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PREDHOVOR

Stavebníctvo zohráva v európskom hospodárstve dôležitú úlohu, pretože vytvára takmer 
10% HDP a poskytuje cca 20 miliónov pracovných miest1. Súčasne Prognóza zručností 
Cedefop na r. 2016 (2016 Skills Forecast)2 naznačuje, že zamestnanosť v stavebníctve v 
rokoch 2015-2025 porastie; členské štáty EÚ tak budú čeliť výzve obnoviť zamestnancov 
v preddôchodkovom veku, ako aj zamestnať cca 1 milión nových pracovníkov. Správa 
zdôrazňuje energetickú účinnosť ako jednu z hlavných hnacích síl rozvoja zručností v tom-
to sektore.

Súčasný rámec EÚ pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), zamestnanosť a zručnosti 
uznáva, že práve zručnosti riadia a tvoria prechod k digitálnejšej a ekologickejšej spoloč-
nosti3. Výstavba energeticky efektívnych budov vyžaduje, aby pracovníci mali poznatky 
o ekologických materiáloch a energeticky efektívnych technológiách4.

Osem organizácií – medzi nimi stredné odborné školy (z Bulharska, Slovenska a Turec-
ka), poskytovatelia vzdelávacích služieb a metodickej literatúry v oblasti vzdelávania (z 
Bulharska a Slovenska), popredné spoločnosti vo výrobe stavebných materiálov, inovácií 
a výskumov v stavebnom sektore (z Bulharska a Turecka) a univerzita aplikovateľných vied 
– jeden z lídrov v oblasti zavádzania inovatívnych vyučovacích metód, spojili svoje úsilie, 
aby navrhli svoje riešenie nastolených výziev a pomohli pri nadviazaní dialógu a konver-
gencii potrieb a záujmov vzdelávacích inštitúcií a podnikania.

Konzorcium BEE-VET, ktoré iniciovalo RAABE Bulharsko vyvinulo súbor vzájomne prepo-
jených inovatívnych produktov zameraných na inovácie v stavebníctve a integráciu medzi 
vedeckovýskumnou prácou a vývojom (R&D) a odborným vzdelávaním a prípravou (OVP), 
aby vyhovelo potrebám stavebného sektora dobre vyškolených a kvalifikovaných pracov-
níkov, ktorí poznajú najnovšie technologické produkty na trhu:

 BEE-VET Digitálne nástroje: interaktívne školiace materiály o zelenej, trvalo udr-
žateľnej a energeticky efektívnej výstavbe, vrátane aplikácie nových moderných 
technológií a materiálov v stavebníctve;

 BEE-VET Príručka pre učiteľov: metodické usmernenia pre učiteľov odborných 
predmetov v OVP poskytujúce rady pri  zavádzaní Digitálnych nástrojov, ako aj 
súbor námetov na širšie využitie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese;

1 European Commission (2012)
2 Cedefop (2016)
3 Cedefop (2021)
4 Ibid
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 BEE-VET Koncepcia aktualizácie učebných osnov: koncepcia na zlepšenie obsa-
hu učebných osnov a vzdelávacích programov na základe osvedčených postu-
pov v štyroch partnerských krajinách a EÚ.

Výstupy (produkty duševného vlastníctva) projektu BEE-VET sa navzájom dopĺňajú a naj-
lepšie sa používajú vo vzájomnom spojení.

Vplyv, ktorý očakávame, že dosiahneme našou prácou v rámci projektu BEE-VET, zahŕ-
ňa zlepšené kompetencie na rozpracovanie dobre štruktúrovaných, moderných, aktuál-
nych a prakticky zameraných vzdelávacích materiálov v oblasti stavebníctva, architektúry 
a  ekológie (BEE-VET); podporu používania IKT vo vzdelávaní; zvyšovanie zručností na 
budovanie kontaktov a spolupráce medzi spoločnosťami súkromného sektora a vzdeláva-
cími inštitúciami s dôrazom na vedecko-výskumný rozvoj a inovácie, ktoré v dlhodobom 
horizonte prispejú k ekonomickej prosperite; vytvorenie spoločného rámca na uznávanie 
výsledkov vzdelávania a získanej kvalifikácie v oblasti BEE VET. 

Napokon dúfame, že v dlhodobom horizonte tento projekt zvýši záujem študentov o vzde-
lávanie v oblasti ekologickej a energeticky efektívnej výstavbe, a tým prispeje k zvýšeniu 
zamestnanosti nielen v partnerských krajinách projektu, ale aj na úrovni Európskej únie.



Táto publikácia je výsledkom (produktom duševného vlastníctva) projektu Transformácia OVP 
v stavebníctve – inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť – BEE-VET.

Tak sa stalo, že väčšina aktivít v rámci projektu BEE-VET sa realizovala v čase vrcholiacej 
svetovej krízy spôsobenej koronavírusom COVID-19 so všetkými výzvami týkajúcimi sa 
zatvorených hraníc, obchodov, lekární a kancelárií, potreby rýchleho presunu k inému 
režimu práce a nevyhnutným zmenám v každodennom živote každého z nás. Kolegovia z 
medzinárodného partnerstva projektu však pod zručným vedením a koordináciou RAABE 
Bulgaria, ktorí boli zodpovední za vyhotovenie tejto publikácie, preukázali skutočné od-
hodlanie, ducha spolupráce a tímovú prácu.

Táto publikácia, ktorá je produktom kolektívnej práce a spolupráce, by nebola možná bez 
obetavosti a významného prispenia Andrey Vadasovej, Anny Georgievej, Dariny Sojáko-
vej, Ecateriny Camenscic, Emraha Çetinera, Ercana Küçükarslana, Fani Onchevej, Hagena 
H. Hochrinnera, Kataríny Lavrinčíkovej, Kateriny Kasabovej, Krassimira Delova, Maje Dra-
gan, Marie Todorovej, Miry Bianchi Schrimpelovej, Miroslavy Síthovej, Nadezhdy Tzvet-
kovej, Omera Küçükarslana, Sylvie Radvanskej, Vanye Hamame, Victorie Mirinskej, Yulie 
Dimovej, Zity Kosovej.

Tím BEE-VET veľmi pekne ďakuje Iliyanovi Germanovovi a Irine Gerasimovej-Josifovej za 
skvelú prácu, ktorú odviedli pri grafickej úprave vydania.

Chceli by sme tiež zvlášť zdôrazniť prínos zástupcov rôznych zainteresovaných strán, ktorí 
sa zúčastnili externého hodnotenia tohto produktu, za ich povzbudivé komentáre, cenné 
rady a nápady, ktoré nám pomohli toto vydanie obohatiť. 

A samozrejme táto publikácia by neuzrela svetlo sveta bez štedrej finančnej pomoci 
programu Erasmus+ Európskej únie, čo si veľmi vážime.

POĎAKOVANIE



OBSAH

PREDHOVOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

POĎAKOVANIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

OBRÁZKY, TABUĽKY A RÁMČEKY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

ÚVOD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ŠPECIFIKÁ VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV NA ZÍSKANIE 
ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE V OBLASTI STAVEBNÍCTVA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA V RAKÚSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA V BULHARSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA NA SLOVENSKU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA V TURECKU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ZELENÁ, TRVALO UDRŽATEĽNÁ A ENERGETICKY EFEKTÍVNA VÝSTAVBA  .  .  . 20

INOVATÍVNE PRÍSTUPY A VYUČOVACIE METÓDY V OVP S POUŽÍVANÍM 
DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 
DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

ÚVOD DO BEE-VET DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TEPELNÁ IZOLÁCIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
VNÚTORNÉ OMIETKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
OMIETKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
POVRCHOVÉ ÚPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
PODLAHOVÉ HMOTY A POTERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
HYDROIZOLÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
MUROVACIE MALTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ZÁHRADNÉ A KRAJINNÉ VÝROBKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
SANÁCIA, REŠTAUROVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
STAVBA STRECHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
IZOLÁCIA POTRUBÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL . . . . . . . . . . . . 145
NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

CITOVANÁ LITERATÚRA A ZDROJE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163



OBRÁZKY, TABUĽKY 
A RÁMČEKY

Rámčeky:

Rámček č. 1. Mimoriadne štúdium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Rámček č. 2. Uvažovanie: môj názor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Rámček č. 3. Model 4K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Rámček č. 4. Prevrátená trieda a školiace videá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Rámček č. 5. Online platformy na vzdelávanie a štúdium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Rámček č. 6. Používanie digitálnych nástrojov v triede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Rámček č. 7. Ako používať BEE-VET Digitálne nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Obrázky:

Obrázok č. 1. Päťstupňový model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Obrázok č. 2. Kombinované štúdium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Obrázok č. 3. Domovská stránka BEE-VET Digitálnych nástrojov  . . . . . . . . . . . . . . 42

Obrázok č. 4. Päťjazyčný slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tabuľ ky:

Tabuľ ka č. 1. Povolania OVP v oblasti stavebníctva v Rakúsku . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tabuľ ka č. 2. Povolania OVP v oblasti stavebníctva v Bulharsku  . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tabuľ ka č. 3. Povolania OVP v oblasti stavebníctva na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . 17

Tabuľ ka č. 4. Povolania OVP v oblasti stavebníctva v Turecku . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tabuľ ka č. 5. Tipy a námety pre online štúdium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



ÚVOD

Vážené pani učiteľ ky, vážení páni učitelia,

sme veľmi radi, že môžeme do Vašej pozornosti dať túto príručku. Najdôležitejším cieľom, 
ktorý sme si stanovili predtým, ako sme na nej začali pracovať, bolo podporiť Vás, učiteľ-
ky a učiteľov, vo Vašej práci, keď poskytujete svojim študentom aktuálny obsah, keďže ste 
ich „motivátorom“ a vzorom, kým ich vediete na ceste k príprave do budúcnosti.   

Táto publikácia môže byť užitočná aj pre odborníkov zodpovedných za rozpracovanie 
vzdelávacích programov, za plánovanie a rozvrhnutie vyučovacích hodín z teórie a praxe 
a vo všeobecnosti – pre všetkých, ktorí sa zaoberajú odborným vzdelávaním a prípravou 
v oblasti stavebníctva a príbuzných odborov.   

Je nám potešením predstaviť Vám to, čo sme sa naučili z  medzinárodnej spolupráce 
za ostatných takmer troch rokov (2019 – 2022) a predstaviť Vám model OVP založený 
na úzkej interakcii a spolupráci medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikaním pri rozvoji 
učebných materiálov aj pri zavádzaní praktických aspektov štúdia do programov urče-
ných pre odborníkov zo stavebného sektora.

Napriek tomu, že medzi krajinami existujú určité rozdiely, čo sa týka kategórií a povola-
ní, spoločným aspektom je, že kvalifikácie sa získavajú v dôsledku osvojenia si množstva 
jednotiek – výsledkov vzdelávania, ktoré možno získať v škole aj na pracovisku (napríklad 
formou učňovstva, praktického výcviku, stáže a pod.). Týmto spôsobom príručka BEE-
VET podporuje učiteľov OVP pri poskytovaní znalostí a zručností v škole, aby splnili oča-
kávania a potreby zamestnávateľov. 

V príručke pre učiteľov BEE-VET nájdete informácie o:

 špecifikách vzdelávacích programov OVP v  stavebníctve v štyroch partnerských 
krajinách;

 usmernenia k tomu, ako prispôsobiť a zahrnúť obsah o zelenej, trvalo udržateľ-
nej a energeticky efektívnej výstavby do hodín odborných predmetov;

 tipy na začlenenie a zaujatie študentov – spôsobom, ktorý zodpovedá ich potre-
bám na získanie praktických zručností a oboznámenie sa so súčasnými tenden-
ciami pri stavebných materiáloch a technológiách;

 pokyny na používanie digitálnych technológií počas vyučovania; 
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 odporúčania a všeobecné metodické usmernenia na aplikáciu inovačných vyu-
čovacích metód; 

 podrobné pokyny na používanie BEE-VET Digitálnych nástrojov na Vašich hodi-
nách;

 očakávané výsledky vzdelávania;

 hodnotenie znalostí a  zručností študentov, ktoré by mali získať ako výsledok 
vzdelávania.

