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Ing. Emil Blicha- 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  

Kpt. Nálepku 2, 073 01 Sobrance 

 

Vedenie SMŠ ELBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo účtu :  SK30 1100 0000 0029 4602 7510 

 

Stela Kačalová 
riaditeľka školy 

 

Mgr. Mária Praščáková 
zástupkyňa riaditeľky 

 



 
Ing. Emil Blicha – Palárikova 26, 080 05 Prešov     

zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a EVA 

 

  
 
 



 

Pozostáva zo štyroch  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 a výtvarné.          

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 výtvarnej,  hudobnej, tanečnej 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 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:  Ing. Branislav B l i c h a  
                                                     Mgr. Alexandra    B l a a s o v á  
                                                      
Zástupcovia za rodičov:           Ing. Matúš H a n k o  
                                                      
Zástupcovia za pedagogických zamestnancov:  

                                                                    Miloslava K r i š o v á   F e d o r o v á 
                                                                                  
Zástupcovia za nepedagogických zamestnancov:  
                                                      Adriana K a l v i n 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. 
Školský rok sme dôstojne ukončili spolu s rodičmi, a to „Rozlúčkou 
s predškolákmi.“   S materskou školou  sa rozlúčilo 18 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  
uznanie dostali dve zamestnankyne školy /viď.  v galérii ocenených/.  
8 – dňový spoznávaco-relaxačný pobyt na ostrove ELBA je ďalšou odmenou            
v podobe oddychu a spoznávania.  
Želajme si zdravie, aby sme mohli v pohode viesť výchovno-vzdelávací proces 
s deťmi a uskutočňovať naplánované akcie.  
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                     Stela Kačalová, riaditeľka školy 



Ing. Branislav 
Blicha 

IT špecialista 
 

Danka Aronová 
ekonómka 

 

Adriana Kalvinová 
hygienická 
asistentka 

Jozef Kalvin 
hygienický a  

servisný technik 
 

Nepedagogickí zamestnanci 

   
 

 

Mgr. Mária 
Praščáková 

zástup. riaditeľky 



 

Učiteľské uznanie od zriaďovateľa školy Ing. Emila Blichu   

a riaditeľky školy Stely Kačalovej prevzali : 

Emanuel- ocenenie 
zamestnancov 2019/2020-2020/2021 

 



Emanuel- ocenenie 
zamestnancov 2019/2020-2020/2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                    Mgr. Slavomíra Drabiková, Mgr. Valentín Mikita  



Florencia 

 

Porto Azzurro- Elba 

 

Zájazd na ostrov Elba v Taliansku za nadpriemerné pracovné výsledky 

Elba na Elbe  
 

Lacona- Elba Rio Marina- Elba 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021  

 
 

ELBA DAY – lekvárové hody – udržiavanie regionálnych tradícií, 

varenie slivkového lekváru 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

 

 

 

VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE ELBA-  školská slávnosť 

GAŠTANKO A JEHO 

KAMARÁTI- tvorivá dielňa 

pre rodičov a deti 

SVETLONOSI – vyrábanie 

tekvicových svetlonosov, 

aranžovanie 

 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEĎ SEMAFOR ŽMURKÁ- návšteva dopravného ihriska 

UROBME SI STRAŠIAKA – tvorivá dielňa, rozmiestňovanie 

strašiakov v školskej záhrade 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

                  BIELA LUCIA – ľudové zvyky/folklórne pásmo/ 

LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné  vystúpenia detí 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOČNÉ SVETIELKA – podvečerné 

rozsvecovanie vianočnej svetelnej 

výzdoby v exteriéri SMŠ 

ČERTOVANIE 

S MIKULÁŠOM – 

Mikulášska nádielka 

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL – 

udržiavanie tradícií 

POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA– 

detský ples 



Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

 
 

       TANCUJ ELBÁČIK – školská tanečná súťaž 

SPIEVAJ ELBÁČIK – školská spevácka súťaž 



Podujatia  
v školskom roku 2020/2021 
 

 
 

