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Ing. Emil B l i c h a- ELBA pôsobí na  trhu 22 rokov. Patrí k najväčším 

súkromným zriaďovateľom na Slovensku. Pod značku ELBA patrí 11 

škôl  a školských zariadení, ktoré navštevuje vyše 1800 detí a žiakov. 

 

Súkromná materská škola ELBA  

Smetanova 2, 080 05 Prešov 

 

Vedenie SMŠ ELBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo účtu :  SK78 1100 0000 0026 2179 7162 

 

Stela Kačalová 
riaditeľka školy 

 

Alica Petraníková 
zástupkyňa 
riaditeľky 

 

Bc.Katarína Káňová 
vedúca EP 

Moyzesova 45 
 

Bc. Ivana Kačalová 
vedúca  EP 

Smetanova 17 
 



 
Ing. Emil Blicha – Palárikova 26, 080 05 Prešov     

zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a EVA 

 

  
 
 



Pozostáva z deviatich tried, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací 

proces detí od dvoch do šiestich rokov. Jednotlivé triedy majú svoje 

zamerania, a to : hudobno-dramatické, športové, tanečné, výtvarné           

a technické. Našou pýchou je cudzojazyčná trieda, v ktorej  prebieha 

komunikácia v anglickom jazyku. Aj napriek špecifickým zameraniam tried  

nie je výchovno- vzdelávací vplyv učiteľov jednostranný a dieťa sa môže 

rozvíjať vo všetkých oblastiach. Hlavnou metódou vzdelávania je  „učenie 

zážitkom. Našim cieľom je šťastné dieťa a spokojný rodič.  

                                                 

Krédo SMŠ – ELBA 

„Láskavý, individuálny a tvorivý prístup ku kvalitnej predprimárnej   

výchove      a vzdelávaniu detí je základom spokojnosti rodičov našich 

detí.“ 

 
Poslanie  SMŠ – ELBA 

Súkromná  materská  škola – ELBA je  škola, ktorá zabezpečuje výchovu               
a  vzdelávanie  detí  predprimárneho veku, rozvíja psychomotorickú,  

intelektuálnu,  sociálnu, morálnu a emocionálnu  oblasť  osobnosti  dieťaťa        
s  rešpektovaním  jeho  vekových  a individuálnych  osobitostí. SMŠ – ELBA 

zabezpečuje  stravovanie  v  školskej  jedálni. 
 

Vízia  SMŠ - ELBA 
Smerovanie a dominancia cudzojazyčnej – anglickej, výtvarnej,  hudobnej, 
tanečnej, technickej a športovej   prípravy  je  zdôraznením  zmysluplnosti                             

a opodstatnenosti  predprimárnej  výchovy  a  vzdelávania. 
 

Silné stránky školy 
•  individuálny  prístup  učiteľov k deťom 
•  láskavý vzťah  zamestnancov  k deťom 

•  kvalitná jazyková, športová, tanečná, výtvarná, technická a hudobno- 
dramatická príprava 

•  úzka spolupráca  s rodičmi a priateľmi  školy 
•  veľmi  dobré  materiálno - technické vybavenie 
•  sústavné  monitorovanie  spokojnosti rodičov 

 
 

 

SMŠ ELBA  
 
 



 

 je poradný a iniciatívny orgán školy 
 

Zástupcovia za zriaďovateľa:  JUDr. Viera     B l i c h o v á 
                                                     Mgr. Alexandra    B l a a s o v á  
                                                     Mgr. Zuzana     S k u r k o v á 
                                                     PaedDr. Juraj     H u g e c 
Zástupcovia za rodičov:           JUDr. Marek     G u l a 
                                                     Bc. Ľudmila   F a b i a n o v á 
                                                     Mgr. Lucia   P r i p u t e n o v á  
                                                     PhDr. Magdaléna  H u g e c o v á 
Zástupcovia za pedagogických zamestnancov: Bc. Katarína K á ň o v á 
                                                                                 Renáta P a v l i š č í k o v á 
Zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: Mária K o p č á k o v á 

 

 Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú  celosvetovú situáciu 
ovplvyvnenú pandemickou hrozbou, snažiť sa udržiavať aj naďalej 
osobný kontakt s deťmi a rodičmi a v plnej miere využívať možnosť 
brať do úvahy len odporúčania ministerstva školstva a úradu 
verejného zdravotníctva, ktoré vyslovene nezakazujú obmedzovať, 
alebo prerušovať účasť detí prezenčne na VVP.  

 Vytvárať pozitívne výchovné a vzdelávacie prostredie, ktoré svojou 
atmosférou podporuje prirodzenú túžbu po poznaní a individuálne  
sústrediť pozornosť na intelektovo nadané detí. 

 Posilňovať naďalej  individuálny prístup k deťom 
prostredníctvom individuálnych výchovných a vzdelávacích postupov 

 Intenzívnejšie včleňovať do VVP edukačné a metodické materiály   
a metodické postupy  s využívaním interaktívnych hier cez interaktívne 
tabule. Nadobúdať a obohacovať si v tomto smere zručnosti 
a vedomosti cez interaktívne vzdelávania a webináre (učitelia). 

