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11. Manažérske zhrnutie: 

Klub sa venoval stavu príprav jednotlivých projektov.  

• Kľúčové slová:  #robot, #loxone 
 
 
  
 

 

          

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sose-trnava.edupage.org/


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

a. V prípade robotického krúžku sa pripravuje zoznam účastníkov a plán práce kurzu. Kým 

nebude ukončené verejné obstarávanie a nákup technického materiálu na krúžok, bude sa 

krúžok venovať programovaniu riadiacich systémov na báze Arduina a micro:bit v prostredí 

simulačnej stránky TINKERCAD. Bude zameraný hlavne na žiakov triedy II.G, ktorí už 

isté skúsenosti so simulačným prostredím majú vďaka OVY a hodinám PEJ. Doplnení budú 

o žiakov z iných tried 

b. V prípade technického vybavenia robotického krúžku, žiaľ nastali problémy kvôli zdĺha-

vému verejnému obstarávaniu. Vznikol informačný šum medzi školou a VUCTT a dlhšie 

trvalo prispôsobiť špecifikácie zariadení, medzitým niektoré položky sa stal nedostupnými 

a bolo ich treba prehodnotiť, vybrať nové zariadenia a znovu ich špecifikovať aj keď sa pre-

dávajú ako stavebnica jediným dodávateľom na trhu SR.  

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

a. Vytvoriť skupinu žiakov, ktorí sa stanú stálymi členmi robotického krúžku 

b. Doriešiť špecifikácie zariadení, ktoré pôjdu do verejného obstarávania 

 

 

 

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

15. Dátum 12. 01. 2022 

16. Podpis  

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

18. Dátum 12. 01. 2022 

19. Podpis  

 

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

 

Miesto konania stretnutia: 209  

Dátum konania stretnutia: 11. 01. 2022 

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 

    

    

    

 

 


