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Správa o činnosti CVČ pri ZŠ Makov v šk. roku 2014/2015 
Výchovný program CVČ „Objavuj svet umenia, poznania a pohybu“ 

V školskom roku 2014/2015 pracovalo 175 detí ZŠ Makov v 16 záujmových útvaroch: 

 

 
 

Krúžok 
Vedúci krúžku Pre žiakov 

 

Čas 

1. 
Krásy slovenčiny – práca s 

textom 
A. Papajová 9. roč. 

Streda 

14.00 – 16.00 

2. FS Makovníček 

J. Šimek 

A. Mrkvová 

J. Petrovičová 

I. a II. st 

 
Pondelok 

3. Mladí reportéri J. Kubincová 8. a 9. roč. 
Utorok 

14.00 – 16.00 

4. Zvedavý turista Š. Kubincová II. st. 
Pondelok 

14.00 – 16.00 

5. Výtvarný E. Rusňáková I. st. 
Štvrtok 

14.00 – 16.00 

6. Šperkárik A. Sýkorová I.  st. 
Streda 

14.40 – 16.40 

7. Šikovné ruky A. Sýkorová I. st. 
Pondelok 

14.40 – 16.40 

8. Svet LEGA A. Štefková I. st. 
Utorok 

14.40 – 16.40 

9. Um a ruky A. Štefková I. st 
Štvrtok 

14.40 – 16.40 

10. Basketbal - chlapci S. Olšovský II. st. 
Pondelok 

16.00 – 18.00 

11. Futbal -prípravka S. Olšovský 1., 2., 3. roč. 
Pondelok 

14.00 – 16.00 

12. Florbal S. Olšovský II. st. 
Štvrtok 

15.00 – 17.00 

13. Basketbal - dievčatá S. Olšovský II. st. 
Streda 

15.00 – 17.00 

14. Športový V. Mročková I. st. 
Utorok 

14.00 – 16.00 

15. Zábavná angličtina M. Bajcárová 4., 5., 6. roč. 
Štvrtok 

14.00 – 16.00 

16. Čítanie s porozumením J. Petrovičová 8. roč. 
Štvrtok 

14.30 – 16.30 
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Tvorivé dielne     vedúca útvaru: Mgr. Elena Rusňáková 

Navštevovalo ho  12 deti z 2.stupňa ZŠ. Plán činnosti a teda aj naša náplň bola zameraná na 

také činnosti, ktoré nie sú zaradené vo výchovno-vzdelávacom programe predmetu výtvarná 

výchova na 2. stupni ZŠ. Venovali sme zvlášť jednej novej technike a to je maľovanie 

pieskom.  Jedná sa o novú deťmi nepoznanú techniku, kde na  lepivý a zakrytý podklad 

postupným odkrývaním nanášajú piesok na vopred predkreslený motív. Práca s pieskom 

žiakov zaujala a začali sme  touto technikou vytvárať monumentálny obraz  kombinovanej 

symboliky našej obce ako dar k 120. výročiu jej vzniku. Ale keďže nemáme  s touto 

technikou dostatočné skúsenosti  a dobre sme si neodhadli časové možnosti, obraz sa nám 

v tomto šk. roku nepodarilo dokončiť. Veríme, že ho dokončíme do konca tohto roku a obci 

ho dáme ako vianočný darček. Venovali sme sa aj iným netradičným technikám, ale aj 

rozvoju kreatívnosti deti, ich fantázie a sebarealizácie. Zapojili sme sa do množstva súťaži: 

Namaľuj svojho Sagana, Zelený svet, Ilustrujem svoju obľúbenú knižku, Spolupráca 

záchranných zložiek, Vodný živočích ako rozprávková bytosť. 