Príručka pre učiteľov BEE-VET je predovšetkým zdrojom pre učiteľov vyučujúcich odbor-
né predmety v povolaniach súvisiacich so stavebným sektorom na odborných stredných 
školách. Ako však potvrdili učitelia a  vychovávatelia v  ich oblastiach, publikácia môže 
byť inšpirujúcim zdrojom pre všetkých učiteľov, vychovávateľov a školiteľov v odbornom 
vzdelávaní a príprave a mimo neho.  

Publikácia je dostupná v piatich jazykoch: v angličtine, bulharčine, nemčine, slovenčine a 
turečtine.

Veríme, že pokyny uvedené v príručke urobia Vaše hodiny interaktívnejšími a atraktívnej-
šími, zvýšia záujem, ako aj kompetencie Vašich študentov, poskytnú im aktuálne a trhovo 
zamerané znalosti a zručnosti a v neposlednom rade – prispejú k ich úspešnej profesio-
nálnej realizácii! 

Projektový tím BEE-VET
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Po 9. ročníku rakúsky školský systém ponúka vzdelávanie v školách so všeobecnovzdelávacím za-
meraním, ako aj v školách poskytujúcich odbornú kvalifikáciu vo viacerých povolaniach. 

Vo všeobecnosti možno vyššie sekundárne odborné vzdelávanie nadobudnúť v týchto typoch škôl: 

 Čiastkové školské vzdelanie (10. až 13. ročník) spolu s odbornou prípravou na pracovisku, 
teda systém tzv. duálneho vzdelávania1. Pred začatím svojho vzdelávania v  tomto type 
školy by študenti mali absolvovať „prípravný ročník“ v  deviatom ročníku, napríklad na 
polytechnickej škole (Polytechnische Schule);

 Stredná technická odborná škola (Berufsbildende mittlere Schule, 9. až 12. ročník) posky-
tuje medzistupeň odbornej kvalifikácie; a

 Stredná alebo vysoká technická odborná škola (Berufsbildende höhere Schule, 9. až 13. 
ročník), poskytuje vyššiu úroveň odbornej kvalifikácie.

V duálnom systéme je školská dochádzka pre žiakov/učňov povinná. Učni dostávajú odmenu, ktorú  
upravuje kolektívna pracovná zmluva. V prvom roku odbornej prípravy dosahuje cca 25-40% zod-
povedajúceho nástupného platu kvalifikovaného robotníka a každý rok rastie. Pomer času stráve-
ného odbornou prípravou na pracovisku a vyučovacích hodín na škole je cca 4:1.

Dĺžka trvania vzdelávania v duálnom systéme sa líši v závislosti od zložitosti daného povolania:

 dva roky či dva a pol roka pri remeslách a obchode;

 asi 70% prípadov duálneho vzdelávania trvá tri roky;

 tri a pol roka je trvanie vzdelávacích programov pre viaceré technické odbory a povolania, 
napríklad – elektrikár;

 štyri roky trvá vzdelávanie pre povolania, akými sú technik zložitých elektrických systémov 
strojov; mechanik strojov; mechanik obrábacích strojov; technológia riadenia procesov 
v priemyselnom elektroinžinieringu.

Dlhšie vzdelávacie programy prevládajú na technických a odborných stredných a vysokých školách. 
Napríklad vzdelávanie na strednej technickej odbornej školy v 4-ročnom študijnom programe vedie 
ku kvalifikácii „spôsobilý pracovník“ alebo zamestnanca strednej úrovni. Vzdelávacie programy na 
vysokých odborných školách sú päťročné a končia sa maturitnou skúškou a diplomovou kvalifiká-
ciou

1 Pozn. red.: ďalší široko používaný výraz v Rakúsku je učňovská príprava.

OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA 
V RAKÚSKU
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TRANSFORMÁCIA OVP V STAVEBNÍCTVE: INOVATÍVNE MATERIÁLY 
PRE STAVEBNÍCTVO A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ. PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

Oba typy škôl zamerané na  inžinierstvo, umenie a remeslá ponúkajú rôzne odbory, vrátane povo-
lania Stavebný technik. 

Vzdelávací program povolania Stavebný technik (Bautechnik) zahŕňa tieto skupiny predmetov:

Všeobecnovzdelávacie povinné predmety - zahŕňajú predmety povinné pre všetkých študentov 
OVP; 

Špecifická odborná príprava z  teórie a  praxe vyučovaná v  rámci týchto predmetov: Stavebné 
inžinierstvo (Bauwirtschaft), Občianska výstavba (Tiefbau), Stavebníctvo (Bauwirtschaft), Stavba – 
drevené konštrukcie (Holzbau) a Životné prostredie (Umwelttechnik);

Povinná prax (Sociálne a personálne kompetencie);

Stáž/prax – minimálne 8 týždňov počas prázdnin, realizuje sa pred začiatkom piateho akademic-
kého roka;

Voliteľné predmety (napríklad druhý cudzí jazyk, komunikácia, podnikanie, výskum a pod.) 

Šport (voliteľné).

Tabuľ ka č. 1. Povolania OVP v oblasti stavebníctva v Rakúsku

Povolanie Úroveň 
EKR

Pracovník pri dokončovacích stavebných prácach 
(Ausbaufacharbeiter) 4

Operátor zariadenia (Baugeräteführer) 4

Stavebný inžinier (Bauingenieur) 5

Montážnik/Odborník kovových konštrukcií (Bauschlosser) 4

Technický kreslič (Bauzeichner) 4

Pokrývač (Dachdecker) 4

Elektrikár (Elektriker) 4

Podlahár (Fliesenleger) 4

Sklenár, montér rámov a okien (Glaser) 4

Izolatér priemyselných izolácií (Industrie-Isolierer) 4

Inštalatér (Installateur) 4

Maliar (Maler) 4

Murár (Maurer) 4

Dlažbár (Pflasterer) 4

Dekoratér (Raumausstatter) 4

Klampiar (Spengler) 4
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Povolanie Úroveň 
EKR

Stavbár ciest (Straßenbauer) 4

Omietkar (Stuckateur) 4

Stolár, špecialista na nábytok (Tischler) 4

Tesár (Zimmerer) 4

Zdroj: projekt BEE-VET

Okrem toho si môžu študenti v niektorých oblastiach vybrať „špeciálne zameranie“ – odbory, ktoré 
vedú k špecializácii v danom povolaní. Na niektorých typoch škôl je špecializácia v povolaní a špe-
ciálne zameranie stanovené vo vzdelávacom programe, na iných si  obsah predmetov určujú školy 
samostatne.

Programy špeciálneho zamerania na vysokých odborných školách možno prirovnať k stromu: špe-
cializovanej oblasti zodpovedá kmeň stromu, z ktorého sa od tretieho ročníka „vetvy“ rozvetvujú 
do tzv. špeciálnych zameraní. Vzhľadom na to sa počas prvých dvoch ročníkov riadia všetky progra-
my (z každej špecializovanej oblasti) jednotným vzdelávacím programom. Od tretieho ročníka sa 
vzdelávacie programy líšia podľa rôznych špecializácií. Študijné „vetvy“ sú však vymedzené vo 
vzdelávacích programoch vyhláškou Federálnym ministerstvom školstva, vedy a výskumu a začínajú 
sa už prvým ročníkom.



OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA 
V BULHARSKU

V Bulharsku poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu stredné odborné školy, ako aj iné školy po 
základom vzdelaní. V prvom stupni strednej školy (8. až 10. ročník) sa študenti učia všetky všeobec-
novzdelávacie predmety spolu s určitou odbornou prípravou. To zabezpečuje priepustnosť medzi 
rôznymi typmi škôl a poskytovanie služieb počas tejto vzdelávacej etapy. 

V posledných dvoch ročníkoch – druhý stupeň strednej školy (11. a 12. ročník) prevládajú predmety 
odbornej prípravy. Vtedy študenti získavajú kvalifikáciu v špecifickom povolaní a odbore.

Ponúkané programy OVP v Bulharsku sú založené na tzv. rámcových programoch schválených mi-
nisterstvom školstva a vedy. To platí aj pre oblasť stavebníctva. Dĺžka trvania štúdia závisí od úrov-
ne, po ktorej sa začala odborná príprava:

 Rámcový program A1: 3 roky po základnom vzdelaní2 alebo 1 rok po druhom stredoškol-
skom stupni (úroveň 2 podľa EKR);

 Rámcový program B3: 4 roky po základnom vzdelaní alebo 1 rok po prvom stredoškol-
skom stupni a prvom stupni odbornej prípravy (úroveň 3 podľa EKR);

 Rámcový program C4: 5 rokov po základnom vzdelaní alebo 2 roky po prvom stredo-
školskom stupni či 1 rok po 11. ročníku a prvom alebo druhom stupni odbornej prípravy 
(úroveň 3 alebo 4 podľa EKR);

 Rámcový program D5: do 1 roka po základnom vzdelaní (úroveň 2 až 4 podľa EKR, čiastoč-
ná kvalifikácia).

V Bulharsku sa vo formálnom odbornom vzdelávaní a príprave vyučujú všeobecnovzdelávacie pred-
mety a predmety odbornej prípravy. Predmety odbornej prípravy možno v princípe rozdeliť na tri 
skupiny: 

Všeobecné6 – predmety, ktoré sa učia všetci študenti OVP bez ohľadu na ich odborné zameranie 
a špecializáciu. Ide o predmety Zdravé a bezpečné pracovné podmienky, Podnikanie, Ekonómia 
a Cudzí jazyk podľa povolania; 

Sektorová príprava – zahŕňa predmety, ktoré sa učia študenti príslušného odborného zamerania. 
Napríklad v odbore stavebníctva existujú 3 predmety, ktoré sú spoločné pre všetkých študentov v 
povolaniach daného odvetvia: Stavebná grafika, Stavebné inžinierstvo a Stavebné materiály;

1 “A” po bulharsky
2 Pozn. red.: V súčasnosti sa v Bulharsku základné vzdelanie získava po 7-ročnom štúdiu, bežne vo veku 13-14 

rokov
3 “Б” po bulharsky 
4 “B” po bulharsky 
5 “Г” po bulharsky
6 Oficiálny pojem je Všeobecná odborná príprava.
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Špeciálne predmety7 – predmety špecifickej odbornej prípravy pre každé odborné zameranie. 
V niektorých prípadoch môžu byť predmety tejto prípravy vyučované v dvoch alebo viacerých od-
boroch, najčastejšie je však rozdiel v počte vyučovacích hodín. Napríklad žiaci z odborov stavbár 
ciest a stavebný technik študujú predmet Cesty a zariadenia.  Rozdiel je však v tom, že v prvom 
prípade sa tento predmet študuje 159 vyučovacích hodín, zatiaľ čo v druhom iba 62 hodín.

Predmety sektorovej a odbornej prípravy môžu zahŕňať učebnú prax. Vzdelávací program môže 
tiež zahŕňať nepovinné či voliteľné predmety, ktoré sa vyberajú na úrovni školy.

