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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na zvýšenie vedomostí z odborných predmetov a to fundovaným 

pohľadom na kľúčové trendy v sektore priemyselných technológií automobilizmu ako je 

umelá inteligencia, pre pokročilé asistenčné jazdné funkcie, využitie CAX technológií 

v automobilovom priemysle ako neoddeliteľnú zložku procesu navrhovania a slúžia ako 

vývojové nástroje, ktoré umožňujú vytvárať celý rad aplikačných riešení. CAD 

(COMPUTER AIDED DESIGN) predstavujúci počítačom podporované návrh súčiastky, 

modelovanie a konštrukčné dokumentácie súčiastky, softvéry pre interaktívne modelovanie 

a konštruovanie, tvorbu grafických modelov, manipulácia s týmito modelmi a ich 

konvertovanie z fyzickej do digitálnej, resp. virtuálnej formy 

kľúčové slová: 

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

učiteľov/, vytvorenie odborných tém, aplikácia vytvorených tematických celkov do 

vyučovacích hodín. 

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 vývoja technológií/- zhodli sme sa 

odborných článkoch z internetu, ako aj z dostupnej odbornej literatúry . diskusia 

2. Práca s odbornými informáciami. 

3. Získavanie informácií o technológiách používaných v automobilovom priemysle, 

odborných servisoch 

4. Spracovanie informácií  aj s komentárom o umelej inteligencie a virtuálnych technológií 

v automobilovom priemysle. 

5. Diskusia, návrhy, doporučenia. 

6. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčania: 

 

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

s komentárom. 

 

 

Záver: 

2. Toto sedenie je zamerané hlavne na získavanie a spracovanie materiálov o vývoji 

priemyselných (informačných) technológií v aplikácii v automobilovom priemysle a  majú 

aj v učiteľoch prehĺbiť poznatky o nových, technológiách. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

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

Dátum konania stretnutia:14.05.2021 

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 

 


