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Záujmového vzdelávania v školskom roku 2011/12 

 

 

1. Názov krúžku: Enviromentálny 

Krúţok je zameraný na enviromentálne akcie v rámci projektu Zelená škola a riešenie 

nakladania s rôznymi druhmi odpadu na škole       

Vedúci krúžku: Mgr. M. Harhaj 

2. Názov krúžku: Študentská spoločnosť 

 Študenti reálne zakladajú vlastnú študentskú spoločnosť, ktorá funguje ako kaţdá iná firma 

na trhu. Študenti získajú základný kapitál predajom "akcií", rozhodnú sa pre produkt, 

pripravia marketingový prieskum, stanovia cenu produktu, vyrábajú alebo ponúkajú sluţby a 

realizujú predaj podporovaný marketingovými aktivitami. Študenti sa zoznámia s praktickou 

stránkou podnikania, naučia sa umeniu komunikácie, osvoja si zásady práce v tíme a 

vyskúšajú schopnosť viesť kolektív. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  

vedieť sa rozhodovať a viesť firmu. 

Vedúci krúžku: Ing. Zdena Kožlejová 

 

3. Názov krúžku: Potulky za kultúrou 

Cieľ krúţku: poskytnúť ţiakom priestor na sebauvedomenie organizovaním návštev 

filmových a kultúrnych podujatí tak, aby si ţiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť 

v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci  jednotlivých sociálnych prostredí. Ďalej chápať 

umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete. 

Vedúca krúžku: PaedDr. Emília Lapčáková 

 

4. Názov krúžku:  STOLOVANIE 

 Krúţok je určený pre ţiakov všetkých ročníkov hotelovej akadémie. 

Činnosť krúţku je zameraná na oboznámenie sa:   so základnými pravidlami stolovania,     

s jednotlivými druhmi inventára,   so zásadami obsluhy pri zloţitej obsluhe,   s podávaním 

jednotlivých chodov pri zloţitej obsluhe. 

Cieľom je príprava slávnostných tabúľ a obsluha pri rôznych spoločenských podujatiach.  

Vedúca krúžku: Ing. Viera Paradová 

 

5. Názov krúžku: Banky v akcii 

Činnosť krúţku je zameraná na oboznámenie sa študentov s fungovaním bankovej sústavy 

v SR, s činnosťami, ktoré vykonáva centrálna banka a jednotlivé komerčné banky: prijímanie 

vkladov, poskytovanie úverov, stanovovanie výšky úrokovej sadzby na vkladoch a úveroch, 

spoznať produkty a sluţby obchodných bánk, ktoré poskytujú svojim klientom, zvládnuť 

zúčtovanie bezhotovostných transakcií v tuzemsku i v zahraničí a práca na počítači 

v programe, ktorý umoţní nahliadnuť do sveta bankovníctva a vyskúšať si tak rozhodnutia 

o úrokových sadzbách a investíciách, ktoré musia jednotlivé banky v priebehu roka 

uskutočňovať. 

Vedúca krúžku:  Ing. Klimová Margita 
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6. Názov krúžku: Volejbal  

1. SŠ chlapci Volejbal – nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácií. 

2. ZŠ chlapci 5. – 7. ročník volejbal – nácvik a zdokonaľovanie herných činnosti jednotlivca. 

CIEĽ: Efektívne prispieť k optimálnemu telesnému rozvoju ţiakov, k rozvoju špecifických 

pohybových schopností, k zvýšeniu úrovne ich športovo-pohybovej výkonnosti, súťaţenia, 

upevňovania aktívneho vzťahu ţiakov k telesnej výchove. Dosiahnuť takú úroveň teoretického a 

praktického telovýchovného vzdelania, ktorá umoţní ţiakom ďalšie samostatné sebavzdelávanie, 

sebazdokonaľovanie, ale tieţ usmerňovanie v telovýchovnej činnosti iných. 

