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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Logistika, základné pojmy logistiky, riadenie, plánovanie, zásobovanie, kontrola, medzipredmetové 

vzťahy 

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovanie pripravených tém v predmete Základy logistiky a 

upravených učebných materiálov v predmete Základy výroby. 

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

1. Základy výroby - úprava učebných materiálov  

2. Úvod do logistiky – predstavenie spracovaných informácií 

 

1. Na úvod stretnutia Ing. Červenáková prítomných upozornila na dôležité zmeny v učebných 

osnovách a učebných materiáloch predmetu Základy výroby, ktoré nastali po zapracovaní 

pripomienok zo strany vyučujúcich a zamestnávateľov. Prítomní členovia mali možnosť 

a priestor opätovne sa vyjadriť k predloženému materiálu. Skonštatovali, že v materiály je už 

lepšie zapracované prepojenie teoretických poznatkov s ukážkami z praxe. Ing. Nemčoková 

ešte pripomenula, že v praktických zadaniach úloh pre žiakov, je potrebné ešte zaradiť viac  

aktivít na rozvoj manažérskych zručností žiakov. Napríklad v priebehu vyučovacej hodiny 

vytvárať pre žiakov simulácie procesu výroby a aby žiaci sami mali možnosť navrhovať  

riešenia na optimalizáciu niektorej časti výrobného procesu so zapojením aj ostatných žiakov 

triedy, či skupiny. 

2. V ďalšom bode programu Ing. Kériová, ako členka tímu tvoriaceho učebný materiál a učebné 

osnovy predmetu Základy logistiky, predstavila prítomným členom tento materiál. Vysvetlila 

prítomným aké poznatky získa absolvent v rámci tohto predmetu a to ako môže firma 

dosiahnuť výborné výsledky v oblasti produktivity, kvality, pružnosti, času, nákladov, 

ekologického správania sa a využívania ľudských a technických zdrojov podniku Ďalej 

zdôraznila, že obsah vzdelávania je rozdelený do tematických celkov: úvod do logistiky, 

logistika obstarávania, výrobná logistika podniku, materiálový manažment v logistike podniku, 

logistika skladovania podniku. Pričom na každom celku pracovala iná skupina učiteľov 

odborných predmetov. Výsledkom ich práce je predkladaný materiál.  

V diskusii k predloženému materiálu členovia klubu vyjadrili svoje postrehy a pripomienky: 

opätovne ako pri predchádzajúcich materiáloch viac prepojiť teoretické poznatky s praxou 

prostredníctvom praktických cvičení a úloh. Pre zvládnutia stanoveného učiva tak aby 

korešpondovalo s praxou, zabezpečiť vzdelávanie učiteľov v logistických programoch, 

prípadne opäť spolupracovať so zamestnávateľom, ktorý je viac zameraný na logistiku. V tejto 

súvislosti koordinátorka klubu Ing. Nemčoková  informovala, že na stretnutie bol pozvaný aj 

zástupca zamestnávateľov, ktorý sa však pre pracovnú zaneprázdnenosť zo stretnutia 

ospravedlnil. Materiál mu bol zaslaný e-mailom na pripomienkovanie, ale že akonáhle mu to 

situácia dovolí, je ochotný nás oboznámiť s logistickým procesom v jeho firme. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Celé stretnutie klubu sa nieslo vo veľmi pracovnej atmosfére, prítomní otvorene vyjadrovali svoje 

názory k danej téme, čo bolo prínosom k prerokovaným témam. Na záver prijali nasledovné 

odporúčania: 

a) dopracovať učebné materiály k predmetu Základy výroby, tak aby boli splnené všetky 

pripomienky zo strany vyučujúcich a zamestnávateľov, 

b) dopracovať učebné materiály k predmetu Úvod do logistiky s ohľadom na potreby 

a požiadavky zamestnávateľov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  26.01.2021 

Trvanie stretnutia:                od 12:30 hod        do 15:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Darina Červenáková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Mgr. Bibiana Heimlichová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Ing. Katarína Kériová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Milan Majoroš  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Katarína Makovníková  Spojená škola Modrý 

Kameň 



6.  Ing. Renata Nemčoková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Gabriel Nozdrovicky  Spojená škola Modrý 

Kameň 

8.  Ing. Miroslav Varga  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Mgr. Adriana Vidová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Mária Žišková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