 

Hlavné priority 
pre školský rok 2021/2022 

 
 

 
 
 
 

   

 

Rada školy 
 

 

 
 

 



Príhovor 
  
 
 

Vážení čitatelia nášho INDIKÁTORA / ukazovateľa/, 
 
máme  za sebou náročný, ale „iný“ školský  rok                                                          

2020/21.  Rok sprevádzaný opatreniami a nariadeniami                                 
ohľadom Covid 19. Hoci opatrenia  boli nutnosťou,  nás                                                             
v  práci s deťmi nezastavili. Počas tohto „ťažkého“  roka   
sme našu materskú školu  ani na jeden  deň neuzatvorili,  
ba naopak snažili  sme sa permanentne využívať každú chvíľu s deťmi, aby  sme  
ich    odpútali   od  náročnej  situácie,  ktorá   sprevádza    celý  svet.   Hoci  nám  
nariadenia „prikazovali“ neuskutočňovať   spoločné akcie s rodičmi, my sme  sa 
vynašli a každú aktivitu  uskutočnili.  
                 Ako?  Mesačné naplánované akcie  sme natáčali a vkladali ich do FB 
skupín, kde si ich rodičia spolu s deťmi mohli v pohodlí svojho domova  pozrieť. 
Veľké vystúpenie /Vitaj v kráľovstve ELBA,  Vianočné sedenia, Oslavu Dňa 
matiek/ sa nám podarilo natočiť aj pred divákmi, ktorých tvorili samotní 
kamaráti z iných tried a znova sme tieto „videjka“ vložili do skupiny                   
pre rodičov. Samozrejme nebolo to pravé „orechové“ ale nechceli sme rodičov 
ukrátiť o zážitky a deti o skúsenosť spievať, recitovať a tancovať pred kamerou 
a pomyselnou mamkou a ockom.  Tak sme rodičom a im blízkym umožnili  
spoznať svoje ratolesti aj z inej stránky ako domovskej. Rodičov to potešilo, 
deti posmelilo a nás učiteľov povzbudilo k ďalšej práci a tvorivosti. Externý 
výchovno–vzdelávací proces s deťmi  sme uskutočňovali  v našej škole                 
v prírode na Pustom Poli v každom ročnom období. Školský rok sme dôstojne 
ukončili spolu s rodičmi, a to „Rozlúčkou s predškolákmi“ v našom EL parku.      
S materskou školou  sa rozlúčilo 66 predškolákov. 
                V  Indikátore nájdete zachytené momenty z nášho  života  v  materskej 
škole, z akcií a kurzov, ktoré sme uskutočnili. Prácu pedagogických                       
a nepedagogických zamestnancov si veľmi vážime o oceňujeme. Učiteľské, 
manažérske  a pracovné uznanie dostali piati zamestnanci školy /viď.  v galérii 
ocenených/. 8 – dňový spoznávaco-relaxačný pobyt na ostrove ELBA je ďalšou 
odmenou   v podobe oddychu a spoznávania.  
Za rok 2020 najvyššie ocenenie školy EMANUEL získala  Bc. Ivana Kačalová.  
Želajme si zdravie, aby sme mohli v pohode viesť výchovno-vzdelávací proces 
s deťmi a uskutočňovať naplánované akcie.  
                                                                                                                                                                   
                                                                                     Stela Kačalová, riaditeľka školy 



Nepedagogickí zamestnanci 

 
 
 
 
 
 
 

                           
 

 

 

 
 

 

 

Danka Aronová 
ekonómka 

Mária Kozáková 
kuchárka 

Ing.Branislav Blicha 
IT špecialista 

Jana Myšíková 
1.kuchárka 

Anna Jaklovská 
kuchárka 

Katarína Palková 
kuchárka 

Iveta Poľaková 
kuchárka 

 

Eva Červeňáková 
hygienická 
asistentka 

Mária Kopčáková 
hygienická 
asistentka 

Jozef Hradil 
servisný  
technik 

Štefan Dedina 
servisný 
technik 

Bc. Peter Mihalík 
vedúci ŠJ 



       Najvyššie ocenenie Emanuel            Bc. Ivana K a č a l o v á 

Manažérske ocenenie                       Alica P e t r a n í k o v á  

Emanuel- ocenenie  
zamestnancov 2019/2020-2020/2021 



 

 

Učiteľské uznanie Mgr. Michaela Vaľková, Mgr. Mária Praščáková,              

Mgr. Valentín Mikita, Mgr. Slavomíra Drabiková 

Pracovné uznanie Katarína Palková, Mária Kopčáková  



Monte Capanne- Elba 

Zájazd na ostrov Elba v Taliansku za nadpriemerné pracovné výsledky 

Elba na Elbe- jún 
relaxačno-poznávací zájazd    

Palmanova Pisa 



Florencia 

 

Porto Azzurro- Elba 

 

Elba na Elbe-  
september 

Lacona- Elba Rio Marina- Elba 



LISOVANIE HROZNA- prezentácia 
lisovania spojená s ochutnávkou 

hroznového muštu 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

TÚLAVÉ NOŽIČKY –  
turistická vychádzka   

do vzdialenejšieho okolia 

 

