
PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/18 - I. ČASŤ 

Názov krúžku 

(veková 

vhodnosť) 

Popis krúžku Čas konania Miesto 

konania 

Vedenie krúžku Cena 

Florbalový 

krúžok 

(7 - 11 rokov) Trénovanie, súťaženie, realizácia zápasov v 

športe, ktorý má veľkú budúcnosť. 

Utorok, streda, 

štvrtok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
AndreasRieger, IBF 

Pressburg 
bezplatne 

Florbalový 

krúžok 
(7 - 11 rokov) 

Utorok, streda  

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská  

Anna Trstenská, 

spolupráca s IBF 

Pressburg 

za vzdelávacie 

poukazy 

Zábavné 

tvorítko 
(7 - 15 rokov) 

Krúžok šikovných rúk, umeleckej tvorby, 

výtvarných nápadov. Každoročne sa jeho členovia 

zúčastňujú súťaží.  

Utorok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská  
Margita Banášová 

za vzdelávacie 

poukazy 

Divadelný 

krúžok 
(8 - 15 rokov) 

Nácvik a realizácia rozprávkových dramatických 

predstavení pre rodičov, učiteľov a deti 

materských škôl.  

Štvrtok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
Margita Banášová 

za vzdelávacie 

poukazy 

Mažoretky 
(8 - 12 rokov) 

Nácvik choreografických kompozícií mažoretiek a 

vystupovanie na rôznych podujatiach.  

Streda 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
Margita Banášová 

za vzdelávacie 

poukazy  

Poďme počítať - 

deviataci 
(14 - 16 rokov)  

Príprava na testovanie, riešenie nezvyčajných 

úloh, príprava na súťaže.  

Pondelok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
Alena Aminová 

za vzdelávacie 

poukazy 

Krúžok 

moderného 

tanca 

(6 - 16 rokov) 

Dievčatá aj chlapci, nezáleží na tom či začiatočníci 

alebo pokročilí, sa pod profesionálnym vedením 

tanečnej pedagogičky achoreografky pripravujú na 

vystúpenia a nacvičujú originálne choreografie na 

tanečné súťaže v rôznych štýloch streetdance: 

HIP‐HOP, BREAK DANCE, POPPIN, WAACKIN, 

DANCEHALL a HOUSE (viac info letáčik). 

Utorok, štvrtok 

14.15 - 15.15 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
S3T 33 €/mesiac 



PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/18 - II. ČASŤ 

Názov krúžku 

(veková 

vhodnosť)  

Popis krúžku Čas konania Miesto 

konania 

Vedenie krúžku Cena 

Nemčina pre 

začiatočníkov 

(7 - 15 rokov)  

Spoznávanie 2. najznámejšieho cudzieho jazyka, 

učiť sa komunikácii v ňom. Vyučovanie 

nemeckého jazyka ponúka naša škola od II. 

stupňa.   

Štvrtok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
Alžbeta Palacková 

za vzdelávacie 

poukazy 

Slovenčina pre 

cudzincov(neob

medzene) 

Krúžok pre žiakov z inej krajiny, ktorým 

slovenčina robí problémy a chcú sa ju rýchlejšie 

naučiť.   

Piatok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská  
Alžbeta Palacková 

za vzdelávacie 

poukazy 

Keramika 

(s podporou 

hlavného mesta 

Bratislava) 

(7 - 11 rokov) 

Učenie sa jednému z najstarších umeleckých 

remesiel na profesionálnej úrovni (viac info 

letáčik).  

Utorok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
www.kruzkyvskole.sk 62 €/polrok 

Vedecké pokusy 
(7 - 11 rokov) 

Realizácia a pozorovanie bezpečných 

prírodovedných pokusov pre deti so vzťahom k 

prírodným vedám (viac info letáčik).  

Streda 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
www.kruzkyvskole.sk 67 €/polrok 

Hra na flautu 

(7 - 11 rokov) 

Za jeden školský rok sa naučíte hrať na tomto 

jednoduchom hudobnom nástroji.  
Štvrtok 

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
www.kruzkyvskole.sk 69 €/polrok 

Lego krúžok 

(7 - 14 rokov) 

Krúžok s tvorivou stavebnicou, ktorý má u 

mnohých detí veľký ohlas (viac info letáčik).  
Streda 

15.30 - 16.30 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
www.tvorivestavebnice.

sk 
12 €/mesiac 

 

 



PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/18 - III. ČASŤ 

Názov krúžku 

(veková 

vhodnosť)  

Popis krúžku Čas konania Miesto 

konania 

Vedenie krúžku Cena 

Parkour 

(7 - 16 rokov) 

Zaujímavý športový krúžok vedený profesionálmi 

zameraný na parkour, teda pohyb cez rôzne 

prekážky v prirodzenom prostredí - behanie, 

skákanie, lezenie, saltá (viac info letáčik).  

Pondelok, streda 

15.00 - 16.00, 16.00 

- 17.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
www.ghp.sk 

360 € za rok (dá sa 

aj na splátky) 

Spev 

(7 - 15 rokov) 

Učiť sa technike spevu, správnemu dýchaniu, 

rozoznávaniu nôt a všestranného hlasového 

rozvoja detí.    

Podľa dohody s 

lektorom raz 

týždenne 45 minút.  

ZŠ s MŠ, 

Riazanská  
Nikoleta Kostolanská 20 €/mesiac 

Basketbal 

(10 - 12 rokov) 

Basketbal pod vedením profesionálov z Interu. 

Účastník krúžku bude mať mnohé športové 

výhody a dostane vlastný dres. 

Pondelok, piatok 

14.00 - 15.00  

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
Šinter liga 

za vzdelávacie 

poukazy 

Šachový krúžok 
(6 – 16 rokov) 

Rozvíjanie logického myslenia a pamäti 

prostredníctvom nezvyčajného športu, tichého 

športu – šachu.   

Pondelok 

14.00 – 15.00 

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 
Dušan Šesták  

za vzdelávacie 

poukazy 

Kynologický 

krúžok 

(6 - 12 rokov) 

Deti sa naučia ako správne manipulovať so psami, 

ako sa o ne správne starať, oboznámime ich so 

základmi výcviku a výchovy psa a dostanú rady 

pri odstraňovaní zlozvykov. Deti budú aktívne 

zapájané do rôznych činností ako napr. česanie a 

strihanie psa, učenie trikov, učenie správnej 

intonácie hlasu pri ovládaní psa, využívanie 

canisterapie v praxi (polohovanie) a mnoho iných 

aktivít. Vhodné pre budúcich chovateľov.  

Streda 

15.20 - 16.20  

ZŠ s MŠ, 

Riazanská 

DogTime, Monika 

Buzová a 

kanisterapeutickí psi 

Elisa, Vici, Rosy, 

Bery 

127,50 €/polrok 

Informatický 

krúžok 

(11 – 16 rokov) 

Spoznávanie programovania v programe Imagine 

Žofka. Pre max. 10 žiakov.   

Streda  

14.00 - 15.00 

ZŠ s MŠ 

Riazanská 
Marián Trojčák 

za vzdelávacie 

poukazy 



Dôležité informácie:  

- pri krúžkoch, ktoré sa platia vzdelávacími poukazmi, je nutné, aby žiaci krúžok navštevovali, 

- krúžok sa neotvára, ak sa prihlási nízky počet žiakov, 

- žiak sa môže prihlásiť aj na viac krúžkov,  

- na krúžok sa môže prihlásiť aj žiak z inej školy.  


