – od 16:00 

         ŠTVRTOK: 

          EP Starozagorská 8 – od 14:00 

         PIATOK: 

EP Starozagorská 8 – od 14:00  
      

               Zápisné: od 2€ mesačne 

 

INFO: 

                              vedúci ZÚ – Mgr. Hornyák Ágnes 

                                      0907 624 148 

                                          cvc.hornyak@gmail.com 

 

 

 



Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru:   Mladý spevák, speváčka 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Mgr. Hornyák Ágnes 

            cvc.hornyak@gmail.com 

             0907 624 148 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  Starozagorská 8, miestnosť č.16 

                                           Štvrtok od 14:00 – 16:00 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI spolu 

7. 5. 2. -- 11. 1. - 5. 3. -  

14. 12. 9. 7. 18. 8. 8. 12. 10. 7. 
21. 19. 16 14. 25. 15. 15. 19. 17. 14. 
28. 26. 23. 21. - 22. 22. 26 24. 21. 
- - 30. - - - - - 31  

4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 38 krát 

 

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

náhradný termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ: 14:00 – 14.10 – zraz vo vestibule 

           14:15 – 14:30 – hlasová rozcvička ( niekedy aj dlhšia, podľa potreby a náročnosti ) 

                      14:30 – 15:15 – nová látka, dychové a rytmické cvičenia, artikulačné cvičenia 

                      15:15 – 15:30 – hlasová prestávka 

                      15:30 – 15:45 – nácvik piesni  

                      15:45 – 15:55 – relaxačné dýchacie cvičenia 

    15.55     -  príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdávanie členov rodičom 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

 

 Prezentácia členov na jednotlivých verejných akciách CVČ 

 Spevácke súťaže: Spev bez hraníc, KošiceStar, DilongStar a pod. 

 Záverečná prezentácia ZÚ  
 

 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 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 šlúži 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 

mailto:cvc.hornyak@gmail.com
mailto:cvc.labovska@gmail.com
http://www.cvckosice.sk/


Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru:   Mladý spevák 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Mgr. Hornyák Ágnes 

            cvc.hornyak@gmail.com 

             0907 624 148 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  Starozagorská 8, miestnosť č. 16 

                                           Streda  od 16:00 – 18:00 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI spolu 

6. 4. - 6. 10. 7. 7. 4. 2. 6.  

13. 11. 8. 13. 17. 14. 14. 11. 9. 13. 
20. 18. 15. 20. 24. 21. 21. 18. 16. 20. 
27. 25. 22. - 31. - 28. 25. 23.  
- - 29. - - - - - 30.  

4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 38 krát 

 

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

náhradný termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ: 16:00 – 16.10 – zraz vo vestibule 

           16:15 – 16:30 – hlasová rozcvička ( niekedy aj dlhšia, podľa potreby a náročnosti ) 

                      16:30 – 17:15 – nová látka, dychové a rytmické cvičenia, artikulačné cvičenia 

                      17:15 – 17:30 – hlasová prestávka 

                      17:30 – 17:45 – nácvik piesni  

                      17:45 – 17:55 – relaxačné dýchacie cvičenia 

    17.55     -  príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdávanie členov rodičom 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

 

 Prezentácia členov na jednotlivých verejných akciách CVČ 

 Spevácke súťaže: Spev bez hraníc, KošiceStar, DilongStar a pod. 

 Záverečná prezentácia ZÚ 

 

 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 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 šlúži 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 

mailto:cvc.hornyak@gmail.com
mailto:cvc.labovska@gmail.com
http://www.cvckosice.sk/


 

Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru:   Mladý spevák, speváčka 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Mgr. Hornyák Ágnes 

            cvc.hornyak@gmail.com 

             0907 624 148 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  Starozagorská 8, miestnosť č.16 

                                           Utorok od 14:00 – 16:00 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI spolu 

5. 3. 7. 5. 9. 6. 6. 10. - 5.  

12. 10. 14. 12. 16. 13. 13. 17. - 12. 
19. 17. 21. 19. 23. 20. 20. 24. 15. 19. 
26. 24. 28. - 30. - 27. - 22. - 
- - - - - - - - 29. - 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 35 krát 

 

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

náhradný termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ: 16:00 – 16.10 – zraz vo vestibule 

           16:15 – 16:30 – hlasová rozcvička ( niekedy aj dlhšia, podľa potreby a náročnosti ) 

                      16:30 – 17:15 – nová látka, dychové a rytmické cvičenia, artikulačné cvičenia 

                      17:15 – 17:30 – nácvik piesni a relaxačné dýchacie cvičenia 

                      17.30     -  príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdávanie členov rodičom 

   

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

 

 Prezentácia členov na jednotlivých verejných akciách CVČ 

 Spevácke súťaže: Spev bez hraníc, KošiceStar, DilongStar a pod. 

 Záverečná prezentácia ZÚ  
 

 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 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 šlúži 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 

 

mailto:cvc.hornyak@gmail.com
mailto:cvc.labovska@gmail.com
http://www.cvckosice.sk/


 

Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru:   Mladý spevák, speváčka 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Mgr. Hornyák Ágnes 

            cvc.hornyak@gmail.com 

             0907 624 148 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  Starozagorská 8, miestnosť č.16 

                                           Piatok od 14:00 – 16:00 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI spolu 

8. 6. 3. 1. 12. 9. 9. 6. 4. 1.  

-- 13. 10. 8. 19. 16. 16. 13. 11. 8. 
22. 20. -- 15. 26. 23. 23. 20. 18. 15. 
29. 27 24. 22. - - - 27. 25. 22. 

- - - - - - - - - - 

3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 35krát 

 

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

náhradný termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ: 16:00 – 16.10 – zraz vo vestibule 

           16:15 – 16:30 – hlasová rozcvička ( niekedy aj dlhšia, podľa potreby a náročnosti ) 

                      16:30 – 17:15 – nová látka, dychové a rytmické cvičenia, artikulačné cvičenia 

                      17:15 – 17:30 – nácvik piesni a relaxačné dýchacie cvičenia 

                      17.30     -  príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdávanie členov rodičom 

   

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

 

 Prezentácia členov na jednotlivých verejných akciách CVČ 

 Spevácke súťaže: Spev bez hraníc, KošiceStar, DilongStar a pod. 

 Záverečná prezentácia ZÚ  
 

 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 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 šlúži 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 

mailto:cvc.hornyak@gmail.com
mailto:cvc.labovska@gmail.com
http://www.cvckosice.sk/

