Mesto Krupina vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina
č. 6/2021
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Krupina

Mestské zastupiteľstvo v Krupine vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.24 zákona
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, § 116 ods.6, § 140 ods.9, 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných
zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Krupina.
2/ Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách a v školských
zariadeniach:
a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b/ príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
d/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času,
e/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a režijných nákladov.

Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1/ Zriaďovateľ určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina jednotnou sumou vo výške 20,00 EUR
2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:
a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3/ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a/ má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej
dochádzky,
b/ nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej
školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný
zástupca pomernú časť určeného príspevku.

4/ Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať príspevok
súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku, ak tak určí riaditeľ materskej školy vo vnútornom predpise.

Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole

1/ Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

pre individuálne štúdium v hudobnom odbore sumou
pre individuálne štúdium v hudobnom odbore 2. nástroj sumou
pre prípravné štúdium v hudobnom odbore sumou
pre skupinové štúdium vo výtvarnom odbore sumou
pre skupinové štúdium v tanečnom odbore sumou
pre skupinové štúdium v literárno-dramatickom odbore sumou

10,00 EUR
15,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR

2/ Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva dospelá osoba
mesačne :
a/ v individuálnej forme štúdia osoba bez pravidelného príjmu sumou
b/ v skupinovej forme štúdia osoba bez pravidelného príjmu sumou
c/ v individuálnej forme štúdia osoba s pravidelným príjmom sumou
d/ v skupinovej forme štúdia osoba s pravidelným príjmom sumou

10,00 EUR
8,00 EUR
30,00 EUR
24,00 EUR

3/ Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý žiak
alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a súčasne predloží doklad o tom, že je
1
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných školách prispieva
zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou
10,00 EUR

2/ Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a súčasne predloží doklad o tom, že je poberateľom
1
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Domčeka Centra voľného času prispieva zákonný
zástupca žiaka, dospelá osoba mesačne sumou podľa jednotlivých vekových kategórií .
2/ Príspevky za jednotlivé kluby zohľadňujú formy poskytovania záujmového vzdelávania nasledovne:
A. Prezenčná forma poskytovania záujmového vzdelávania
1)

záujmové kluby od 10 detí a viac (max. počet 25 v jednom oddelení, potom sa delia)

2)

pre deti mladšie ako 5 rokov:

Strana 2

-

základný príspevok pre jeden klub vo výške
za každý ďalší záujmový klub príspevok vo výške
každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.

7,00 EUR
8,00 EUR
+ 2,00 EUR

-

pre deti od 5 rokov – do 15 rokov:
základná suma pre každý klub na jednu hodinu je príspevok vo výške
za každý ďalší záujmový klub na jednu hodinu je príspevok vo výške
každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.

5,00 EUR
6,00 EUR
+ 2,00 EUR

-

študenti vo veku 15 rokov – 18 rokov:
základná suma pre každý klub na jednu hodinu je príspevok vo výške
za každý ďalší záujmový klub na jednu hodinu je príspevok vo výške
každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.

5,00 EUR
6,00 EUR
+ 2,00 EUR

iné osoby s pravidelným príjmom vo veku od 18 rokov do veku 30 rokov:
- v jednom záujmovom klube príspevok vo výške
- za každý ďalší záujmový klub príspevok vo výške
- každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.

8,00 EUR
12,00 EUR
+ 2,00 EUR

3)

4)

5)

6)

7)

Celkový poplatok za záujmový klub zahŕňa :
- základnú sumu
- prenájom priestorov (0,50 EUR / každá začatá hodina prenájmu)
- početnosť ďalších vedúcich, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétneho klubu (1,00 EUR / tréner)
- náklady na niektoré pomôcky, náklady na cestovné, poplatky za vstupné, stojné a pod.
( napr. Plavecký klub )
Uplatnenie Vzdelávacieho poukazu = zľava 3,00 EUR z celkového príspevku za jeden záujmový klub.