V súťaži  Spolupráca záchranných zložiek sme mali ocenenú prácu. Ďalej sme sa už tradične 

zúčastnili výstavky i predaja na Vianočnom jarmoku, kde sme ponúkali netradičné obrázky 

z piesku, vianočné ozdoby a dekorácie. Vytvorili sme množstvo vianočných ikeban, ktoré si 

s obľubou kupujú rodičia našich deti, ale aj iní návštevníci jarmoku. Priebežne sme robili 

výstavky v našej škole. 

Najviac prác sme však vystavovali na konci roku v DK na tému „Zaujímavosti a historické 

udalosti v našej obci“, ktorá sa konala pri príležitosti 120 výročia samostatného 

konštituovania našej obce. Spolu s výtvarným  krúžkom sme na výstavku vytvorili  120 prác 

ako  symbolické číslo výročia. Práca  žiakov zaujala a verím, že budeme pokračovať 

v budúcom roku. 

 

Výtvarný krúžok      vedúca útvaru: Mgr. Elena Rusňáková 

Výtvarný krúžok má na našej škole už niekoľko ročnú tradíciu. Navštevujú ho deti z 1.stupňa  

ZŠ. Aj v tomto roku navštevovalo  výtvarný krúžok 12 deti. Plán činnosti a teda aj naša náplň 

bola zameraná na také činnosti, ktoré nie sú zaradené vo výchovno-vzdelávacom programe 

predmetu výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ. Venovali sme sa netradičným technikám ako je  

asambláž, maľovanie múkou, koláž, vytváranie z odpadového materiálu, ale aj rozvoju 

kreatívnosti deti, ich fantázie a sebarealizácie. Objavili sme aj novú techniku maľovanie  

s farebným pieskom, ktorá je určená starším žiakom, ale vyskúšali si ju aj mladší žiaci. 

Zapojili sme sa do množstva súťaži: Namaľuj svojho Sagana, Zelený svet, Ilustrujem svoju 

obľúbenú knižku, Spolupráca záchranných zložiek, Vodný živočích ako rozprávková bytosť. 

V súťaži Ilustrujem svoju obľúbenú knižku sme mali dve ocenené práce a súťaž Vodný 

živočích ako rozprávková bytosť ešte nebola vyhodnotená. Ďalej sme sa už tradične zúčastnili 

výstavky i predaja na Vianočnom jarmoku, kde sme ponúkali vianočné ozdoby a dekorácie.  

Priebežne sme robili výstavky v našej škole. 

 

Um a ruky       vedúca útvaru: Antónia Štefková 

Je to návrat  do minulosti, do dôb našich starých mám, ktoré šili, vyšívali, plietli, háčkovali, 

navliekali korálky - vyrábali náramky a náhrdelníky, piekli a zdobili medovníčky....  Krúžok 
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pracoval už štvrtý rok. Postupovali sme podľa plánu práce, ktorý sme si spoločne vypracovali.  

V krúžku boli menšie deti, tak tá činnosť musela byť pre nich pútavá. Už z názvu vyplýva, že 

sa tu striedalo viac techník ako je pletenie, šitie, vyšívanie, háčkovanie, práca s vŕbovými 

prútikmi, šitie obalov, taštičky na stravenky, viazanie uzlov, aranžovanie...  Práce sme 

hodnotili ústne, výstavkou v priestoroch ŠKD1, na webovej stránke školy a deti si ich brali 

domov. Zapojili sme sa aj do Vianočnej  burzy, kde deti svoje výrobky aj predávali.  Takisto 

sme svojimi prácami potešili blízkych ľudí pri významných príležitostiach. Dievčatá :Nikolka 

Boháčiková, Alžbetka Šobichová, Barborka Sošková zúčastnili sa okresnej súťaže 

v aranžovaní Veľkonočného košíka. Umiestnili sa na prvom mieste.  

