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Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2021/22 
 
 

„Učíme sa podnikať!“ 
Vedúci ZÚ: Ing. Zdena Kožlejová 

Študenti reálne zakladajú vlastnú študentskú spoločnosť, ktorá funguje ako každá iná firma na 
trhu. 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. Krúžok je určený pre študentov 3. 
ročníka OA. 

 

 

„Krok za krokom – cesta k úspechu.“ (DofE) 
Vedúca ZÚ: Ing. Zdena Kožlejová 

Zažiješ nezabudnuteľné dobrodružstvo a splníš si svoje ciele a sny. Okrem prekonania samého 
seba, nových zážitkov a priateľov získaš aj certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po 
celom svete. Prihlás sa a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu môžeš získať aj TY! 

 

 

JOYFUL 
Vedúca ZÚ: Ing. Hanusová Angela 
 
Projektový krúžok, v ktorom budeme spoznávať kultúrne zvyklosti iných krajín, spôsob života 
akým žijú ľudia v týchto krajinách a popritom si budeme rozvíjať svoje komunikačné zručnosti, 
keďže hlavným dorozumievacím jazykom bude angličtina. Krúžok je hlavne určený pre žiakov, 
ktorí chcú byť súčasťou projektu ERASMUS+ a zúčastňovať sa projektových aktivít.  
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SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI  
Vedúca ZÚ: Ing. Margita Klimová 
 
Zdokonalíš svoju rýchlosť a presnosť v prepisovaní textu hmatovou metódou, naučíš sa  
upravovať text, precvičíš si pohotovosť pri korektúre textu, využiješ textové klávesové skratky 
pri spracovaní a úprave textu a pripravíš sa na súťaže z ADK  a štátnu skúšku z ADK. 
 

 
NOHA 
Vedúca ZÚ: PaedDr. Emília Lapčáková 
 
Cieľ - zaznamenávať školské podujatia a pretaviť ich do publicistickej a fotografickej podoby, 
reagovať na aktuálne dianie v škole. 
 
 
 
Zelená škola 
Vedúca ZÚ: Mgr. Jana Tyčová 

Problémov životného prostredia je veľa. Cieľom krúžku je prispieť k prevencii a riešeniu 
problémov životného prostredia a priniesť do školy reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. Vďaka 
tomuto krúžku si žiaci spoločne s učiteľmi, rodičmi a nepedagogickými zamestnancami rozvíjajú 
prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenie 
environmentálnych a spoločenských výziev. Program Zelená škola podporuje tímovú prácu 
a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. 
V tomto certifikačnom období sme si zvolili prioritnú tému: Potraviny, v ktorej sa budeme do 
hĺbky venovať celý školský rok.  
 
 
 
Podnikanie v cestovnom ruchu 
Vedúci ZÚ: Mgr. Ľubomíra Kseničová 
 
Tento krúžok nadväzuje na premet cestovný ruch, ktorý sa žiaci učia v 1. ročníku. Cieľom krúžku 
je prepojiť teoretické poznatky s praxou. Je nadizajnovaný tak, aby rozvíjal podnikavosť a bol 
prínosný pre smelých aj nesmelých žiakov. 
 
 
 
 