B. Individuálna prezenčná forma poskytovania záujmového vzdelávania
1) záujmové kluby s nižším počtom ako 10 detí (min.5 detí)
2) udelenie výnimky pre Nízkoprahový klub – minimálny počet 2 deti
(downov syndróm, aspergerov syndrome, autizmus, mentálne postihnutie, viacnásobné postihnutie,
imobilita …)
3) pri prezenčnom individuálnom poskytovaní záujmového vzdelávania je základná suma pre každý klub
na jednu hodinu príspevok vo výške 10,00 EUR
4) každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j. + 4,00 EUR
5) Celkový príspevok za záujmový klub v individuálnej prezenčnej forme zahŕňa:
- základnú sumu
- prenájom priestorov (0,50 EUR / každá začatá hodina prenájmu)
- početnosť ďalších vedúcich, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétneho klubu (1,00 EUR / tréner)
- náklady na niektoré pomôcky, náklady na cestovné, poplatky za štartovné a pod. si podľa potreby
hradia účastníci jednotlivých záujmových klubov individuálne
6) Uplatnenie Vzdelávacieho poukazu = zľava 3,00 EUR z celkového príspevku za jeden záujmový klub

C. Dištančná forma poskytovania záujmového vzdelávania:
- poskytovaná časová dotácia pre klub, ktorý bude takúto formu poskytovať je len
v časovej dotácii 1 hodina = príspevok vo výške 5,00 EUR, t.j. iba základná suma
- uplatnenie Vzdelávacieho poukazu = zľava 3,00 EUR z celkového príspevku za jeden záujmový
klub

3/ Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č.1, v ktorej sú uvedené ponuky klubov vrátane konkrétneho
príspevku zákonného zástupcu na školský rok 2021/2022. Každý ďalší školský rok Prílohu predkladá riaditeľ
Domčeka Centra voľného času na príslušný školský rok a podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
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4/ Zriaďovateľ Domčeka Centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a súčasne predloží doklad o tom, že je
1
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Čl. 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky úhrady

1/ Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Krupina, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (ďalej aj ako ,,ZZ“) vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni za dieťa, žiaka sumou 0,30 € na
každý stravovací deň.
2/ Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza finančný príspevok na
stravovanie, za jednotlivý deň, vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zamestnanci materskej školy,
základnej školy, školskej jedálne a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevok určený na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín v kategórii stravníci od 15 – 19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom
zverejneným MŠVVaŠ SR nasledovne:

Materská škola

desiata

obed

olovrant

Náklady na nákup
potravín

Dotácia na
podporu dieťaťa
k stravovacím
návykom

Platba
ZZ za
jeden
Príspevok ZZ
deň
na režijné
(Režijné
náklady
náklady +
doplatok na
nákup potravín)

1

2

3

4=1+2+3

5

6

7=4-5+6

stravníci od 2-6
rokov
(bez dotácie na
stravovanie)

0,38

0,90

0,26

1,54

0

0,30

1,84

stravníci od 2-6
rokov
(s dotáciu na
stravovanie)

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,30

0,54

Základná škola
Náklady na nákup potravín
/ obed /

Dotácia na podporu
dieťaťa k stravovacím
návykom

Príspevok ZZ na
režijné náklady

Platba ZZ za jeden
deň
(Režijné náklady +
doplatok na nákup
potravín

1

2

3

4=1-2+3

stravníci od
6-11 rokov
(bez dotácie na
stravovanie)

1,21 €

0

0,30 €

1,51 €

stravníci od
6-11 rokov
(s dotáciou na
stravovanie)

1,21

1,30

0,30

0,21

stravníci od
11-15 rokov)
(bez dotácie na
stravovanie)

1,30 €

0

0,30 €

1,60 €

stravníci od
11-15 rokov
(s dotáciou na
stravovanie)

1,30

1,30

0,30

0,30
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3/ Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,41 € aj
režijné náklady vo výške 1,89 € najviac však vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy
môže zvýšiť výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

