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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Druhé projektové stretnutie klubu IKT zručností sa konalo v prvom novembrovom týždni a svojím 
obsahom nadväzovalo na stretnutie prvé. Na klub boli prostredníctvom e-mailovej komunikácie 
pozvaní všetci v projekte zapojení členovia Pedagogického klubu IKT zručností. V rámci tejto 
komunikácie sme si dohodli prezenčnú formu stretnutia v budove školy. Stretnutie sa podľa plánu 
uskutočnilo v učebni LIT 1. Klubu sa zúčastnili všetci pozvaní členovia. Program klubu reagoval na 
aktuálne otázky v súvislosti s pandémiou a vo svojej nosnej časti hlbšie rozvíjal odborné témy 
z prostredia výučby IKT otvorené na prvom stretnutí v súlade s aktualizovaným programom klubu. 
So svojimi príspevkami vystúpili dvaja rečníci – Ing. Jozef Macej a Ing. Peter Vargovčík. K obom 
príspevkom sa aj tentokrát rozprúdila široká diskusia a tá pokračovala aj v rámci bodu, ktorý bol 
venovaný dištančnému vzdelávaniu.



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

Program stretnutia obsahoval tieto body: 
1. Vývojové prostredie Quartus, konfigurácia obvodov FPGA 
2. Dištančné vzdelávanie 
3. Dátové štruktúry a príkazy jazykov Java a Python – porovnanie 

Inžinier Jozef Macej vo svojom príspevku pokračoval v popise konfigurácie obvodov FPGA. Po 
obšírnom úvode do FPGA obvodov, kde členovia klubu boli oboznámení so základnými 
vlastnosťami FPGA obvodov, ich výhodami a možnosťami ich konfigurácie, vysvetlil históriu 
vzniku jazyka VHDL a jeho využitie pri konfigurovaní FPGA obvodov. Na konkrétnej ukážke bol 
spravený úvod do vývojového prostredia Quartus, v ktorom na praktickom príklade počítadla 
impulzov bol prezentovaný postup vytvárania projektu, vytvárania VHDL kódu, verifikácie návrhu a 
konfigurácie FPGA obvodu. 
Téme porovnania dátových štruktúr a príkazov jazyka Python s jazykom Java vystúpil Ing. Peter 
Vargovčík. Na konkrétnych jednoduchých príkladoch prezentoval silné a slabé stránky oboch 
jazykov. Členovia klubu ocenili možnosť zoznámiť sa s technológiou vytvárania Java aplikácií 
a aplikácií v jazyku Python. 
Pretože sa klubu zúčastňujú aj kolegovia odborníci na sieťové technológie, serverové technológie, 
tvorbu mobilných aplikácií a embedované systémy, dohodli sme sa v rámci plodnej diskusie, že 
postupne do programu klubu zaradíme témy z každej z týchto oblastí, aby sme sa všetci navzájom 
obohatili o svoje skúsenosti. 

Svoje príspevky pre budúce kluby ponúkli Ing. Mária Hedvigová pre oblasť mobilných aplikácií, 
Ing. Tibor Roland pre oblasť serverových aplikácií a Ing. Martin Ambrozy + Ing. Ondrej Kontura 
pre oblasť embedovaných systémov. Zároveň sme v rámci klubu dohodli, že sa budeme usilovať 
o prezenčnú formu klubov, kým to situácia s pandémiou dovolí, aby sme mali reálnu možnosť vidieť 
v akcii a skúsiť na vlastnej koži techniku, či softvér, ktoré sú predmetom príspevkov. 
V diskusii aktívne vystúpili všetci členovia klubu so svojimi skúsenosťami, problémami aj 
odporúčaniami. 
 

13. Závery a odporúčania: 

Pre najbližšie stretnutie klubu pripravia dnešní rečníci pokračovanie témy Konfigurácia hradlových 
polí v prostredí Quartus. Novou témou na najbližšom stretnutí klubu bude Konfigurácia 
a synchronizácia vlastných dát prostredníctvom externého dátového úložiska.

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Jozef Macej

15. Dátum 6.11.2020

16. Podpis

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Peter Vargovčík

18. Dátum 9.11.2020

19. Podpis



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnuJa:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 
učebňa LIT1 

Dátum konania stretnuJa: 05.11.2020 

Trvanie stretnuJa: od  16:00 hod do 19:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

Špeci f ický  c ieľ : 1 .2.1  Zvýš i ť  kval i tu  odborného vzdelávania  
apr ípravyref lektujúc  potreby trhu práce

Pr i j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  P lzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre potreby trhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického k lubu: Ped. klub "IKT zručnose"

č. Meno a priezvisko Podpis InšJtúcia

1. Anna Dlugošová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

2. Mária Hedvigová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

3. Ondrej Kontura Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

4. Jozef Macej Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov



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

5. Gabriela Mitrová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

6. Tibor Roland Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

7. Mária Šandrejová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

8. Peter Vargovčík Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

9. MarJn Vujčik Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

10. MarJn Ambrozy Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

č. Meno a priezvisko Podpis InšJtúcia

1. MarJn Broda Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov



Fotky z pedagogického klubu 
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