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11. Manažérske zhrnutie: 

Zasadnutie klubu sa konalo prezenčne v učebni 209.  
Diskusia o smerovaní robotického krúžku.   
Kľúčové slová: 
#loxone, #robot, #hw 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

a. Ing. Andris informoval  členov klubu so stavom ďalších školení  v Loxone, predpo-

kladá sa (pokiaľ sa situácia dramaticky nezmení), že ďalšie školenie by mohlo byť 

v decembri 2021 prípadne v januári 2022.  

b. Robotický krúžok narazil na problém. Dlhé verejné obstarávanie spôsobilo, že me-

dzitým výrobca prestal vyrábať Lego mindstorm. V súčasnosti sú už stavebnice vy-

predané a preto ich potrebujeme nahradiť inými zariadeniami, na báze Arduino prí-

padne micro:bit. Je preto aj aktuálne sa zaoberať riešením, ktoré predstavil Matej 

Kusý - interaktívnu robotickú stavebnicu OTTO, prípadne iné. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

a. Ing. Andris bude sledovať situáciu v Loxone o aktualitách bude informovať na za-

sadnutiach klubu 

b. Aktualizovať zoznam HW na robotický krúžok v oblasti didaktickej techniky 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Boroš  

15. Dátum 26. 10. 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Boroš 

18. Dátum 26. 10. 2021 

19. Podpis  

 

Pozn. Zápisnicu z priebehu  kurzu vyhotovil Ing. Boroš  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa 209  

Dátum konania stretnutia: 26. 10. 2021 

Trvanie stretnutia: od 15:00 – 18:00 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Ján Boroš  SOŠE Trnava 

2. Ing. Miroslav Gonda  SOŠE Trnava 

3. Matej Kusý  SOŠE Trnava 

4. Ondrej Hesko  SOŠE Trnava 

5. Ing. Vladimír Andris  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