Cudzí stravníci a
zamestnanci
obed

Cena potravín hradená
zamestnancom a cudzím
stravníkom

Príspevok na
režijné náklady

Úhrada stravy cudzí
stravníci a zamestnanci

1,41 €

1,89 €

3,30 €

4/ Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 € podľa osobitného
predpisu 2 za každý deň, v ktorom sa dieťa v materskej škole zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo
žiak vyučovania v základnej škole a odobralo stravu, za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj
individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že Mesto Krupina ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa
osobitného predpisu 3 dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa školy vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu dotáciu bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac
pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, základnej školy.
5/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín a režijných nákladov:
a/ za odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo žiak vyučovania v základnej škole a to na základe prihlásenia do 14.00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa.
b/ za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo
žiaka najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni
v danom stravovacom dni, telefonicky, formou sms, cez internet;
Vo výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:45 hod. v danom
stravovacom dni.
c/ za dieťa na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ak zákonný
zástupca nedodrží povinnosť prihlásenia/ odhlásenia dieťaťa, žiaka uhrádza príspevok za daný deň v plnej
výške.
6/ Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a na
režijné náklady ak ide o deti, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
7/ Školským jedálňam pri základných školách a materskej škole udeľuje týmto zriaďovateľ súhlas na
stravovanie iných fyzických osôb v súlade s postupom podľa § 140 ods.3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní v platnom znení.
8/ Škola poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka do 15.9. alebo bezodkladne po
ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni vyúčtovanie príspevku v školskej jedálni podľa bodu 1 tohto
článku. Nedoplatok vyúčtovania zákonný zástupca uhradí v termíne určenom riaditeľom školy.
9/ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa tohto VZN zákonný zástupca dieťaťa, žiaka
uhrádza najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1/ Všetky ostatné príspevky uvádzané v tomto nariadení okrem príspevkov uvedených v Čl. 2 a v Čl. 6 v
ktorých sú uvedené lehoty splatnosti, sú splatné v lehotách určených riaditeľmi príslušných škôl a školských
zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti
jednotlivých príspevkov na školách.
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2/Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu:
Mesto Krupina ako zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť zákonného zástupcu uvedeného v Čl.2 ods.1, v Čl.3
ods.1,2, v Čl.4 ods.1, v Čl.5 ods.2 časť A a časť B v Čl.6 ods.1,2 tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo vyhláseného výnimočného stavu a to za dni, počas ktorých bude prerušené
vyučovanie v školách a školských zariadeniach.
3/ Výška príspevkov podľa bodu 2/ neplatí, v prípade, že škola, školské zariadenie zabezpečuje prevádzku
a výchovno-vzdelávací proces dištančne.
4/ Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia z niektorého alebo
z viacerých dôvodov podľa ods.2 tohto článku iba v niektoré dni kalendárneho mesiaca, je výška príspevku v
Čl.2 ods.1, v Čl.3 ods.1,2, v Čl.4 ods.1, v Čl.5 ods.1,2,3, v Čl.6 ods.1,2,3 tohto všeobecne záväzného nariadenia
určená v pomernej výške v závislosti od počtu dní prerušenia vyučovania školy alebo prevádzky školského
zariadenia v danom kalendárnom mesiaci.
5/ Zúčtovanie príspevkov uhradených zákonným zástupcom podľa tohto nariadenia vykoná škola alebo školské
zariadenie ku koncu školského roka, najneskôr do 15.9. príslušného roka.
6/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na MsZ v Krupine dňa 29.9.2021 uznesením
č. 257 b/2021-MsZ.
7/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. novembra 2021.
8/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší a účinnosť stráca VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
vrátane jeho všetkých dodatkov.
Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06.10.2021
Zvesené z úradnej tabule dňa: 21.10.2021
1
2
3

Zákon č. 417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych ov vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov

Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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KÓD
klubu

PONUKA KLUBOV
2021/2022

Vedúci klubu

1.

ANGLICKÝ JAZYK MŠ (vek 4 - 6 r.)

2.

BALEŤÁČIK (vek od 4.r-6r.)

3.

CAPOEIRA (vek 10 - 14 r.)

4.

DFS VARTÁŠIK – I. KATEGÓRIA

M. Slúková

(vek 6.- 8. r.)

Ing. I. Strelník

DFS VARTÁŠIK – II. KATEGÓRIA

5.
6.
7.
8.

(vek 9. - 10. r.)
DFS VARTÁŠIK – III. KATEGÓRIA
( 11. r. - 15.r.)

DFS – Lienočky
(vek 4 –5 r.)
DFS Krpčeky
(vek 5 – 7 r.)

Mesačný Mesačný popl. po
poplatok
odovzd. VP/ €
(€)

7

/

Viktória Benková

9

0

Mgr. Zeljenková

12

9

12

9

M. Slúková
Ing. I. Strelník

12

9

M. Slúková
Ing. I. Strelník

12

9

M. Slúková

10

/

M. Slúková

10

/

10

/

12

9

12

9

12

9

14

11

9.

