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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a medzigeneračná výmena skúseností z oblasti 

informatizácie, digitalizácie a trendov v oblasti IKT. Spoločne sme diskutovali o predmetných 

pojmoch a zdieľali sme naše skúsenosti s prípravou ţiakov na trh práce 4.0. Na záver stretnutia sme 

tvorili pedagogické odporúčanie.   

 

Kľúčové slová: digitalizácia, priemysel 4.0, trendy v IKT. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi – opisný výskum 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0, Prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

 



1. Tvorba opisného výskumu –  prezentácia. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – skladankové učenie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Stretnutie prebiehalo podľa plánu, v úvodnej časti sme si spoločne prezreli prezentáciu, pracovali nad 

pojmovou mapou a zdieľali nápady z inovácií v oblasti 4.0. 

V rámci stretnutia sme vytvorili nasledovné zhrnutie našich skúseností a vedomostí: 

Moţnosti uplatnenia Industry 4.0 pri príprave ţiakov na ţivot a prax 

V prvom rade môţu  ţiaci prostredníctvom informatizácii získať viac informácií a lepšie ich 

vyuţívať.  

S moţnosťami vyuţitia výrobných údajov sa vynára mnoţstvo otázok. Manaţéri a zamestnávatelia sa 

oprávnene pýtajú na to, ako začať. Ktoré údaje by boli veľmi prospešné? Ktoré výmenné dátové 

úniky spôsobujú najväčšie problémy ? Ktoré technológie by priniesli najväčšiu návratnosť investícií 

pre spoločnosti, vzhľadom na ich jedinečnosť? 

 

Priemysel 4.0 ponúka nové nástroje pre inteligentné riadenie výrobných procesov, logistiku, riadenie 

spotreby energie, ukladanie viac informácií v produktoch a paletách (takzvané inteligentné miesta), a 

optimalizačné prínosy v reálnom čase. Ako sme sa dočítali v odbornej literatúre, Švajčiarsky gigant 

ABB pouţil optimalizáciu v austrálskej cementárenskej peci. Počítačový systém pracuje na princípe 

riadenia ako “ideálny” prevádzkovateľ, optimalizuje proces pomocou merania a úpravy materiálu 

prichádzajúceho do pece v reálnom čase, v kombinácii s riadením prietoku paliva a polohou vetracej 

klapky. Spoločnosť zistila, ţe novými nástrojmi zvýšila produktivitu pece aţ o 5 percent. 

 

Industry 4.0 by mali vziať do úvahy predovšetkým firemní stratégovia, pretoţe je potrebné uvaţovať 

o ďalšom smerovaní, o inom spôsobe ako zachytiť potenciál. Tradičný obchodný model sa mení, a 

objavujú sa úplne nové podnikateľské modely. Zodpovední musia rýchlo rozpoznať príleţitosť, a 

reagovať na nové konkurenčné výzvy. 84 percent výrobných dodávateľov tieţ očakáva nových 

konkurentov na trhu. 

Uviedli sme si príklady nových podnikateľských modelov, ktorých prvky je moţné implementovať 

do edukácie:  

 “Platformy”, v ktorých produkty, sluţby a informácie sa môţu vymieňať prostredníctvom 

preddefinovaných tokov. Myslí sa tým, ţe open-source softvér sa aplikuje do výrobného 

kontextu. Napríklad spoločnosť môţe poskytnúť technológiu pre pripojenie viacerých 

účastníkov, a koordinovať ich spoluprácu. Napríklad SLM Solutions, výrobca 3-D tlačiarní a 

spoločnosť Atos, poskytujúca IT sluţby, vytvorili pilotný projekt s cieľom vytvoriť takýto 



trh. Zákazníci môţu zasielať svoje objednávky na virtuálnu kanceláriu beţiacu na platforme 

prevádzkovanej spoločnosťou Atos. Objednávky sú potom pridelené do decentralizovanej 

siete SLM vo výrobných závodoch, a následne vyrábané a dodávané k zákazníkovi. 

 Plať-za-pouţitie – napríklad výrobné stroje sa nenakupujú, ale sa najímajú ako sluţba, a tým 

sa investičné výdavky menia na prevádzkové náklady výrobcov. Rolls-Royce zaviedol tento 

prístup vo svojej činnosti s prúdovými motormi, nepredáva ich, ale prenajíma; ostatní 

výrobcovia ho nasledovali. V softvérovej oblasti sa tento predaj stáva pomaly štandardom. 

Odporúčame pokračovať v analýze k uvedenej téme. 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému 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, nepouţíva 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 totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totoţný 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  Manaţérske 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 výstiţne 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. 

 

 

 

 

 


