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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na šiestom  stretnutí sa členovia  pedagogického klubu vychovávateľov  okrem témy, ktorá 

vychádzala z plánu zasadnutí klubu venovali aj aktuálnej otázke modernizácie a rekonštrukcie 

klubovní v ŠI. 

 

Pri rozoberaní hlavnej témy - tradície a zvyky -  prítomní vychovávatelia rozobrali obsahovú 

štruktúru témy, následne si vymenili skúsenosti s využívaním metód, foriem a prostriedkov 

práce na danú tému. Na záver stretnutia odporučili stratégiu práce so žiakmi pri realizácii 

výchovného programu v prostredí  školského internátu. 

 
Kľúčové slová: 

 

Tradície, zvyky,  štátne a cirkevné sviatky, regionálne tradície  a podujatia,  rodinné oslavy,  tradičné 
menu, tradičné podujatia v školskom internáte. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

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

 V prvej fáze stretnutia sa prítomní vychovávatelia venovali otázke využívania klubovní. 

Skonštatovali, že klubovne  na jednotlivých poschodiach v ŠI sa dostatočne nevyužívajú pre 

výchovnovzdelávaciu činnosť a je potrebné premyslieť stratégiu  ich modernizácie a inovácie 

za účelom ich lepšej využiteľnosti vo VVP. 

Kolegyňa Janka Olšavská podotkla, že v prvom rade je potrebné riešiť nedostatočné 

osvetlenie  v spomínaných  klubovniach, modernizáciu podlahových krytín a oživiť interiér 

farebnými stenami, podobne  ako sú zmodernizované učebne a triedy v priestoroch školy. 

 

Prítomní vychovávatelia sa na základe doterajších skúseností zhodli na tom, že v súčasnosti  

dve klubovne postačujú ako televízne miestnosti, zároveň sa môžu využívať na štúdium.  

Jedna zo siedmych  klubovní je zariadená pre ručné práce (tvorivá dielňa),  zvyšné tri 

klubovne by mohli do budúcna slúžiť ako  „odborné“ klubovne, ktoré by boli zariadené  

a vybavené potrebným inventárom pre niektorú špecifickú oblasť výchovy, prípadne pre 

skvalitnenie podmienok na štúdium. Prítomní vychovávatelia sa dohodli, že do budúceho  

stretnutia si každý pripraví návrh na zriadenie „odbornej“ klubovne a  požiadavky na 

materiálno-technické vybavenie. Po posúdení a odsúhlasení vychovávateľmi bude návrh  na 

inováciu klubovní predložený vedeniu školy. 

 

Téma stretnutia: 

 

Témami šiesteho stretnutia pedagogického klubu vychovávateľov  boli tradície a zvyky.  
 

Hlavné body : 
 

- obsahová štruktúra témy tradície a zvyky, 

- výmena skúseností s využitím metód, foriem a prostriedkov pre napĺňanie danej témy 

vo výchove, 

- vhodné prepojenie metód, foriem a prostriedkov práce za účelom realizácie VV 

činnosti 

- možnosti využitia IKT k danej téme 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Prítomní členovia klubu sa najskôr vyjadrili k obsahovej štruktúre témy a skonštatovali, že sa 

jedná o rozsiahlu tému, ktorá zahŕňa tradície a zvyky na Slovensku, v jednotlivých regiónoch, 

rodinách, štátne  a cirkevné sviatky, rodinné oslavy, spoločenské udalosti a podujatia, 

podujatia a udalosti v školskom internáte, ale aj tradičné a slávnostné menu pripravované 

počas sviatkov, okrajovo spoločenský protokol.  

 

Vychovávatelia potvrdili, že sa  vo svojej výchovnej práci tejto téme venujú pravidelne,  

počas celého roka, v súvislosti s významnými štátnymi a cirkevnými sviatkami, udalosťami. 

So žiakmi pravidelne rozoberajú tradície a zvyky regiónov, z ktorých ubytovaní žiaci 

pochádzajú,  predovšetkým veľkonočné,  vianočné, ale aj regionálne v meste Liptovský 

Mikuláš. Porovnávajú  tradície  a zvyky Slovenska, regiónu, s tradíciami a zvykmi v niektorej 

zo zahraničných krajín. Zároveň sa dotýkajú problematiky tradícií a zvykov národnostných 

menšín v regiónoch.  

Členovia klubu tiež spomenuli, že okrem tradičných sviatkov, s ktorými úzko súvisia 

prezentované tradície a zvyky sa v posledných rokoch  oslavujú aj novodobé sviatky, akými je 



napr. Deň svätého Valentína, Helloween... 

 

Prítomní členovia klubu skonštatovali, že najväčšia pozornosť vo výchove je  venovaná 

rodinným tradíciám  a zvykom  počas veľkonočných a vianočných sviatkov v jednotlivých 

regiónoch Slovenska.  

 

Významné miesto v tejto téme majú tradície a zvyky z Liptova vzhľadom na región a mesto 

Liptovský Mikuláš, v ktorom žiaci študujú a trávia podstatnú časť svojho študijného života. 

