
Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE PRÍRODOVEDY  

Prírodovedecký krúžok - vedúca: Ing. Gabriela Jochimová, PhD. 

Apríl, máj 2020 - realizácia 8 pútavých videí zameraných na tvorivé aktivity neformál-

neho charakteru, ktoré podporia  obsahovú stránku enviromentálneho vzdelávania 

Jún, júl 2020 - možnosť zúčastniť sa celodenných aktivít canisterapie v prírode pre 

členov záujmového útvaru  

Júl, august 2020 - ponuka letných enviro vychádzok do prírody pre členov záujmového 

útvaru na základe vopred dohodnutého termínu 

Canisterapia - vedúci: Miroslav Suja, dipl. canisterapeut  

Apríl, máj 2020 - realizácia 24 videí s využitím prvkov canisterapie neformálneho cha-

rakteru, ktoré svojim obsahom podporia  formálnu stránku vzdelávania 

Jún, júl 2020 - možnosť zúčastniť sa celodenných aktivít canisterapie v prírode pre 

členov záujmového útvaru 

Júl, august 2020 - ponuka letných enviro vychádzok do prírody pre členov záujmového 

útvaru na základe vopred dohodnutého termínu  

 



Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  

Športová príprava a pilates - vedúca: Mgr. Miroslava Lenďáková 

Júl, august 2020 - realizácia tréningového plánu kompenzačnej cvičebnej metódy pilates 

pre hokejistov v spolupráci s partnerom HKM Zvolen počas letnej prípravy členov záujmo-

vého útvaru a participácia vedúcej záujmového útvaru na tréningovom procese počas let-

ného športového campu HKM Zvolen 

Kraso Pilates - vedúca: Mgr. Miroslava Lenďáková 

Júl, august 2020 - zapojenie členov záujmového útvaru Kraso Pilates do tréningového pro-

cesu letnej prípravy HKM Zvolen  

Pilates pre deti- vedúca: Nela Lenďáková 

Apríl, máj, jún 2020 - online vzdelávanie pre členov záujmového útvaru podľa počtu hodín 

stanovených v rozvrhu SCVČ  



Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  

Plavecký krúžok - vedúca: Miroslava Oklepková 

Júl 2020 - ponuka pravidelnej športovej činnosti pre členov záujmového útvaru podľa vo-

pred dohodnutého rozvrhu  

August 2020 - letné sústredenie pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého 

termínu  

August 2020 - možnosť zúčastniť sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je 

hračka“ pre členov záujmového útvaru 

August 2020 - možnosť zúčastniť sa letných športových tréningov záujmového útvaru 

Škola korčuľovania „ Freestyle“ pod odborným vedením trénera JUDr. Ing. P. Lattu pre 

členov záujmového útvaru Plavecký krúžok 

Plavecká akadémia Beruška - vedúca: Eva Kováčová 

Júl, august 2020 - ponuka pravidelnej športovej činnosti pre členov záujmového útvaru 

podľa vopred dohodnutého rozvrhu  

August 2020 - možnosť zúčastniť sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je 

hračka“ pre členov záujmového útvaru 

August 2020 - možnosť zúčastniť sa letných športových tréningov záujmového útvaru 

Škola korčuľovania „ Freestyle“ pod odborným vedením trénera JUDr. Ing. P. Lattu pre 

členov záujmového útvaru Plavecká akadémia Beruška 



Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  

Tenis - vedúca: Jana Tužinská 

Júl 2020 - ponuka pravidelnej športovej činnosti pre členov záujmového útvaru podľa vo-

pred dohodnutého rozvrhu  

August 2020 - letné sústredenie pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého 

termínu  

August 2020 - možnosť zúčastniť sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je 

hračka“ pre členov záujmového útvaru 

August 2020 - možnosť zúčastniť sa letných športových tréningov záujmového útvaru 

Škola korčuľovania „ Freestyle“ pod odborným vedením trénera JUDr. Ing. P. Lattu pre 

členov záujmového útvaru Plavecká akadémia Beruška 

Škola korčuľovania „Freestyle“ - vedúci: JUDr. Ing. Pavol Latta 

Júl, august 2020 - ponuka pravidelnej športovej činnosti pre členov záujmového útvaru 

podľa vopred dohodnutého rozvrhu  

August 2020 - možnosť zúčastniť sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je 

hračka“ pre členov záujmového útvaru 

August 2020 - možnosť zúčastniť sa letných športových tréningov členov záujmového 

útvaru Škola korčuľovania na ľadovej ploche (Ice arena-Hotel Tenis)  



Karate - vedúca: MUDr. Bibiána Jeleňová 

Apríl, máj, jún 2020 - online zadania 1x týždenne na precvičovanie zostáv a pozícií pre čle-

nov záujmového krúžku  

Júl 2020 - ponuka pravidelnej športovej činnosti pre členov záujmového útvaru podľa vo-

pred dohodnutého rozvrhu  

August 2020 - letné sústredenie pre členov záujmového útvaru podľa vopred dohodnutého 

termínu  

August 2020 - možnosť zúčastniť sa mestského letného tábora SCVČ „ Športovačka to je 

hračka“ pre členov záujmového útvaru Karate 

August 2020 - možnosť zúčastniť sa letných športových tréningov záujmového útvaru 

Škola korčuľovania „ Freestyle“ pod odborným vedením trénera JUDr. Ing. P. Lattu pre 

členov záujmového útvaru Karate 

Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  



Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE ESTETIKY A KULTÚRY 

Spoločenský tanec- vedúca: Ing. Zora Abrahámová 

Júl, august 2020 - ponuka pravidelnej záujmovej činnosti pre členov záujmového útvaru 

podľa vopred dohodnutého rozvrhu 

Latino tanec, Faber Dance School - vedúci: Juraj Fáber 

Apríl, máj, jún 2020z -  online vzdelávanie pre členov záujmového útvaru podľa počtu              

hodín stanovených v rozvrhu SCVČ 

August 2020 - letné tanečné sústredenie pre členov záujmového útvaru  

Hip-Hop, TS Wanted - vedúci: Mgr. Štefan Chlebo 

Apríl, máj, jún 2020z -  online vzdelávanie pre členov záujmového útvaru podľa počtu                

hodín stanovených v rozvrhu SCVČ 

August 2020 - letné tanečné sústredenie pre členov záujmového útvaru  



Ponuka alternatívnej krúžkovej činnosti v CVČ Quo vadis na jar a leto 2020 

ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH VIED  

Montessori doučovanie - vedúca: Mgr. Pavlína Cicková 

Júl 2020 - realizácia denného letného campu pre členov záujmového útvaru 

Kreatívna forografia - vedúci: Pavel Albert 

Apríl, máj, jún 2020 - realizácia 3 vzdelávacích metodických videí (tvorba umeleckej fo-

tografie na tému súčasnej situácie v našej spoločnosti) a vypracovanie zadaní pre členov 

záujmového útvaru na domáce spracovanie. 

IT vzdelávanie - vedúci: Róbert Köntoš 

Apríl, máj, jún 2020 - online vzdelávanie pre členov záujmového útvaru podľa počtu hodín 

stanovených v rozvrhu SCVČ  


