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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová : efekitívnosť vyučovanie, súťaž Mladý rozpočtár, Certifikát Cenkros, zručnosti, 

kompetencie , tematický plán,obsah učiva, inovácia ,projektová dokumentácia, technicko -

ekonomické ukazovatele, projektová dokumentácia  

Krátka anotácia: Stretnutie  pedagogického klubu bolo zamerané na  diskusiu ohľadne pedagogickej 

skúsenosti pri vyučovaní programu Cenkros. Cieľom bolo aby vyučujúci ktorí vyučujú rozpočty, 

efektívne využívali nové možnosti programu, efektívne naučili žiakov pracovať s programom, 

vzbudili v žiakoch záujem o samostatné vzdelávanie sa nad rámec učiva prebratého v škole,  aby žiaci 

vyvíjali vlastnú iniciatívu pri riešení problémov rozpočtovníctva  a využívali vedomosti z predmetu 

Konštrukčné cvičenie  v programe  Archicad, Autocad t.j. prepojenie výkresovej dokumentácie 

s programom rozpočtov. Úlohou je aktivizovať žiakov aj prostredníctvom prípadnej súťaže 

v rozpočtovníctve a získaním  Certifikátu od firmy Cenkros  za zvládnutie programu.    

 

 

 

 

 

12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Ing  Fančovičová informovala  o súťaži Mladý  rozpočtár  

Túto súťaž organizovala firma Kros.s.r.o. pre študentov stredných škôl stavebného 

zamerania. Súťaž bola určená pre študentov všetkých ročníkov . Pre účasť v súťaži je 

potrebné ovládať všetky základné funkcie programu , náročnosť a obsah stanovuje firma. 

Tento školský rok firma súťaž neorganizuje ani neposlala žiadne podklady takže ani 

príprava žiakov v online prostredí  nebola adekvátna iným školským rokom. 

2. Ing. Ševčíková  informovala o možnostiach získať Certifikát za prácu s programom  Cenkros: 

Študentský certifikát  získajú  iba tí študenti, ktorí sú skutočne najšikovnejší a preukážu 

zručnosti v oblasti tvorby stavebných rozpočtov, pri práci s programom CENKROS 4 a 

používaní  online riešení. Certifikát má  hodnotu aj na trhu práce. V tomto šk. roku  2020/2021 

je určený študentom bezplatne online alebo formou testu.  

3. Ocenenie Cenkros 4 môžu získať študenti končiaceho ročníka za vypracovanie záverečnej práce 

aj s pomocou Cenkros. 

4. Vyučujúci zhodnotili priebeh tohtoročného vzdelávania hlavne online , rozsah, podrobnosť 

a hlavne úrovne práce študentov, ich získané zručnosti.  

5. V rámci zefektívnenia vyučovacieho procesu a získania časového priestoru pre samostatnú 

prácu žiakov sa vypracujú materiály vo forme výstupu z klubu: 

Ovládanei Cenkros4, Práca s pohľadmi v programe, Orientácia v cenníkoch, Materiály 

online, a iné. 

         

 

 

https://www.kros.sk/krosbuild/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Závery a odporúčania: 
Bolo skonštatované že v tomto školskom roku študenti nemajú  záujem o účasť v súťažiach resp. boli 

zrušené  a vzhľadom k zrušeniu maturitných skúšok nemôžu získať Certifikát Cenkros 4 a nemôžu 

preukázať získané  vedomosti.  V tematickom  pláne predmetu RSB a EKO  sa musí do budúcnosti 

zrýchliť úvodná časť práce s programom a viac času venovať samostatnej práci žiakov s vlastným 

projektom a aplikácii na vlastný projekt a zakomponovať noviny z online priestoru. Zhrnutie: 

Vypracovanie  prezentácie k ovládaniu programu. 

 

 

  

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
2. Dátum 18.4.2021 
3. Podpis  
4. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
5. Dátum 18.4.2021 

Podpis  

 



Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného  vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom  

Ekonomické myslen ie a  podnikateľské  vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:   Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, 

Lomonosovova č.7 ,917 08 Trnava, miestnosť  č. 110 

Dátum konania stretnutia: 12. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30. hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ing. Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

 

 


