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vás v školskom roku 2019/2020 pozýva 
na umelecké vzdelávanie pre deti a dospelých
v nasledujúcich odboroch

Hudobný 
odbor

• pre dospelých
•  hlasová výchova pre 
začiatočníkov
•  terapeutické hodiny spevu 
vhodné aj pre ľudí so 
špeciálnymi potrebami
•  spev - bel canto 
inšpirované terapeutickou 
metódou V. Werbeck 
Swärdström   
•  interpretácia prevažne 
starej hudby (zbor)
•  koncerty k oslavám 
sviatkov roka
•  individuálne 
hodiny

Výtvarný 
odbor

• Zlatý kľúčik: pre deti 
vo veku 7-8 rokov  
• vychádza z postupov, techník, 
námetov a príbehov 
oslovujúcich tento vek
• Skrytý talent: výtvarná 
prípravka pre žiakov 8. 
a 9. ročníka na  talentové 
skúšky na stredné umelecké 

školy
• osvedčené výtvarné 

postupy a klasické tech-
niky zvyšujúce výtvarné 

zručnosti a zrakové 
vnímanie

Tanečný 
odbor

• Škriatkovia:
pre deti vo veku 
4-6 rokov
• základné tanečné 
postoje, chôdza, orien-
tácia v priestore

•  inscenácia rozprávok, 
porekadiel, vyjadrenie 

živlov
•  Sedmokráska:  

pre deti vo veku
7-9 rokov

• vyjadrenie ľudo-
vých tradícií a pra-

nostík vo sviatkoch
 roka 

Kurzy budú prebiehať v priestoroch GD, o.z. na Hattalovej 12/B (II. posch.) v Bratislave. 
Podrobný rozpis kurzov, cenník a časový harmonogram všetkých odborov 
sú prístupné na: www.gloriadei.art (sekcia Kalendár - vľavo).

Prijímacie pohovory sa uskutočnia 16. – 18. 9. 2019 na Hattalovej 12/B (II. posch.) v Bratislave.
Konrétny termín si môžte dohodnúť s lektormi v jednotlivých odboroch:
Hudobný odbor – Mgr. Ľubica Knezovičová, 0910 139 689, lubica.knezovicova@gmail.com • 
Lucia Piršelová, 0914 166 617, kikusovalucia@yahoo.com • Andrea Sýkorová,  0911 621 951 
(len SMS), adasykorova@gmail.com • Marianna Gábová, 0944 294 789,  m.svehlikova@gmail.com • 
Martin Králik, 0914 327 895,  mkraliksvk@gmail.com
Výtvarný odbor – Jana Baníková, 0903 164 031, janabanikova@seznam.cz
Tanečný odbor – Andrea Beliančinová, 0905 934 843, beliancinova@gmail.com