Vedúci krúžku: Mgr. Róbert Franko 

 

7. Názov krúžku: MLADÝ   ÚČTOVNÍK 

Na praktických a problémových úlohách prehĺbiť a precvičiť učivo z podvojného účtovníctva 

pre podnikateľov, nie len ručným účtovaním ale aj s vyuţitím účtovného softvéru OMEGA od 

firmy Kros Ţilina a pripraviť ţiakov na regionálne a celoslovenské kolo Olympiády Mladý 

účtovník. 

Vedúci krúžku: Ing. Jana Drábová 

 

8. Názov krúžku: ZUMBA 

Cieľom krúţku je rozvíjať u ţiakov pohybovú aktivitu prostredníctvom kombinácie 

dynamickej latinskoamerickej hudby a aeróbnych pohybov. Ďalším cieľom je rozvíjať 

u ţiakov pozitívny vzťah k športu a k pohybovým aktivitám všeobecne ako k jednému 

z spôsobov zmysluplného vyuţívania voľného času. 

Plánované výstupy krúţku:   Marec – Zumba maratón 

Vedúci krúžku: Mgr. Lenka Mikitová 

 

9. Názov krúžku: Internetový krúžok 

V rámci krúţku bude činnosť zameraná predovšetkým na vyhľadávanie informácii na 

internete. Naučíme sa pouţívať sluţby internetu, ktoré nie sú obsahom v učive predmetu 

Aplikovaná informatika. Našou spoločnou snahou bude vyhľadávať zaujímavé internetové 

projekty pre stredoškolákov a zapájať sa do nich. 

Vedúci krúžku: Ing. Dušan Ignác 

 

10. Názov krúžku: IMAGINE 

Projektový krúţok, v ktorom budeme spoznávať kultúrne zvyklosti iných krajín, spôsob 

ţivota akým ţijú ľudia v týchto krajinách a popritom si budeme rozvíjať svoje komunikačné 

zručnosti, keďţe hlavným dorozumievacím jazykom bude angličtina. Krúţok je hlavne 

určený pre ţiakov, ktorí sú zapojení do projektu. 

Vedúci krúžku: Mgr. Feckaninová Lenka 

 

11. Názov krúžku: Bedminton 

Cieľom krúţku je rozvíjať u ţiakov pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri 

hranie bedmintonu a zároveň na  zlepšovanie sa v tomto športe. Ďalším cieľom je rozvíjať 

u ţiakov pozitívny vzťah k športu a k pohybovým aktivitám všeobecne ako k jednému 

z spôsobov zmysluplného vyuţívania voľného času. 

 Plánované výstupy krúţku: 
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 november 2011 – okresné kolo v bedmintone v spolupráci so SAŠŠ, 

 apríl 2011 – 7. ročník bedmintonového turnaja Spojenej školy Svidník. 

Vedúci krúžku:  Ing. Milan Tchir 

12. Názov krúžku:  Volejbal 

1. SŠ dievčatá Volejbal - nadobúdanie vedomosti a zručnosti volejbalu. 

CIEĽ: Efektívne prispieť k optimálnemu telesnému rozvoju ţiakov, k rozvoju špecifických 

pohybových schopností, k zvýšeniu úrovne ich športovo-pohybovej výkonnosti, súťaţenia, 

upevňovania aktívneho vzťahu ţiakov k telesnej výchove. Dosiahnuť takú úroveň teoretického a 

praktického telovýchovného vzdelania, ktorá umoţní ţiakom ďalšie samostatné sebavzdelávanie, 

sebazdokonaľovanie, ale tieţ usmerňovanie v telovýchovnej činnosti iných. 