Tabuľ ka č. 2. Povolania OVP v oblasti stavebníctva v Bulharsku

Povolanie Národná 
kodifikácia

Úroveň 
EKR

Stavebný technik (Строителен техник) 582010 4

Stavebný robotník (Строител) 582030 3

Stavebný montážnik (Строител – монтажник) 582040 3

Inštalatér vodovodných a potrubných sietí (Монтажник на 
водоснабдителни и канализационни мрежи)

582050 3

Cestný stavbár (Пътен строител) 582060 3

Stavbár pecí (Пещостроител) 582070 3

Pomocný pracovník v stavebníctve (Помощник в строителството) 582080 2

Pomocný pracovník vo výstavbe ciest (Помощник пътен 
строител)

582090 2

Geodet (Геодезист) 581010 4

Reštaurátor-zhotoviteľ (Реставратор-изпълнител) 581020 3

Reštaurátorský technik (Техник-реставратор) 581030 4

Zdroj: projekt BEE-VET

Praktická odborná príprava je povinným prvkom každého programu OVP. Praktická príprava v Bul-
harsku môže byť dvojaka – príprava, ktorá prebieha v školskom prostredí ako súčasť vzdelávacieho 
programu – učebná prax. Pre povolania využívajúce vysoké technológie praktická príprava prebie-
ha v reálnom pracovnom prostredí. Keď sa realizuje vo firmách, napríklad v priebehu týždňov alebo 
mesiaca na konci 11. a 12. ročníka, nazýva sa výrobná prax. Minimálne 70% vyučovacích hodín 
na získanie odborného kvalifikačného stupňa zodpovedajúceho 2. úrovni národného/európskeho 
kvalifikačného rámca, minimálne 60% - pre 3. stupeň a minimálne 50% pre 4. a 5. stupeň je stano-
vených pre praktickú prípravu.

Od r. 2014 je v Bulharsku zavedené duálne OVP. Praktická príprava vo firme sa strieda s obdobiami 
teoretickej prípravy v škole alebo u iného poskytovateľa OVP. Praktické vyučovanie prebieha vo 
firme dva dni v týždni v 11. ročníku a 3 dni v týždni v 12. ročníku.

7 Oficiálny pojem je Predmety špecifickej odbornej prípravy. 



OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA 
NA SLOVENSKU

Na Slovensku odbornú prípravu zabezpečujú stredné odborné školy. Ďalej sa členia podľa štúdij-
ných a učebných odborov a podľa druhu získaného stupňa škôl na: OVP – nižšie stredné odborné 
vzdelanie (2 roky), stredné odborné vzdelanie (3 roky), úplné stredné odborné vzdelanie (4 roky) 
a pomaturitné vzdelávanie a príprava (2 roky). 

Stredné odborné školy poskytujú vzdelávanie a prípravu pre trh práce v technicko-ekonomickej, 
ekonomickej, pedagogickej, zdravotníckej, sociálnej, právnej, administratívnej oblasti, ako aj v ob-
lasti umenia.

Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) vymedzujú povinný obsah vzdelávania – základné učivo v da-
nej oblasti. ŠVP vypracúva a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl, profesijnými a záujmovými zdru-
ženiami s celoslovenskou pôsobnosťou a s rezortnými ministerstvami.

ŠVP sú vytvorené pre jednotlivé skupiny odborov a ich názov zodpovedá názvu danej skupiny od-
borov. ŠVP sú záväzným kurikulárnym dokumentom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, 
učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre hodnotenie a kontrolu výsledkov vzdelávania. 
Na základe ŠVP si každý región vytvorí vlastný vzdelávací program, ktorý si následne môže každá 
škola prispôsobiť vlastným potrebám a záujmom. Z tohto dôvodu sa školy s rovnakým zameraním/
povolaniami môžu navzájom líšiť z hľadiska predmetov odbornej prípravy1.

V prvom ročníku žiaci študujú najmä všeobecnovzdelávacie predmety. Odborné predmety každým 
rokom postupne pribúdajú. Obyčajne týždenne striedajú predmety všeobecného vzdelávania s od-
bornými.

Odborné predmety sa delia na teoretické a praktické predmety. V treťom ročníku štúdia si niektorí 
študenti vyberajú špecializáciu a takto študujú doplnkové, voliteľné predmety. Najmä pri staveb-
ných povolaniach  študenti počas celého štvorročného štúdia pracujú so špecializovaným softvé-
rom, ako je AutoCAD, Revit, Google SketchUp. V 2. ročníku absolvujú odbornú stáž a následne v 
2. a 3. ročníku pokračujú v praktickej príprave. V súčasnosti si získava obľubu aj duálna forma, pri 
ktorej študenti nadobúdajú praktické zručnosti u zamestnávateľa v rámci výrobnej praxe.

1 Pozri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2013).
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Tabuľ ka č. 3. Povolania OVP v oblasti stavebníctva na Slovensku

Povolanie Národná 
kodifikácia

Úroveň 
EKR

Technický kreslič, Projektant 3113026 4

Stavbyvedúci 2142004 4

Rozpočtár 3112002 5

Manažér kvality v stavebníctve   4

Stavebný technik   4

Stavebný dozor 2142005 4

Murár 7112002 3

Strechár 7121000 3

Podlahár 7122001 3

Montér suchých stavieb/Sadrokartónista 7123003 3

Omietkár 7123001 3

Izolatér 7124000 3

Betonár 7114002 3

Zdroj: projekt BEE-VET



OVP V OBLASTI STAVEBNÍCTVA 
V TURECKU

Odbornú prípravu v Turecku ponúkajú odborné školy/učilištia a centrá odborného vzdelávania. Do 
r. 2016 počítal systém odborného vzdelávania s trojročným štúdiom, ktoré sa odvtedy zmenilo na 
štvorročné. 

Študenti študujú všeobecnovzdelávacie aj odborné predmety. Vyučovanie predmetov odbornej 
prípravy sa začína ešte v 9. ročníku (prvý ročník odbornej prípravy) a každým rokom sa počet vyu-
čovacích hodín postupne zvyšuje. Príprava podľa zamerania (profesionálny rozvoj) trvá 1 rok a prax 
na pracovisku prebieha v rámci troch školských rokov štúdia. 

Zvyčajne sa jeden deň v týždni vykonáva teoretické vyučovanie a ďalšie štyri dni sa študenti zame-
riavajú na osvojenie si praktických zručností. V niektorých povolaniach môže byť teoretická príprava 
ponúkaná aj dva dni v týždni. Najmä v oblasti stavebníctva v 12. ročníku (posledný ročník štúdia) 
sa študenti vzdelávajú na pracovisku s cieľom získať pracovné skúsenosti a rozvíjať zručnosti 3 dni 
v rámci školského týždňa. 

Odborné školy v Turecku ponúkajú 6 zameraní v oblasti stavebníctva: 1) Stavebná infraštruktúra, 
2) Stavby a zariadenia, 3) Architektonické reštaurovanie, 4) Architektonické navrhovanie budov, 5) 
Projektovanie a 6) Izolácia vonkajšieho opláštenia budov1. 

V týchto zameraniach sa v 9. ročníku vyučujú rovnaké predmety, ako je Profesionálny rozvoj, Sta-
vebné kreslenie, AutoCAD a  pod. Obsah kurzu je na začiatku rovnaký pre všetkých študentov, 
neskôr sa mení v závislosti od odboru. Napríklad po zvládnutí základných zručností z technického 
kreslenia sa študenti odboru kovových prvkov a technológií na hodinách stavebného kreslenia za-
meriavajú na navrhnutie dverí, okien, ornamentálnych kresieb, kým študenti stavebníctva získavajú 
hĺbkové štúdium v oblasti navrhovania budov a zariadení.

V 10. a 11. ročníku sa môžu odborné predmety líšiť v závislosti od zvoleného odboru. Napríklad 
študenti v odbore Stavebná infraštruktúra majú 10 vyučovacích hodín v týždni stavbu ciest/infraš-
truktúry, zatiaľ čo študenti v odbore Architektonické reštaurovanie majú špecializovaný kurz Reštau-
rovanie architektonických a kultúrnych pamiatok. V 12. ročníku si študenti okrem výrobnej praxe 
môžu vybrať až 4 doplnkové vyučovacie hodiny v týždni ako voliteľné predmety odbornej prípravy.

1 Pozri Ministry of Education of Turkey (2020).
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Tabuľ ka č. 4. Povolania OVP v oblasti stavebníctva v Turecku

Povolanie Národná 
kodifikácia

Úroveň 
EKR

Stavebný technik (Inşaat teknisyeni) 3112 4

Pokrývač (Çatı ustası) 12UM50272 4

Operátor stavebných zariadení (Ekskavatör operatörü) 8342 4

Betonár (Beton kaplama) 10UMS0082 4

Pracovník manuálnej výroby tehál (Inşaat kalıpçısı) 10UMS0081 4

Kamenár (Taş örme ustasi) 7122 4

Montážnik kovových konštrukcií/lešení (Inşaat iskele sorumlusu) 12UY0056 4

Operátor strojov na výrobu betónových výrobkov (Beton ürünleri 
makine operatörü) 12UMS0186 4

Zdroj: projekt BEE-VET



BEE VET TRANSFORMING VET IN CONSTRUCTION INNOVATIVE MATERIALS 
FOR BUILDING AND ENERGY EFFICIENCY

ZELENÁ, TRVALO 
UDRŽATEĽNÁ A ENERGETICKY 
EFEKTÍVNA VÝSTAVBA



 Globálna a regionálna agenda

V r. 2015 Organizácia spojených národov (OSN) vypracovala Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, 
ktorá zahŕňa 17 globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja v 3 dimenziách – sociálnej, ekono-
mickej a environmentálnej1. 

Nie je náhoda, že najmenej 4 z globálnych cieľov Agendy 2030 sú zamerané na zlepšenie stavu 
životného prostredia na celom  svete a obsahujú rozšírenie využívania zelených a energeticky efek-
tívnych technológií2.

Blahobyt dnešnej mládeže a budúcich generácií závisí od naliehavého a jednoznačného prerušenia 
súčasných tendencií zhoršovania životného prostredia. Spoločnosť musí znížiť emisie oxidu uhliči-
tého, aby obmedzila globálne otepľovanie a súčasne chránila a obnovovala biodiverzitu a minima-
lizovala znečisťovanie a odpad3.

Všeobecný prístup k čistej energii si vyžaduje prechod na nízko uhlíkové systémy pri výrobe aj využí-
vaní energie. Zlepšenie prístupu k energii z vyspelých technológií (Cieľ 7) v kombinácii s inováciami 
a zvýšením účinnosti sú nevyhnutné na dosiahnutie spravodlivého a udržateľného hospodárskeho 
rastu pri súčasnom obmedzovaní globálneho otepľovania. Kľúč spočíva v technológiách obnovi-
teľnej energie, akou je veterná a slnečná energia, spolu so zlepšenou energetickou efektívnosťou 
v budovách a inde4.

Na dosiahnutie globálnych cieľov, “[…] si každá krajina musí sama určiť, ako najlepšie pristupovať 
k príprave a implementácii svojej národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v závislosti od pre-
vládajúcich politických, historických, kultúrnych, environmentálnych okolností”5.

Na úrovni EÚ predstavila Európska komisia v r. 2019 svoj návrh na vytvorenie Európskej zelenej 
dohody. Cieľom Zelenej dohody je reagovať na rastúce výzvy klimatických zmien vypracova-
ním novej stratégie, ktorá “[…] transformuje EÚ na spravodlivú a  prosperujúcu spoločnosť 
s  moderným, zdrojmi efektívnym a  konkurencieschopným hospodárstvom bez čistých emisií 
skleníkových plynov v  r. 2050 a  kde je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov.”6 
Európska zelená dohoda prostredníctvom svojich nástrojov predpokladá zlepšenie a zabezpe-

1 United Nations (2015)
2 Pozri napríklad Cieľ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, trvalo udržateľnej a modrnej energie 

pre všetkých; Cieľ 11: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné; 
Cieľ 13: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom; Cieľ 15: Chrániť, 
obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, trvalo udržateľné riadenie lesné 
hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púšť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu biodiverzity. 
United Nations (2015a)

3 UNEP (2021)
4 Ibid
5 United Nations (2015b)  
6 European Commission (2019)
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čenie čistého ovzdušia, čistej vody, zdravej pôdy, biodiverzity, energeticky efektívnych budov, 
zdravých a cenovo dostupných potravín, rozšírenia verejnej dopravy, čistejšej energie a inovácií 
vďaka špičkovým čistým technológiám, produktov s dlhšou životnosťou, ktoré sa dajú opraviť, 
recyklovať a opätovne použiť, pracovných miest odolných voči budúcim zmenám a vzdelávanie 
v oblastiach potrebných pre budúcu transformáciu spoločnosti, globálneho konkurencieschop-
ného a odolného priemyslu7.

Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť budov, európska legislatíva reviduje Smernicu o energetic-
kej hospodárnosti budov8, ktorej cieľom je podporiť rozvoj obnoviteľných a menej znečisťujúcich 
energetických systémov pre naše domy a verejné budovy. Okrem oparení navrhnutých v Zelenej 
dohode oba dokumenty stanovujú: 

 zníženie emisií;

 úspory energie;

 riešenie energetickej chudoby;

 pomoc pri renovácii;

 zlepšenie kvality života; a

 tvorbu pracovných miest a rast9.

 Čo je energetická účinnosť?

Energetická účinnosť je definovaná ako použitie menšieho množstva energie na vykonanie rovnakej 
úlohy, jednoduchšie povedané – odstránenie energetických strát.

Energetická účinnosť má viaceré výhody – znižovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie dovozu 
energie, znižovanie nákladov na energiu v domácnosti aj na vnútroštátnej úrovni – to je len niekoľ-
ko príkladov. Energetická účinnosť je definovaná ako najlacnejší a najrýchlejší spôsob redukovať 
použitie fosílnych palív. Využívanie energeticky účinných metód tiež prispieva k úspore nákladov, 
tvorbe nových pracovných miest a uspokojeniu rastúceho dopytu po energii.

Výhody energetickej účinnosti by sa mali posudzovať aj cez prizmu viacerých aspektov a v rôznych 
kontextoch, napríklad: 

Ekonomické: S využívaním a zlepšením energetickej účinnosti je možné vidieť ekonomické výsled-
ky pre domácnosti v podobe nižších účtov, nových pracovných miest a stabilizácie cien elektrickej 
energie

Environmentálne: Environmentálne výhody energetickej účinnosti sú zrejme najväčšie, ale aj naj-
dôležitejšie z hľadiska výziev globálneho otepľovania a klimatických zmien. Zvyšovanie účinnosti 

7 A European Green Deal 
8 Directive 2010/31/EU
9 European Commission (2021) 
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pomáha znižovať emisie skleníkových plynov a  iných škodlivých plynov, znižovať spotrebu vody 
a celkovo znižovať ľudský vplyv na životné prostredie.

Verejné služby: V tomto sektore sú výhody energeticky účinného prístupu vyjadrené v celkovom 
znížení dopytu po elektrickej energii, čo stimuluje investície do nových metód a infraštruktúry na 
výrobu a prenos elektriny.

Riadenie rizík: Energetická účinnosť prispieva k diverzifikácii energetických portfólií a predchádza 
neistote cien palív.

 Aspekty energetickej účinnosti podľa ekonomických sektorov

Energetická účinnosť budov

Podľa štatistík10 je 36% celkových emisií skleníkových plynov dôsledkom energetických nákla-
dov budov. Preto má rozhodujúci význam zlepšenie energetickej účinnosti budov a zmiernenie 
dopadov klimatických zmien. Jedným zo spôsobov ako zlepšiť efektívnosť a znížiť účty za budo-
vy, je inovatívny dizajn a navrhovanie alebo dokonca strategické polohovanie okien spôsobom, 
ktorý umožňuje lepšie vyváženie potrieb vykurovania alebo chladenia. V súčasnosti už existuje 
množstvo vyvinutých architektonických, konštrukčných a technických riešení, ktoré budú v prí-
pade implementácie do novostavby v budúcnosti viesť k citeľnému zníženiu nákladov na ener-
giu a budú mať výrazne menší negatívny vplyv na životné prostredie oproti konvencionálnym 
metódam.

Energetická účinnosť v doprave

Ďalším veľ kým zdrojom emisií oxidu uhličitého je doprava, čo z nej robí druhý hlavný objekt v ob-
lasti energetickej účinnosti. Aj tu je možné zlepšiť energetickú účinnosť rôznymi spôsobmi, jedným 
z ktorých je výmena dopravných prostriedkov – prechod z benzínových alebo plynových na elek-
trické alebo hybridné vozidlá. Ukázalo sa, že používanie vozidiel s elektrickým pohonom má menší 
vplyv na životné prostredie a pomáha zabrániť uvoľňovaniu emisií toxických pre životné prostredie  
(ako CO2). Aj v tomto sektore sa dajú uplatniť inovatívne prístupy, ako aj pokročilé materiály, ktoré 
znížia spotrebu kvapalných palív a podporia prechod na ekologickejšiu dopravu.

Energetická účinnosť v priemysle

Energetická účinnosť v priemysle zohráva kľúčovú úlohu vzhľadom na udržateľnosť životného pros-
tredia a hospodárstva. Obrovské množstvo energie spotrebovanej priemyselnou výrobou zaraďuje 
toto odvetvie medzi hlavné ciele energetickej účinnosti, akými sú zabezpečenie energetickej bez-
pečnosti a manažment klímy. Metódy na zabezpečenie energetickej účinnosti v priemysle poskytu-
jú obrovské príležitosti, ako napríklad:

 údržba, obnova a preladenie zariadení s cieľom predchádzať prirodzenému zhoršovaniu 
efektívnosti a reflektovať zmeny parametrov procesu;

10 Ibid 
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 opätovné vybavenie, vyradenie z prevádzky a výmena zastaraných zariadení, technológií 
a vybavenia novými modernými technológiami;

 riadenie využívania vykurovania s cieľom predchádzať energetickým stratám napríklad 
prostredníctvom izolácie a účinného využitia tepla odpadového vzduchu ako doplnkové-
ho zdroja;

 zlepšenie manažmentu procesov pre lepšiu efektívnosť materiálov a spotrebovanej ener-
gie, ako aj pre celkové zlepšenie produktivity;

 racionalizácia procesov – odstránenie fáz spracovania a využívanie nových výrobných metód;

 opätovné použitie a recyklácia výrobkov a materiálov;

 zvýšenie produktivity – zníženie množstva vyradených výrobkov a zvýšenie produkcie z 
rovnakého množstva surovín11.

Energetická účinnosť v domácnostiach

Jednou z hlavných hnacích síl, ale aj výzvou pre energetickú účinnosť sú úspory domácností, ako 
aj správanie sa a postoj ľudí k nej. Všetky vyššie uvedené stratégie a metódy sú založené najmä 
na technológiách, ale bez angažovanosti a investícií ľudí by neboli možné. Dosahovanie úspor 
domácnosti je teda v priamej súvislosti so správaním sa každej jednotlivej domácnosti, túžbou a 
motivovaním ľudí dosiahnuť energetickú účinnosť. Medzi najmotivujúcejšie opatrenia vzhľadom na 
domácnosti patrí znižovanie účtov na energiu, investície do energeticky úsporných spotrebičov ale-
bo jednoducho zlepšenie kvality života zapojením sa do aktivít súvisiacich so zelenou ekonomikou, 
ako je recyklácia, využívanie verejnej dopravy a celkové zníženie ľudskej stopy na Zemi.

Po prvé, energetickú účinnosť možno dosiahnuť formulovaním národných cieľov a stratégií, ktoré 
sa následne realizujú prostredníctvom určitých politík v danej krajine. Európska únia prijala značné 
množstvo legislatívnych a regulačných opatrení, ktoré povzbudzujú a podporujú členské štáty, aby 
sa stali lídrami v prechode na energeticky efektívne ekonomiky. 

Francúzsko patrí medzi priekopníkov energeticky efektívnej ekonomiky v EÚ aj na globálnej úrov-
ni12. Dôvodom, prečo je Francúzsko na prvom mieste, predstavuje Národný plán energetickej efek-
tívnosti, ktorý stanovuje početné opatrenia nad rámec povinnej európskej legislatívy. Týmto plá-
nom bol napríklad zavedený program Biely certifikát, ktorý zaväzuje dodávateľov energie a ener-
getických surovín, aby spĺňali určité kritériá úspory energie13.

Ďalší príklad možno uviesť s „poplatkom za zápchy“ v  Londýne, v Spojenom kráľovstve. Tento 
poplatok je denný súčet - 15 britských libier, ktorý sa platí pri prechode cez určité zóny mesta. Me-
tóda je mimoriadne účinná pri znižovaní premávky vo veľ kých mestách a stimuluje ľudí, aby použí-
vali ekologickejšie druhy dopravy (napríklad verejnú dopravu), čím sa znižuje znečistenie ovzdušia 
a nadmerné emisie skleníkových plynov z áut14.

11 Kanako Tanaka (2011)
12 ACEEE (2022)
13 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard France. https://www.aceee.org/sites/default/files/

pdfs/2022_International_Scorecard/France%20One-pager.pdf 
14 Transport for London: https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/France One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/France One-pager.pdf
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
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Veľ ká Británia je na druhom mieste podľa energetickej účinnosti v priemyselnom a dopravnom sek-
tore15. V krajine fungujú viaceré politiky na zlepšenie a manažment systémov energetickej účinnosti. 
V súvislosti s budovami zaviedla Veľ ká Británia povinné normy pre spotrebiče a vybavenie v súvis-
losti s 38 výrobkami, ako aj povinné požiadavky na označenie pre 24 skupín rôznych spotrebičov16.

Ďalšie dve krajiny, ktoré by sa mali zaradiť medzi lídrov z hľadiska národných úspechov v oblasti 
energetickej účinnosti sú Nemecko a Holandsko. Najväčšia ekonomika v EÚ uskutočňuje osobitnú 
stratégiu národnej politiky – Energiewende. Stanoveným cieľom je zníženie spotreby energie – až 
32,5%  do r. 2030 a až 50%  do r. 2050 (oproti spotrebe v r. 200817). Holandsko, ktoré je na pr-
vom mieste v energetickej hospodárnosti budov, uplatňuje opatrenia ako rebríčky výstavby budov 
či zverejnenie údajov o spotrebe energie všetkých typov budov18.

 Energetická hospodárnosť budov

Školenie Regulácie a politiky trvalo udržateľnej energetiky v Afrike Organizácie OSN pre priemy-
selný rozvoj (UNIDO) uvádza nasledovnú definíciu pojmu energetická hospodárnosť budov: „Ener-
getická hospodárnosť budovy je miera spotreby energie na meter štvorcový zastavanej plochy bu-
dovy, ktorá vyhovuje stanoveným referenčným ukazovateľom spotreby energie pre tento konkrétny 
typ budovy za určitých klimatických podmienok”19.

Počas svojej tisícročnej histórie ľudstvo vždy chápalo budovy, ktoré stavia, ako prostriedok na ochra-
nu pred nebezpečenstvami a vplyvom okolitého prostredia. Vonkajšie prvky budovy (ako strecha, 
steny, podlaha, okná) vytvárajú podmienky a mikroklímu komfortnú pre obyvateľov. Vytvorenie a 
udržiavanie tejto mikroklímy si však vyžaduje energiu a má svoju cenu. Problém energie potrebnej 
na obytné, verejné a priemyselné budovy je mimoriadne dôležitý, pokiaľ ide o úsporu energie. 

Cieľom energetickej účinnosti je úspora nákladov nielen prostredníctvom hospodárenia, ale tiež 
používaním nových metód a technológií, znižovaním energetických strát, ako aj redukovaním ľud-
skej stopy na životnom prostredí.

Budovy sú jedným z najväčších spotrebiteľov energie a zohrávajú dôležitú úlohu pri prechode na 
zelenú ekonomiku. Preto je energetická hospodárnosť budov, ktorá je široko presadzovaná v súčas-
ných tendenciách pri navrhovaní a aplikácii moderných tepelnoizolačných systémov novej výstavby, 
jedným z kľúčových cieľov Európskej únie, pričom na redukciu energetických strát a plynových emi-
sií stanovuje aspoň 55% k r. 2030 (na základe ukazovateľov z r. 1990).