Pre žiakov sú organizované  návštevy kultúrno-historických ustanovizní  na území mesta, 

ktoré prezentujú tradície a zvyky obyvateľov nielen mesta, ale aj celého Liptova -  Galéria P. 

M. Bohúňa ,  Múzeum Janka Kráľa, Čierny Orol, z podujatí možno spomenúť  Stoličné dni, 

Mikulášske trhy, Švábkafest . 

 

Vychovávatelia sa zhodli, že k tejto téme nesporne patria aj tradície a zvyky  v ŠI – tradícia 

prijímania žiakov prvých žiakov do ŠI, tradícia vyrezávania tekvíc spojená s výstavkou „Dary 

zeme“, Mikulášska nádielka a Vianočná besiedka,  tradícia zdobenia veľkonočných vajíčok, 

„Deň Zeme“,  rozlúčka s maturantmi. 

 

Počas zasadnutia si vychovávatelia vymenili skúseností s využitím metód, foriem 

a prostriedkov  pri výchovnej činnosti v školskom internáte, zhrnuli využívanie 

medzipredmetových vzťahov ako aj IKT. Zhodli sa, že k osvedčeným aktivizujúcim metódam 

a formám patria:  

- dialógy –porovnávanie zvykov, tradícií počas vianočných a veľkonočných sviatkov, 

- vyhľadávanie informácií na internete – sviatky regiónov, porovnanie s vlastnou 

skúsenosťou, 

- vyhľadávanie informácií na internete – sviatky susedných krajín,  porovnanie so 

sviatkami na Slovensku, 

- zhotovenie veľkonočného, vianočného pozdravu,  

- novoročné priania, vinše, projekt „Vianočná pošta“, 

- prezentácia tradičných jedál počas sviatkov, rodinných osláv 

- nácvik  vianočných kolied, piesní, scénok, prezentácia na Vianočnej besiedke, 

-  hra na hudobnom nástroji,  

- pečenie a zdobenie medovníkov, veľkonočného barančeka, ochutnávka pečiva,  

výmena receptúr, 

- tvorivé dielne – príprava vianočných a veľkonočných ozdôb a dekorácií, zdobenie 

veľkonočných vajíčok,  

- participácia na výzdobe interiéru školského internátu, 

- participácia na príprave imatrikulácii, rozlúčky s maturantmi, Mikulášskej nádielky, 

príprava kostýmov  a masiek na špecifické podujatia v ŠI, 

- vyrezávanie tekvíc (Hellowwen).  

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania:  
 
Členovia klubu vychovávateľov sa zhodli na tom, že téma tradície a zvyky je veľmi rozsiahla a  pre 

žiakov  zaujímavá. Žiaci si rozvíjajú nielen komunikačné, ale aj praktické zručnosti,  aktívne sa 

zapájajú do tvorby kultúrneho programu, rozvíjajú svoju tvorivosť, umelecký talent, čím prispievajú 

k obohateniu seba aj svojich vrstovníkov a zároveň  aktívne využívajú  voľný  čas v školskom 
internáte.  



 

Vychovávatelia odporúčajú naďalej  pokračovať v spomenutých aktivizujúcich metódach v práci so 
žiakmi. Navrhujú doterajšie aktivity rozšíriť o : 

- „Vianočnú burzu darčekov “,  

- zhotovovanie vianočných darčekov pre spolubývajúcich, prípadne členov rodiny,  

- tradície  a zvyky našich predkov v predvianočnom období – Ondrej – pečenie oblátok ( film 
Vianočné oblátky), Barbora – odrezávanie vetvičiek z čerešne, Lucia – legenda o Svätej Lucii, 

Svätý Mikuláš – patrón mesta Liptovský Mikuláš, 

- Fašiangové zvyky, príprava masiek na Fašiangy, fašiangový karneval, pečenie šišiek, 
- Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a veľkonočný pondelok, 

tradičné jedlá v jednotlivé dni. 

Je potrebné, aby každý vychovávateľ viedol žiakov k posilňovaniu ich národnej a štátnej hrdosti 
prostredníctvom tvorivosti a zážitkových aktivít, udalostí a podujatí.  

 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Anna Gajancová 

13. Dátum 26. 02. 2021 

14. Podpis  

15. Schválil (meno, priezvisko) Bc. Janka Olšavská 
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17. 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: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pr i j ímateľ:  Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 

Názov projektu:  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na 
Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš 

Kód ITMS projektu:  312011AGY1 

Názov pedagogického klubu:  Klub vychovávateľov školského internátu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 

Dátum konania stretnutia: 18. 09. 2020 

Trvanie stretnutia:   od 15.00 hod. do18.00 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 



č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  PhDr. Ján Chovanec  Obchodná akadémia 

2.  Ing. Anna Gajancová  Obchodná akadémia 

3.  Ing. Ľubica Maceková  Obchodná akadémia 

4.  Bc. Janka Olšavská  Obchodná akadémia 

5.  Mgr. Miroslav Socháň  Obchodná akadémia 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


	PREZENČNÁ LISTINA

