
                                                           

Záverečná konferencia  projektu 

„Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý 

život mimo počítačovej siete“ 
 

Program 

1. Slávnostné otvorenie konferencie 

• Príhovor vedúceho partnera ICM Orava – PhDr. Jana Tholtová 

• Príhovor partnera ZŠ a MŠ Rabča – Mgr. Ján Pienčak  

• Príhovor partnera  Zespol Szkolno-Przedskolny Źywiec – Stanislav Kubík. 

2. Pracovný workshop partnerov na tému:  „Zhodnotenie partnerstva a význam 

sieťovania  inštitúcií v  oblasti zdravého životného štýlu a inovácií  výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

3.  neformálne pracovné workshopy partnerov projektu 

4. Pracovný workshop partnerov na tému : Efektívne fungovanie fit  tried –  úspechy a 

výsledky dosiahnuté v práci s mládežou – predstavenie programov  partnera ZŠ a MŠ 

Rabča 

5. Pracovný workshop partnerov na tému : Efektívne fungovanie fit tried – úspechy a 

výsledky dosiahnuté v práci s mládežou – predstavenie programov partnera Zespol 

Szolno- Przedskolny w Źywcu  

6. Športový turnaj medzi partnermi projektu 

7. Vyhlásenie výsledkov turnaja 

8. Pracovný workshop partnerov na tému : Zhodnotenie výstupných materiálov projektu, 

ich praktické využitie v praxi, odovzdanie skúsenosti odborníkov pri ich praktickom 

používaní. 

9. Záver konferencie, praktické informácie  pre partnerov k ukončeniu projektových 

aktivít. 

Poďakovanie za aktívnu účasť na realizácii.  

 

  



Zápis 

K bodu 1 - Slávnostné otvorenie konferencie 

Konferenciu otvorila v kongresovej sále Hotela Altis PhDr. Jana Tholtová. Na úvod všetkých 

zúčastnených privítala a oboznámila s programom. Úvodné slovo dostal aj zástupca partnera 

z Poľska – p. Stanislav Kubík a školu v Rabči zastupovala PaedDr. Marcela Skočíková PhD.

 

K bodu 2. Pracovný workshop partnerov na tému:  „Zhodnotenie partnerstva a význam 

sieťovania  inštitúcií v  oblasti zdravého životného štýlu a inovácií  výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Na úvod konferencie prebiehala diskusia na tému prínosu projektu a zhodnotenia partnerstva 

ako takého z pohľadu naplnenia cieľov projektu. Z diskusie vyplynulo, že partnerstvo je 

hodnotené ako stabilné a má možnosť rozvoja do budúcnosti nielen v oblasti profesijnej sféry 

ale taktiež z pohľadu rozvoja priateľských vzťahov medzi dospelými aj deťmi.  Pozitíva 

partnerstva boli pomenované a zhrnuté nasledovne: 

 Partnerstvo má prínos pre pedagógov ako aj žiakov zúčastnených škôl 

 Formovanie nových poznatkov výchovno-vzdelávacích metód a foriem s cieľom 

podporiť a rozvíjať osobnosť dieťaťa a inšpirácia k aktívnemu životnému štýlu 

s možnosťou zážitkového učenia na aktivitách projektu 

 Pozitívne hodnotenie tvorivých dielní na aktivite škola v prírode – nové poznatky 

v rozvoji manuálnych zručností 

 Aktívne využívanie voľného času vo fit triedach, rozvoj športových aktivít, poznanie 

nových remesiel 

 Výmena skúsenosti 

 Materiálno-technické vybavenie fit tried v Rabči a Źywcu 

 Rozvoj jazykových zručností 

 Poznanie turisticky atraktívnych miest partnerov – rozvoj turizmu 

Z pohľadu sieťovania inštitúcií okrem plánovaného počtu zapojených subjektov, ktoré 

predstavovali partnerov projektu sa podarilo zapojiť do jednotlivých aktivít projektu aj tieto 

inštitúcie: 

 SR: ZŠ Komenského Námestovo, ZŠ Ťapešovo, ZŠ Rabčice, Obecný úrad v Rabči, 

 PL: Urzędu Miejskiego w Żywcu, Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Żywcu, 

Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Żywcu, Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Żywcu, Gimnazjum Nr 1 w Żywcu 

oraz Przedszkola Nr 13 w Żywcu 



K bodu 3. neformálne pracovné workshopy partnerov projektu 

 

 

 

 

 

K bodu 4. Pracovný workshop partnerov na tému : Efektívne fungovanie fit  tried –  

úspechy a výsledky dosiahnuté v práci s mládežou – predstavenie programov  partnera ZŠ a 

MŠ Rabča 

 

PaedDr. Marcela Skočíková predstavila fungovanie fit triedy v Rabči. Deti počas realizácie 

projektu majú možnosť absolvovať športové programy buď individuálne alebo skupinové. 