15 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard the United Kingdom. https://www.aceee.org/sites/
default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK%20One-pager.pdf 

16 Ibid
17 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard Germany.  https://www.aceee.org/sites/default/files/

pdfs/2022_International_Scorecard/Germany%20One-Pager.pdf 
18 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard the Netherlands. https://www.aceee.org/sites/default/

files/pdfs/2022_International_Scorecard/The%20Netherlands%20One-Pager.pdf 
19 UNIDO (2009) 

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/Germany One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/Germany One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The Netherlands One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The Netherlands One-Pager.pdf
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Renovácia budov je podporovaná prostredníctvom stratégie Európskej únie „Sanačná vlna pre 
Európu – „ekologizácia“ našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšenie kvality života“, cieľom 
ktorej je urýchliť renováciu budov v Európe a zabezpečiť efektívnejšie a účinnejšie využívanie ener-
getických zdrojov20.

 Zlepšenie energetickej hospodárnosti existujúcich budov

Súčasné tendencie na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov, ktoré boli stanovené pred 
rokmi, zahŕňajú viaceré opatrenia,  z ktorých najrozšírenejšie sú:

 Príprava návrhu renovácie budovy, ktorá by mala zahŕňať tepelnú izoláciu prvkov budo-
vy zohľadňujúcu platnú legislatívu vzhľadom na úsporu energie pri pôsobení budov. Za 
osvedčený postup sa považuje návrh vyhotovený na základe vopred vykonaného energe-
tického auditu budovy.

 Použitie moderných účinných tepelnoizolačných materiálov akými sú výrobky z minerálnej 
vlny, penový polystyrén, polyuretánová pena, penové sklo a pod. pri plnení doplnkového 
tepelnoizolačného systému obkladových prvkov budovy. Tento tepelnoizolačný systém sa 
umiestňuje na vonkajšom povrchu obkladových prvkov budovy. 

 Dodatočná tepelná izolácia fasádnych obkladových prvkov budovy môže byť v podobe 
sendvičových panelov, ktoré majú strednú penoplastovú vrstvu, alebo dosiek z minerálnej 
vlny. Tieto panely musia byť spoľahlivo pripevnené k fasádnym stenám pomocou hmožde-
niek. 

 Výmena existujúcich okien a balkónových dverí za hliníkové, plastové alebo drevené, kde 
je použité „nízkoemisné“ zasklenie.

 Práce súvisiace s energetickou obnovou budov by mali vykonávať špecializované spo-
ločnosti, ktoré zamestnávajú spôsobilých odborníkov a pracovníkov, ako aj na tento účel 
potrebné nástroje a stroje.

20 European Commission (2020)
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“Ak necháme, aby deti 21. storočia učili učitelia vyškolení 
v 20. storočí a v školskom prostredí z 19. storočia, ktorá sa 
odvtedy len veľmi málo zmenilo, fungovať to jednoducho 
nebude.”

Andreas Schleicher, riaditeľ sekcie vzdelávania a zručností, 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu  a rozvoj (OECD)1

Nie je novinkou, že učiteľské povolanie je vystavené neustálym zmenám: požiadavky sa stále menia, 
modernizujú, sú stále špecifickejšie a rôznorodejšie, to isté platí aj pre úlohu učiteľa. Tradičné formy 
vzdelávania sú čoraz viac nahrádzané inovatívnymi vyučovacími metódami, ktoré sa zameriavajú 
na osobnosť a proces učenia sa každého jednotlivého študenta. Nové okolnosti kladú pre učiteľov 
nové výzvy. Ich činnosť už nie je nasmerovaná len na vyučovanie vopred pripravených lekcií; je po-
trebné, aby učitelia prevzali rolu trénera, partnera, motivátora.

Svet a s ním aj životný štýl detí a mladých ľudí sa stáva čoraz digitálnejším, a preto je teraz mimo-
riadne dôležité spojiť tradičné hodnoty s technologickým pokrokom, aby sa do budúcnosti  umož-
nilo prakticky orientované vyučovanie.  

Digitálna transformácia v školskom vzdelávaní už prebieha po tom, čo si kríza s COVID-19 vynútila 
zatvorenie škôl a zavedenie diaľ kového štúdia v online prostredí, čím sa proces urýchlil. Hoci náhly 
prechod na dištančné vzdelávanie v mnohých prípadoch nenastal rýchlo, krízu možno vnímať ako 
príležitosť pre študentov aj učiteľov využiť digitálne technológie a oceniť ich výhody. Bolo by veľ kou 
chybou, ak by sme nevyužili digitálne technológie a príležitosti, ktoré núdzový stav vytvoril, a nea-
plikovali by sme ich do „bežných vyučovacích hodín“. V dôsledku náhleho zavedenia dištančného 
štúdia zaznamenala digitalizácia v celej Európe rozmach. Dlhodobý cieľ digitalizácie triedy je teraz 
oveľa reálnejší. Zmeniť zaužívané vyučovacie postupy a prispôsobiť ich novým okolnostiam nie je o 
nič jednoduchšie ako ktorákoľvek iná  nová aktivita. Tým je však najťažší krok už za nami.

To znamená zostať v digitálnom prostredí a využiť výhody už získaných skúseností.

1 Gepp, U. (2007)
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Rámček č. 1. Mimoriadne štúdium

Извънредно обучение (Emergent learning)

“Mimoriadne štúdium nie je všeliekom, je to príležitosť a  povedali by sme, že 
by sa malo umiestniť – a, pokiaľ možno, integrovať – do celkového inkluzívneho 
vzdelávacieho prostredia spolu s normatívnym vzdelávaním, akokoľvek a kdekoľvek 
bude vhodné.”

Williams, Karousou, Mackness, 2011

Mimoriadne štúdium je učenie sa, ktoré sa „deje“ bez zámeru učiteľa a vychádza zo 
skúseností a potrieb študenta, samotného učiaceho sa. Môže to viesť k hlbšiemu 
štúdiu. Učitelia môžu podporovať mimoriadne štúdium tým, že zapoja študentov, 
využijú otvorený prístup výučby, spomenú, že zvyčajne nič nie je len čierne alebo 
biele, ale aj veľa sivého a ponúkajú rôzne spôsoby učenia sa.

Dr. Jutta Pauschenwein, vedúca ZML – Inovatívne vyučovacie scenáre na univerzite 
FH JOANNEUM, verí, že:

 učitelia potrebujú elektronické kompetencie: online moderovanie, ako 
vytvárať a štruktúrovať materiály na online vyučovanie, online komuniká-
ciu – to znamená, že je potrebné investovať do školenia učiteľov;

 učiaci sa potrebujú otvorený priestor na učenie sa a rozmanité úlohy – aby 
mali úžitok z „mimoriadneho štúdia“, aby sa naučili to, čo chcú a potrebu-
jú vedieť;

 mali by sme využívať všetky prostriedky, ktoré učiaci sa používajú vo svo-
jom každodennom živote a vo svojej práci. 

Zdroj: Školenie v rámci projektu BEE-VET, FH JOANNEUM 

Cieľom nasledujúcich stránok tejto publikácie je poskytnúť Vám – učiteľom – tipy, nápady a nástroje 
na transformáciu Vašich hodín pomocou digitálnych technológií. Navrhované nástroje sú zároveň 
úplne adaptabilné a dajú sa použiť ako online, tak offline, ako aj v synchrónnom a asynchrónnom 
vzdelávacom procese.

Zavedením digitálnych prvkov do Vašich lekcií tvárou v tvár (f2f), naučíte svojich študentov učiť sa 
flexibilnejším spôsobom v triede aj doma. Na ďalších stránkach nájdete pokyny, ako pomôcť štu-
dentom pracovať v skupine alebo na projekte v podmienkach, keď nie je možne stretnúť sa tvárou 
v tvár, vymieňať si poznatky na diaľ ku a ušetriť čas. Naším cieľom bolo tiež podporiť Vás pri hľadaní 
riešení problémov, ako napríklad zadávanie úloh študentom na diaľ ku, zbieranie riešení/domácich 
úloh a poskytovanie efektívnej spätnej väzby študentom.
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 Metódy vyučovania a zavádzania digitálnych technológií 
 do škôl

Výsledky štúdie PIAAC2 potvrdzujú, že mäkké zručnosti ako sociálne zručnosti, kultúra zdravia, 
občianske povedomie, kritické myslenie, riešenie problémov alebo učenie sa učiť, sú často zane-
dbávané; zároveň majú obrovský vplyv na blahobyt, vrátane sebahodnotenia a sociálnej interakcie 
medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Stále viac sa ukazuje, že školitelia sa musia posunúť zo svojej 
doterajšej úlohy učiteľa na úlohu facilitátora či mentora. 

Mentorská funkcia učiteľov počas štúdia sa stáva čoraz dôležitejšou. Elektronické vzdelávanie po-
skytuje v tomto vzťahu potrebnú slobodu, vyžaduje si však prehodnotenie existujúcich koncepcií 
vzdelávania spôsobom, ktorý umožní efektívne štúdium v digitálnom prostredí. Digitálne techno-
lógie umožňujú učiacim sa/študentom jednoducho vytvárať tímy, hľadať spolu riešenia, vyhľadávať 
samostatne informácie a umožňujú okamžitú spätnú väzbu. Podporujú organizáciu a komunikáciu 
v pracovnom procese a umožňujú kedykoľvek prístup k dokumentom a materiálom. Okrem štan-
dardnej triedy umožňuje virtuálny priestor na štúdium a prácu vytváranie vzdelávacích situácií zapo-
jením rôznych skupín z jednej školy alebo dokonca z rôznych škôl, ako aj neobmedzené mimoškol-
ské formáty vďaka absencii naviazania sa na určitý čas alebo fyzickú prítomnosť. Vo všeobecnosti sa 
vytvárajú príležitosti poskytovať študentom viac slobody a zodpovedností vo vzdelávacom procese, 
čím sa podporuje ich nezávislosť3.

Moderovanie (alebo facilitácia) znamená vytváranie a poskytovanie priestoru študentom, aby: 

 skúšali nové veci;

 uvažovali o svojich vlastných skúsenostiach; 

 prišli k ďalším záverom; a 

 premýšľali o tom, ako by sa tieto závery dali uplatniť v ich živote alebo v práci.  

To znamená, že ľudia sa učia oveľa efektívnejšie s veľmi malou podporou ako vtedy, keď sa vyučo-
vanie robí pre nich alebo namiesto nich. Je však dôležité poznamenať, že na moderovanie takéto 
procesu musia byť učitelia (alebo fasilitátori) najskôr vyškolení.

Konštruktivistický prístup vyučovania počíta s aktívnou úlohou študenta pri formovaní vlastného 
porozumenia namiesto osvojenia informácií, ktoré „prežúval“ niekto iný. Študenti interpretujú in-
formácie z perspektívy svojich vlastných životných skúseností. V konštruktivistickom prístupe vyu-
čovanie sa používajú tieto vzdelávacie aktivity: 

 Pozorovanie

 Výber

 Transformácia

2 OECD (2021)
3 Sekretariat der Kultusministerkonferenz (2017), p. 14
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 Spracovanie

 Interpretácia

 Integrácia

 Výber

 Objav

 Dialóg

 Interakcia

 Posúdenie v kontexte

 Uvažovanie (uvažovanie o konaní a uvažovanie počas konania).

Je dôležité pristupovať k novým veciam otvorene a so zvedavosťou. Prediskutuje s Vašimi študent-
mi výhody a nevýhody používania digitálnych technológií. To povzbudí ich kritické myslenie a infor-
movanosť o používaní technológií. 

