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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Tretie projektové stretnutie klubu IKT zručností sa konalo po sviatočnom dni 18. novembra a svojím 
obsahom nadväzovalo na predošlé stretnutia. 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 opäť 
rozvínul odborné témy z prostredia výučby IKT rozpracované na predošlých stretnutiach. So svojimi 
príspevkami vystúpili dvaja rečníci – Ing. Jozef Macej a Ing. Tibor Roland. Pán Macej pokračoval 
v téme konfigurácie obvodov FPGA. Pán Roland vystúpil s témou konfigurácie a synchronizácie 
externého dátového úložiska. Aj tentokrát sa k príspevkom rozprúdila široká diskusia a tá 
pokračovala aj v rámci stále aktuálnej témy skúseností a problémov s dištančným vzdelávaním.

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

Program stretnutia obsahoval tieto body: 
1. Vývoj produktu a simulácie prostredníctvom prostredia Quartus 
2. Python – príklad zo súťaže Zenit v programovaní 
3. Externé úložisko - Synchronizácia dát  
4. Dištančné vzdelávanie 

Ing Jozef Macej vo svojom príspevku pripomenul doposiaľ prezentované vedomosti a zručnosti 
užitočné pre vývoj konfigurovateľných hradlových polí. Následne sa zameral na ukážku simulácie 
funkčnosti prostredníctvom zabudovaných simulačných nástrojov softvérového produktu Quartus. 
Simuláciu sme si vyskúšali na príklade počítadla impulzov z predošlého klubového stretnutia. 
Prešli sme si podrobnejšie jednotlivé časti konfiguračného VHDL kódu a pripomenuli celý proces 
konfigurácie obvodu. 
V ďalšej časti klubu so svojím príspevkom vystúpil Ing. Tibor Roland, odborník na serverové 
technológie. Téma, ktorú si pre nás pripravil, sa venovala externému dátovému úložisku a jeho 
využitiu v učiteľskej praxi. Ukázali sme si, ako organizovať svoje dáta, ako ich zdieľať 
a synchronizovať medzi jednotlivými osobnými zariadeniami. 

V bohatej diskusii k jednotlivým príspevkom sa vystriedali všetci zúčastnení. Zdieľali sme zároveň 
svoje skúsenosti z e-learningu venovaného programovaniu PC hier a diskutovali o možnosti 
zaradenia do študijného programu odboru IST. Svoj príspevok pre ďalší klub ohlásila kolegyňa Ing. 
Mária Hedvigová a požiadala nás o sledovanie pošty, kam nám pošle dokument o inštalácii 
vývojových nástrojov pre mobilné aplikácie tak, aby sme si svoju prvú jednoduchú aplikáciu mohli 
urobiť všetci. Zároveň sme v rámci klubu dohodli, že sa aj na budúcom klube stretneme prezenčne, 
ak tomu medzitým situácia s pandémiou nezabráni. 



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 

Pre najbližšie stretnutie klubu bude potrebné nainštalovať vývojové nástroje pre programovanie 
mobilných aplikácií. Svoje príspevky budú mať Ing. Macej na tému konfigurácie FPGA, Ing. 
Vargovčík odprezentuje programovanie úloh v súťaži Zenit a Ing. Hedvigová zaháji svoj cyklus 
venovaný programovaniu mobilných aplikácií. Zároveň sme s Ing. Rolandom do budúcna dohodli, 
že pripraví pokračovanie svojej témy venovanej externému úložisku v praxi učiteľa.
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18. Dátum 19.11.2020
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnuGa: 18.11.2020 

Trvanie stretnuGa: od  15:00 hod do 18:00 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 zručnosd”

č. Meno a priezvisko Podpis InšGtúcia

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. MarGn Vujčik Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

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

č. Meno a priezvisko Podpis InšGtúcia

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



Fotky z pedagogického klubu
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