 

Svet lega       vedúca útvaru: Antónia Štefková 

Počet prihlásených detí 12.  Práca v tomto krúžku sa nám veľmi darila, lebo tento krúžok 

existoval už v minulých školských rokoch a chlapci ho navštevovali. Pribudli len  prváčikovia 

a tí sa do tejto činnosti veľmi rýchlo zapojili. Vo svojej práci sme postupovali podľa spoločne 

vypracovanom pláne práce. Lego je veľmi obľúbená pomôcka na získavanie manuálnej 

zručnosti, rozširovanie vedomosti nielen z matematiky, fyziky ale aj z iných predmetov.  Deti 

ústne hodnotili práce a formou výstavky v priestoroch ŠKD. Nasnímali sme niektoré výrobky, 

hlavne ich funkčnosť, ktoré sme prezentovali na zápise detí do prvého ročníka. Niektoré detí 

pracovali s návodom, iné zasa sa snažili vytvárať práce podľa vlastných nápadov. Ako sa im 

to darilo, mohli sme si pozrieť na webovej stránke školy.  

 

Basketbalový krúžok               vedúci útvaru: Mgr. Stanislav Olšovský 

Krúžok navštevovalo 14 žiakov. Cieľom krúžku bolo umožniť žiakom rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti na primárnej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať 

pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť. 

Prostredníctvom vybranej pohybovej činnosti aktívne relaxovať. Krúžok sme realizovali raz 

do týždňa (štvrtok) v dvoch hodinách za sebou. Postupovali sme podľa vopred vypracovaného 

plánu s ktorým, sme sa oboznámili na začiatku roka. Žiaci mali možnosť si svoje naučené 

pohybové zručnosti vyskúšať na turnajoch. Zúčastnili sme sa viacerých turnajov, ale ani 

chlapcom a ani dievčatám sa žiaľ nepodarilo dosiahnuť pohárové umiestnenie. Medzi 

najlepšie umiestnenie patrí druhé miesto v obvodovom kole. Okrem týchto turnajov si žiaci 

svoje basketbalové zručnosti mohli vyskúšať na uskutočnených školských turnajoch. 

Ukončením krúžku boli preteky v streľbe na kôš  medzi žiakmi. Najlepšou strelkyňou sa stala 

Laura Čanigová a najlepším strelcom sa stal Martin Pavlík. 

 

Futbal- prípravka      vedúci útvaru: Mgr. Stanislav Olšovský 

Krúžok navštevovalo 13  chlapcov. Cieľom krúžku bolo umožniť žiakom rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti na primárnej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať 

pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť. 

Prostredníctvom vybranej pohybovej činnosti aktívne relaxovať. Krúžok navštevovali žiaci 1-

3 ročníka hlavnou úlohou, bolo žiakov naučiť základne pohybové návyky a zručnosti. Prejsť 

postupne prvou a druhou fázou motorického učenia. Mať radosť z pohybu. Žiaci postupovali 

podľa vopred vypracovaného plánu. Svoje pohybové zručnosti si mohli overiť pri rôznych 
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súťažiach realizovaných na krúžku. Medzi najlepších žiakov patril Branislav Minarik. Krúžok 

je predprípravou žiakov na budúce pôsobenie v ŠK JAVORNÍK MAKOV. 

 

Cyklistický krúžok         vedúci útvaru: Vladimír Rusňák 

Cyklistický krúžok  pracuje na našej škole  v tomto šk. roku prvý krát a stretol sa so záujmom 

žiakov, preto dúfam, že bude na našej škole pokračovať. Navštevovalo ho  12 deti z 2.stupňa 