Záujem o absolvovanie týchto aktivít je veľmi vysoký. Zároveň zúčastneným predstavila pr  

ogramy, ktoré realizujú :  

 

 

INDIVIDUÁLNY ŠPORTOVÝ PROGRAM 

Realizácia : Fit trieda 

Pomôcky: zariadenia vo fit triede :  

cyklotrenažér, elyptical steelflex, bežecký pás,  posilňovacia veža , Leg press, Body –Solid Multipress 

Trvanie:  60 minút 



Športový  inštruktor  metodicky aj prakticky vedie dieťa, ktoré príde cvičiť.  Vysvetlí mu ako vplýva cvičenie na 

zdravie človeka, urobí mu test na zistenie úrovne zdatnosti cvičenca, aby mohol nastaviť počet opakovaní a váhu 

zaťaženia, s ktorou bude cvičiť.  

Úvodná časť hodiny:   

všeobecné: rozcvičenie a rozohriatie tela dynamickým strečingom 

špeciálne: rozohriatie organizmu na zariadení : cyklotrenažér, elyptical steelflex, bežecký pás, zariadenie a dĺžku 

cvičenia určí inštruktor.  

Hlavná časť hodiny:  cvičenia na posilňovacích zariadeniach, každý cvičenec prejde s inštruktorom postupne 

všetky zariadenia, počet opakovaní pri cvičení je  

3-4 série po 8 – 12 opakovaní. Program sa nedá nastaviť paušálne, nakoľko každé dieťa má iné fyzické 

dispozície. Záleží na zdatnosti a fyziológii cvičenca, jeho svalovom tonuse.   

Záverečná časť hodiny: cvičenia na ukľudnenie organizmu , statický strečing 

                                               

 

SKUPINOVÝ  ŠPORTOVÝ  PROGRAM  I. 

Realizácia : telocvičňa 

Pomôcky: zariadenia v rámci fit triedy : florbalové hokejky, loptička, bránky, florbalové dresy  

Trvanie:  60 minút 

Športový  inštruktor  metodicky aj prakticky vedie deti, ktoré prídu športovať.  Urobí prieskum skupiny, či sú to 

začiatočníci a nepoznajú florbal, alebo pokročilejší a potrebujú zdokonaľovaciu hodinu. Následne nastaví 

program hodiny. 

Úvodná časť hodiny: rozcvičenie a rozohriatie tela 

Hlavná časť hodiny: pri začiatočníkoch učenie pravidiel hry a jednotlivých činností potrebných ku hre. Pri 

pokročilých hra podľa pravidiel, zdokonaľovanie 

Záverečná časť hodiny: uvoľnenie, natiahnutie svalov 

 

 

SKUPINOVÝ  ŠPORTOVÝ  PROGRAM  II. 

Realizácia : telocvičňa 

Pomôcky: zariadenia v rámci fit triedy : volejbalové lopty 

Trvanie:  60 minút 

Športový  inštruktor  metodicky aj prakticky vedie deti, ktoré prídu športovať.  Urobí prieskum skupiny, či sú to 

začiatočníci a nevedia hrať volejbal, alebo pokročilejší a potrebujú zdokonaľovaciu hodinu. Následne nastaví 

program hodiny. 

Úvodná časť hodiny: rozcvičenie a rozohriatie tela 

Hlavná časť hodiny: pri začiatočníkoch učenie pravidiel hry a jednotlivých činností potrebných ku hre. Pri 

pokročilých hra podľa pravidiel, zdokonaľovanie 

Záverečná časť hodiny: uvoľnenie, natiahnutie svalov 

 

SKUPINOVÝ  ŠPORTOVÝ  PROGRAM  III. 

Realizácia : telocvičňa 

Pomôcky: zariadenia v rámci fit triedy : basketbalové  lopty 

Trvanie:  60 minút 

Športový  inštruktor  metodicky aj prakticky vedie deti, ktoré prídu športovať.  Urobí prieskum skupiny, či sú to 

začiatočníci a nevedia hrať basketbal, alebo pokročilejší a potrebujú zdokonaľovaciu hodinu. Následne nastaví 

program hodiny. 

Úvodná časť hodiny: rozcvičenie a rozohriatie tela 

Hlavná časť hodiny: pri začiatočníkoch učenie pravidiel hry a jednotlivých činností potrebných ku hre. Pri 

pokročilých hra podľa pravidiel, zdokonaľovanie 

Záverečná časť hodiny: uvoľnenie, natiahnutie svalov 

 

SKUPINOVÝ  ŠPORTOVÝ  PROGRAM  IV. 

Realizácia : telocvičňa 

Pomôcky: zariadenia v rámci fit triedy : hádzanárske  lopty 

Trvanie:  60 minút 

Športový  inštruktor  metodicky aj prakticky vedie deti, ktoré prídu športovať.  Urobí prieskum skupiny, či sú to 

začiatočníci a nevedia hrať hádzanú, alebo pokročilejší a potrebujú zdokonaľovaciu hodinu. Následne nastaví 

program hodiny. 

