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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Piate projektové stretnutie klubu IKT zručností bolo tiež prvým v kalendárnom roku 2021 a zároveň 
prvým stretnutím nášho klubu, ktoré sa kvôli pandemickej situácii konalo formou online mítingu. 
Pretože máme bohaté skúsenosti s dištančným vzdelávaním, online stretnutie prebehlo hladko bez 
akýchkoľvek technických problémov. Stretnutie svojím obsahom nadväzovalo na predošlé 
stretnutia. Na klub boli prostredníctvom e-mailovej komunikácie pozvaní všetci v projekte zapojení 
členovia Pedagogického klubu IKT zručností. Klubu sa aj všetci pozvaní členovia zúčastnili. 
Program klubu opäť rozvínul odborné témy z prostredia výučby IKT rozpracované na predošlých 
stretnutiach. So svojimi príspevkami vystúpili traja rečníci – Ing. Ondrej Kontura spolu s Ing. 
Martinom Ambrózym nás voviedli do problematiky technológie mikrokontroléra Raspberry PI 
a Ing. Mária Hedvigová nás zoznámila s vývojom jednoduchej mobilnej aplikácie v prostredí 
Android Studio. Aj tentokrát sa k príspevkom rozprúdila široká diskusia a tá pokračovala aj v rámci 
stále aktuálnej témy skúseností a problémov s dištančným vzdelávaním. Diskutovali sme v rámci 
možností aj o jazyku VHDL, známom z predošlých klubov, o jeho použití na konfiguráciu 
hardware, o jeho histórii, prednostiach a základnej syntaxi. 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
Program stretnutia obsahoval tieto body: 
 

1. Mikrokontroler Raspberry PI, zoznámenie s platformou a návrh jednoduchých programov 
2. Vývoj mobilnej aplikácie v prostredí Android studio 
3. Jazyk VHDL – konfigurácia hw, história, prednosti, základná syntax 
4. Dištančné vzdelávanie 

 
Ing. Peter Vargovčík otvoril stretnutie klubu, zoznámil účastníkov s programom stretnutia 
a odovzdal slovo prvému rečníkovi, ktorým bol Ing. Ondrej Kontura. Ten vo svojej prezentácii 
oboznámil všetkých prítomných s mikrokontrolérom Raspberry PI, jeho aktuálne vyrábanými 
verziami, popísal parametre kontroléra, vstupy a výstupy, oboznámil nás s možnosťami ich využitia 
a na konkrétnych príkladoch prezentoval, ako sa rodí aplikácia pre túto platformu. Do prezentácie 
svojimi postrehmi aktívne prispieval aj druhý učiteľ, ktorý prácu s Raspberry PI vyučuje – Ing. 
Martin Ambrózy. Diskusia sa týkala porovnania s podobným produktom Arduino, porovnania 
pojmov mikrokontrolér a mikropočítač a detailov prezentovaných softvérových aplikácií. 
 
Druhá časť stretnutia klubu IKT zručností bola venovaná vývoju mobilnej aplikácie v prostredí 
Android studio. Dosiahnuť tento odvážny cieľ sa podujala Ing. Mária Hedvigová, vyučujúca 
predmetu PMA – Programovanie mobilných aplikácií. Najskôr nám všetkým ukázala hotovú 
aplikáciu, ktorú budeme tvoriť. Následne sme sa pustili do práce. Pretože sa jedná o skutočne 
náročný proces a počas vývoja sa vyskytli ešte drobné problémy s nedokončenou inštaláciou 
vývojových nástrojov, prvý čiastkový cieľ sme síce navrhli, ale nedokázali sme ho aj spustiť na 
emulátore vývojového prostredia. Nevadí, kluby sú ešte stále len na začiatku, čo sme nedokončili 
dnes, dokončíme nabudúce.  
 
V rámci diskusie počas stretnutia klubu sme sa venovali aj téme jazyka VHDL, ktorý bol hlavnou 
témou predošlých klubov. Venovali sme sa možnostiam konfigurácie hardvéru, histórii jazyka, jeho 
prednostiam a základnej syntaxi.  
 
V bohatej diskusii k jednotlivým príspevkom sa vystriedali všetci zúčastnení. Rozoberali sme tiež 
aktuálne otázky dištančného vzdelávania. Na záver koordinátor klubu Ing. Vargovčík poďakoval 
všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a ukončil stretnutie klubu. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vzhľadom na atraktívnosť každej z doteraz prezentovaných tém dohodli sme sa, že v nich budeme 
naďalej a podľa dostupných možností pokračovať a preto všetci rečníci si pripravia pre 
pokračovanie príspevok, ktorý vhodne zaradíme do ďalších pripravovaných stretnutí klubu. Zároveň 
odporúčame účastníkom klubu doinštalovať si potrebné nástroje za účelom nadobúdania nielen 
teoretických vedomostí ale aj praktických zručností.  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce 

Pr i j ímateľ:  Stredná pr iemyselná škola elektrotechnická,  Plzenská 1,  
Prešov 

Názov projektu:  Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce 

Kód ITMS projektu:  312011AGU7 

Názov pedagogického klubu: Ped. klub "IKT zručnosti" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

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

Dátum konania stretnutia: 19.1.2021 

Trvanie stretnutia: od  15:00 hod do 18:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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 

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

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

    

    

    

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

    

    

 
 



Fotky z pedagogického klubu 





 