ZŠ. Plán činnosti a teda aj naša náplň bola  realizovaná v rámci možnosti, počasia a sezóny, 

ktorá je žiaľ  pre tento krúžok o čosi kratšia ako pre iné krúžky. Vypadávajú tu takmer tri 

zimné mesiace, kedy sa cykloturistika realizovať nedá. Na tieto mesiace sme mali 

naplánovanú zimnú turistiku, vychádzky do prírody, bobovanie. To žiakov až tak veľmi 

neoslovilo, celkovo sme sa v zimnom období stretli tri krát a bola prevedená údržba bicyklov 

a korčúľ.  Zúčastnili sme sa na otvorení dobudovaného dopravného ihriska. Tomuto projektu 

vďačíme aj  za naše technické vybavenie pre krúžok. Urobili sme množstvo cyklistických 

vychádzok do okolia a osád našej obce, čím sme ju spoznávali ako prejav úcty a hrdosti  pri 

príležitosti 120. výročia jej vzniku.  Zúčastnili sme sa aj turistického pochodu ku prameňu 

rieky Kysuca a Veľký Javorník, organizovanom Makovými zrnkami, našou školou a Obcou 

Makov. Ale keďže nemáme  s týmto krúžkom  dostatočné skúsenosti niektorí žiaci aj  

neodhadli svoje sily  a výkony. V jarných mesiacoch prejavili dokonca väčší záujem o tento 

krúžok mladší chlapci, žiaci z prvého stupňa.  

 

Športový krúžok – dievčatá      vedúca útvaru: Alena Sýkorová 

Stretávali sme sa pravidelne každú stredu. V krúžku bolo zapísaných 19 dievčat. Náplň bola 

zameraná na pohyb, šport, kolektívne hry. Dievčatá si vyskúšali nové športy, techniku, hry 

ako napríklad florbal, hádzaná, basketbal, in-line korčuľovanie, stolný tenis. Taktiež sme sa 

venovali tradičnému futbalu, vybíjanej, lezeniu na lezeckú stenu, plávaniu. 

Najviac sme sa však venovali Zumbe. Naučili sme sa pohybovať podľa hudby, v rytme. 

Zumba je zábavná športovo – tanečná aktivita. Dva krát sme navštívili plaváreň v Čadci, kde 

si zaplávali, zasúťažili a zahrali sa.  

V priebehu celého školského roku sme robili rôzne súťaže a turnaje. Práca v krúžku sa deťom 

veľmi páčila, prinášala im radosť z pohybu, niektoré deti sa naučili prehrávať. Pohybom ku 

zdraviu! - to je vlastne náplňou krúžku.  

 

Športový krúžok – chlapci     vedúca útvaru: Alena Sýkorová 

Stretávali sme sa pravidelne každý pondelok. V krúžku bolo zapísaných12 chlapcov. Náplň 

bola zameraná na pohyb, šport, kolektívne hry. 

Deti si vyskúšali nové športy, techniku, hry ako napríklad florbal, hádzaná, basketbal, in-line 

korčuľovanie, stolný tenis. Taktiež sme sa venovali tradičnému futbalu, vybíjanej, lezeniu na 

lezeckú stenu, plávaniu. Najväčší ohlas mal florbal.  Chlapci boli k sebe tolerantný, 

dodržiavali bezpečnú hru, hrávali fair play. V zimných mesiacoch to bol hokej.  

Dva krát sme navštívili plaváreň v Čadci, kde si zaplávali, zasúťažili a zahrali sa.  
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Športový krúžok – starší žiaci  vedúca útvaru: Mgr. Vlasta Mročková 

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo športový krúžok 17 žiakov z piateho až ôsmeho 

ročníka: 

 V. A 5 žiakov, VI. A – 3 žiaci, VII.  3 žiaci, VIII.  6 žiakov, 

 10 chlapcov a 7 dievčat.  

Cieľom krúžku bolo vyplniť voľný čas žiakov športovými a pohybovými aktivitami. Krúžok 

bol otvorený pre veľký záujem žiakov o šport. Vo vyšších ročníkoch to boli najmä chlapci, 

ktorí mali záujem o futbal, basketbal, florbal a pod., ale aktivity krúžku boli rôzne. Na krúžku 

sa žiaci stretávali podľa možnosti každý týždeň v utorok od 14.00-16.00 hod. V jesennom 

a jarnom období  sa využívalo na činnosť krúžku multifunkčné ihrisko a počas zimného 

obdobia alebo zlého počasia to bola telocvičňa. Žiaci svoje športové aktivity vykonávali 

podľa vopred pripraveného ročného plánu krúžkovej činnosti, s ktorým boli na začiatku 

školského roka oboznámení. Každý rok žiaci využívajú návštevu aqaparku, ktorú organizuje 

naše centrum voľného času. Tento rok boli v Bešeňovej. V mesiaci máj boli žiaci na plavárni 

v Čadci.  