Šikovné používanie technológií poskytuje neobmedzené možnosti vlastného sebavyjadrenia. Za-
vedenie digitálnych technológií do vzdelávacieho procesu umožní väčšiu flexibilnosť pri plánovaní 
v čase a mieste, ako aj pri diferencovaní individuálnych úloh a spätnej väzbe. „Študentom sa vo 
všeobecnosti umožňuje preberať väčšiu zodpovednosť za organizáciu vlastného štúdia, a tým sa 
podporuje ich nezávislosť.“4

4  Ibid



32 33
TRANSFORMÁCIA OVP V STAVEBNÍCTVE: INOVATÍVNE MATERIÁLY 
PRE STAVEBNÍCTVO A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ. PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

Rámček č. 2. Uvažovanie: môj názor

Uvažovanie: môj názor

Zvážte príležitosti a výzvy súvisiace s digitálnymi technológiami z Vášho hľadiska. 
Označte tvrdenia, s ktorými súhlasíte:

 Pri používaní smartfónov a počítačov sa cítim sebaisto

 Najradšej používam messenger (napr. WhatsApp), aby som bol v kontakte 
s ľuďmi

 O rôznych témach sa informujem na internete

 Rád hrám na smartfóne, počítači alebo konzole

 Používam digitálne technológie (takmer) každý deň

 Rád používam digitálne technológie v triede

 Nové technológie obohacujú môj život

 Nie som dobrý so smartfónmi a počítačmi

 Obávam sa zhromažďovania mojich údajov na internete a sociálnych 
sieťach 

 Internet považujem za problematický zdroj informácií 

 Hry na smartfóne, počítači alebo konzole robia ľudí hlúpymi

 Bojím sa používať digitálne technológie v škole, pretože moji spolužiaci 
sú v tom lepší ako ja

 Elektronické zariadenia škodia spotrebiteľom

 Prial by som si, aby nové technológie neexistovali

Môžete pridať aj vlastné vyhlásenia:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Teraz si znova v kľude pozrite vyhlásenia, ktoré ste si vybrali. Čo ste si všimli? 
Súhlasíte skôr s pozitívnymi alebo negatívnymi vyhláseniami? Váhate?

Dobré poznanie Vášho názoru uľahčuje interakciu so študentmi. Prediskutujte 
príslušný názor a buďte otvorení súhlasu a prejavu obavy v rovnakej miere. 

Adaptované podľa Hundertmark, М. (2021), Mediálna výchova v každodennom živote v 
škole, RAABE Bulgaria EOOD
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Používajte elektronické zariadenia počas svojich vyučovacích hodín, takto získajú pridanú hodnotu 
a podporia študentov, aby získali zručnosti potrebné v 21. storočí. Buďte a zostaňte „učiteľom“ – 
buďte príkladom prostredníctvom spolupráce, flexibility, ochoty riskovať a osobnej zodpovednosti, 
nebojte sa robiť chyby – buďte vzorom hodným napodobňovania. 

Nechajte svojich študentov prevziať zodpovednosť za vlastné štúdium – pomôžte im byť samostat-
nými. Dajte im príležitosť rozvíjať sa, skúmať, rozpracovávať, vysvetľovať a chápať, diagnostifikovať 
problémy a riešiť ich. Podporte ich správnymi otázkami, keď majú ťažkosti – nebuďte len učiteľom, 
buďte mentorom. Týmto spôsobom položíte základy pre všetky budúce okolnosti a budete pripra-
vení na dynamickejšie časy. 

Tabuľ ka č. 5. Tipy a námety pre online štúdium

Tipy a námety pre online štúdium

Konanie Upresnenie

Príjmite, že … témy a učitelia sú rôznorodo odlišní.
… učenie sa môže byť „farebné“.
… existuje mnoho druhov učebných materiálov.
… existuje veľa komunikačných kanálov.

Zostaňte online a … hľadajte informácie.
… pozorne čítajte pokyny.

Synchrónne 
učenie

… je vyčerpávajúce!
… nezabúdajte robiť prestávky a strečingové cvičenia.

Prevezmite 
zodpovednosť za

… svoje štúdium a organizujte ho spôsobom, ktorý Vám vyhovuje.
… svoje manažérske zručnosti – teraz je na to ten správny čas.

Postarajte sa o … ostatných – spolu dokážete zvládnuť vážne výzvy.
… seba a nepodliehajte panike, skutočne dôležité veci si Vás nájdu 
samy.

Poskytnite … svojmu učiteľovi spätnú väzbu, ako aj uznanie.

Bavte sa 
a užívajte si

… väčšiu slobodu učenia sa.
… možnosti online vzdelávania.

Pozastavte sa … na zamyslenie sa a pridajte svoje body k tomuto zoznamu!

Autor: Dr. Jutta Pauschenwein s podporou tímu ZML, profesorov Ústavu vzťahov s verejnosťou, 
manažmentu informácií a sociálnych činností, študentov odborov Štúdií obsahu a Sociálnych 
aktivít, členov Skupiny rýchlej reakcie na Univerzite FH JOANNEUM

 Online skupiny a e-aktivity (e-tivities)

Aby bolo online vzdelávanie úspešné a uspokojujúce, účastníci by mali byť podporovaní prostred-
níctvom štruktúrovaného procesu. Model Gilly Salmonovej predstavuje päťkrokový rámec alebo 
„schodište“ pre štruktúrovaný postupný proces e-aktivít.
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Päťstupňový model ponúka podporu a rozvoj účastníkov v každej etape, kým budujú online vzde-
lávacie skúsenosti5.

E-aktivity:

 Vyvinuté špeciálne pre online účasť;

 Prispievajú k dosahovaniu výsledkov vzdelávania;

 Pracovať súčasne na kľúčových vzdelávacích zdrojoch;

 Podporujú prístup zameraný na študenta a založený na riešení problémov;

 Povzbudzujú a motivujú študentov, aby kriticky mysleli, angažovali sa a sústredene pri-
spievali, zvažovali a konsolidovali;

 Zvyšujú angažovanosť v štúdiu;

 Šetria čas na prípravu;

 Robia učenie sa produktívnym a zábavným;

 Umožňujú jednoduché zapojenie nových technológií a nástrojov, ako napríklad sociálne siete;

 Stimulujú vedomé vyhľadávanie a používanie voľne dostupných tematických a/alebo zá-
bavných zdrojov;

 Rýchlo prispôsobujú tradičné pedagogické zásady vyučovania a učenia sa.

Obrázok č. 1. Päťstupňový model

Privítanie 
a povzbudenie

Vyvinutie systému a poskytnutie 
prístupu

Prístup a motivácia1

Spoznávanie a vytváranie spojení medzi 
kultúrnym, sociálnym a vzdelávacícm 

prostredím

Mentoring a podpora pri používaní 
učebných materiálov

Moderovanie (facilitácia) 
procesu

Podpora a poskytovanie 
odpovedí na 

otázky

Odosielanie 
a prijímanie správ

Vyhľadávanie 
a prispôsobenie softvéru

Konanie 
videokonferencií

Poskytovanie 
odkazov mimo 
uzavretých online zasadnutí

Online socializácia

Výmena informácií

Budovanie znalostí

Vývoj

2

3

4

5

Stupeň 
interaktivity

E-Moderovanie

Technická podpora

Učenie sa

Adaptované z: https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html. 

5 Salmon, G. Päťstupňový model 

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html
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 Model 4K

Model 4K je založený na otázke, ako digitalizácia zmení náš život a pracovné prostredie a čo spo-
ločnosť potrebuje, aby s týmito zmenami držala krok.  

Model 4K pochádza z  iniciatívy organizácie Edureach 101, ktorá sa venuje zmenám a potrebám 
vzdelávania nevyhnutným pre prechod na digitalizované prostredie. Model 4K má ako východisko-
vý bod budúceho občana, ktorý bude žiť a pracovať v globalizovanom a digitálnom svete. Vo svete, 
kde bude najvyšším cieľom mierové spolunažívanie globálnej spoločnosti, vo svete, kde si uvedo-
mujeme, že celoživotné vzdelávanie je pre ľudstvo najdôležitejším zdrojom. Ba čo viac, ovládanie 
digitálnych zručností by sa malo stať popri  čítaní a písaní „uholným kameňom“ úrazu základnej 
gramotnosti6.

Rámček č. 3. Model 4K

4K učenia sa v 21. storočí

Kolaborácia Komunikácia Kreativita Krytické myslenie

Adaptované z: https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/

Hoci zrejme Model 4K úzko súvisí s digitalizáciou, v praxi je správnejšie hovoriť o „hybridite“ medzi 
digitalizáciou a výučbou. Digitalizácia by mala dopĺňať a podporovať lekciu a naopak. Učebný ob-
sah by teda mal byť dostupný v elektronickej podobe, aby sa študenti mohli pripravovať vo formá-
te kombinovaného vzdelávania (Blended Learning). Napríklad využívaním vzdelávacích platforiem, 
ktoré umožňujú spoluprácu na obsahu vyučovacích hodín alebo komunikáciu a výmenu informácií 
s ďalšími osobami v škole a mimo nej na celom svete.

 Kombinované vzdelávanie (Blended learning)

Definícia kombinovaného vzdelávania v Oxforskom slovníku ho vymedzuje ako spôsob učenia sa 
predmetu, ktorý kombinuje výučbu v triede s využívaním rôznych technológií, vrátane online štúdia. 
Koncepcia kombinovaného vzdelávania teda zahŕňa a podporuje kombináciu online a offline, ako 
aj synchrónnych a asynchrónnych foriem vo vyučovacom procese.  

6 Karasek, K. et al (2021)

https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/
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Obsah učiva môže byť poskytnutý v elektronickej podobe, čím sa stáva dostupným pre študentov 
bez ohľadu na čas a miesto. Prezenčné stretnutia môžu slúžiť na otázky, diskusie, výmenu názorov, 
opakovanie a osvojenie si znalostí študentmi. Tieto prvky sú na základe Prevrátenej triedy (Flipped 
Classroom) – druh formátu kombinovaného vzdelávania.

Príklad scenára na aplikáciu Kombinovaného vzdelávania v škole:

 Začnite s online stretnutím: privitajte študentov, zoznámte sa s nimi (ak je potrebné), pri-
pravte sa na prvé prezenčné stretnutie

 Seminár tvárou v tvár ( (f2f, от англ. face-to-face): zhodnoťte, čo sa urobilo online/dištanč-
ne (vyžaduje si čas a predbežnú prípravu), nastavte základy, podporujte interakciu, naplá-
nujte ďalšie online stretnutie (vyžaduje si viac času)

 Asynchrónne online stretnutie: individuálne úlohy a/alebo cvičenia v skupine

 Synchrónne online stretnutie: moderovaná diskusia počas videokonferenčného rozhovoru

 Asynchrónne online stretnutie: príprava na ďalšie prezenčné stretnutie

Obrázok č. 2. Kombinované štúdium

Začiatok 
online

online 
stretnutie

online 
stretnutia

f2f = stretnutie tvárou v tvár

f2f
f2f

f2f

Autor: Dr. Jutta Pauschenwein, vedúca ZML – Inovatívne vyučovacie scenáre na univerzite.  
Školenie v rámci projektu BEE-VET, FH JOANNEUM

Metóda Prevrátenej triedy pozostáva z prezentácie obsahu učiva pomocou krátkych školiacich vi-
deí a  interaktívnych domácich úloh. Študenti majú možnosť učiť sa vlastným tempom a vrátiť sa 
k obsahu lekcie, kým látku nepochopia. Následne – na hodine možno získané znalosti opakovať 
a ďalej upevniť prostredníctvom doplnkových cvičení, brainstormingu, posúdenia a diskusií. Týmto 
spôsobom je možné okamžite odpovedať na všetky vzniknuté otázky a čas v triede možno využiť 
plnohodnotne a účinne. 
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Rámček č. 4. Prevrátená trieda a školiace videá

Školiace videá je možné používať ako súčasť metódy Prevrátenej triedy. Spôsob 
aplikácie:

 Pozeranie školiaceho videa. Študenti sa vlastným tempom učia základy 
novej témy doma pomocou jedného alebo viacerých relevantných školia-
cich videí. 

 Riešenie úloh. Potom plnia krátke úlohy, aby zistili, či a do akej miery téme 
porozumeli. V prípade potreby si môžu videá pozrieť opakovane, zastaviť 
ich a pretočiť späť alebo vyhľadať doplnkové materiály na internete, kým 
nepochopia tému.  

