
 

 

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  Pedagogický klub bez písomného výstupu  
Klub učiteľov nemeckého jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 23.03.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 116 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Lýdia Haladová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Spolupráca s Goethe inštitútom v Bratislave 

O inštitúte 

Hlavné ciele a úlohy 

Ponuka pre učiteľov 

 

 

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

Informácia pre členov klubu, ktorý majú záujem navštíviť inštitút 

 

Inštitút vrátane knižnice je opäť otvorený od 8:00 do 20:00.  

Recepcia je obsadená od 11:00 do 20:00.  

 

http://www.trnava-vuc.sk/


ÚLOHY A CIELE 

 Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky 

Nemecko. 

 Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu 

spoluprácu.  

 Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje 

obsiahly obraz o Nemecku.  

 Kultúrne a vzdelávacie programy podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu 

spoluúčasť. Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporujú celosvetovú 

mobilitu. 

 Prostredníctvom  siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, 

nemeckých študovní ako aj skúšobných a jazykových centier sú už viac ako šesťdesiat 

rokov pre mnohých ľudí prvým kontaktom s Nemeckom.  

 Dlhoročná partnerská spolupráca s významnými inštitúciami a osobnosťami vo viac ako 90 

krajinách sveta vytvára udržateľnú dôveru  krajiny.  

 Nemci sú partnermi pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o Nemecko a jeho kultúru 

a pracujú nezávisle a bez straníckej príslušnosti. 

GOETHEHO INŠTITÚT V BRATISLAVE 

 podpora integrácie mladej slovenskej kultúrnej scény do európskych sietí, 

 podpora dialógu a výmeny skúseností s nemeckými a inými európskymi umelcami a 

tvorcami, pričom ťažisko spočíva v súčasnej kultúre a umení, 

 udržať a podľa možností posilniť postavenie nemeckého jazyka na Slovensku - 

predovšetkým v kontexte otvorenia hraníc po rozšírení EU, a 

 sprístupňovať informácie o Nemecku a o živote v Nemecku v minulosti a v súčasnosti. 

Všetky tieto ciele predpokladajú úzku spoluprácu so slovenskými partnerskými organizáciami, v 

ktorej je základ práce inštitútu. 

Vychádza tiež ROČENKA GOETHEHO INŠTITÚTU.Ročenka poskytuje rozsiahly prehľad o práci 

Goetheho inštitútu. 

PARTNERI INŠTITÚTU 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bratislava 

Alumniportal Deutschland 

EUNIC 

Make it in Germany 

Deutsche Schule Bratislava 

Karpatenblatt 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Dohodli sme sa, pokiaľ bude priaznivá situácia, navštíviť Goetheho inštitút v Bratislave.  

Vopred si dohodneme príchod a požiadame o lektora.  

Chceme sa bližšie oboznámiť s prácou inštitútu, prípadne dohodnúť prednášku na našej škole.  

Cieľom bude zvýšiť atraktivitu nemeckého jazyka vo vyučovaní a vzbudiť záujem o jeho učenie sa. 

 

 

 

  

https://pressburg.diplo.de/sk-de
https://www.alumniportal-deutschland.org/
https://www.eunicglobal.eu/
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.deutscheschule.sk/
http://www.karpatenblatt.sk/


14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Lýdia Haladová 
15. Dátum 23.03.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Lýdia Haladová 
18. Dátum 23.03.2022 
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                                                                                             

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

učiteľov nemeckého jazyka  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 

č. 116 

Dátum konania stretnutia:  23.03.2022 

Trvanie stretnutia: od 13:00 hod       do 16:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Lýdia Haladová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Ing. Soňa Vokounová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. PaedDr.Ľubica Kláseková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. Mgr. Miroslava Smetáková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