 

Krásy  slovenčiny- práca s textom      vedúca útvaru: Mgr. Andrea Zuzčáková 

Uvedený krúžok patrí do vzdelávacieho oddelenia a na základe toho bola koncipovaná jeho 

náplň. V rámci neho prebiehala príprava na Testovanie 9/2015. Venovali sme sa v ňom práci 

s ľubovoľnou formou textu, a takýmto spôsobom sa pripravovali na Testovanie 9, na 

prijímacie pohovory a do bežného života, nakoľko je človek obklopený textom počas celého 

života (praktické využitie, napr. vypisovanie podacieho lístku, vypísanie žiadosti, úradného 

životopisu atď.) Účasť žiakov bola veľmi dobrá.  Do krúžku boli prostredníctvom vedenia 

školy zakúpené dva typy zbierok úloh- Zbierka úloh na prijímacie pohovory a Testovanie 9 

od spoločnosti Raabe. Táto publikácia- Testovanie 9(Raabe) bola výbornou pomôckou, ktorá 

nám pomohla v príprave na Testovanie 9 aj na prijímacie pohovory.   

 

Matematický krúžok     vedúca útvaru: Mgr.Anna Bugalová 

Bol určený pre žiakov 9. ročníka ako určitý spôsob prípravy na Testovanie 9 a na prijímacie 

pohovory na stredné školy. Prihlásilo sa do neho 22 žiakov  9. A triedy. Náplň krúžku bola 

rozvrhnutá tak , aby si zopakovali a precvičili zabudnuté tematické celky z nižších ročníkov 

a neskôr na riešenie rôznych testových otázok s ktorými sa mohli stretnúť na prijímacích 

skúškach a testovaní. Tiež sme sa zamerali na čitateľskú gramotnosť, na čítanie 

matematického textu s porozumením a na matematizáciu rôznych problémových situácií 

v úlohách.  

Angličtina zábavne           vedúca útvaru: Mgr. Mária Bajcárová 

Cieľom krúžku bolo rozvíjať vedomosti žiakov v anglickom jazyku. Venovali sme sa novému 

učivu, rozširujúcemu učivu, vytváraniu projektov k rôznym témam, utvrdzovaniu učiva, 

vyhľadávaniu informácií, písaniu a úprave textov. Pripravovali sme si prezentácie v power 

pointe k témam: oblečenie, čísla, obec Makov. Žiaci si vytvárali pomôcky na vyučovanie. 
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Vyučovanie prebiehalo najmä v počítačovej učebni PU 2, kde žiaci pracovali s notebookmi a 

s interaktívnou tabuľou. 

Počas trvania krúžku sa nám podarilo pripravovať i na školskú olympiádu. V máji a júni sme 

sa pripravovali na školskú konferenciu, kde sme vytvorili pásmo, v ktorom sme prepojili 

cudzie jazyky s biológiou a geografiou. 

Najaktívnejšími žiačkami boli žiačky šiestej triedy: Boháčiková, Zajícová a Hazuchová. 

 

Svet médií a my     vedúca útvaru: Mgr. Janka Petrovičová 

Krúžok  navštevovali žiaci 7.A a 6.A. Pracovali nie len v triede, ale boli u brestu, v obradnej 

sieni, v Žiline na filmovom predstavení, v obecnej knižnici. Často pracovali s notebookmi 

a využívali  internet, s rôznymi novinami a časopismi. Krúžok bol zameraný na médiá, na to, 

ako médiá delíme, aké informácie v nich nájdeme, ako ich dokážeme spracovať, aký význam 

majú v našom živote. Zisťovali  i informácie o vypálených Gregušiach a spracovali ich do 

prezentácie. Informácie  získavali pomocou médií, napr. internet, noviny, časopisy a televízia. 

