
Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2021/ 2022 
 

Florbal 1.-4.roč 

(členský klubový poplatok) 

Ing. Marko Osvojenie si základných pravidiel,               

tréningy, zápasy 

 

Florbal 5.-9. roč. 

(členský klubový poplatok) 

Ing. Marko Osvojenie si základných pravidiel,               

tréningy, zápasy 

 

Futbal 1.-2.roč. 

PaedDr. Bridiš Základné futbalové pravidlá, tréningy, 

medziškolské zápasy 

 

Futbal 3.-4. roč. 

p. Szabó Futbal pre začiatočníkov i pokročilých, 

tréningy, medziškolské zápasy 

Golf 1.-4.roč. 

 

Mgr. Krištof Základná tréningová príprava golfu 

Lego krúžok 1. – 4. roč. 

 

Mgr. Krištof Rozvíjanie predstavivosti a tvorivosti 

prostredníctvom stavieb z lega 

Horolezecký krúžok 1 .-3.roč. – začiatočníci 

(členský klubový poplatok) 

p. Klinčok Bezpečná forma základov lezenia na 

umelej stene  

Horolezecký krúžok 4. – 9. roč. 

(členský klubový poplatok) 

p. Kušnierik Bezpečná forma základov lezenia na 

umelej stene i na skalách 

KŠK Juventus – futbalový klub 5.-9.roč. Ing. Szutyanyi Tréningy, zápasy v okresnej futbalovej 

reprezentácii 

Stolný tenis 3.-8.roč. Mgr. Hudecová Základná i pokročilá tréningová 

príprava, zápasy, sústredenia, súťaže 

Tenis 1.-4.roč. Mgr. Krištof Skupinový výcvik základných 

tenisových zručností 

Volejbal 3.-9. roč. Mgr. Černáková Základná i pokročilá tréningová 

príprava, zápasy, súťaže 

Gymnastika 1.- 3. roč. Mgr. Bagalová Pohybová príprava detí, zameraná na 

gymnastické prvky 

Gymnastika 4. – 9. roč. Mgr. Kováčiková Pohybová príprava žiakov zameraná na 

gymnastiku, príprava na súťaže 

Športová príprava  3. – 5. roč. Mgr. Kováčiková Športovo pohybová príprava na rozvoj 

všeobecných športových schopností 

zameraných na loptové hry 

Cvičenie s vlastnou váhou 6. – 9. roč. p. Szabó Spevnenie tela prostredníctvom cvikov 

v prírode, na workout ihrisku 

Keramický krúžok 1.-5.roč. JUDr.. Valkovičová Osvojenie si manuálnych zručností 

s hlinou, prezentácia prác na výstavách 

Mažoretky 1. – 4. roč. Mgr. Lieskovská . Osvojenie si základných krokov až po  

choreografie, prezentácia na rôznych  

podujatiach  

Spevácky krúžok 2. -  5. roč. Mgr. Lieskovská Základy speváckych zručností, nácvik 

piesní na akcie a prezentáciu školy 

RADOSTNÍK – folklórny súbor 1.-5. roč. Mgr. Solmošiová 

Kostolániová 

Detský folklórny súbor zameraný na 

spev, ľudové tance a piesne. Osvojenie si 

základných krokov až po náročné 

choreografie 

Moderný tanec 1. – 6. roč. Mgr. Malá Výuka moderného tanca, nácvik 

choreografií, prezentácia na rôznych 

podujatiach školy , mesta  

Cvičenia z Matematiky 9.roč.   Mgr. Verbovská Prehlbovanie učiva z matematiky pre 

žiakov 9. ročníka 

Cvičenia zo SJL  9.roč.   Mgr. Luknišová Prehlbovanie učiva zo slovenského 

jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka 

PC krúžok  3.- 4.roč. p- Dolnik Práca s počítačom, Ozobotmi, príprava 

programovania zábavnou formou 

Prírodovedný krúžok 5.- 9.roč. Ing. Vargová Prehlbovanie učiva biológie 

prostredníctvom praktických prác ako aj 

práce v teréne 

Taliančina 5. – 9. roč. Mgr. Svetlík Osvojenie si vedomostí 

a komunikačných zručností z talianskeho 

jazyka 

Anglický jazyk 1. – 2. roč. Mgr. Kinčoková Hravou formou spoznávať cudzí jazyk , 

príprava pre vyššie ročníky 

Zdokonaľovanie z  ANJ 5.-9. roč. Mgr. Ližbetinová Opakovanie a prehlbovanie vedomostí 

z anglického jazyka pre žiakov 2. stupňa  

 Máme elokované pracovisko ZUŠ, preto ponúkame : klavír, akordeón a husle. 

  

 


