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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na zvýšenie vedomostí a na motiváciu žiakov z oblasti energetiky. Diskusia 

sa zaoberala implementáciou a zaradením energetiky do učebných osnov pri vyučovaní 

odborných predmetov Ďalej sa diskutovalo o možnostiach poskytnutia informácií pre žiakov 

a vypracovanie jednotlivých tém na vyučovacie hodiny tých odborných predmetov( 

elektrotechnika, motorové vozidlá, automobily, stroje a zariadenia , rastlinná a živočíšna 

výroba výroba) v ktorých sa žiaci učia o strojoch a zariadeniach využívajúcich na svoju 

činnosť určitý zdroj energie, pomocou informácií z odbornej literatúry a internetu. V závere 

stretnutia sa prednieslo uznesenie. 

 

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 oblasti energetiky ,oboznámenie sa s aktuálnym stavom v energetike, 

energetika ako  vedný odbor-. diskusia. 

2. Energetická politika a stratégia energetickej bezpečnosti SR 

3. Moderné hospodárenie s energiou ,strategické ciele - úspora energie.  

4. Úloha úradu pre reguláciu sieťových odvetví a základné  informácie  o pôsobnosti 

úradu:  Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

5. Oboznámenie sa s Integrovaným  národným  a klimatickým  plánom  na roky 2021-2030 

6. Možnosti jednotlivých vyučujúcich na predstavenie energetiky žiakom pri vyučovaní 

odborných predmetov. 

7. Získavanie informácií o posudzovaní vplyv energetiky na životné prostredie 

8. Hospodárne využitie všetkých zdrojov a zásob energie. 

9. Diskusia k súčasnému stavu zvyšovaniu cien energií. 

10. Zapracovanie nových informácií do učebných osnov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu si naštuduje jeden vybraný tradičný energetický zdroj, jeho využitie 

,zásoby a pripraví si k nemu stručnú prezentáciu v power pointe 

3. Na ďalšom sedení si členovia klubu pripravia svoje návrhy ,pripomienky a možnosti využitia 

nových informácií pri vyučovaní odborných predmetov. 

4. Spracovanie nových informácií a prehodnotenie ich vplyvu na výchovno - vzdelávací proces. 

 

  

 

 

Záver: 

Toto sedenie je zamerané hlavne na získavanie a spracovanie materiálov z oblasti energetiky a  

majú v učiteľoch prehĺbiť poznatky o aktuálnom stave, stratégiách,  zákonoch a plánoch 

týkajúcich sa energetiky.  

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Peter Herczog 
14. Dátum 27.10.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ladislav Kostoláni 
17. Dátum 27.10.2021 
18. Podpis  

 

https://www.urso.gov.sk/data/files/109_zz_2012_250_20210101.pdf
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

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

Dátum konania stretnutia: 27.10.2021 

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. Oficiálne má neplatené voľno 

zo súkromných dôvodov. 
SOŠtechnická Galanta 

 