Materiál potom využili na školskej konferencii pri príležitosti 120. výročia vzniku obce 

Makov. V škole urobili anketu, ktorá bola zameraná na zistenie poznatkov žiakov II. stupňa 

o médiách. Zistili, že väčšina žiakov pozná médiá, chápe ich funkciu v živote človeka 

a dokáže posúdiť, že v médiách nemusia byť vždy len pravdivé informácie. Na to, aby sa 

zlepšilo povedomie žiakov o funkcii médií by bolo dobré zorganizovať pre nich nejakú 

exkurziu alebo besedu s novinárom. 

 

Folklórny súbor Makovníček  

vedúce útvaru: Mgr. Anna Mrkvová, Mgr. Janka Petrovičová , 

hudobný sprievod: Jozef Šimek. 

Folklórny súbor Makovníček v CVČ pri ZŠ s MŠ Makov  sa snaží svojou aktívnou 

činnosťou šíriť ľudové umenie regiónu Kysúc i za hranice obce Makov. 

V školskom roku 2014/2015 pracovalo vo folklórnom súbore Makovníček 28 žiakov. 

Členovia súboru pod vedením svojich vedúcich sa stretávali každý pondelok v čase od 14 
00

do 

16 
00 

hod
. 

v priestoroch ZŠ s MŠ alebo DK v Makove. Naučili sa nové ľudové piesne z 

regiónu, spoznali autentické zvyky svojich predkov, zdokonalili sa v pohybovej a tanečnej 

príprave, zažili množstvo neopakovateľných zážitkov i príjemné prekvapenia. Navštívili nové 

miesta a spoznali nových kamarátov. V tomto školskom roku sa FS prezentoval nasledujúcimi 

vystúpeniami: 

 07.09.2014 -  IV. Medzinárodný festival „Loučení s létem“  -  VelkéKarlovice  - na ktorom  si 

FS Makovníček pripravil spevácke vystúpenie so sólistami súboru a harmonikármi. 

Vystúpenie bolo scénicky rozdelené na   trávnice, slovenské ľudové piesne, sólo 

harmonikárov a piesne z regiónu Kysúc. Na harmonike sprevádzal pán Jozef Šimek a Matúš 

Tichý. 

08.10.2014 Vystúpenie súboru v DK Makov pre seniorov DD Makov z príležitosti Október- 

mesiac úcty k starším za prítomnosti ministra kultúry SR 
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29.10. 2014 Vystúpenie FS Makovníček v Kysuckej knižnice Čadca s pripraveným pásmom 

a tanečnými hrami 

27. 11. 2014 Vystúpenie sólistov súboru Makovníček z príležitosti životného jubilea pána 

riaditeľa školy 

14. 12. 2014  Vystúpenie FS Makovníček na Makovskom jarmoku v DK Makov s pásmom 

Betlehemci 

26.12. 2014 Jasličková pobožnosť v kostole sv. Petra a Pavla v Makove 

17.02. 2015Vystúpenie sóĺistovsúboru na OÚ v Makove a účasť na sv. omši v kostole sv. Petra 

a Pavla v Makove z príležitosti návštevy otca biskupa Tomáša Gálisa vo farnosti Makov 

16.04. 2015 Pozdrav sólistov FS v ZŠ s MŠ Makov  z príležitosti „Dňa učiteľov“ pre všetkých 

členov OZ pri ZŠ s MŠ Makov 

25.05. – 26.05. 2015 Pracovné sústredenie FS Makovníček v penzióne Javorník Kasárne 