 Kvíz. V  závislosti od témy ponúknite študentom krátky kvíz, napríklad 
pomocou Kahoot alebo LearningApps. 

 Hľadanie pomoci. Ak študent nenapreduje sám, môže využiť podporný 
systém (napr. Oncoo) alebo sa obrátiť na spolužiakov a učiteľa.

 Cvičenia a prehĺbenie témy sa vykonávajú v  rámci ďalších vyučovacích 
hodín. Dá sa to urobiť počas prezenčnej hodiny alebo na diaľ ku ako syn-
chrónna lekcia cez video prepojenie, ako aj vo forme domácich úloh.

Adaptované z Karasek, K. et al (2021). Digital unterrichten. Praxistipps und Tools für die 
zeitgemäße Unterrichtsgestaltung. Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH, s. 86.

 Používanie platformy Moodle na vzdelávanie a štúdium7

Jadrom Moodle sú školiace kurzy, ktoré obsahujú aktivity a zdroje. Prostredníctvom platformy je 
dostupných viac ako 20 rôznych druhov aktivít (fóra, slovníky, úlohy, kvízy, ankety, SCORM pre-
hrávače, databázy a pod.), pričom všetky umožňujú vysokú mieru prispôsobenia a personalizácie. 
Hlavná výhoda tohto modelu založeného na aktivitách spočíva v kombinovaní aktivít v postupnos-
tiach a skupinách, čím sa učenie prezentuje v určitých smeroch (learning paths). Takto môže každá 
aktivita nadväzovať na výsledky predchádzajúcich. 

K dispozícii sú aj ďalšie nástroje určené na budovanie spoločenstva medzi študentmi, ako sú blogy, 
platforma na odosielanie správ, zoznamy účastníkov a pod., ako aj užitočné nástroje na hodnotenie, 
podávanie správ, integráciu s inými systémami. 

Moodle bol navrhnutý a vytvorený v súlade so sociálno-konštruktívnym prístupom v pedagogike. 
Filozofia Moodle je vyjadrená v týchto piatich bodoch:

7 Táto časť publikácie bola vyvinutá na základe Moodle – Open-source learning platform https://docs.
moodle.org/400/en/Main_page 

https://docs.moodle.org/400/en/Main_page
https://docs.moodle.org/400/en/Main_page
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 My všetci sme potenciálni učitelia aj učiaci sa – v prostredí skutočnej spolupráce sme 
obaja.

 Najlepšie sa učíme, keď niečo tvoríme alebo vyjadrujeme, aby sme to ukázali ostatným.

 Veľa sa naučíme jednoduchým pozorovaním konania našich kolegov/spolužiakov.

 Pochopením druhých, môžeme učiť transformatívnejším spôsobom (konštruktívny prí-
stup).

 Vzdelávacie prostredie musí byť flexibilné a prispôsobivé, aby mohlo rýchlo reagovať na 
potreby svojich účastníkov.

Rámček č. 5. Online platformy na vzdelávanie a štúdium

Online platformy na vzdelávanie a štúdium

Moodle: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org

Miro: www.miro.com 

MS Teams: Log In | Microsoft Teams

 Plánovanie digitálnej vyučovacej hodiny8

S diaľ kovým vzdelávaním v elektronickom prostredí je manažovanie procesu pre Vás ako učite-
ľa oveľa ťažšie – preto je veľmi dôležité dobré predbežné plánovanie. Je to veľmi dôležité aj pri 
zadávaní domácich úloh, práci v skupinách, tvorbe portfólia a iných úloh, ktoré sa majú riešiť pro-
stredníctvom digitálnych nástrojov. V prípadoch, keď sú úlohy zadávané na diaľ ku, je oveľa ne-
vyhnutnejšia sebaorganizácia a  iniciatívnosť študentov ako pri prezenčnom vzdelávaní. A  keďže 
nemôžete byť v dome každého študenta, pracovné úlohy by mali byť logické a zrozumiteľné. Vďaka 
ich predbežnému štruktúrovaniu a jasným formuláciám budú pre študentov rozpoznateľné a žiadna 
otázka nezostane nezodpovedaná. Ak sa vyskytnú nejasnosti a otázky, študenti by mali byť presne 
poučení, ako sa majú spýtať.

Ponúkame tri kroky, ktoré vám pomôžu naplánovať si hodiny na učenie v digitálnom prostredí:

Krok č. 1. Analyzujte svoju cieľovú skupinu

Plánovanie Vašej lekcie a príslušných digitálnych materiálov silno závisí od Vašej cieľovej skupiny. 
Akú úroveň triedy chcete dosiahnuť? Aké digitálne zručnosti sú už k dispozícii? Aké zariadenia 
a mediálne kanály budú použité? Forma úloh, doba trvania, úlohy pre diferencovanú prácu, ako aj 
rozloženie digitálnych materiálov do značnej miery závisia od týchto otázok.

8 Táto časť publikácie je adaptovaná z Karasek, K. et al (2021), s. 19 a nasl.

https://moodle.org/?lang=sl
http://www.miro.com
https://www.microsoft.com/en-sg/microsoft-teams/log-in
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Krok č. 2. Definujte cieľ lekcie

Na základe analýzy cieľovej skupiny môžete definovať vzdelávací cieľ, ktorý chcete naplniť. Chcete, 
aby si študenti najprv zvykli na používanie digitálnych aplikácií? Pravdepdobne uprednostňujete 
používanie cvičení s vyšším stupňom náročnosti na upevnenie doteraz nadobudnutých znalostí? 
Alebo začnete rovno výučbou nového učiva? Budovanie akých zručností by ste chceli podporiť?

Krok č. 3. Definujte digitálne možnosti

Po zadefinovaní cieľa hodiny vznikne otázka: aké metódy, sociálne formy a typy úloh by ste mohli 
použiť na základe digitálnych zručností študentov. Máte k dispozícii program na video spojenie, 
aby ste uskutočnili výučbu na diaľ ku a poskytli doplnkové materiály na samostatné domáce úlo-
hy? Má Vaša škola možnosť sprístupniť ich študentom prostredníctvom e-mailu, Dropboxu alebo 
OneDrive? Aké technické vybavenie je k dispozícii v učebniach a triedach? Môžete použiť školskú 
vzdelávaciu platformu alebo dokonca svoju osobnú webovú stránku/blog ako virtuálnu učebňu? Na 
tomto základe by ste sa mali rozhodnúť, aký typ materiálov poskytnete svojim študentom: týžden-
né plány, jednotlivé pracovné listy vo forme dokumentov Word alebo PDF, vzelávacie videá a pod. 
Teraz je tiež čas rozhodnúť sa, ktoré fázy lekcie sa uskutočnia prezenčne, a ktoré digitálne nástroje 
a metódy použijete.

Rámček č. 6. Používanie digitálnych nástrojov v triede

Tip: V triede sa snažte nezaplaviť študentov digitálnymi ponukami alebo využívať 
digitálne technológie za každú cenu. Používanie digitálnych nástrojov by malo 
byť vždy zosúladené s  cieľom hodiny a  najmä s  úspešním osvojením zručností 
študentmi.

Zdroj: Karasek, K. et al (2021). Digital unterrichten. Praxistipps und Tools für die zeitgemäße 
Unterrichtsgestaltung. Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH, s. 20.
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METODICKÁ PRÍRUČKA 
PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 
DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV



“Moji študenti si užijú veľa zábavy na hodinách s využitím 
BEE-VET Digitálnych nástrojov. Interaktívne cvičenia im 
pomáhajú učiť sa a upevňovať látku intuitívnym spôsobom. 
Prostredníctvom týchto materiálov nie je hodina nikdy 
nudná!”

Ing. Fani Ončeva, učiteľ ka stavebných materiálov, 
SGSAG „Hristo Botev“, Sofia, Bulharsko

Hlavným cieľom BEE-VET Digitálnych nástrojov je poskytnúť učiteľom a študentom OVP v oblasti 
stavebníctva komplexnú elektronickú platformu pre štúdium moderných, inovatívnych materiálov a 
technológií, ktoré sa používajú v stavebnom odvetví. Vzdelávacia platforma je úplne praktická – po-
núka širokú škálu materiálov pre teoretickú prípravu, videá, interaktívne cvičenia a sebahodnotiace 
kvízy. Témy boli vyvinuté s víziou a zámerom zlepšiť znalosti študentov a povzbudiť ich k používaniu 
zelených, udržateľných a energeticky efektívnych stavebných materiálov a zdrojov počas získania 
odbornej kvalifikácie a potom. 

BEE-VET Digitálne nástroje je doplnkovým zdrojom k už existujúcim – napríklad učebniciam v 
oblasti stavebníctva pre študentov stredných odborných škôl. Je to na použitie hotový a úplne 
bezplatný zdroj prístupný prostredníctvom webovej stránky projektu BEE-VET https://beevet.eu/
sk/all-curses-sk/:  

ÚVOD DO BEE-VET DIGITÁLNYCH 
NÁSTROJOV

https://beevet.eu/sk/all-curses-sk/
https://beevet.eu/sk/all-curses-sk/
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Obrázok č. 3. Domovská stránka BEE-VET Digitálnych nástrojov 

 

Zdroj: webová stránka projektu BEE-VET https://beevet.eu/ 

Súbor nástrojov bol vyvinutý z hľadiska novej generácie „digitálnych občanov“, ktorí sú vysoko 
prispôsobiví zmenám a očakávajú, že budú využívať digitálne technológie ako súčasť svojho vzde-
lávania. Okrem toho tento zdroj poskytuje vzdelávanie moderným, atraktívnym a inkluzívnym spô-
sobom. Študenti majú možnosť aktívnej a tvorivej účasti, môžu preukázať svoje znalosti a vyniknúť 
osobnými schopnosťami a zručnosťami. Súbor nástrojov počíta s aplikáciou moderných vyučova-
cích metód, ktorých cieľom je vzdelávať motivovaných študentov, zvyšovať ich záujem o vzdelávací 
proces a rozvíjať v nich zručnosti odborníkov 21. storočia.

https://beevet.eu/all-curses/
https://beevet.eu/
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Rámček č. 7. Ako používať BEE-VET Digitálne nástroje

 

Digitálny súbor nástrojov BEE-VET zahŕňa 
školiace materiály k 13 témam. Obsah tém 
je usporiadaný podobným spôsobom a 
pozostáva z týchto zložiek:

 Teória – systematizované infor-
mácie o téme. Dá sa študovať 
online alebo stiahnuť si materiály 
pripravené na použitie/tlač, kto-
ré sú dostupné vo formáte PDF.

 Interaktívne cvičenia poskytujú 
jednoduchý a intuitívny spôsob, 
ako sa naučiť termíny, súvislosti 
medzi prvkami a pojmami, ako aj 
príležitosť overiť si osvojenie teo-
retických informácií. K cvičeniam 
sú vypracované aj pracovné listy  
dostupné vo formáte PDF. Takto 
sú cvičenia dostupné online aj 
offline, čo umožňuje flexibilný 
prístup k výučbe.

 Kvíz/Test na sebahodnotenie – 
ku každej téme je vypracovaný 
stručný test tak, aby si študenti 
mohli rýchlo otestovať svoje zna-
losti.

 Doplňujúce informácie – v tej-
to časti sú uvedené doplňujúce 
zdroje – krátky slovník s novými 
termínmi použitými v téme, vi-
deá a pod.

Zdroj: webová stránka projektu BEE-VET https://beevet.eu/ 

Okrem tém s cvičeniami a testami, súbor nástrojov zabezpečuje podrobne rozpracovnú tému o 
energetickej efektívnosti, ktorá ponúka široký prehľad o problémoch ekologickej, trvalo udržateľnej 
a prírodu zohľadňujúcej výstavbe.