LEKVÁROVO- CHLEBÍKOVÉ HODY- udržiavanie regionálnych tradícií, 
varenie slivkového lekváru, pečenie chleba vo vlastnej  pekárni 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021   

GAŠTANKO A JEHO KAMARÁTI – tvorivá dielňa pre rodičov a deti 

VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE  ŠKÔLKY ELBA- 
školská slávnosť 



ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM- 
mikulášska  nádielka 

 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

SVETLONOSI- vyrábanie tekvicových 
svetlonosov, aranžovanie 

svetlonosov 
 

BIELA LUCIA – ľud. zvyky /folklórne 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

 VIANOCE – vianočné vystúpenia detí 

PUZZLE MA BAVÍ – školské 
kolo v skladaní puzzle 

SPIEVAJ ELBÁČIK – školská 
spevácka súťaž 



KORČULE MA BAVIA - 
korčuľovanie na domácom ľade 

POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA- 
detský ples 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

TANCUJ ELBÁČIK – školská tanečná súťaž 



MAMIČKA ZEMIČKA-  
Deň Zeme-  

environmentálne hry 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

UROBME SI STRAŠIAKA- 
tvorivá dielňa, rozmiestňovanie 

strašiakov v školskej záhrade 
 

ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ .... - stavanie mája – folklórne pásmo 

 

NAŠI OCHRANCOVIA- cesta nie je ihrisko –  
stretnutie s policajtmi SR 



OUTDOOR  PARK PREŠOV – pohybový animačný 
program v lanovom centre 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

MINIOLYMPIÁDA RODIČOV A DETÍ SMŠ ELBA- viacgeneračná  
športová súťaž v atletických disciplínach /deti, rodičia, starí rodičia/ 



DEŇ DETÍ- animačný program pre 
deti na  tému SAFARI 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 



Kurzy 2020/2021 
 
  
 
 
 
 

Plavecký kurz na Delni 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lyžiarsky kurz  

Týždenný pobytový lyžiarsky kurz, ktorý SMŠ ELBA organizuje každý 

rok sa v školskom roku 2020/2021 kvôli pandémii neuskutočnil.                                                                                                          



Absolventi 2020/2021  
 



Desatoro našich  
zvláštností, alebo „Čím sme iní“     
1.Sme: Škôlka Vašich prianí“ 

Ponúkame : 

2.Láskavý, individuálny a tvorivý prístup učiteliek k deťom 

3.Kvalita vo výchove a vzdelávaní detí 

4.Triedy s jazykovým a pohybovo-umeleckým zameraním na rozvíjanie 

vlôh Vašich detí v týchto oblastiach: športovej, výtvarnej, tanečnej, 
technickej, hudobnodramatickej a ako jediná materská škola v Prešove v 
celodennej komunikácii v anglickom jazyku (Smetanova) 

5.Množstvo nadštandardných, exkluzívnych a nápaditých aktivít nielen 

pre deti ale aj pre ich rodičov a priateľov školy ELBA (viď. foto a web 
stránka: www.elbaci.sk), vydávanie vlastného INDIKÁTORA vo farebnej 
úprave 

6.Prekrásny „zelený“ exteriér a komfortne zariadený interiér školy 

(dopravné a multifunkčné ihrisko, klzisko, svahy na lyžovanie                    
a sánkovanie, BIO- záhradka). 
Komfortne zariadený interiér a exteriér školy (EP – Moyzesova) 

7.Vlastná veľká multifunkčná športová hala a tanečné sály v EL PARKU. 

Vlastná záhrada s preliezačkami, pieskoviskom a veľkým átriom, kde deti 
spolu s učiteľkami môžu vykonávať celodenné aktivity počas celého dňa 
(Moyzesova).  

8.Vlastná Škola v prírode „Chalúpka ELBA“ na Pustom Poli s celoročným 

využitím (Bambuliaci na lyžiach, jesenný a jarný výtvarný  plenér  „Veselá 
farbička“, „Letná škola Janka Hraška“) 

9.Každý deň plný vitamínov v podobe čerstvého ovocia ako súčasť 

druhej desiatej 

10.V porovnaní s mnohými súkromnými materskými školami v Prešove 

a na Slovensku nízke poplatky v podobe školného 



Súkromná škola v prírode – ELBA sa nachádza v malebnej dedinke 

Pusté Pole v okrese Stará Ľubovňa. Deti z materskej školy tu v každom 

ročnom období strávia čas s kamarátmi, spoznávajú prírodu, 

živočíchov, kreslia, hrajú sa a celý deň sú na čerstvom vzduchu. 

Škola v prírode 



 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Bc. Ivana Kačalová: Tanec má byť zábava, Tvorivosť v muzikofiletike, 

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 

príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ, Kooperácia MŠ 

s rodinou v súčasných podmienkach, Vesmír, Muzikoterapia, 

Slovensko- vlasť moja. 