NARODENINY MAMIČKY ZEMIČKY  

Deň Zeme – environmentálne hry 

„ZAKLINAŇE ŠMERTKY“- lúčenie sa so zimou a vítanie jari   

MINIOLYMPIÁDÁ RODIČOV 

A DETÍ 



Podujatia  
v školskom roku 2020/2021 

 

       MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí 

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



Podujatia  
v školskom roku 2020/2021 

 

         

   

ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť 

      SO SLNIEČKOM DO SVETA - MDD 



          Pirátsky deň v ELBE 

Podujatia  
V školskom roku 2020/2021 

                  Túlavé nožičky – Vinné jazero, Zemplínska šírava 



Absolventi  
V školskom roku 2020/2021 
 
 

  



Kurzy 2020/2021 

Korčuliarsky kurz 

Lyžiarsky kurz 

Kurzy, ktoré SMŠ ELBA organizuje každý rok sa v školskom roku 

2020/2021 kvôli pandémií neuskutočnili. 



Škola v prírode 
Zemplínsku Šíravu – oblasť  Medvedia hora – hotel ANIMA navštevujú deti 

z materskej školy 2x do roka.  Využívajú ju na zážitkové učenie, spoznávanie 

prírody a blízkeho okolia.    
 
 

 



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

Zameranie 

Venujeme sa aktivitám zo všetkých vzdelávacích oblastí, našou 

špecifikáciou je tanečné zameranie. Pohyb je u detí nesmierne 

dôležitý a preto sa ho snažíme zapájať do aktivít počas celého dňa. 

Dôležité je deti viesť k tancu a to hlavne 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. Každé dieťa potrebuje cítiť pocit úspechu, 

uznania, dôležitosti. Preto to je im v našej triede dopriate, pretože 

pre nás je každé dieťa jedinečné, dôležité a výnimočné. 

          Triedna učiteľka 

   Mgr. Mária Praščáková 

                 Učiteľka 

 Mgr. Michaela Szekeresova 

 

 



Deti: Lukáš Báthory, Tadeáš Belekanič, Hana Cifráková, Juliana 

Copáková, Milan Gemba, Magdaléna Gorejová, Ema Jančová, Olívia 

Koroľová, Martin Legeza, Jakub Lendáč, Jakub Ličko, Marián 

Mikulanič, Barbora Ovadová, Oliver Pavel, Karolína Pavelová, Peter 

Pirohanič, Nina Sabová, Nina Stanková 



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

 

 

Zameranie 

Voľná pohybová aktivita prináša deťom radosť, uspokojenie a najmä 

prevádzaná na čerstvom vzduchu pôsobí priaznivo na rast a vývin 

dieťaťa, podporuje rozvoj všetkých orgánov, tkanív a otužuje ho. 

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, 

všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. 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. V triede so športovým zameraním našu pozornosť 

upriamujeme predovšetkým na rozvoj základných pohybových 

zručností detí a ponúkame im širokú škálu pohybových a športových 

aktivít. 

            Triedna učiteľka 

       Mgr. Lenka Kováčová 



 

Deti: Jakub Capik, Tomáš Hrinkanič, Ján Jenčík, Vanesa Kosťová, 

Markus Maďarčik, Matteo Mihalovič, Klára Onderová, Martin 

Petkanič, Martin Serbák, Silvia Svistáková 



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

 

 

 

 

 

                                     

Zameranie 

Výtvarné činnosti sú súčasťou každodenného života dieťaťa. Našim 

cieľom je pripravovať dieťa na vstup do základnej školy                                  

a na život v spoločnosti. Zároveň  ho chceme chrániť a rozvíjať jeho 

nadšenie,  pomáhať mu aby sa stal nezávislým. Poskytujeme mu 

príležitosti v umení, v hudbe, vo vede a  dramatickej hre. Počas 

hier  má dieťa vždy k dispozícii celý rad aktivít. Vzdelávanie                         

je postavené na princípe, že každý má umelecké schopnosti                       

a predstavivosť, hoci nie každý je „umelec“. Vychádzame                              

z prirodzeného záujmu dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich 

predstáv, kde dieťa využíva bohatosť detskej fantázie 

a obrazotvornosť, zvedavosť a záujem o skúmanie nových možností.  