ELIŤÁČIK (vek 4 - 5 r.)

10.

ELITE MINI (vek 6 - 7 r.)

11.

ELITE DVK “A” (vek 8 - 12 r.)

12.

ELITE DVK “ B”(vek 8 - 15 r.)

13.

ELITE JVK (vek 12 - 17 r.)

14.

FLORBAL (vek 4 -5 r.)

Gašpierik

12

/

15.

FUTBAL ML. ŽIACI U9 (roč. 2011-2012)

Mgr. J. Rerich

15

12

16.

FUTBAL ML. ŽIACI U11 (roč. 2010 a ml.)

Mgr. J. Rerich

15

12

17.

FUTBAL ML. ŽIACI U13 (roč. 2009 a ml.)

15

12

18.

FUTBAL ST. ŽIACI U15 (roč. 2008-2007)

J. Dohnálek

15

12

19.

GYMNASTIKA F 3 / F4 (vek od 4 r.)

N. Bukovčanová

10

/

20.

GYMNASTIKA F 2 (vek od 7 r.)

Mgr. B. Výbohová
Ing. B. Papánková

12

9

GYMNASTIKA F 1 (vek od 9 r.)

Mgr. B. Výbohová
Ing. B. Papánková

12

9

10

7

V. Milčíková

13

10

Mgr. Ľ. Výboch
Mgr. E. Zelmanová

13

10

21.
22.

HRA NA GITARE (vek 6 – 14 r.)

23.

JUMPING (vek 5 – 15 r.)

24.

KARATE (vek 5 - 14 r.)

N. Bukovčanová
N. Bukovčanová
Mgr. B. Výbohová
Mgr. B. Výbohová
N. Bukovčanová
Mgr. B. Výbohová
N. Bukovčanová
Mgr. B. Výbohová

M. Golis
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25.

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT (od 13 r)

26.

PLÁVANIE (vek 6 -14 r.)

27.

PLÁVANIE DUDINCE (vek 6 - 14 r.)

28.

Mgr. J. Terenová
Mgr. B.Výbohová
Mgr. V.Zeljenková
M.Matejov

VP
30

/
27

Mgr. V. Zeljenková

16

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (vek 6-14 r.)

J. Hašková

10

7

29.

POTVORILKA (vek 6-14 r.)

J. Hašková

12

9

30.

STOLNÝ TENIS (vek 6-14 r.)

Mgr. V. Uramová

11

8

31.

…SPRÁVNOU NOHOU (vek 12-15 r.)

Mgr. J. Terenová

VP

/

32.

VOLEJBAL PRÍPRAVKA

Mgr. V. Hollá
Ing.G.Tvrdošinská

12

9

Ing. P. Zošiaková
M. Venglárová

16

13

33.

VOLEJBAL MLADŠIE ŽIAČKY

13

34.

VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY A
KADETKY

Ing. M.Pokorný
Z. Zlievsky

16

13

41.

DFS VARTÁŠIK – spev ( ml. ž.)

M. Slúková

11

8

42.

DFS VARTÁŠIK – spev (st. ž.)

Mgr. V. Jombíková

11

8

43.

DFS VARTÁŠIK - ľudová hudba

DiS.art. M. Hronček

15

12

Mgr. K.Baculíková

14

11

12

9

12

9

J. Hašková

14

/

Mgr. M. Selecký
J. Tršo

15

12

VÝUKA HUD. NÁSTROJOV

44.

KERAMIKA

45.

KYNOLOGICKÝ (vek 10 - 14 r.)

46.

MALÍ DIVADELNÍCI (vek od 8 r.)

47.

NÍZKOPRAHOVÝ

48.

TENIS (vek 5 - 14 r.)

P. Bahna
Mgr. J. Terenová

* V prípade, že daná obec neposkytne dotácie na žiaka na záujmové vzdelávanie

(podľa zmluvy s mestom Krupina),
budeme požadovať od zákonného zástupcu / rodiča DOPLATOK.
Platby za kluby je potrebné uhrádzať prevodom na číslo účtu CVČ:

SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
* do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