 
 
 
 

 

Bc. Ivana Kačalová 
triedna učiteľka 

 

Zameranie 

Trieda je zameraná na hudobno- dramatickú činnosť, čo predstavuje 

širokú škálu pre deti zaujímavých rozprávkových aktivít. Sme vlastne 

malí herci v divadle a preto veľa spievame, tancujeme, hráme sa          

na niekoho, alebo  na niečo a samozrejme, učíme sa hrať divadelné 

predstavenia. Denne využívame jednoduché dramatické hry, ktoré 

spájajú pohyb, predstavivosť, ale hlavne podnecujú fantáziu detí. 

Dobré  vieme, že rozprávkam sa medze nekladú a čo nie je možné       

na zemi, je možné v rozprávke. V praxi využívame metódy tvorivej 

dramatiky: pantomíma, improvizácia, dramatizácia príbehu, hranie 

rolí, hra na predstavivosť. Každý týždeň si spolu s deťmi vyhotovujeme  

pomôcky, ktoré nám slúžia  na výchovno-vzdelávací proces.  

 
 
 

Mgr. Michaela Solomonová 
 učiteľka 

 

I.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s hudobno-dramatickým zameraním/ 
 
 



 

Deti: Matej Debnár, Adam Doňák, Alex Durkáč, Marek Gula, Dorota 

Hubcejová, Leonard Chomo, Daniel Chovanec, Daniela Keruľová, 

Liana Klusová, Klaudia Krišková, Šimon Kuba, Lenka Kubánková, 

Emily Levayová, Sára Malinovská, Lukáš Nagy, Teodor Novotný, 

Amália Petrášková, Matyáš Straka, Daiel Šarišský, Michal Špak. 

 

 

 



Bc. Katarína Káňová 
triedna učiteľka 

 Ukončené vzdelávania  a webináre 

Bc. Katarína Káňová: Lyžovanie v materskej škole, Muzikoterapia, 

Riadenie školy a školského zariadenia, Digitálne kompetencie I., 

Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich zamestnancov, 

INPP školský program, Cvičenie s deťmi na fitloptách, Stimulačný 

program pre predškolákov: Cez rozprávku do školy, Poďme spolu        

do rozprávky- katedra hudobnej výchovy. 

Mgr. Martina Výhonská: S muzikofiletikou k správnej výslovnosti, 

Rozvoj matematických predstáv,  Tanec ako prostriedok na zlepšenie 

sústredenia, pozornosti a napätia u detí, Rozprávka v materskej škole, 

Folklór v edukačnom procese MŠ I., Folklór v edukačnom procese MŠ 

II. - ľudová slovesnosť, Rozvoj výtvarných kompetencií. 

 

 
 
 
 

 

Mgr. Martina Výhonská 
 učiteľka 

 

Zameranie 

Pri tanci si deti rozvíjajú pohybové schopnosti, muzikálne vnímanie 

hudby a držanie tela. Tanec prináša deťom: zlepšenie ohybnosti tela, 

podporu jemnej a hrubej motoriky, zvýšenie kondície, rozvíjanie 

hudobného sluchu a rytmu a hlavne RADOSŤ. Do aktivít zahŕňame  hry 

s hudbou, spevom, tancom, rytmickým cvičením, cvičením na hudbu... 

 
 

 

I.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s tanečným zameraním/ 
 
 



 

Deti: Klára Baňas, Oliver Barjak, Alžbeta Bartošová, Emil Beňa, Nina 

Cimbová, Adam Dzadík, Marek Róbert Gryglak, Benjamín Jaselský, 

Matúš Javor, Šimon Javor, Vilma Mikulová, Lucia Mušinská, Tomáš 

Novotný, Alessia Pasternáková, Patrik Pavuk, Amélia Pavuková, 

Alina Poprendová, Liana Pribulová, Marko Revák, Zuzana Ščerbáková, 

Šarlotka Škerlíková, Simon Vagasky. 

 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Mgr. Anna Valenčinová: Montessori pedagogika ako súčasť projektu 

Mgr. Valentín Mikita: Integrácia edukačného softvéru a digitálnych 

technológií do výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole, 

Technika hrou v materskej škole 

 

 
 
 
 

 

Zameranie 

Cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu v triede s technickým 

zameraním je vytvoriť u dieťaťa pozitívny vzťah k technike, technickým 

zručnostiam a technickému mysleniu prostredníctvom hrových aktivít  

pod odborným vedením učiteľov. Snažíme sa deťom vštepiť základy 

technicko – logického myslenia, ktoré je predpokladom pre úspešný 

život. Deti majú možnosť pracovať v malej „dielničke“ s naozajstným 

pracovným náradím ako je vŕtačka, kladivo, skrutkovače a iné,             

pri príprave rôznych predmetov. „Pílime, brúsime, lepíme, skladáme, 

vŕtame, natierame, striháme, meriame...získavame zručnosti, ktoré       

v neskoršom živote využijeme či už v profesijnom živote, alebo len tak 

doma.“  Okrem toho deti spoznávajú ako fungujú veci okolo nás.  

