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P.č.  
Názov záujmového 

útvaru  
Vedúci záujmového 

útvaru  

Zameranie 
záujmového 

útvaru - žiaci  

Charakteristika záujmového útvaru 
- stručná 

1.  Bedminton  Mgr. M. Begala  
MIX, 8-ročné a 4- 
ročné štúdium  

Rozvoj pohybových schopností a 
zručností v hre. Reprezentácia školy 
na súťažiach.  

2.  
Pohybovo turistický 

záujmový útvar   
Mgr. M. Begala   trieda 2. B  

Všestranné športové zameranie. 
Rozvoj pohybových schopností, 
zručností a pohybovej kultúry. 
Poznávanie krás Slovenska, okresu.  

3.  Volejbal  Mgr. M. Bereš  
1.-4. roč. chlapci 

aj dievčatá  

Rozvoj pohybových schopností a 
zručností v hre. Reprezentácia školy 
na súťažiach.  

4.  Basketbal  Mgr. M. Bereš  
1.-4. roč. chlapci 

aj dievčatá  

Rozvoj pohybových schopností a 
zručností v hre. Reprezentácia školy 
na súťažiach.  

5.  
Divadelné a 

redakčné záujmy   
Mgr. Lenka Janoková  

všetky triedy 
GYM  

Príprava Vianočnej akadémie a 
rôznych vystúpení na školských 
podujatiach; dramatická, 
moderátorská aj spevácka príprava. 
Vydávanie školského časopisu 
UCHO  

6.  
Všehochuť 

prírodovedca  
   

Mgr. M. Krivá  
Študenti školy  

  

Hlavným zámerom záujmového 
útvaru je ukázať študentom, že 
existujú rôzne voľnočasové aktivity 
na pochopenie javov populárno - 
vedeckou formou. Časť hodín je 
venovaná návšteve výstav, kín, 
divadla, múzeí, knižníc, expozícií v 
meste a jeho okolí. Druhá časť je 
venovaná praktickým zručnostiam.   

7.  
   

Po stopách našej 
histórie  

   
Mgr. S. Kútna  

   
 študenti 1.až 4. 

ročníka  

   
Záujmový útvar je zameraný na 
putovanie za históriou a 
objavovanie miest (múzeá, hrady, 
zámky... - podľa ponuky  a záujmu), 
ktoré súvisia s našimi dejinami.   

8.  
Kde všade je 

matematika  
RNDr. Lešová   SEX-SEPT  

Príprava na matematické súťaže, 
upevnenie a prehĺbenie učiva.  

9.  
Chémia 

olympionikov  
   

RNDr.E. Macejková  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1 – 4 . ročník  

Záujmový útvar „ chémia 
olympionikov“  je určený 
predovšetkým pre študentov so 
zvýšeným  záujmom o chémiu. Jeho 
činnosť je zameraná na náročnejšie 
chemické výpočty zloženia 
roztokov, výpočty z chemických 
rovníc, úlohy súvisiace s chemickým 
dejom, úlohy na precvičovanie 
elektrónových štruktúrnych 
vzorcov. Do plánu činnosti sú 
zaradené aj biochemické témy: 
metabolizmus sacharidov, lipidov a 
energetický význam biochemických 
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dejov. Časť činnosti záujmového 
útvaru je navyše zameraná na 
praktické chemické experimenty, 
ktoré nadväzujú na teoretickú časť 
učiva maturantov. Vzhľadom na 
praktický charakter záujmového 
útvaru jeho činnosť prebieha v 
školskom chemickom laboratóriu.   
   

10.  Ľudské práva v praxi  Mgr. G. Maruščáková  
Študenti 1.-4. 

ročníka  

Príprava na aktivity a súťaže so 
spoločenskovednou 
a  ľudskoprávnou tematikou s 
prepojením na dejiny.   

11.  
Umenie a relax po 

škole  
Mgr. Alica Ostrožovičová  

Žiaci 
osemročného a 
štvorročného 

štúdia  

Zameranie na netradičné formy 
výtvarného umenia spojené s 
novými trendami formou grafiky, 
spoznávanie najbližšieho okolia, 
umenie v prírode, relaxačné 
aktivity  

12.  Príroda okolo nás  RNDr J. Treľo  
1- 3. roč. 4- 

ročného štúdia  

Pozorovanie prírody, príprava 
preparátov, mikroskopovanie, 
pokusy, pozorovanie prírody, práca 
s odbornou literatúrou. Rozšírenie 
učiva najmä o genetiku a etológiu. 
Príprava na biologickú olpymiádu 
kat. B. Výlety do prírody v blízkom 
okolí.   

13.  
Čo nového 

v biológii?  
RNDr J.Treľo  

3. -4. roč. 4-
ročného štúdia  

Príprava na úspešné zvládnutie 
maturitnej skúšky a prijímacích 
pohovorov na vysokú školu. 
Pozorovanie prírodnín, preparátov a 
prírody  
Rozšírenie učiva najmä o ekológiu, 
environmentalistiku, ekosozológiu a 
najmä o systematickú botaniku, 
mykológiu a zoológiu, ktoré sa na 
riadnych hodinách nedajú prebrať 
dostatočne do hĺbky. Príprava na 
biologickú olympiádu kat. A. Výlety 
do prírody.  

14.  Šach  RNDr. M. Telepovský  
1.-4-, TER-OKT, 

MIX  

Využitie voľného času na riešenie 
šachových hlavolamov a šachových 
partií.  

15.  
Krokom skokom k 
matematike na VŠ 

Mgr. R. Janok  3-4  

Záujmový útvar vhodný na 
upevnenie a prehĺbenie učiva, 
vhodný pre nematurantov z MAT s 
dôrazom na  problémové časti 
matematiky v rámci prípravy na VŠ s 
dôrazom na opakovanie, resp. 
doplnenie poznatkov z 
problémových častí matematiky 
ZŠ,  zaujímavé úlohy z MAT , úlohy z 
FG, príprava na finančnú olympiádu  
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 FG  

16  
Nestratím sa v 

matematike 
  

Mgr. R. Janok  1-2  

Záujmový útvar vhodný na 
upevnenie a prehĺbenie učiva, 
opakovanie, resp. doplnenie 
poznatkov z problémových častí 
matematiky ZŠ,  zaujímavé úlohy z 
MAT, úlohy z FG, príprava na 
finančnú olympiádu  
  

 