Úvodná časť hodiny: rozcvičenie a rozohriatie tela 



Hlavná časť hodiny: pri začiatočníkoch učenie pravidiel hry a jednotlivých činností potrebných ku hre. Pri 

pokročilých hra podľa pravidiel, zdokonaľovanie 

Záverečná časť hodiny: uvoľnenie, natiahnutie svalov 

 

SKUPINOVÝ  ŠPORTOVÝ  PROGRAM  V. 

Realizácia : telocvičňa 

Pomôcky: zariadenia v rámci fit triedy : futbalové  lopty 

Trvanie:  60 minút 

Športový  inštruktor  metodicky aj prakticky vedie deti, ktoré prídu športovať.  Urobí prieskum skupiny, či sú to 

začiatočníci a nevedia hrať futbal, alebo pokročilejší a potrebujú zdokonaľovaciu hodinu. Následne nastaví 

program hodiny. 

Úvodná časť hodiny: rozcvičenie a rozohriatie tela 

Hlavná časť hodiny: pri začiatočníkoch učenie pravidiel hry a jednotlivých činností potrebných ku hre. Pri 

pokročilých hra podľa pravidiel, zdokonaľovanie 

Záverečná časť hodiny: uvoľnenie, natiahnutie svalov 

 

 

  
 

Cieľom fit triedy je podpora psychosomatického zdravia, podnietenie záujmu o šport, 

motivácia detí k zdravému životnému štýlu a zmysluplnému využívaniu voľného času. 

Pokračujeme v motivovaní detí, aby nesedeli doma pri počítači, ale aby chodili športovať. 

Cvičenie vo fit triede sa deťom veľmi páči, prejavujú spontánny záujem. 

Deti sa najčastejšie prihlasujú do Individuálneho športového programu, nakoľko je pre nich 

inováciou, lebo sme na škole nemali posilňovacie a aeróbne zariadenia. Do fit triedy už bolo 

zapojených 361 detí. Fit triedu využívajú aj pedagógovia, ktorí  chodia do nej pravidelne 

cvičiť. Deti aj pedagógovia sa tešia so zriadenia fit triedy a hodnotia ju veľmi pozitívne.  
 

K bodu 5. Pracovný workshop partnerov na tému : Efektívne fungovanie fit tried – 

úspechy a výsledky dosiahnuté v práci s mládežou – predstavenie programov partnera Zespol 

Szolno- Przedskolny w Źywcu  

Mgr. Stanislav Kubik predstavil fungovanie fit triedy v Źywcu. V rámci Projektu pokračujú v 

zriadenej Fit triede w Zespole Szkolno – Przedszkolným č. 2 v Żywci systematické cvičenia 

pre žiakov, ktoré trvajú od septembra. Cvičenia majú medzi našimi žiakmi neutíchajúci 

úspech a žiaci ich cvičia s veľkým zainteresovaním.  Veľký záujem o cvičenia nás 

zmobilizoval k nákupu doplnkového zariadenia, ktoré je súčasťou vybavenia Fit triedy. 

Zakúpené zariadenia ešte viac zvýšia atraktivitu cvičení a umožnia využitie metód a foriem, 

ktoré zabezpečia realizáciu cieľov. 

Realizovali sme týždenné kurzy do ktorých bolo zapojených 42 detí, čo predstavuje približne 

60% zo všetkých detí navštevujúcich ročník IV – VI.  

Účinok týchto aktivít je pozitívny nielen pre žiakov ale aj v radoch pedagogických 

pracovníkov. 



Realizáciou a zriadením tejto triedy máme možnosť poskytnúť deťom širokú škálu podnetov 

na propagáciu športu. 

 

 

K bodu 6, 7 - Športový turnaj medzi partnermi projektu a vyhlásenie výsledkov turnaja 

 

 

 

 

 

K bodu 8 - Pracovný workshop partnerov na tému : Zhodnotenie výstupných materiálov 

projektu, ich praktické využitie v praxi, odovzdanie skúsenosti odborníkov pri ich 

praktickom používaní. 

 

Výstupné materiály z projektu sú pre pedagógov veľkým prínosom nakoľko ich využívajú 

v praxi pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti. Aktivity praktizujú so žiakmi na hodinách 

telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, ale aj na triednických hodinách 

a v záujmovej mimoškolskej činnosti. Aktivity z manuálov sme ukázali všetkým pedagógom 

na škole, niektoré si mohli aj vyskúšať  prakticky, získali nové inovatívne metódy v práci .  

Informácie a skúsenosti s používaním manuálov si pedagógovia navzájom vymieňajú 

a odporúčajú aj ostatným pedagógom.  



 

K bodu 9. Záver konferencie, praktické informácie  pre partnerov k ukončeniu projektových 

aktivít. 

 

Na záver konferencie sa PhDr. Tholtová poďakovala za aktívny prístup a účasť na záverečnej 

konferencii. Projektoví partneri si vymenili praktické informácie ohľadom administrácie 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