 
 

 

Mgr. Valentín Mikita 
 učiteľ 

 

Mgr. Anna Valenčinová 
triedna učiteľka 

 

II.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s technickým zameraním/ 
 
 



 

 

Deti: Jakub Holodňák, Maxim Hudák, Emily Kačmarská, Alex Kaperák, 

Matej Kolarčik, Emma Magdošková, Matúš Michalik, Gabriel Mikulka, 

Tobias Pavlovský, Alex Pavluv, Rodan Podracký, Adam Šarocký, 

Maxim Šoltis, Štefan Šumec, Laura Tomaščiková, Leonard Valošek, 

Oliver Vokál, Rebeka Zlatohlavá.  

 

 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Mgr. Juliana Horvatová: Podporme našich najmenších v ich vývine, 

Čoskoro školákom, Ako učiť malé deti? Hrou!, Ďalekohľadom                

do vnútorného sveta dieťaťa, Pinocchio- rozprávkový príbeh                 

vo výchovno - vzdelávacom procese, Logopedická chvíľka v MŠ, 

Zachráňme Zem s Inšpirkom, Muzikoterapia, Vesmír 

 
 
 
 

 

Zameranie 

Dôležité je viesť deti k tancu a to najmä zábavnou a hravou formou. 

Pri tanci si rozvíjajú pohybové schopnosti, muzikálne vnímanie hudby     

a držanie tela. Tanec prináša deťom: zlepšenie ohybnosti tela, 

podporu jemnej a hrubej motoriky, zvýšenie kondície, primerané 

zaťaženie srdca, uvoľnenie mysle, rozvíjanie hudobného sluchu 

a rytmu a hlavne RADOSŤ. Do aktivít zahŕňame  hry s hudbou, 

spevom, tancom, rytmickým cvičením, cvičením na hudbu, ale aj 

mnoho iných. Deti sa oboznámia s množstvom tanečných žánrov, 

osvoja si pohyb v priestore, zapamätávajú si jednoduché tanečné 

choreografie, ktoré prezentujú na rôznych školských a mimoškolských 

akciách.  

 
 
 

 

Mgr. Juliana Horvatová 
triedna učiteľka 

 

Mgr. Lucia Fecková 
 učiteľka 

 

II.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s tanečným zameraním/ 
 
 



 

Deti: Peter Baran, Jakub Bodnár, Šimon Doňák, Lenka Dufalová, Juraj 

Fabian, Michal Holovač, Ella Hricová, Adam Juraško, Tomáš Kačala, 

Mateo Kolenič, Elena Labunová, Kristína Macejová, Nino Maliňák, 

Liliana Novotná, Leonard Paľa, Viktor Pribula, Oleg Gerard Ratnayake,  

William Ruščanský, Lilien Sabo, Adrián Sasák, Sabina Sopková, Adam 

Straka, Petra Šarišská. 

 

 

 



Bc. Kamila Drábová 
 učiteľka 

 Ukončené vzdelávania  a webináre 

Mgr. Slavomíra Drabiková: Muzikoterapia, Hravá matematika, 

Spôsobilosť dieťaťa materskej školy na vstup do základnej školy, 

Integrácia digitálnych technológií vo výchovno- vzdelávacom procese, 

Hravá slovenčina, Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo 

ako hudba robí dieťa šťastnejším, Tvorivá dramatika s použitím bábky 

alebo nechajme bábky prehovoriť, Environmentálne hry s Inšpirkom, 

Logopedická chvíľka v MŠ, Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky, 

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky, Využitie softvérovej 

aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom 

procese. 

 
 
 
 

 

Mgr. Slavomíra Drabiková 
triedna učiteľka 

 

Zameranie 

Denne využívame jednoduché dramatické hry, ktoré spájajú pohyb, 

predstavivosť, ale hlavne podnecujú fantáziu detí. Dobré  vieme,         

že rozprávkam sa medze nekladú a čo nie je možné na zemi, je možné 

v rozprávke. V praxi využívame metódy tvorivej dramatiky: 

pantomíma, improvizácia, dramatizácia príbehu, hranie rolí, hra           

na predstavivosť.  

 
 
 

 

II.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s hudobno-dramatickým zameraním/ 
 
 



 

Deti: Nina Čechová, Hana Dvoriaková, Emma Gajdošová, Aneta 

Hrbčeková, Miroslav Hricko, Dávid Hrubý, Michal Janko, Klára 

Kobuľská, Petra Kočišová, Chiara Mattei, Sebastián Mesík, Peter 

Mlynarič, Nikola Olejárová, Bianka Panócová, Radana Patúšová, Alex   

Pelčarský, Sebastián Petráš, Oliver Petro, Patrik Pribula, Ela 

Reváková, Bystrík  Sopko, Lujza Štieber, Šimon Tirpák,  Dan Tokarčík. 

