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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a medzigeneračná výmena skúseností na tému údajov, 

informácií, digitalizácie a priemyslu 4.0.  Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali naše 

skúsenosti s kolegami a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické zhrnutie. 

 

Kľúčové slová: Práca 4.0, digitalizácia, priemysel 4.0, informačná spoločnosť. 

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

 

Hlavné body: 

1. Prezentácia. 

2. Diskusia. 

3. Medzigeneračná výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: priemysel 4.0, prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

 

1. Interaktívna prezentácia od koordinátora klubu. 



2. Diskusný kruh, 

3. Medzigeneračná výmena OPS metódou lodná porada. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme diskutovali a zdieľali naše skúsenosti s prípravou žiakov na trh práce Industry 

4.0. Medzigeneračná výmena názorov a práca s odbornými zdrojmi nám pomohla získať nasledovné 

vedomosti a syntetizovať ich s našimi víziami a nápadmi: 

 

Základné prvky Industry 4.0 

Industry 4.0 je postavené na dvoch hlavných pilieroch: 

• digitalizácii – výrobkov, procesov, zariadení, služieb… 

• aplikácii exponenciálnych technológií 

 

Digitalizácia smeruje k tzv. Smart Factory – „chytrej továrni“. 

Svet Industry 4.0 je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty 

dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Všetko speje k totálnemu zosieťovaniu. 

Dôvodom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytiteľných informácií na podstatne 

rýchlejšie a správnejšie rozhodovanie. Tesné prepojenie produktov, zariadení, ľudí zvyšuje 

efektívnosť výrobných strojov a zariadení, znižuje náklady a šetrí zdroje. Inteligentné sledovanie a 

transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo 

reagovať na zmeny na trhoch. 

Podniky smerujú k tzv. Inteligentnej (Smart) továrni. 

 

Analýzou odborných zdrojov sme  si overili, že inteligentná továreň je postavená na technológiách: 

• CPS – Kyberneticko fyzikálne systémy 

• Internet of Things 

• Internet of Services 

• Big Data 

• Cloud Computing 

• Product Lifecycle Management Systems 

• Digital Manufacturing 

• Digital Twin 

Inteligentná továreň pracuje v Inteligentnom prostredí (Smart Grids, Smart Mobility, Smart Logistics, 

Smart Buildings…) 

Výsledkom Inteligentného podniku je inteligentný výrobok, ktorý nie je predražený, a zodpovedá 



individuálnym potrebám zákazníka. Pre výrobcu je pritom výhodný: 

 

Základné rysy Industry 4.0 

1. Vertikálne prepojenie inteligentných výrobných systémov, ako sú inteligentné továrne a 

inteligentné výrobky, a prepojenie napríklad inteligentnej logistiky, výroby a marketingu a 

inteligentných služieb so silnou orientáciou na potreby, individuálne a konkrétne možnosti 

zákazníka 

2. Horizontálna integrácia prostredníctvom novej generácie globálnych sietí vytvárajúcich 

pridanú hodnotu, vrátane integrácie obchodných partnerov a zákazníkov, nové modely 

podnikania, a spolupráca naprieč krajinami a kontinentmi 

3. Aplikácia techniky v priebehu celého hodnotového reťazca, a to nielen vo výrobnom procese, 

ale aj u hotového výrobku – to znamená, že v celom životnom cykle výrobku 

4. Zrýchlenie cez exponenciálne technológie, ktoré, aj keď nemusia byť skutočne nové, z 

hľadiska ich histórie vývoja, ale až teraz sa stanú schopné masového uplatnenia na trhu, 

pretože ich cena rapídne klesne (napr. rôzne senzory), a ich výkon rastie masívne 

 

Ako sa Industry 4.0 stáva viac zakorenené v každom priemysle, bude to v konečnom dôsledku viesť 

k ťahovej ekonomike, postavenej na  prieskume dopytu v reálnom čase, a vysoko automatizovanej a  

flexibilnej výrobe. Tento vývoj bude volať po všade prítomnom využití automatizácie, robotizácie a 

inteligentných strojoch ako doplnku ľudskej práce. V dôsledku toho sa podstata zapojenia pracovnej 

sily dramaticky zmení, spolu s novými formami zručností bude musieť uspieť v oveľa viac 

automatizovanej ekonomike. 

Uvedenou témou sa budeme ďalej zaoberať  v predmetových komisiách. 
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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. 

 

 

 


