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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Vodné zdroje Definícia vodného zdroja, vychádzajúca z bývalej STN 73 6510, sa 

aplikuje vo všetkých vodohospodárskych úvahách, predovšetkým však vo 

vodohospodárskych bilanciách. Podľa tejto definície sa pod pojem vodný zdroj 

nezahŕňa pôdna voda (ktorá je jedným z rozhodujúcich prvkov poľnohospodárstva a 

lesného hospodárstva) a zrážková voda (ktorá najmä v niektorých arídnych 

krajinách tvorí významnú zložku vo vodohospodárskej bilancii). Podľa zákona o 

vodách (Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (tzv. vodný zákon)) sa vody členia na 

povrchové vody a podzemné vody. Pôjde teda o povrchové a podzemné vody, 

využívané, alebo v budúcnosti využiteľné na krytie potrieb spoločnosti, a to tak v 

prirodzených podmienkach, ako aj pomocou technických vodohospodárskych 

opatrení.  

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií z odbornej literatúry, informácia 

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:  
 

- Povrchovými vodami sú, podľa zákona o vodách, vody prirodzene sa vyskytujúce 

na zemskom povrchu 

- Prirodzený potenciál povrchových vodných zdrojov 

- charakteristika kapacity povrchových zdrojov 

- ekologický potenciál 

- Teoreticky využiteľný potenciál povrchových vodných zdrojov 

- Technicky využiteľný potenciál 

- Ekonomicky využiteľný potenciál 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov predloží súbor viacerých odborných videí aj 

s komentárom k materiálom. 

3. Na ďaľšom sedení ing. Komlósi zostaví zo získaných odborných materiálov od jednotlivých 

učiteľov ucelenú prácu. 

4. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

Záver: 

5. Toto sedenie je zamerané hlavne na získavanie a spracovanie materiálov v doposiaľ 

vyvinutých technológiách vo využití ako aj potenciálu vodných zdrojov na našom území.  
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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: 6.12.2021 

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 

 

 