 

 

 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Petra Mikitová: I. atestácia, Tanec má byť zábava, Interaktívna tabuľa 

a multimédiá vo vzdelávaní, Lyžovanie v materskej škole, Digitálne 

technológie v MŠ, Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom 

procese, Pracujeme v TwinSpace- evalvačné aktivity, Materská škola 

ako súčasť školskej sústavy, Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny, 

Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove, Do tanca i do skoku      

v rytme ľudových piesní, Kurz prvej pomoci, Mediálna výchova v MŠ,  

Program eTwinning – realizácia medzinárodných projektov, Didaktické 

spracovanie materiálov zverejnených na edukačnom portáli VIKI, 

Múdre hranie s Aktívnou matematikou, Jednoduché hry na rozvoj 

psychomotoriky.                       Zameranie 

 

 
 
 
 

 

Petra Mikitová 
triedna učiteľka 

 

Dieťa sa zdokonaľuje po stránke fyziologickej, motorickej, 

koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej, 

čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti     

a pohybovej výkonnosti. Deťom ponúkame širokú škálu pohybových    

a aktivít, v rôznom prostredí. Korčuľovaním na vlastnom školskom 

ľade a lyžovaním  postupne získavame vzťah k zimným športom. 
 
 

 
 

Mgr. Katarína Repčáková 
 učiteľka 

 

III.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
so športovým zameraním/ 
 
 



 

Deti: Filip Baláž, Gajana Gajdoš, Anna Garbárová, Diana Gmitrová, Leo 

Hutyra, Emma Ivanová, Soňa Kasáková, Lukáš Kudla, Filip Malinovský, 

Ondrej Marcin, Oliver Matej, Tobias Ňakat, Sofia Potocká, Benjamín 

Priputen, Zuzana Sabolová, Tamara Sasáková, Maximilián Sedlák, Alica 

Straková, Daniela Ulrichová, Soňa Zborovjanová. 

 

 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Alica Petraníková: Materská škola ako súčasť školskej sústavy, 

Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny, Nadané deti 

v materskej škole, Riadenie školy a školského zariadenia, Edukačno 

inšpiratívny maratón, Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní 
 

 
 
 
 

 

Zameranie 
Výtvarné aktivity sú súčasťou každodenného života našich detí              
a v rámci nich rozvíjame cielene výtvarnú gramotnosť. Prelínajú  sa   
aktivitami z iných vzdelávacích oblastí v priebehu celého dňa 
stráveného v materskej škole.  
Pútavými a vhodne volenými aktivitami cielene na deti pôsobíme tak, 
aby sa u nich rozvíjala kreativita, zručnosti a tvorivosť. Poskytujeme aj 
dostatok priestoru tvoriť samostatne a spontánne a tak vytvárať 
originálne „umelecké diela“, vyzdvihujúce  práve originalitu a tvorivosť 
detského tvorcu. Deti sa učia manipulovať s rôznymi kresliarskymi 
nástrojmi, experimentujú s farbami, učia sa držať nožnice, strihať, 
lepiť, dotvárať, dokresľovať tvary, a pod. Sú to malí umelci, ktorí 
dokážu UROBIŤ Z KAŽDÉHO DŇA UMELECKÉ DIELO a my ich za to 
ľúbime. 

 
 
 

 

Alica Petraníková 
triedna učiteľka 

 

Simona Krišková 
 učiteľka 

 

IV.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s výtvarným zameraním/ 
 
 



 

 

Deti: Matias Belan, Natália Bohumelová , Diana Džoganíková, Michal 

Fabian, Loriana Anna Fähndrich, Lukáš Fiamčik, Martin Firment, Oliver 

Guman, Timea Gumanová, Šimon Kloc, Sandra Kocúrová, Martin 

Macej, Gréta Marková, Adela Mervová, Ema Šimková, Martin Šuťak, 

Filip Vašků, Marko Vypušťák, Elizabeth Ždiňáková.  

 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Mgr. Júlia Hrinkaničová: Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní 

 
 
 
 

 

Veronika Čitáková 
 učiteľka 

 

Mgr. Júlia Hrinkaničová 
triedna učiteľka 

 

Zameranie 

Trieda je zameraná na hudobno- dramatickú činnosť, čo predstavuje 

širokú škálu pre deti zaujímavých rozprávkových aktivít. Sme vlastne 

malí herci v divadle a preto veľa spievame, tancujeme, hráme sa          

na niekoho, alebo  na niečo a samozrejme, učíme sa hrať divadelné 

predstavenia. Denne využívame jednoduché dramatické hry, ktoré 

spájajú pohyb, predstavivosť, ale hlavne podnecujú fantáziu detí. 

Dobré  vieme, že rozprávkam sa medze nekladú a čo nie je možné       

na zemi, je možné v rozprávke. V praxi využívame metódy tvorivej 

dramatiky: pantomíma, improvizácia, dramatizácia príbehu, hranie 

rolí, hra na predstavivosť. Každý týždeň si spolu s deťmi vyhotovujeme  

pomôcky, ktoré nám slúžia  na výchovno-vzdelávací proces. Deti sú  

radi, keď nám môžu pomôcť pri ich výrobe. Samozrejme, pri všetkých 

tých rozprávkových aktivitách nezabúdame ani na šport, pobyt vonku, 

maľovanie, alebo technickú zručnosť. Najviac zo všetkého však 

milujeme rozprávky.  

