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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- Sedenie zamerané na zdôraznenie dôležitosti ľudských zdrojov a tímovej práce  žiakov našej 

strednej odbornej školy. Pod pojmom ľudské zdroje sa myslí najčastejšie výrobný faktor v 

podniku. Ľudské zdroje by sa dali laicky definovať aj ako ľudia pracujúci v podniku alebo v 

nejakej organizácii. Ľudské zdroje predstavujú prioritný zdroj efektívnej činnosti a prosperity 

podniku a v súčasnosti sú rozhodujúcim predpokladom budovania silných stránok a 

konkurenčných výhod podniku. Preto je našou snahou pripraviť pre podniky kvalitné ľudské 

zdroje. A práve tímová práca predstavuje najžiadanejšiu kompetenciu ľudských zdrojov 

v súčasných podnikoch. Ide o schopnosť efektívne pracovať s ostatnými na dosiahnutí 

spoločného cieľa, a to i v prípade, že daný cieľ nepovedie k osobnému zisku jednotlivca.  

Odborníci z praxe i výskumu sa zhodnú na tom, že kľúčovým aspektom tímovej práce je 

spolupracujúce správanie.  Našim cieľom je teda viesť našich žiakov k tímovej práci k snahe  

spolupracovať a spolu riešiť rôzne zadané problémy či úlohy. Tam, kde chýba orientácia na 

spolupracujúce správanie, tímy jednoducho zlyhávajú, alebo pracujú neefektívne.  

-  

kľúčové slová: 

- Ľudské zdroje, tímové práca, správne sebaponímanie,  predpoklady pre rôzne skupinové 

role, aplikácia problémových úloh návrhu do vyučovacích hodín. 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Dôležitosť schopnosti efektívneho fungovania v tíme. 

2. Rozvíjanie  kompetencie tímovej práce u žiakov. 

3. Diskusia - návrhy, odporúčania. 

4. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu v rámci svojich odborných predmetov zostaví zadania pre tímovú prácu 

a spoluprácu žiakov s cieľom návrhu jednotlivých rolí v rámci tímu. 

3. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

Záver: 

Schopnosť efektívne pracovať v tíme je často jednou zo základných požiadaviek, ktorú by 

mal uchádzač do práce spĺňať. Preto by sa učitelia mali zamerať na ovplyvňovanie žiakov, 

ich výchovu a podporu aj v oblasti tímovej práce, naučiť ich správnemu sebaponímaniu, 

spoznať svoje silné a slabé stránky, budovať otvorenosť k názorom a nápadom druhých, 

ochotu zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti a demonštrovať dôležitosť spoločného výsledku. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

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

Dátum konania stretnutia: 28.04.2021 

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  SOŠ technická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠ technická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠ technická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠ technická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠ technická Galanta 

 


