
 

 

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 písomným výstupom – 
Prírodovedné a matematické zákonitosti 
v statike stavebných konštrukcií. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 06. 04. 2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu On line stretnutie –aplikácia ZOOM 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing.  Ján Godály 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-
stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1 
www.trnava-vuc.sk 
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11. Manažérske zhrnutie: 
Kľúčové slová: 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky PČOZ, teoretická časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky TČOZ. Koordinácia obsahu tém  z pohľadu odborných predmetov statického zamerania. 

Zosúladenie obsahu v rámci medzipredmetových vzťahov. Komplexnosť tém. 

 

 

Stručná anotácia: 

Klub učiteľov sa venoval koordinovaniu a zosúladeniu obsahu jednotlivých tém z pohľadu 

komplexnosti, so zaradením častí z odborných predmetov statického zamerania. Stanovili sa 

čiastkové témy zaradené do jednotlivých tém PČOZ a TČOZ. 

  

 

 

 

 

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

 

Prerokovanie a koordinácia čiastkových tém z predmetov statického zamerania a ich 

zaradenie do tém PČOZ a TČOZ.  Úlohy z nasledovných predmetov zaraďované do 

jednotlivých tém.  

Stavebná mechanika pre 2. a 3. ročník štud. odboru 3650 6 staviteľstvo  

Stavebné konštrukcie pre 3. a 4. ročník štud.  odboru 3650 6 staviteľstvo 

Stavebné konštrukcie pre 3. ročník štud. odboru 3917 06 TIS v stavebníctve 

Drevené a kovové konštrukcie pre 4. ročník štud. odboru 3650 6 staviteľstvo 

 

     Pre TČOZ v študijnom odbore TIS v stavebníctve sú zaradené do jednotlivých tém 

nasledujúce čiastkové témy z predmetu stavebné konštrukcie. 

Zložky betónu. 

Vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu. 

Výroba, spracovanie a použitie betónu. 

Zaťaženie stavebných konštrukcií. 

Konštrukčné riešenie vystužovania železobetónových konštrukcií. 

     Pre PČOZ nie sú zaradené čiastkové témy. 

 

     Pre TČOZ v študijnom odbore staviteľstvo sú zaradené do jednotlivých tém nasledujúce 

čiastkové témy z predmetov stavebné konštrukcie, stavebná mechanika a drevené a kovové 

konštrukcie. 

Druhy, vlastnosti, technológia a označovanie betónu. 

Skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu. 

Návrh a vystužovanie železobetónových  prvkov / trám, doska,stĺp /. 

Druhy zaťaženia a výpočet zaťaženia. 

Spôsoby namáhania stavebných konštrukcií a ich návrh. 

Riešenie vnútorných síl na staticky určitých konštrukciách. 

Riešenie osových síl v prútových sústavách. 



Konštrukčné systémy krovov a spoje drevených konštrukcií. 

Konštrukčné riešenie halových stavieb. 

     Pre PČOZ sú zaradené do jednotlivých tém nasledujúce čiastkové témy zo skôr 

menovaných predmetov. 

Návrh  výstuže a výkres výstuže železobetónovej dosky nosnej v oboch smeroch. 

Návrh výstuže a výkres výstuže železobetónového trámu. 

Výpočet zaťaženia a návrh základovej pätky. 

Konštrukčné riešenie krovu. 

Návrh skladby stropnej konštrukcie a výpočet zaťaženia.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Vytvorenie komplexných tém  pre praktickú aj teoretickú časť maturitnej skúšky z odborných 

predmetov. Zohľadňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakov nadobudnuté 

v odbornom vzdelávaní a komplexný pohľad na riešenie úloh. 

. 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Godály 
15. Dátum 06. 04.  2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Godály 
18. Dátum 06. 04. 2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Print screen zo zasadnutia klubu 

Pozvánka na zasadnutie klubu 

Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 



 

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 –  Prí rodovedné 

a matemat ické zákon itost i  v  stat ike stavebných 

konštrukc i í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online stretnutie 

Dátum konania stretnutia:  06. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 08:00 hod do 11:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Margita Bobáková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. J. TT 

3. Ing. Ján Godály  SPŠS D. S. J. TT 

4. Ing. Emil Mikuš  SPŠS D. S. J. TT 

 

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

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 