     Triedna učiteľka 

Mgr. Michaela Vaľková 

 

              Učiteľka  

Mgr. Zlatica Popovičová 



Deti: Eliáš Belekanič, Matias Birovčák, Martin Copák, Patrícia 

Činčárová, Diana Dančiková, Pavol Fečík, Lea Chachaľaková, Viktória 

Jacková, Alžbeta Janusiková, Ellie Koroľová, Stella Kostičová, Natália 

Kováčová, Lara Legatová, Barbora Lešová, Timotej Maďarčik, Maxim 

Mičaník, Samuel Pavlina, Dominik Rabajda, Emma Rejta, Kristián 

Šalapka, Matias Škirda, Nina Šuchtová, František Vagaš, Laura 

Vašková 



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

 
 

 

Zameranie 

Pod pojmom hudobno – dramatická výchova rozumieme prepojenie 

prvkov hudobnej a dramatickej výchovy. Pojem hudobno – 

dramatické činnosti sa do slovenského hudobného vzdelávania 

dostali zásluhou B. Felixa,  definuje hudobno – dramatické činnosti 

nasledovne: „činnosti, v ktorých sa integrujú všetky hudobné prejavy 

so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi v intenciách etickej 

výchovy prostredníctvom tvorivej dramatiky a zážitkového učenia.“ 

Vedieme deti k tomu, aby nevedome využívali hudobnú dramatiku 

počas každodenných spontánnych aktivít. Využívame metódy, ktoré 

majú v sebe zahrnuté dramatické, pohybové, výtvarné, verbálne 

i kognitívne činnosti. Spájame prvky hudby, pohybu, dramatickú 

akciu, pocity. Naj používanou metódu je metóda hrou.  

        Triedna učiteľka                        Učiteľka 

Miloslava Krišová Fedorová       Liana Kaňuchová 



Deti: Martin Baláž, Adam Cifrák, Samuel Danko, Laura Fiľková, Hana 

Grebeňová, Silvia Haková, Juliana Hanková, Zlatica Hrehová, Sofia 

Janusiková, Kristín Jožová, Adam Krkoška, Sofia Legezová, Filip Ličko, 

Tereza Lucovičová, Hana Marcinová, Maroš Onder, Tereza Oremová, 

Samuel Perduľák, Filip Popovič, Richard Sabo, Vladimír Stanko, Ema 

Triščáková, Nikolas Tiža, Karolína Viera Vaľková 



Krúžky 2021/2022 
 

Výtvarný krúžok 
 

Tanečný krúžok 

Výtvarný krúžok 



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 pohybovo-umeleckým zameraním na rozvíjanie vlôh Vašich 

detí v týchto oblastiach: športovej, výtvarnej, tanečnej, 
hudobno- dramatickej 

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  

7.Vlastná záhrada s preliezačkami, pieskoviskom a veľkým átriom, kde 

deti spolu s učiteľkami môžu vykonávať celodenné aktivity počas celého 
dňa 

8.Každý deň plný vitamínov v podobe čerstvého ovocia ako súčasť druhej 

desiatej 

9.Vlastnú školu v prírode ,,Chalúpka ELBA,, na Pustom Poli s celoročným 

využitím. 

