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11. Manažérske zhrnutie: 
 

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

informatizácie, digitalizácie a prípravy na pracovný trh 4.0. Spoločne sme na predmetné témy 

diskutovali, zdieľali naše OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: informatizácia, digitalizácia, priemysel 4.0. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. ŠKvP  

5. Záver. 

 

Témy: Priemysel 4.0, prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

 



1. Čítanie s porozumením odborných zdrojov – párové čítanie pomocou IKT. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – komunikačný semafor. 

4. ŠKvP - rozbor jednotlivých predmetov v odbore TITT 

5. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme analyzovali odbornú literatúru a informácie z týchto zdrojov sme obohacovali 

našimi pedagogickými skúsenosťami. Na záver stretnutia sme vytvorili zhrnutie: 

 

V odbornej literatúre sa často stretávame s rozlišovaním pojmov  digitization  a  digitalization , 

ktoré pri preklade do slovenčiny majú rovnaký význam – digitalizácia.   zahraničí chápu 

 digitization  ako činnosť alebo proces digitalizácie, no na druhej strane  digitalization  je chápaná v 

širšom slova zmysle a označuje podstatnejšiu zmenu ako len digitalizáciu e istujúcich procesov, 

produktov alebo pracovných postupov. Pojem  digitalization  je spojený s aplikáciou digitálnych 

technol gií vo všetkých aspektoch ľudskej spoločnosti alebo predstavuje schopnosť transformácie 

e istujúcich produktov a sluţieb do digitálnej podoby.  

 

 igitalizácia je v posledných 20-tich rokoch úzko prepojená s rozvojom informačno- komunikačných 

technol gií  IKT .  igitalizácia r znych druhov informácií spolu so správnym sp sobom aplikácie 

IKT dáva pracovníkom takmer neobmedzené moţnosti analyzovania získaných informácií.   

d sledku e plozívneho rastu vedeckých poznatkov a rýchleho vývoja IKT prechádza svetová 

ekonomika veľkými globálnymi zmenami, ktoré sú najvýznamnejšie od industriálnej revolúcie 

a ktoré pociťujeme aj v školstve. Otvárajú sa nové perspektívy, nová ekonomika, ktorá má obrovský 

potenciál pre ekonomický rast, zvyšovanie produktivity práce a zamestnanosti a otvára nové moţnosti 

pre inovatívnu pedagogiku. 

 

V rámci medzigeneračnej výmeny OPS sme si ale tieţ objasnili, ţe rozvoj digitálnych technol gií 

neprináša so sebou len pozitívne efekty. Jedným z negatív je podľa nás to, ţe ich rozvoj narušil 

fungovanie zauţívaných procesov a pravidiel v r znych odvetviach. 

 

Technologicky je Priemysel 4.0 postavený na aplikácii digitálnych technol gií  ako IoT, manaţment 

ţivotného cyklu výrobku, analýza veľkých dát   ig  ata , ukladanie informácií do cloudu, či vývoj a 

aplikácia umelej inteligencie  z angl.  rtifical Inteligence –  I , a pod.  a e ponenciálnych 

technol gií  v podobe pokročilej robotiky, 3  tlač, umelá inteligencia, senzoring, biotechnol gie, 

neurotechnol gie, nanotechnol gie, a pod. .  



 

Priemysel 4.0 je tieţ často spájaný s výrazom  inteligentný priemysel   z angl. smart industry  alebo 

s  inteligentnou továrňou   z angl. smart factory  .   prípade inteligentných továrni e istuje 

rozsiahla informačno-komunikačná infraštruktúra, ktorá monitoruje fyzické procesy, vytvára 

virtuálne k pie fyzického sveta a robí decentralizované rozhodnutia. Prostredníctvom IoT fyzické 

systémy spoločne navzájom komunikujú a spolupracujú vreálnom čase. Okrem vzájomnej interakcie 

medzi systémami komunikujú aj s ľu mi vo vnútri spoločnosti vo výrobe, so zamestnancami na 

ostatných pozíciách vrátane pozícií nevýrobného charakteru či účastníkmi hodnotového reťazca 

mimo firiem ako sú dodávatelia, odberatelia, a pod.  

 

ŠKvP - rozbor jednotlivých predmetov v odbore TITT a potreba pridať hodiny 

programovania a sieťových technol gií do obsahu vzdelávania 2. ročníka. Zároveň vhodne 

prepojiť teoretické vyučovanie z odborným výcvikom. 

 

OPS – ukáţka z analyzovaného materiálu 

 

Názov žiackeho projektu: Elektronika chráni tvoj majetok 

 

Uplatnenie projektu: 

 
- Ročník: 2., 3.,4. 
- Oblasti vzdelávania: IKT, technika 
- Medzipredmetové vzťahy: IKT, elektrotechnika 

 

Ciele projektu: 

 

- Vytvoriť komplexný vzorový materiál ohľadom zabezpečenia majetku školy / firmy/ 
organizácie/ klienta,  

- Naučiť sa vhodne používať rôzne programovacie balíky a aplikácie,  
- Naučiť sa využívať rôzne digitálne technológie,  
- Online komunikovať so svojim okolím,  
- Porozumieť systémom v širších súvislostiach, vedieť vybrať a spracovať informácie. 

 

 

Všeobecné ciele:  

- Naučiť žiakov tvorivou činnosťou podporovať technický rozvoj EZS a osvojiť si odborné 
vedomosti,  



- Pripraviť žiakov pre reálny vstup na trh práce prostredníctvom obojstranne výhodnej 
spolupráce s firmami. 

 

 

Anotácia: prvoradou úlohou projektu je snaha o zvýšenie motivácie žiakov 

k elektrotechnickému  vzdelávaniu  s podporou výučby moderných zabezpečovacích prvkov od 

výrobcu (napr. Jablotron). 

Predstaviť žiakom modulové systémy využívajúce prvky GSM, GPS, Wifi, GPRS,atď. Reagujúce 

na súčasne potreby ochrany majetku a úspor energií. 

 

Kľúčové slová: EZS, ochrana majetku 

Typ projektu:  

- Dĺžka: 8 hod,  
- Individuálny. 

 

Výstup projektu:  

Výstupom je kompletný materiál ohľadom zabezpečenia zahrňujúci: 

- Popis a návrh umiestnenia detektorov a čidiel v zadanom objekte (ComLink, Olink), 
- Výpočet ceny celého projektu,  
- Príprava návrhu pre klienta. 

 

 

Odporúčame pokračovať v predmetných aktivitách a zdieľať svoje OPS. 
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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   alej 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 k d projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu   alej 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. 

 

 

 

 

 


