
   FOLKLÓRNE KRÚŢKY 

DFS Bystrinka mladší (7-10 rokov) 

DFS Bystrinka starší (11-14 rokov) 

Bystrinôčka (prípravka DFS) (5-7 rokov) 

FS Bystričan (od 15 rokov)  

 

TANEČNÉ KRÚŢKY 

NOVINKA: Mini Stars (tanečno-pohybová výchova) (5-7 rokov)  

Maţoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet (6-11 rokov) 

Maţoretky a roztlieskavačky MARIJA junior (12-14 rokov)  

Maţoretky a roztlieskavačky MARIJA senior (od 15 rokov) 

Maţoretky a roztlieskavačky BONA little kadet (od 5 rokov) 

Maţoretky a roztlieskavačky BONA kadet (od 8 rokov)  

Maţoretky a roztlieskavačky BONA junior (od 12 rokov) 

Maţoretky a roztlieskavačky BONA senior (od 15 rokov) 

Street dance (hip hop + break dance) (7-12 rokov) 

Orientálne tance (od 15 rokov) 

 

TECHNICKO-TVORIVÉ KRÚŢKY 

NOVINKA: Tvoríme z dreva (od 9 rokov) 

NOVINKA: Klbko -malá škola ručných prác (7-12 rokov) 

NOVINKA: Malá móda - odevný dizajn (10-15 rokov) 

NOVINKA: YouTuberi – animácia, tvorba videí a krátkeho filmu (od 8 rokov) 

NOVINKA: Queen biţutéria (od 7 rokov)  

Aranţovanie (9-12 rokov) 

Šikulko I a II (5-9 rokov) 

Malý vedec (zábavné pokusy pre deti) (od 8 rokov)    

Modelársky (plastikové modelárstvo) (od 9 rokov)  

Mladý ţelezničiar (od 7 rokov) 

NOVINKA: Výtvarníček (od 5 rokov)  

NOVINKA: Veselé maľovanie (od 7 rokov) 

NOVINKA: Paper ART (od 6 rokov) – umenie z papiera 

Enkaustika (maľba roztaveným voskom) (od 8 rokov) 

Face&body painting- návrh a maľovanie zábavných motívov na tvár a telo (od 8 rokov)  

Fotografický krúţok (od 8 rokov)  

Kuchár bez čapice: tvorivé dielne a stolovanie (9-15 rokov) 

LEGO krúţok (od 5 rokov) 

 

 

PRÍRODOVEDNÉ KRÚŢKY 

NOVINKA: Ţabiatko (EKO) (od 5 rokov) 

NOVINKA: Survival alebo ako (pre)ţiť v prírode (od 8 rokov) 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ KRÚŢKY 

NOVINKA: „Crossfiťáčik“ (5-8 rokov) 

Jumping (11-15 rokov) 

Zdravá joga - jin joga (od 14 rokov) 

Športová streľba (od 9 rokov)   

Volejbalový (dievčatá, začiatočníčky) (od 12 rokov)  

Šachový krúţok (6 -11 rokov) 

Kríţom-kráţom (turisticko-poznávací) (od 8 rokov) 

Hula hooping – cvičenie a tanec s kruhom (od 8 rokov)  

Atletický krúţok (5-15 rokov) 

NOVINKA: Virtual Sports Game –športové súťaţe na simulátore Kinect (8-13 rokov) 

NOVINKA: Geocaching-hľadanie „pokladov“ podľa GPS (od 8 rokov) 

 

O moţnostiach ďalších športových tréningov sa informujte na niţšie uvedených 

kontaktoch. Deti sú na športových krúţkoch rozdelené do vekových kategórií v rozpätí  

6-15 rokov: 

Futbal    https://www.mskfutbal.sk/ 

Hokej    https://hk95pby.hockeyslovakia.sk/sk/ 

Hokejbal  https://www.facebook.com/maria.melichercikova.58  

Volejbal  0907 120 577, 0915 182 907  

Stolný tenis   http://www.ttcpb.sk/  

Basketbal    http://www.pbbasket.sk/  
Hádzaná   http://msk.sk/hadzana 

Judo   Judoklub Povaţská Bystrica( na facebooku) 

Atletika   Sporty Kids Povaţská Bystrica (na facebooku)  

 

        

RODINNÉ A INÉ KRÚŢKY 

Kúzelnícky krúţok (od 8 rokov) 

Tvorivé dielničky pre rodičov s deťmi (od 5 rokov) 

NOVINKA: Dobrovoľnícky -animátori a dobrovoľníci  (od 15 rokov) 

NOVINKA: Bez opony- divadelné krôčky a storytelling  (8-13 rokov) 

 

 

JAZYKOVÉ KRÚŢKY 

Funny English pre deti v MŠ Lánska (5-6 rokov) 

Veselý jazýček - komunikačné zručnosti (predškoláci) 

Hravá angličtina (6-9 rokov) 

 
                                                        

 

 

 



• Krúţky sa stretávajú raz za týţdeň (po dohode viac krát).                                                         

• Podľa plánu krúţku sa môţu robiť aj ďalšie činnosti (súťaţe, exkurzie, sústredenia...). 

• Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri poštovým poukazom alebo prevodom 

na účet.   

Členom ZÚ (záujmového útvaru) môţe byť :                                                                                     

1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov  (k 1.1.2021) ,                                                    

2) s trvalým pobytom v Povaţskej Bystrici,                                                  

3) po odovzdaní ŢIADOSTI O PRIJATIE a  ČESTNÉHO VYHLÁSENIA 

 poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

 základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

 predpisov na započítanie ţiaka pre zber údajov,                                                                                

4)         úhrade poplatku ( výška poplatku je 2€/mesiac, t.z. 10 €  za 1.polrok a 10 € za 

 2. polrok šk.r.)  

V prípade, ţe nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť 

poplatok vo výške 220 € (výške dotácie Mesta Povaţská Bystrica na ţiaka školského 

zariadenia  - VZN 4/2012).                                                   

Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10 €. Výška členského príspevku 

do ZRP CVČ je 8 € na celý školský rok.  

Ţiadosti o prijatie nájdete na webových stránkach www.cvcpb.sk. Tlačivá si môţete  

vyzdvihnúť aj osobne v CVČ.                 

• Činnosť krúţku je moţné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.                                                                                         

• Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet 

CVČ. Príspevok do Zdruţenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom 

alebo prevodom na účet ZRP.  

Kontakty a informácie: 

042/4260551, 042/4260552, 042/ 4322508                                                       

RIADITEĽKA: (klapka 100), 0903 471 398                                                         

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY: (klapka 102,) 0911 288 657                               

VYCHOVÁVATELIA: (klapka 103,104) 0911 852 002, 0911 887 248                        

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO: 0911 322 508                                                                

SMT MILOCHOV: 0903 471 398,  (klapka 100)                                                            

EKONOMICKÉ ODDELENIE: 042/4322957                                                                       

e-mail:riaditel@cvcpb.sk         

 

Web: www.cvcpb.sk  

Facebook: Centrum voľného času Považská Bystrica 

YouTube: cvcpb 
 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 


