
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  
3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 
4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 1 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 
6. Názov pedagogického klubu  Ekofarma bez písomného výstupu 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 13.12.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu MS Teams - online 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Zuzana Seewaldová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-
vzdelavania-s-praxou 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

 
Programom klubu Ekofarma dňa 13.12.2021 bolo: „Chov hospodárskych zvierat - Vyriešenie 
problematiky kŕmenia a napájania,Vhodnosť krmív pre chované druhy zvierat .“ 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
- Kŕmenie a napájanie hospodárskych zvierat na ekofarme 
- Vhodnosť krmív pre zvieratá na ekofarme 

 
V rámci diskusie o kŕmení a napájaní zvierat mali hlavné slovo Ing. Zvěřinová, Ing. Hýll Luleiová 
a Ing. Kočariková, ktoré majú danú problematiku vyštudovanú. 
Zhodli sme sa na tom, že je nevyhnutné vykopať studňu, z ktorej budú viesť pod zemou rozvody 
vody. Taktiež je nutný pravidelný mikrobiologický a chemický rozbor tejto vody. 
Napájanie zvierat bude zabezpečované prostredníctvom napájačiek a žľabov – podľa konkrétneho 
druhu.  
Krmivo pre zvieratá by malo poskytovať súčasné „školské hospodárstvo“, toto by malo byť 
zakotvené  v nájomnej zmluve pre nového prenajímateľa. 
 
Čo sa týka jednotlivých druhov krmív, vhodnosť a množstvo závisí od konkrétneho druhu zvieraťa. 
Prednostne sa zvieratá budú pásť vo voľných výbehoch, s neobmedzeným prístupom k vode, 
prežúvavce budú mať neobmedzený prísun lúčneho sena, jadrové krmivo v malých množstvách, 
v zime viac. 
Vtáky a hydina budú dostávať kŕmne zmesi pre ne určené. Na spestrenie jedálnička budú pestované 
vhodné druhy zeleniny v školskej záhrade. 
 
 

 
13. Závery a odporúčania: 

 
- Nutnosť vybudovať studňu na napájanie zvierat 
- Pravidelný rozbor vody zo studne 
- Zakotviť v nájomnej zmluve bod o poskytovaní krmív pre zvieratá zo školského 

hospodárstva 
 

Naplnili sme program klubu Ekofarma, stanovený na 13.12.2021.  
 
Ďalšie stretnutie kubu sa uskutoční  10.01.2022. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Seewaldová 
15. Dátum 14.12.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Seewaldová 
18. Dátum 14.12.2021 
19. Podpis  

 



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 
3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  
4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 
8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 
11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 
klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 
predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 
vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 
19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 
 
 
 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu    

                                                                                          

 

 

Pr ior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec i f ický  c ieľ :  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce  

Pr i j ímat eľ :  Trn avský  samosp rávny  k raj  

Názov projekt u:  Prepojenie  stredoškolsk ého vzd elávania s  praxou v  
Trn avsko m samosprávn om kraj i  1  

Kód ITM S projektu:  31 2011AGY4 

Názov pedago gického k lubu:  Ekofarma b ez  p ísomnéh o výstupu  

 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: online, MS Teams  

Dátum konania stretnutia: 13.12.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Seewaldová  Online, SOŠPaSV Trnava 

2. Ing. Patrícia Kočáriková  Online, SOŠPaSV Trnava 

3. Ing. Katarína Hýll Luleiová  Online, SOŠPaSV Trnava 

4. MVDr. Drahomír Kovačik  Online, SOŠPaSV Trnava 

5. Ing. Andrea Zvěřinová  Online, SOŠPaSV Trnava 

6. Ing. Daniela Mareková  Online, SOŠPaSV Trnava 

7.    

8.    



9.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 


