
 

Centrum voľného času, Košice 
 

 

ĽUDOVÝ TANEC 
 
 

Hudobno-pohybový krúžok 
                    pre deti od 6 do 10 rokov 
 

 

 

 

 

 

Nevieš čo s voľným časom? Baví ťa tancovanie, či spievanie? Rád sa hráš? Tak 

nemáš nad čím rozmýšľať, u nás je každý vítaný. Čaká ťa množstvo zážitkov a ver 

mi, že nudiť sa veru nebudeš. Ľudový tanec, spev, detské hudobno-pohybové hry 

a mnoho ďalšieho. Tak neváhaj a prihlás sa práve teraz! Nemáš čo stratiť.
 

 
 

Zápis: od 5.septembra 2022 (v PO od 14:00-16:00, 

Charkovská) 

Bližšie informácie a kontakt: 
Telefón a mail: 0915 937 096, www.cvckosice.sk  

Vedúca: Mária Starcová 

 

 

http://www.cvckosice.sk/


 

Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru :  Ľudový tanec 

 

Kód ZÚ: 13211 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr.Mária Starcová Dis., 0915 937 096, maruska.starcova@gmail.com 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  EP Charkovská 1, Košice, v pondelok o 14:00-16:00 hod 

 

Vek :  od 6 do 10 rokov 

 

Čo je potrebné doniesť: tričko, sukňa/tepláky, cvičky/botasky s bielou podrážkou, vodu  

 

Max. počet účastníkov: 16 

 

September 2022 19., 26.  

Október 2022 3., 10.,17., 24., 

November 2022 7., 14., 21., 28., 

December 2022 5., 12., 19., 

Január 2023 9., 16., 23., 30., 

Február 2023 6., 13.,20., 27., 

Marec 2023 13., 20., 27., 

Apríl 2023 3., 17., 24., 

Máj 2023 15., 22., 29., 

Jún 2023 5., 12., 19., 26 

 

Popis záujmového útvaru: 

  

Obsahom krúžku Ľudový tanec je hudobno-pohybová príprava, ktorá dokáže ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne 

jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, 

rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod. Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom 

sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií. Deti sa naučia základnú metodiku folklóru v spojení 

s detskými hrami a ľudovým spevom. 

 

Priebeh ZÚ:    13:55 –  zraz vo vestibule Charkovská 1 (hneď pri vstupe) 

                       14:10 – 16:00 – realizácia činnosti  

                       16:00 – odovzdanie detí rodičom vo vestibule  

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:  

      
● 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 389 189 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           

 

mailto:kastelovicova@cvckosice.sk

