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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
Pedagogický klub sa stretol26.1.2021 v počte 6 pedagogických pracovníkov on-line.. Na online 
stretnutie bol využitý program MS Teams, kde máme vytvorený kanál na informovanie členov 
klubu, uložené súbory a stretnutia . Link na pedagogický klub bol odoslaný aj na Odbor školstva 
Trnavského samosprávneho kraja, ak by bol záujem o stretnutie zo stany zriaďovateľa. Stretnutie 
bolo v MSTeamse nahrávané , prítomnosť bola overená, identifikovali sa a súhlasili s nahrávaním 
pre potreby auditnej stopy na základe Usmernenia k realizácií aktivít projektu Operačný program 
Ľudské zdroje – PO 1 Vzdelávanie . 
Kontaktnú zoofarmu bude možné zrevidovať, upraviť a navrhnúť nové architektonické riešnie 
rozmiestnenia objektov, druhov a počtov zvierat. Tieto úlohy budeme postupne rozoberať na 
ďaľších sedeniach klubu Ekofarmy.  
Na pedagogickom klube Ekofarmy sme podľa plánu rozoberali možnosť zachovania priestoru 
kynologického areálu, jeho využitie aj pre verejnosť, možnosť canisterapie, dog dancingu – podľa 
požiadaviek verejnosti. Ďalej sme sa zaoberali vhodnosťou  chovu hospodárskych a domácich 
zvierat vzhľadom na náročnosť starostlivosti o ne, ustajnenie a kŕmenie.  
V objekte školy sa nachádzajú aj priestory, ktoré nebudú farmou využité, Ing. Kočáriková dala 
návrh zapojiť sa do projektov Zelená škola, Záhrada ktorá učí a Škola v oute. Bližšie rozpracovanie 
bude aj na ďaľšom sedení pegagogického klubu Ekofarmy 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Kontaktnú zoofarmu bude možné zrevidovať, upraviť a navrhnúť nové architektonické riešnie 
rozmiestnenia objektov, druhov a počtov zvierat. Tieto úlohy budeme postupne rozoberať na 
ďaľších sedeniach klubu Ekofarmy.  
Na pedagogickom klube Ekofarmy sme podľa plánu rozoberali možnosť zachovania priestoru 
kynologického areálu, jeho využitie aj pre verejnosť, možnosť canisterapie, dog dancingu – podľa 
požiadaviek verejnosti. Ďalej sme sa zaoberali vhodnosťou  chovu hospodárskych a domácich 
zvierat vzhľadom na náročnosť starostlivosti o ne, ustajnenie a kŕmenie.  
V objekte školy sa nachádzajú aj priestory, ktoré nebudú farmou využité, Ing. Kočáriková dala 
návrh zapojiť sa do projektov Zelená škola, Záhrada ktorá učí a Škola v oute. Bližšie rozpracovanie 
bude aj na ďaľšom sedení pegagogického klubu Ekofarmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
Klub sa uzniesol:  

1. Zrevidovanie návrhu farmy : 
 Návrh rozmiestnenia objektov 
 Prispôsobenie druhov a počtov zvierat 

2. Zachovanie priestoru kynologického areálu s možnosťou ´daľšieho využitia 
3. Priestory nezmenené Ekofarmou využiť ako priestor pre Zelenú školu, Záhrada ktorá učí 

a Škola v oute, podľa zapojenia do projektov 
4. Možnosť starostlivosti o zvieratá na novovybudovanej farme aj zo strany žiakov 
5. Uskutočnenie návštevy Ekofarmy v okolí Trnavy , kontaktnej ZOO – farma Náš sen Pusté     

Úľany, Madonan Bojničky, Ekopark Rybársky dvor Piešťany 
6. Vhodnosť návštevy kompetentných zástupcov Trnavského samosprávneho kraja pre projekt 

Ekofarma 
 
 
 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Andrea Zvěřinová 
15. Dátum 26.1.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Andrea Zvěřinová 
18. Dátum 26.1.2021 
19. Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Pr ior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec i f ický  c ieľ :  1.2 .1  Zvýš i ť  in kluz ívnosť  a  rovn aký p rístup  ku  kval it nému  
vzde lávan iu a  z lepš i ť  vý s led ky a  k omp etenc ie d et í  a  
ž iakov  

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:  Klub  Ekofarma b ez p ísomn ého výs tupu 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu – stretnutie online 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 26.1.2021 

Trvanie stretnutia: od.....14.....hod do...17.......hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

 

1. Ing. Katarína Hýll - Luleiová Online  

2. Ing. Patrícia Kočáriková Online  

3. Ing. Štefan Kollarovič Online  



4. Ing. Ivan Tománek Online  

5. Ing. Zuzana Seewaldová Online  

6. Ing. Andrea Zvěřinová online  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 


