
 

 

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 21.02.2022 
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 21.02.2022 bolo: „Návrh kúpy kynologických pomôcok, 
Prehľad ponúk kynologických pomôcok.“ 



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

- Potrebné kynologické pomôcky 
- Možnosti kúpy kynologických pomôcok 
 

Vzhľadom na to, že na našej škole sa vyučuje štúdijný odbor kynológia a chceme neustále 
napredovať a pripravovať kvalitných absolventov s dostatočnou kynologickou praxou, je nutné 
zabezpečiť im aj kvalitné pomôcky a vybavenie. 
V súčasnosti je na výcvik rôznych kynologických disciplín, či už v rámci praxe alebo 
kynologického krúžku, využívaný rozsiahly trávny priestor v areáli školy, o ktorý sa stará Ing. Hýll 
Luleiová, vyučujúca kynologických pedmetov a praxe. Klubu sa síce nemohla zúčastniť pre 
chorobu, avšak koordinátorka klubu ,Ing. Seewaldová (vo voľnom čase sa tiež venuje kynológii), 
s ňou online formou prebrala všetko potrebné vybavenie a možnosti jeho kúpy.  
Pre plnohodnotné vyučovanie a rozvoj našich žiakov by bolo nutné zakúpiť najmä pomôcky pre 
športovú kynológiu: plenty, figurantské oblečene, pešky, kliny, figurantské biče, aporty a stojany na 
ne, metrovú prekážku, targety, klikre. 
Okrem spomínaného by bolo vhodné rozšíriť sortiment prekážok na agility – tie už boli zakúpené 
dávnejšie, avšak chýba ešte pevný tunel, múr a viac skokových prekážok. 
 
Pre kúpu uvedených pomôcok a náčinia existuje najrozmanitejšie spektrum internetových 
obchodov, kde je veľký sortiment ponúkaných výrobkov a za lepšie ceny ako v kamenných 
obchodoch. 
Keďže kolegyňa Hýll Luleiová má dostatočný prehľad o dostupných eshopoch, najviac odporúča 
„canislogshop.sk. 
 
Čo sa financovania týka, bude potrebné nájsť dostatočné finančné zdroje na kúpu. 
 
 

 
13. Závery a odporúčania: 

 
- Nákup potrebného kynologického vybavenia podľa potrieb vyučovania kynologických 

predmetov 
- Na základe prieskumu trhu najvhodnejší eshop : „canislogshop.sk“ 
- Nutnosť nájsť finančné zdroje 

 
Naplnili sme program klubu Ekofarma, stanovený na 21.02.2022.  

 
Ďalšie stretnutie kubu sa uskutoční  07.03.2022. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Seewaldová 
15. Dátum 25.02.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Seewaldová 
18. Dátum 25.02.2022 
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: 21.02.2022 

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. Miloš Banáš  Online, SOŠPaSV Trnava 

3. MVDr. Drahomír Kovačik  Online, SOŠPaSV Trnava 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    



9.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