10.V porovnaní s mnohými súkromnými materskými školami v Košickom 

okrese a na Slovensku nízke poplatky v podobe školného 



Termínovník aktivít 
na školský rok 2021/2022 
SEPTEMBER 2021 

 ELBA DAY - LEKVÁROVÉ HODY – udržiavanie regionálnych tradícií, varenie 

slivkového lekváru 

 RODIČOVSKÉ SEDENIA – prvé stretnutie s rodičmi 

 TÚLAVÉ NOŽIČKY – turistická vychádzka do vzdialenejšieho okolia 

 ÚVODNÁ PORADA s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami 

školy 

OKTÓBER 2021 

 DEŇ UČITEĽOV – EMANUEL – oslava dňa učiteľov, oceňovanie pedagógov 

a nepedagogických zamestnancov škôl ELBA 

 ŠKOLA V PRÍRODE  

 GAŠTANKO A JEHO KAMARÁTI – tvorivá dielňa pre rodičov a deti 

 VÍTANIE ELBÁČIKOV V KRÁĽOVSTVE ELBA – školská slávnosť 

NOVEMBER 2021 

 SVETLONOSI – vyrábanie tekvicových svetlonosov, aranžovanie 

svetlonosov v záhrade 

 PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky s edukačného procesu 

DECEMBER 2021 

 VIANOČNÉ SVETIELKA – podvečerné rozsvecovanie vianočnej svetelnej 

výzdoby v exteriéry SMŠ, zažínanie lampiónov šťastia 

 ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM – Mikulášska nádielka 

 BIELA LUCIA – ľudové zvyky/folklórne pásmo 

 LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné posedenia s rodičmi – vystúpenia detí 

 KAPUSTNICA – predvianočné posedenie pre zamestnancov školy 

JANUÁR 2022 

 TAJOMSTVÁ UJA HORÁRA- prezentácia práce horárov v zime 

 SPIEVAJ ELBÁČIK – školská spevácka súťaž 

 KORČULE NÁS BAVIA – korčuľovanie na zimnom štadióne v MI 

 POLROČNÁ HODNOTIACA PORADA s pedagogickými zamestnancami 



FEBRUÁR 2022 

 PUZZLE MA BAVÍ – školské kolo v skladaní puzzle 

 POPOLUŠKINA ČRIEVIČKA – detský ples 

 PLES RODIČOV A PRIATEĽOV SMŠ ELBA  

 PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky s edukačného procesu 

MAREC 2022 

 MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí 

 VYNÁŠANIE MORENY – lúčenie sa so zimou a vítanie jari – folklórne 

pásmo, turistická vychádzka k potoku 

 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – divadelné predstavenia detí po triedach 

APRÍL 2022 

 VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO – predajná výstava veľkonočnej a jarnej dekorácie 

zhotovenej deťmi a učiteľkami 

 UROBME SI STRAŠIAKA – tvorivá dielňa 

 PLÁVANIE S NEMOM – plavecký kurz v plavárni v Michalovciach 

 MAMIČKA ZEMIČKA – Deň Zeme – environmentálne hry 

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

 NAŠI OCHRANCOVIA – cesta nie je ihrisko – stretnutie s políciou 

MÁJ 2022 

 ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť 

 ŠKOLA V PRÍRODE – tajomstvá mamičky Zemičky 

 POPOLUDNIE OTVORENÝCH DVERÍ – prezentácie tried za účastí 

novoprijatých detí na šk. rok 2022/2023 a ich rodičov 

 MINIOLYMPIÁDA RODIČOV A DETÍ SMŠ ELBA – viacgeneračná športová 

súťaž  v atletických disciplínach /detí, rodičia, starí rodičia 

 NAŠI OCHRANCOVIA – nezbedný plamienok – stretnutie s hasičmi 

JÚN 2022 

 SO SLNIEČKOM DO SVETA –  MDD, výlety, exkurzie 

 PREZENTÁCIE DETÍ – krátke ukážky s edukačného procesu 

 DOVIDENIA ŠKôLKA ELBA – rozlúčka s predškolákmi – slávnostná rozlúčka 

detí so škôlkou v MSKS 

 



 
           
 

 

 

 

 

 Škola v prírode – ELBA sa nachádza v malebnej dedinke Pusté Pole           

v okrese Stará Ľubovňa. Je vzdialená 40 km od centra mesta Prešov               

a situovaná v nadmorskej výške cca 600 m. Obec Pusté Pole patrí k malým 

obciam, kde sa počet obyvateľov pohybuje okolo 220. Našu školu v prírode 

navštevujú deti, žiaci a študenti zo škôl ELBA. Využívajú ju na zážitkové 

učenie, spoznávanie prírody a blízkeho okolia.    
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  


