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1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
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6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu: 

Pedagogický klub učiteľov odborných premetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 02.02.2022 

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

miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

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 zvýšenie vedomostí z odborných predmetov a to pohľadom na 

kľúčové trendy v sektore vývoja dopravy, pozíciu v ekonomike i priestorovej štruktúre 

jednotlivých krajín, kontinentov i na globálnej úrovni, kde hlavnou úlohou dopravy je 

preprava nákladov a osôb. 

- kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií z odbornej literatúry, motivácia žiakov, 

Globalizácia ekonomiky a rozvoj nákladnej dopravy 

- technologický pokrok v sektore dopravy 

- význam logistiky 

- Námorná doprava 

- Doprava na kolesách 

- Doprava na krídlach 

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


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

1. Hľadanie informácií / v tomto prípade v oblasti rozvoja dopravy/- zhodli sme sa odborných 

článkoch z internetu, ako aj z dostupnej odbornej literatúry 

2.  diskusia 

3. Práca s odbornými informáciami. 

4. Získavanie informácií o klimatických zmenách spôsobených dopravou, o získavaní 

a používaní obnoviteľných zdrojov energie využiteľných v doprave 

5. Spracovanie informácií  o víziách a budúcnosti v globálnej doprave. 

6. Diskusia, návrhy, doporučenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčania: 

 

1. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov predloží súbor viacerých odborných štúdií aj 

s komentárom. 

 

Záver: 

2. Toto sedenie je zamerané o doprave na Slovensku, ako aj vo svetovom merítku 

o súčasnom stave dopravy a aj úlohy dopravy v budúcnosti 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

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

Dátum konania stretnutia: 2.2.2022 

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 

 

 


