
 

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 
 

LETECKÝ 
MODELÁR 

 
 

MODELÁRSKE KRÚŽKY 
pre deti od 8 do 15 rokov 

 
Zaujíma ťa lietanie s modelmi lietadiel, pohyb na čerstvom 

vzduchu? Rád by si postavil vlastné lietajúce lietadielko a naučil 

sa prečo lietadlá lietajú, zoznámil sa s rádiovým riadením 

modelov a vyskúšal si pilotovanie RC motorového modelu?  

  

Túžiš spoznať nových kamarátov s podobným záujmom? 

Chcel by si pravidelne navštevovať krúžok Letecký modelár 

Ak áno, staň sa členom modelárskeho krúžku. 

Krúžok Letecký modelár pre začiatočníkov aj pokročilých – 

       streda o 16.00 h.  Zápis: od 5.septembra 2022 

       Bližšie informácie a kontakt: mobil:0905 759 485 

      cillivlad@gmail.com   vedúci: Ing.Vladimír Cilli 
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Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru :  Letecký modelár 

 

Kód ZÚ: 43031 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ing. Vladimír Cilli,  0905 759 485 cillivlad@gmail.com 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  CVČ, Orgovánová 5 , 04011 Košice 

                                           streda od 16:00 – 18:00 hod. 

 

Vek :  od 8 do 15 rokov 

 

Max. počet účastníkov: 12 

streda 

September 2022 21., 28. 

Október 2022 5., 12., 19., 26. 

November 2022 2., 9., 16., 23., 30. 

December 2022 7., 14., 21. 

Január 2023 11., 18., 25. 

Február 2023 1., 8., 15., 22. 

Marec 2023 1., 15., 22., 29. 

Apríl 2023 5., 12., 19., 26. 

Máj 2023 3., 10., 17., 24., 31. 

Jún 2023 7., 14. 

 

  

 

Popis záujmového útvaru: 

  

Obsahom krúžku Letecký modelár je naučiť deti samostatne postaviť letecké modely klzákov. Naučia sa 

používať nástroje, poznať materiály, naučiť sa trpezlivosti a precíznosti pri výrobe a dokončovaní 

lietadielok. Vlastnoručne vyhotovené modely si aj sami zalietajú a zúčastnia sa na modelárskej súťaži.  

Krúžok je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých.  

 

Priebeh ZÚ:    15,50 – zraz vo vestibule 

                       16:00 – 17:55 – realizácia činnosti  

                       18:00 – odovzdanie detí rodičom vo vestibule CVČ 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:  

 

členovia sa môžu zúčastniť spoločných lietaní, súťaže a výstavy modelov 

      
• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená 

hodina pre rodičov). 

• 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 – Ing. Jaroslava Kastelovičová 0911 873 169 alebo e-mail : 

kastelovicova@cvckosice.sk 

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

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku. 

• Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti a priestoru. 

• 16.06.2023 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023           
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