
 



 

Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru :  Karate 

 

Kód ZÚ: 62311 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ing. Andrej Hreňo, 0948 285 886, stshk@snowlex.sk 

 

Miesto a čas konania ZÚ:   CVČ, EP Starozagorska 8 

                                            Utorok, streda od 16:00 – 17:00 hod. 

    Utorok, streda od 17:00 – 18:00 hod. 

Vek :  od 7 rokov 

 

 

September 2022 20., 27. 

Október 2022 4., 11., 18., 25. 

November 2022 8., 15., 22., 29. 

December 2022 6., 13., 20. 

Január 2023 10., 17., 24., 31. 

Február 2023 7., 14., 21., 28. 

Marec 2023 14., 21., 28. 

Apríl 2023 4., 18., 25 

Máj 2023 2., 9., 16., 23., 30. 

Jún 2023 6., 13. 

 

Popis záujmového útvaru: 

  

Obsahom tréningov je tréning tradičného Shotokan karate-do. Žiaci vstupujú na cestu bojových umení 

a celoživotného seba zdokonaľovania sa. Postupne sa učia základy techník, disciplíny, sebaovládania 

a získavajú mnoho ďalších fyzických a osobnostných vlastností, ktoré im pomáhajú aj v bežnom živote. 

Vhodne pre začiatočníkov aj pokročilých. Viac informácií nájdete na www.snowlex.sk/shotokan-karate-klub  

 

Priebeh ZÚ:    16:30 – zraz vo vestibule 

                       16:35 – 17:55 – realizácia činnosti  

                       18:00 – odovzdanie detí rodičom vo vestibule CVČ 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:  

 

Deti majú možnosť robiť skúšky technickej vyspelosti, zúčastniť sa doplňujúcich tréningov a dosahovať 

vyššie pásy, zúčastňovať sa seminárov a akcií.  

               

      
• 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           

http://www.snowlex.sk/shotokan-karate-klub
mailto:kastelovicova@cvckosice.sk