31.05.2015 Vystúpenie FS Makovníček v partnerskej obci Hutisko-Solanec z príležitosti 

Kácení máje s pásmom Ako Boh delil Slovensko 

14.06. 2015Účinkovanie FS Makovníčeks pásmom Ako boh delil svet naKelčovských hodoch 

vo Vyšnom Kelčove 

26.06.2015  Vystúpenie FS Makovníček v rámci galaprogramu v KD Makov z príležitosti 120. 

výročia vzniku obce Makov s pásmom Ako Boh delil svet 

Okrem uvedených aktivít sólisti FS Makovníček  prezentovali svoju činnosť i na rôznych 

školských akciách (otváranie detského dopravného ihriska, zápis žiakov na plnenie povinnej 

školskej dochádzky,  jubileum Makových zrniek)  a mimoškolských súťažiach (Slávici 

Horných Kysúc, Slávik Slovenska) 

Členom FS Makovníček, ako i všetkým, ktorí v akejkoľvek miere podporili fungovanie FS 

(ústretovosť vedenia ZŠ s MŠ, CVČ pri ZŠ s MŠ, obec Makov (priestory KD), dozory 

pedagógov počas vystúpení, rodičia –doprava vlastnými autami na vystúpenia mimo obce, 

obliekanie do krojov, česanie,  starostlivosť o kroje,sprievod detí,vnukov, zabezpečovanie 

rekvizít,  konzultácie o choreografiách...) vyjadrujeme poďakovanie. 

 

AKCIE organizované CVČ 

4. ročník hokejového turnaja  v obci Makov zorganizovaný v spolupráci s neinvestičným 

fondom  Makové zrnká. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá. Odohrala sa jedna skupina, kde 

sa družstvá stretli každý s každým. Najlepšie si z družstiev  počínalo družstvo Stará fara 

a získalo krásne prvé miesto. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Revolučná, tretie 

miesto zopakovali z posledného ročníka Hlemýždi a na poslednom mieste sa umiestnilo 

družstvo Renegades. Sošku a titul najlepšieho strelca získal Juraj Šustek.  

 

Výlet do Bratislavy 

sa uskutočnil na Mikuláša (sobotu, 6. 12.). V hlavnom meste sme navštívili Vianočné trhy 

a pozreli sme si ľadovú šou „No počkaj!“ na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Výletu sa 

zúčastnilo 102 účastníkov. 
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TELOCVIČŇA -  šk. rok 2014/2015 

Využívanie podľa nájomných zmlúv a rozpisu 

 

ROZPIS: 

pondelok Futbal – J. Cingel 

utorok  

streda Zumba – S. Gajdičiarová, Futbal – M. Masnica 

štvrtok Futbal – M. Bobek, Florbal – M. Hetflajš  

piatok Futbal – M. Gazdík 

sobota Futbal – M. Bobek, J. Záhumenský 

nedeľa Futbal – M. Hetflajš, Futbal – P. Košinár  

 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Spolu 
hod. 

Spolu 
€ 

Pondelok 
  

   6         

Utorok   
 

            

Streda 
 

4 5 4 2 3 3 4 4 4 5 38 114 

 10   8 8 8 8 8 2 52 156 

Štvrtok 
 

1,5 6 1,5 1,5 3 3 4,5 3 3    

Piatok 
 

  3          

Sobota 
 

6 4,5 6 1,5 7,5 4,5 6  4,5    

Nedeľa 
 

6 6 7,5 6 7,5 9 9 6 7,5 6   

Spolu 
hod. za 
mesiac: 

17,5 31,5 22 17 29 27,5 31,5 21 27 13 237  

Spolu v € 
za 

mesiac: 
66 111 84 66 105 99 114 72 96 45  858 
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MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - šk. rok 2014/2015 

 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Spolu 
hod. 

Spolu 
€ 

klzisko    8 14 10     32 51 

tenis 12        14 10 36 88 