Vedúci krúžku: Mgr. Rastislav Paňko 

13. Názov krúžku: Carvingfruit 

Obsahové zameranie: Náplňou práce v krúţku je naučiť sa zaujímavou technikou vytvárať 

nevšedné tvary, umelecké diela, rôzne kvetinové dekorácie, z obyčajných plodov čerstvej 

zeleniny a ovocia, Jednotlivé kusy spájať do kytíc a náročnejšou technikou vyrezávanie 

melónov a tekvíc, syrov, z ktorých môţu vytvárať nielen kvety, ale aj rôzne motívy, postavy, 

zvieratá. Tieto dekorácie príjemne spestria a ozvláštnia rôzne slávnostné rodinné alebo 

spoločenské akcie ale aj ako ozdoby jedál na tanieri alebo dodekorujú slávnostné studené 

misy.                          

Vedúci krúžku: Mgr. Anna Štefaniová 

14. Názov krúžku:  Cukrárska artistika                          

Obsahové zameranie:  náplňou práce krúţku je práca s čokoládou. Výroba čokoládových 

praliniek, ganache do praliniek, truflé z rôznych druhov čokolády. Tieţ výroba ozdôb 

a dekorácií, ktoré sa pouţívajú na zdobenie dezertov a zákuskov  výroba čokoládových, 

odlievaných figúrok a figúrok z plastickej čokolády. Výroba a zdobenie perníčkov s rôznymi 

polevami, zdobenie a úprava dezertov na tanieri.  

   Vedúci krúžku:  Mgr. Anna Štefaniová  

 

15. Názov krúžku:  Body a Fitnes 

Body a Fitnes – základy posilňovania a ţivotosprávy. 

Vedúci krúžku: Mgr. Branislav Popik 

 

16. Názov krúžku: MATIK 

Charakteristika krúžku: Riešenie úloh stredoškolskej matematiky. Úlohy sú vybrané 

z testov doterajších maturitných zadaní a z poţiadaviek stanovených univerzitami na 

prijímacie skúšky na jednotlivé vysoké školy. 

Vedúca krúžku: Mgr. Martina Dzurová 

 

17. Názov krúžku: Mladá gazdinka 

 Činnosť krúţku „ Mladá gazdinka „ je zameraná na získanie praktických zručnosti 

z oblasti gastronómie, stolovania a stravovania. Študenti sa naučia pripravovať rôzne 

slávnostné pohostenia, hostiny, recepcie, bankety v súlade so spoločenskými zásadami a 

pravidlami o stolovaní. 

Vedie: Ing. Helena Čepanová 
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18. Názov krúžku: MODERNÁ GASTRONÓMIA 

 Krúţok je zameraný na moderné trendy v gastronómii. Jeho úlohou je oboznámiť 

ţiakov s rôznymi variantmi  prípravy pokrmov. Zameraný je hlavne na prípravu rýchleho 

občerstvenia, ktorého čas prípravy je najviac 20 minút.  

Vedúca krúžku: Mgr. Ľubomíra Kseničová 

 

19. Názov krúžku:  Cestovný ruch v našom regióne 

Charakteristika krúţku: 

Krúţok bude zameraný na svidnícky a stropkovský región, na jeho zvláštnosti a prednosti. 

Taktieţ sa zameriame na zmapovanie moţnosti rozvoja  CR v danom regióne. 

Vedúci krúžku:    Mgr. Ľubomíra Kseničová 

 

20. Názov krúžku:  PODNIKATEĽSKÉ  ZRUČNOSTI  MLADÝCH 

Ţiaci získavajú zručnosti z podnikateľskej činnosti od začiatku podnikania so zápisom do 

obchodného registra, cez marketingové činnosti spojené s pred ajom, propagáciou, reklamou, 

evidenciou a účtovníctvom aţ po vyplnenie daňového priznania. Ţiaci sa zúčastňujú na 

rôznych prehliadkach a veľtrhoch cvičných firiem. 

Vedúci krúžku: Ing. Jana Drábová 

 

21. Názov krúžku:  POZNÁM SVOJ REGIÓN? 

Krúţok zameraný na spoznávanie svojho regiónu z kultúrneho, historického a hlavne 

turistického hľadiska. 

Vedúci krúžku: Mgr. Slavomíra Čabrejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


