
 

Smernica o návšteve záujmových útvarov v MCK Malacky  

v školskom roku 2017/2018 
 

MCK  Malacky otvára :                       Umelecké kurzy   - Detské divadelné štúdio 

                                                                                             Štúdio mladých 

                                                                                             Divadlo na hambálku 

                                                                                                                                                                                                                

Kurzy vedú kvalifikovaní externí lektori. 

 

Poslucháči  jednotlivých kurzov sú rozdelení do skupín podľa veku, alebo dosiahnutého 

stupňa ovládania určitej aktivity 

Najmenší počet v jednotlivých skupinách je 8 poslucháčov 

Najvyšší počet podľa dohody  lektora s riaditeľom MCK 
 

1. DETSKÉ DIVADELNÉ ŠTÚDIO  DNH  a ŠTÚDIO MLADÝCH DNH. 

 

Vedúca krúžku: 

Mgr. Beáta Reifová 

 

Rozdelenie do skupín: 

Detské divadelné štúdio – I. skupina - deti MŠ 

Detské divadelné štúdio – II. skupina - žiaci ZŠ 

Štúdio mladých – žiaci ZŠ, SŠ 

 

Rozvrh: 

Detské divadelné štúdio- utorok 16.00 – 17.30 

Detské divadelné štúdio- štvrtok 15.00 – 17.00  

Štúdio mladých – štvrtok 17.00 – 19.00 

 

Školné :  

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou kurzov MCK prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa 15 €, t.j. školné za jeden polrok /september – január, 

február – jún/ je 75 €. 

termín úhrady : 

za I. polrok najneskôr do 30. 8. 2018 

za II. polrok najneskôr  do 31. 1. 2019 

 

V prípade, že dieťa nebude mať do 30. 8. 2018 odovzdanú prihlášku a zaplatené školné za 

I.polrok, nebude môcť nastúpiť do krúžku  a jeho miesto bude nahradené novým záujemcom. 

 

Prihlášku možno poslať i naskenovanú mailom na lucia.czaganova@mckmalacky.sk, 

Školné vo výške 75 € za polrok je  treba uhradiť platobným prevodom  

na účet MCK Malacky - IBAN: SK18 5600 0000 0032 4277 0001, 

do správy pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa, 

alebo v hotovosti, v pokladni MCK Malacky, Záhorácka 1919, 1.poschodie 

denne 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

 

 

mailto:lucia.czaganova@mckmalacky.sk


Za výber školného zodpovedá lektor kurzu Mgr.Beáta Reifová a za MCK Mgr.Lucia 

Czagáňová. 

 

 

2. DIVADLO NA HAMBÁLKU  

 

Vedúci krúžku: 

Mgr. Vladimír Zetek 

 

Rozvrh: 

Pondelok a piatok : 19.00 – 22.00 

 

Školné: 

 

Dospelí členovia Divadla na hambálku náklady na svoju činnosť vykrývajú príjmami 

z vystúpení. 

 

Interní zamestnanci a ich neplnoleté deti majú možnosť navštevovať záujmové útvary zdarma. 

 

Každý poslucháč ma vypísanú  vlastnú prihlášku do daného kurzu, na ktorej sú zaznamenané 

jeho osobné údaje a doklad o zaplatení kurzu. 

 

Školné sa poslucháčovi nevracia. 

 

Za výber školného zodpovedá lektor kurzu a za MCK  Mgr. Lucia Czagáňová. 

 

 

 
V Malackách 13. 8. 2018                                                              Mgr. Jana Zetková 

                                                                                                    riaditeľ MCK Malacky 

 

 

Príloha : prihláška 

 


