
 

 

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 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu: 

Pedagogický klub učiteľov odborných premetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 11.05.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - 
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9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Ladislav Kostoláni 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

-Sedenie zamerané na úpravu RUP-odbor strojárstvo-podnikanie služby 

-Doporučujeme doplniť  RUP o kapitoly, vzťach človeka k životnému prostredie 

-Zvýšenei nákladov pri zavedení projektoch 

-Kontrola výstupov zavedenia ako aj odpadové hospodárstvo pri realizácii 

 

Sedenie zamerané na umelú inteligenciu  

Využitie umelej inteligencie v automobilovom priemysle 

Využitie umelej inteligencie vo výrobe 

Využitie umelej inteligencie vo výrobných procesoch 

Využitie umelej inteligencie v údržbe 

 

Diskusia na aktuálnu tému 

 

kľúčové slová: 

- životné prostredie a zavedenie do RUP 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Zavedenie a úprava do RUP vzťah človeka k prírode 

2. Využitie doterajších poznatkov životného prostredia 

3. Náklady pri realizácii projektu 

4. Odpadové hospodárstvo pri realizácii 

 

 

13. Závery a odporúčania 

Odporúčania: 

Zapracovať náš program do učebného plánu školy 

Záver: 

      Reagovali sme na spoločenské podmienky doby v oblasti životného prostredia 
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16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ladislav Kostoláni 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pr ior i tná os :  Vzdelávan ie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce 

Pr i j ímateľ :  Trnavský  samosprávny  k raj  

Názov projektu:  Prepojen ie s tredoškolského vzde lávan ia s  praxou v  
Trnavskom samosprávnom kra j i  2  
 

Kód ITMS projektu:  312011AGY5  

Názov pedagog ického k lubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu: Pedagogický klub učiteľov 

odborných premetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 11.05.2022 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠtechnická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠtechnická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠtechnická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠtechnická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠtechnická Galanta 

 



 

 


