
Názov ZÚ 

pracovisko: EP POPRADSKÁ 86
čas: štvrtok: 16.00 – 18.00
vek: od 4 rokov  do: neobmedzené
počet detí max:  5  
popis  :  
      

 Obsahom  záujmového  útvaru  je  osvojenie  techniky
spevu a správneho dýchania pri speve, práca s mikrofónom,
pohyb na pódiu. 

Dieťa  odporúčam  prihlásiť  po  konzultácii  s vedúcou
záujmového útvaru, ktorá navrhne záujemcom konkrétny deň
a čas  stretnutí.  Záujmový  útvar  prebieha  ako  individuálny
nácvik trvajúci cca pol hodiny.

Zápis prebieha v pracovných dňoch od 5. septembra 2022.
Vedúca: Mgr. Šváb Hornyák Ágnes 
Kontakt: tel. 0918 683 815,   www.cvckosice.sk; cvc@cvckosice.sk

http://www.cvckosice.sk/


Informácia o záujmovom útvare

Názov záujmového útvaru:   Mladý spevák, speváčka
Kód ZÚ: 54142

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Mgr. Šváb Hornyák Ágnes
        hornyak@cvckosice.sk
         0918 683 815

Miesto a čas konania ZÚ:  Popradská 86, miestnosť č.116 (divadelná sála)
                                           Štvrtok od 16:00 – 18:00 
IX X XI XI

I
I II III IV V VI Spolu

6 3 1 - 2 2  - 4 1
13 10 8 12 9 - - 11 8

22 20 - 15 19 16 16 13 18 15
29 27 24 22 26 23 23 20 25 -

- - - 30 27 - -
2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 34 krát

Vek: od 4 rokov – neohraničené (keď je dieťa zdatné aj od 3 rokov)
Max. počet účastníkov: 5 
Popis záujmového útvaru:  
Obsahom záujmového útvaru je osvojenie techniky spevu a dýchania. Práca s mikrofónom a pohyb na pódiu.
Dieťa odporúčam prihlásiť po konzultácii s vedúcou záujmového útvaru, ktorá navrhne záujemcom konkrétny
deň a čas stretnutí. Záujmový útvar prebieha ako individuálny nácvik trvajúci cca pol hodiny.
Ak sa záujmový útvar neuskutoční v danom termíne, bude určený náhradný termín konania.

Priebeh ZÚ (striedanie času): 
15:55 – 16.00 – zraz vo vestibule
16:00 – 16:30 – hlasová rozcvička (niekedy aj dlhšia, podľa potreby a náročnosti),
  dychové, rytmické, artikulačné, relaxačné cvičenia, nácvik piesní (podľa plánu)
16:30 – odchod členov/odovzdávanie členov rodičom
16:30 – príchod ďalšieho člena ZÚ

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
 prezentácia členov na jednotlivých verejných podujatiach CVČ;
 spevácke súťaže – Spev bez hraníc, KošiceStar, DilongStar a pod.;
 záverečná prezentácia ZÚ  16.6.2023 – CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej

činnosti. 

 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 labovska@cvckosice.sk  .  

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

 Pri odhlásení členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku.
 Vedúca  záujmového  útvaru  si  vyhradzuje  právo  na  zmenu  výchovno-vzdelávacej  činnosti

a priestoru.

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023!

http://www.cvckosice.sk/
mailto:labovska@cvckosice.sk
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