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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na zvýšenie vedomostí z odborných predmetov a to pohľadom na rozvoj 

komplexne z automatizovaných činností- včítane výroby v rôznych oblastiach 

hospodárstva. Tento trend je známy pod pojmom INDUSTRIE 4.  

- Diskusia sa zaoberala možnosťami tohto nového trendu, jeho podstatou, oblastí, ktorých sa 

dotýka a v neposlednej miere aj jeho vplyvom  na školstvo- zvýšené nároky na učiteľov 

a žiakov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a elektroniky a hlavne v ovládaní riadiacich 

systémov, ktoré  sú a budú používané v blízkej budúcnosti. 

              

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií z odbornej literatúry, motivácia žiakov/ aj 

učiteľov/, vytvorenie Power Point prezentácie možností využitia priemyselnej 

automatizácie v jednotlivých oblastiach hospodárstva. 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Hľadanie informácií / v tomto prípade v oblasti rozvoja automatizácie priemyslu- či už 

výroby alebo aj nevýrobných činností/- zhodli sme sa odborných článkoch z internetu, ako 

aj z dostupnej odbornej literatúry . diskusia 

2. Práca s odbornými informáciami. 

3. Získavanie informácií o technológiách používaných v rámci rozvoja Industrie 4. 

4. Spracovanie informácií  o ovplyvnení spoločnosti komplexnou automatizáciou. 

5. Diskusia, návrhy, doporučenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčania: 

 

1. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov predloží štúdiu o ovplyvnení jeho predmetov 

automatizáciou aj s komentárom. 

 

Záver: 

2. Toto sedenie je zamerané hlavne na získanie predstavy o smerovaní sveta v tejto 

oblasti a videnie sveta v súvislostiach. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 8.12.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠtechnická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠtechnická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠtechnická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠtechnická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠtechnická Galanta 

 

 