 
 
 

 

IV.PUT/pohybovo-umelecká trieda  
s hudobno-dramatickým zameraním/ 
 
 



 

Deti: Matyáš Bicák, Daniel Dubovský, Matias Dvoriščák, Jaroslav 

Jacko, Tamara Karpinská, Ninka Klimovská, Leonard Kolenič, Peter 

Kopřiva, Emma Kožúšková, Július Labun, Dominika Lechová, Tobias 

Maďak, Samuel Michalík, Ema Petrášková, Jasmína Ruščanská, 

Michaela Timková, Timea Timková, Peter Tomáš. 

 

 



Ukončené vzdelávania  a webináre 

Renáta Pavliščíková: Pomôžte deťom s poruchami učenia, 3xP             

na angličtine, Učenie cez kreatívne myslenie, Digitálne technológie        

v materskej škole, Nové perspektívy vo vyučovaní cudzích jazykov, 

Využitie netradičných pomôcok v pohybových a zdravotných 

cvičeniach, Montessori aktivity pre deti od troch rokov, Oxford Day 

2021- It is worth revising, Prvé kreslenie, Predškolák s ADHD? Žiadny 

problém! 
 

 
 
 
 

 

Zameranie 

Bilingválny výchovno-vzdelávací proces začíname od 4 rokov veku 

dieťaťa. Proces výučby AJ prebieha počas celého dňa. Deti sa 

zoznamujú s Anglickým jazykom prirodzene hravou a zábavnou 

formou v priateľskej atmosfére. V CJT kombinujeme učenie jazyka         

s rozvojom kľúčových oblastí vývinu dieťaťa. 

Po absolvovaní SMŠ v CJT majú bohatú slovnú zásobu, poznajú 

množstvo anglických riekaniek a detských piesní, dokážu komunikovať 

v anglickom jazyku a sú pripravené na úspešný vstup do ZŠ. 

 
 

Renáta Pavliščíková 
triedna učiteľka 

 

Mgr. Mária Novysedláková 
 učiteľka 

 

CJT/cudzojazyčná trieda  
s anglickým jazykom/ 
 
 



 

Deti: Adela Bartošíková, Tomáš Demčák, Noel Demko, Bruno Dunčák, 

Timeus Gula, Mila Harčaríková, Tomáš Homola, Jason Huang, Olívia 

Kačmárová, Natália Keruľová, Roman Krnáč, Katarína Kubánková, Lara 

Lapšanská, Liliana Michalovová, Lucia Mrázková, Maxim Ňakat, Šimon 

Paprčka, Sven Pulík, Olívia Rišová, Lara Sen, Ema Slimáková, Dávid 

Souček, Dorota Zlatohlavá. 

 

 

 



SZUŠ- Tanečný odbor SZUŠ- Spev 

SZUŠ- Výtvarný odbor SCVČ- Angličtina 

SZUŠ ELBA /súkromná 
základná umelecká škola ELBA/   
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                  

                           
 

 

 

 

SCVČ ELBA /súkromné 
centrum voľného času ELBA/ 



Základné školy 
pod značkou ELBA 
 
Súkromná základná škola IS-KEIS 
Košice International School (KEIS) je prvá medzinárodná anglická 
základná škola v Košiciach. Prinášame celosvetovo uznávaný 
medzinárodný program International Baccalaureate – Primary Years 
Programme  (IB PYP) určený pre deti od 3 do 12 rokov ako aj           
na ďalšom stupni našej medzinárodnej školy (tzv. Secondary),       
kde otvárame štúdium od 12 rokov veku (7. a 8. ročník)                     
od školského roku 2022/23. 
Čo nájdete v našej škole?  

 len skúsených učiteľov z anglofónneho sveta, 
 silnú podporu pre deti, ktoré sú začiatočníci v angličtine, 
 vyučovania podľa metód modernej pedagogiky. 

Ako sa prihlásiť? 
Stačí sa nám ozvať na 0907 976 444, alebo vyplniť jednoduchý 
formulár na www.keis.sk  

 
Súkromná základná škola-EES 
Súkromná základná škola je organizačnou zložkou Súkromnej 
spojenej školy European English School a nájdete nás na ulici 
Solivarskej č. 28 v Prešove. 

Škola, ktorá Vaše dieťa prirodzeným spôsobom povedie od prvého 
ročníka bilingválnym vyučovaním k zoznámeniu sa s anglickým 
jazykom. 
Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa na prvej Súkromnej 
základnej slovensko-anglickej škole v Prešove zabezpečuje najmenej 
v troch vyučovacích predmetoch. Na vybraných hodinách využívame 
metódu CLIL, čiže učenie sa jazyka aj cez nejazykové predmety. 
Tematické celky sa vyučujú v anglickom jazyku s cieľom rozšíriť          
a prehĺbiť znalosť jazyka. Učíme deti myslieť v anglickom jazyku, 
ktorý sa neskôr  stáva ich druhým jazykom po materinskom jazyku. 
 

http://www.keis.sk/


Termínovník aktivít 
na školský rok 2021/2022  

    SEPTEMBER 2021 
RODIČOVSKÉ SEDENIA – prvé stretnutie s rodičmi 
ELBA DAY - LEKVÁROVO - CHLEBÍKOVÉ  HODY- udržiavanie regionálnych 
tradícií  - varenie slivkového lekváru, pečenie chleba vo vlastnej  pekárni 
PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plaveckej škole /5 – 6r. deti/ 
TÚLAVÉ NOŽIČKY – turistická  vychádzka  do vzdialenejšieho okolia 
ÚVODNÁ PORADA   s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy 
 
