
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub s výstupom 

Ekonomické myslenie a podnikateľské vedomosti  

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08. 03. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online, Zoom 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Ľudmila Ševčíková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-

stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1, 

www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová : Cenkros, žiacka licencia, figúry, rozpočet, cenníky, materiály online, RUSO?AREA, BIM,   

Krátka anotácia: Stretnutie  pedagogického klubu bolo zamerané na  prezentáciu programu Cenkros . Boli 

prezentované základné funkcie programu ktoré musia žiaci ovládať aj novinky od firmy Kros ktoré sú v ponuke 

aj v školskej licencii . Cieľom bolo aby vyučujúci ktorí nevyučujú rozpočty mali prehľad o možnostiach 

programu, poznali náročnosť a možnosti programu. Ide o využitie medzipredmetových vzťahov s cieľom 

prepojiť obsah a náročnosť zadaní aby boli kompatibilné  a využiteľné na viacerých predmetoch. Novinky 

používané v praxi hlavne presun do online priestoru  sú inšpiráciou pre inováciu učebných osnov.    

 

 

 

 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Ing Ševčíková odprezentovala program Cenkros a prácu s programom v nasledujúcich 

oblastiach:  

2. Práca s programom Cenkros – základné ovládanie a funkcie, vybavenie programu, obsah, 

podklady pre tvorbu cien , nápovedy, legislatíva 

3. Práca s figúrami vo výkaze výmer- význam výpočtov, výpočet množstiev, praktické 

zvládnutie výpočtov , zoznam figúr, práca so vzorcami, tvorba vzorcov,  

4. Tvorba slepého rozpočtu,- spôsob tvorby, možnosť využitia a význam pri verejnom 

obstarávaní,  

5.  Evidencia výkonov čerpania-  súpis vykonaných prác, fakturácia, podklady, tlačové 

zostavy,   

6. Priebeh výstavby- efektívna komunikácia s investormi a účastníkmi výstavby   

7. Aktualizácia rozpočtu- rýchly spôsob získania informácií o položkách rozpočtu a ich úprava 

8. Využitie materiálov online- práca s cenníkmi výrobcov, špecifikácia,  

9. RUSO- obsah ukazovateľov, história ich tvorby, využitie v praxi, spoľahlivosť, aktuálnosť,  

10. AREA-možnosti prepojenia projektovej dokumentácie  a programu, odčítanie z výkresovej 

dokumentácie a výpočet množstiev . 

        Vyučujúci pracovali s programom s jednoduchým zadaním a riešili sa čiastkové úlohy.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.Závery a odporúčania: 
Prísnom bolo ozrejmenie novej terminológie zo stavebnej ekonomiky, získanie prehľadu o tom ktoré 

vedomosti, zručnosti z predmetov účtovníctvo a pozemné staviteľstvo resp. stavebné materiály 

a prax, sú využiteľné v predmete RSB.  Programové vybavenie je niekoľkokrát za kalendárny rok 

aktualizované a vývoj sa posúva do online priestoru. Z časového hľadiska nie je možno využiť všetky 

funkcie programu  a z toho dôvodu je vhodné vypracovať  postupy vo forme prezentácie pre žiakov.  

Zhrnutie: Vypracovanie  prezentácie k ovládanie programu. 

 

 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
13. Dátum 18.3.2021 
14. Podpis  
15. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
16. Dátum 18.3.2021 
17. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 

 

 

 

 

 

 



 

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 klubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom  

Ekonomické myslen ie a  podnikateľské vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online, Zoom  

Dátum konania stretnutia: 08. 03. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30. hod  

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 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