OKTÓBER 2021 
DEŇ UČITEĽOV – EMANUEL- oslava dňa učiteľov, oceňovanie zaslúžilých 
pedagógov a nepedagogických zamestnancov škôl ELBA 
CHALÚPKA ELBA– „ Jesienkine farbičky “ projekt  v Súkromnej škole v prírode 
Pusté Pole -  výtvarný plenér 
GAŠTANKO A JEHO KAMARÁTI – tvorivá dielňa pre rodičov a deti 
VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE  ŠKÔLKY ELBA –   školská slávnosť 
NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU Solivarská 
 
NOVEMBER 2021 
SVETLONOSI – vyrábanie tekvicových svetlonosov, aranžovanie svetlonosov  
PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu 

DECEMBER 2021 
VIANOČNÉ SVETIELKA – podvečerné rozsvecovanie vianočnej svetelnej 
výzdoby v exteriéri SMŠ, zažíhanie lampiónov  šťastia 
ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM – mikulášska  nádielka 
BIELA LUCIA – ľud. zvyky /folklórne 
LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné posedenia s rodičmi – vystúpenia detí 
KAPUSTNICA – predvianočné posedenie pre zamestnancov školy 
 
JANUÁR 2022 
TAJOMSTVÁ UJA HORÁRA – stretnutie s pedagógmi a študentami Strednej 
lesníckej školy v PO – oboznámenie sa s náplňou práce lesníkov  a horára 
SPIEVAJ ELBÁČIK – školská spevácka súťaž 
TAK SA ŽIJE V ANGLICKU– aktivita detí cudzojazyčnej triedy 
KORČULE MA BAVIA – korčuľovanie na domácom ľade 
POLROČNÁ HODNOTIACA PORADA s pedagogickými zamestnancami 

 

 



  
    

FEBRUÁR  2022 
PUZZLE MA BAVÍ – školské kolo v skladaní puzzle 
POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA – detský ples 
ELBÁČIK NA LYŽIACH – lyžiarsky výcvik 5 – 6r. deti ( Tatranská Lomnica ) 
PLES – ples rodičov a priateľov ELBY 
ELBÁČIK NA KONCERTE – výchovný koncert pre deti v SMŠ ( IV.A, IV.B, III. CJT, II.MOY) 
PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu 
  
MAREC 2022 
ELBÁČIK V KNIŽNICI – návšteva detskej knižnice SLNIEČKO – ( IV.A, IV.B,  CJT, II.MOY) 
MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí 
DEŇ sv. PATRIKA a PLALACINKOVÝ DEŇ - v cudzojazyčnej triede 
Z ROZPÁVKY DO ROZPRÁVKY – divadelné predstavenia detí po triedach 
„ZAKLINAŇE ŠMERTKY“- lúčenie sa so zimou a vítanie jari -  folklórne pásmo, turistická 
vychádzka k rieke Sekčov 
ELBÁČIK V  DJZ –  návšteva divadelného predstavenia ( IV.A, IV.B, III. CJT, II.MOY) 
DOBRÁ ŠKOLA – školská konferencia s celoslovenskou účasťou hostí 
 
APRÍL 2022 
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO  - predajná výstava  veľkonočnej a jarnej dekorácie zhotovenej 
deťmi  a učiteľkami 
PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plaveckej škole /4 – 5 r. deti/ 
NARODENINY MAMIČKY  ZEMIČKY – Deň Zeme – environmentálne hry 
NA POTULKÁCH SO SLNIEČKOM – návšteva planetária v Prešove (5-6r. deti) 
HVIEZDY POD ŠAPITÓ – animačný program o vesmíre pre 2 – 4 r. deti 
MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ .... - stavanie mája – folklórne pásmo 
NAŠI OCHRANCOVIA – cesta nie je ihrisko - stretnutie s policajtmi SR  
  
MÁJ 2022 
ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť 
POPOLUDNIE OTVORENÝCH DVERÍ – prezentácie tried za účasti novoprijatých detí na šk. 
rok 2022/23 a ich rodičov 
MINIOLYMPIÁDA RODIČOV A DETÍ SMŠ ELBA – viacgeneračná športová súťaž                     
v atletických disciplínach / deti, rodičia, starí rodičia/ 
OUTDOOR  PARK PREŠOV – pohybový animačný program v lanovom centre 
NAŠI OCHRANCOVIA – nezbedný plamienok - stretnutie s hasičmi SR  
 
JÚN 2022 
SO SLNIEČKOM DO SVETA – MDD, výlety, exkurzie 
 EKO PARK Holá Hora  – turistická vychádzka - priame pozorovanie zvierat 
CHALÚPKA ELBA – „ Tajomstvá Mamičky Zemičky “ projekt  v      súkromnej škole                     
v prírode Pusté Pole 
PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky z edukačného procesu 
DOVIDENIA ŠKȎLKA ELBA – rozlúčka so škôlkou 
 



  
 
 
           
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  