BEE-VET Digitálne nástroje je dostupný v piatich jazykoch – v angličtine, bulharčine, nemčine, slo-
venčine a turečtine. Študentom to umožňuje zdokonaliť si znalosti nielen v oblasti stavebníctva, ale 
aj upevniť si jazykové zručnosti. Okrem toho sme zostavili špecializovaný Terminologický slovník v 
piatich jazykoch, ktorý umožňuje rýchle vyhľadávanie a porovnanie daného slova v rôznych jazykoch.

https://beevet.eu/
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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Obrázok č. 4. Päťjazyčný slovník

 

Zdroj: webová stránka projektu BEE-VET https://beevet.eu/ 

 Na ďalších stránkach tejto Príručky pre učiteľov nájdete podrobnejšie informácie a usmernenia ku 
každej jednotlivej časti učebnej látky a praktické rady, vrátane odporúčaných špecifických vyučova-
cích metód pri využívaní BEE-VET Digitálnych nástrojov na hodinách odbornej prípravy. Každá po-
ložka je vybavená odkazom na elektronický obsah učiva a QR kódom na priame stiahnutie súborov.

Príručka obsahuje návrh predmetov a ročníka štúdia, v ktorých je najrelevantnejšie tému uviesť. 
Okrem toho je uvedený odporúčaný počet vyučovacích hodín teoretického a praktického vyučova-
nia požadovaných pre využitie celého súboru materiálov pre každú tému. 

Metodická príručka obsahuje aj súbor vzdelávacích výstupov špecifických pre každú tému, ako aj 
tipy na hodnotenie získaných znalostí, zručností a kompetencií. 

V neposlednom rade veríme, že používanie BEE-VET Digitálnych nástrojov zlepší sociálne a vod-
covské zručnosti Vašich študentov, ako je spolupráca, empatia a tímová práca, fantázia a schopnosť 
inovovať, schopnosť sebahodnotenia a sebadisciplíny, schopnosť realizovať nápady, komunikačné a 
prezentované zručnosti, komplexné myslenie a schopnosť porozumieť vzájomným vzťahom, tvorivé 
a kritické myslenie, riešenie problémov, aplikáciu výskumných techník a mnohé ďalšie.

https://beevet.eu/dictionary-en/
https://beevet.eu/


Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Stavebná prax a 
technológia výroby

Pozemné staviteľstvo

Stavebné materialy

Technológia 
stavebných procesov

Pozemné staviteľstvo

Stavebné materialy 

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

9. až 11. ročník
(1. až 3. rok štúdia)

9. až 11. ročník
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. ročník
(1. rok štúdia)

prax: 
11. až 13. ročník
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. až 11. ročník
(2. až 3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4 rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 4 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich po-
užíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

TEPELNÁ IZOLÁCIA 
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 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

Pozor! Niektoré praktické cvičenia môžu vyžadovať špeciálne vybavenie, nástroje alebo 
materiály   

 Abstrakt témy 

Procesy vykonávané s cieľom zníženia tepelného prenosu medzi dvoma médiami s odlišnými tep-
lotami sa nazývajú tepelnou izoláciou. V dôsledku zvýšenia nákladov na elektrickú energiu ľudia 
čoraz častejšie trvajú na zatepľovaní budov a vyžadujú informácie o stave tepelnej izolácie starších 
a nových budov.

Výskumné otázky: Aké sú výhody tepelnej izolácie budov a inštalácií? Ktoré sú moderné tepelnoi-
zolačné materiály a ako ich používať?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o tepelnoizo-
lačných materiáloch a produktoch, ich funkciách, klasifikácii, porovnanie ich vlastností z hľadiska 
surovín a z hľadiska tepelnej vodivosti, výhody a nevýhody ich aplikácie, ako aj ich environmentálne 
vlastnosti.

Teoretická časť je rozpracovaná do troch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia aj 
študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme Tepelná 
izolácia.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Tepelná izolácia 
je rozpracovaná do troch samostat-
ných podtém. 

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3RYo1Xj

https://bit.ly/3S25f1A

https://bit.ly/3yWtUf6

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a cvičenia počítajú s rôznymi formami práce v skupinách aj samostatne. Cvičenia 
sú navrhnuté tak, aby stimulovali kreativitu, angažovanosť a spoluprácu medzi študentmi a súčasne 
umožňovali každému študentovi vyjadriť seba a ukázať svoje schopnosti a silné stránky.    

Rozdeľ te študentov do skupín a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Nechajte študentov, aby si jed-
notlivé úlohy rozdelili medzi sebou. Po dokončení jednej úlohy/cvičenia skupina prejde na ďalšiu. 
Efektívne využívanie času, interakcia a spolupráca povzbudí študentov aktívne sa zapájať do činnos-
tí, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pojmami do hĺbky a napokon 
zvýši záujem študentov o predmet. Zavedenie súťaže medzi skupinami môže slúžiť ako dodatočný 
motivujúci faktor.  

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Myšlienková mapa – cvičenia 1, 2, 3, 5 – obrázky naznačujú vzájomné súvislosti medzi rôznymi 
prvkami a materiálmi v tepelnej izolácii. Cvičenia možno použiť na výučbu novej látky aj na zopa-
kovanie a upevnenie znalostí.

Zábavný kútik – cvičenia 4, 8, 9 – úlohy pomôžu študentom zábavným spôsobom rozpoznať a za-
pamätať si názvy rôznych tepelnoizolačných materiálov. Vďaka tomu budú študenti schopní identi-
fikovať a popisovať rôzne typy materiálov. Cvičenia sú vhodné aj na upevnenie naučeného.

Kreatívny kútik – cvičenia 6, 7 – navrhovanie a zhotovovanie vzorov s tepelnou izoláciou naučí štu-
dentov zhodnotiť a zdôvodniť výhody a použiteľnosť rôznych typov tepelnej izolácie. Tieto cvičenia 
zahŕňajú dielenské/laborátorne práce a študenti získajú zručnosti, ako uplatniť to, čo sa naučili v 
praxi. 

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivity. Cvičenia je vhodnejšie vykonávať v skupine 4-5 študen-
tov (brainstorming, diskusia, výskum) 

https://bit.ly/3RYo1Xj
https://bit.ly/3S25f1A
https://bit.ly/3yWtUf6
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 domáca úloha (tradičná, samostatná práca s využitím digitálnych technológií, projektové 
vyučovanie)

Praktická úloha č. 1: Na výkrese je znázornený detail izolovanej železobetónovej steny. Pri cvičení 
online by študenti mali priradiť názvy prvkov na ich správne miesta. V režime offline (pomocou pra-
covného listu) sú názvy prvkov uvedené s vynechanými písmenami. Študenti by mali uhádnuť názvy 
a vyplniť chýbajúce písmená. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3b5GDnR

Praktická úloha č. 2: Na výkrese je znázornený detail tepelnej izolácie s obkladom. Pri cvičení 
online by študenti mali priradiť názvy prvkov na ich správne miesta. V režime offline (pomocou pra-
covného listu) môžu študenti urobiť prieskum alebo využiť svoje vedomosti z hodiny na vyplnenie 
príslušných názvov. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3BaOwmA

Praktická úloha č. 3: Kruhový diagram znázorňuje vlastnosti, ktoré by mali mať tepelnoizolačné 
materiály. Požiadajte študentov, aby sa pozreli na položky a snažili sa v priebehu dvoch minút za-
pamätať čo najviac položiek. Potom nech sa pokúsia vyplniť prázdne miesta na druhej strane listu. 
Cvičenie sa môže opakovať, kým nevyplnia všetky prázdne miesta. 

Príprava a vybavenie: pracovné listy, perá, ceruzky. Uistite sa, že každá skupina má k dispozícii as-
poň jednu sadu pracovných listov.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/rwNqCdl

Praktická úloha č. 4: V tomto cvičení sú uvedené obrázky rôznych tepelnoizolačných materiálov 
a zoznam názvov. Študenti by mali priradiť obrázok k príslušnému názvu. V režime offline (pomo-

https://bit.ly/3b5GDnR
https://bit.ly/3BaOwmA
https://me-qr.com/rwNqCdl
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cou pracovného listu) odporúčame vytlačiť farebne pracovné listy. Druhá strana pracovného hárku 
obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3PvSISf 

Praktická úloha č. 5: Na výkrese je znázornený detail tepelnej izolácie strechy. Pri cvičení online by 
študenti mali priradiť názvy prvkov na ich správne miesta. V režime offline (pomocou pracovného 
listu) môžu študenti urobiť prieskum alebo využiť svoje vedomosti z hodiny na vyplnenie príslušných 
názvov. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 5

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3zvsWrR 

Praktická úloha č. 6: Scenáre Domu

Toto cvičenie rozvinie zručnosti študentov pri vykonávaní pokusného výskumu. Aktivity zahŕňa-
jú porovnanie dvoch zdanlivo rovnakých domov. Pomocou viacerých úloh študenti skúmajú faktory, 
ktoré vedú k rôznym ukazovateľom tepelnej straty. Študenti by si mali zaznamenať údaje získané 
ako výsledok pokusov, potom ich interpretovať. Uplatnením vedomostí z matematiky si študenti 
môžu vypočítať, ktoré tepelnoizolačné riešenie je najlepšie.  

Pri vykonávaní pokusov by mali študenti  zvážiť tieto faktory: 

 Použitie rôznych materiálov v základnej konštrukcii budovy

 Použitie rôznych izolačných materiálov

 Kombinácia dvoch uvedených faktorov

Na základe výsledkov prieskumu môžu študenti urobiť vzor domu s využitím tepelnoizolačných 
postupov používaných inžiniermi a architektmi za účelom zníženia tepelných strát pri stavbe budov.

Príprava a vybavenie: pracovné listy, perá, materiály na experimenty (kovové vzorky, polystyrén, 
sklo, plastové fľaše, styropor, teplomer), materiály na modelovanie domu (prázdne krabice od obu-
vi, styropor, plastové fľaše, plechovky, kusy polystyrénu, sklená vlna, nožnice, lepiaca páska).

https://bit.ly/3PvSISf
https://bit.ly/3zvsWrR


50
TRANSFORMÁCIA OVP V STAVEBNÍCTVE: INOVATÍVNE MATERIÁLY 
PRE STAVEBNÍCTVO A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ. PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

 Praktická úloha č. 6

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/Xh0e2oy 

Praktická úloha č. 7: Malý dizaj Udržujme sódu studenú

Nech si študenti predstavia takýto scenár: „Niekoľ ko sýtených nápojov (sóda) bolo chladených v 
chladničke 8 hodín. Idete na dvojhodinovú turistiku.“ Študenti by mali vymyslieť spôsob, ako udržať 
nápoje počas turistiky studené.

Pracovný list obsahuje množstvo otázok, na ktoré odpovede pomôžu študentom dospieť k nej-
lepšiemu riešeniu. Keď každá skupina dokončí svoj projekt, môžete ich povzbudiť, aby navzájom 
porovnali svoje výsledky a vymenili si nápady.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy, perá, ceruzky, 3 fľaše sódy/iný sýtený nápoj, hliníková fólia, 
plastový pohár, styropor, sklená vlna, nožnice, lepiaca páska).

 Praktická úloha č. 7

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/O3Vq0Ov 

Praktická úloha č. 8: Hádajte, ktorý je izolačný materiál. Vyberajúc z troch možností, študenti by 
mali uhádnuť názov materiálu z obrázku. V režime offline (pomocou pracovného listu) odporúčame 
vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 8

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3J9sK4I 

Praktická úloha č. 9: Hádajte, ktorý je izolačný materiál. Vyberajúc z troch možností, by mali štu-
denti uhádnuť názov materiálu z obrázku. V režime offline (pomocou pracovného listu) odporúča-
me vytlačiť pracovné listy farebne.

https://me-qr.com/Xh0e2oy
https://me-qr.com/O3Vq0Ov
https://bit.ly/3J9sK4I
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 Praktická úloha č. 9

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3yZfhro 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj uči-
teľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Tepelná izolácia

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/xaMEfLX 

1. Ktorá z nasledujúcich možností je dôvodom použitia tepelnej izolácie?

A) Ochrana budovy pred vodou

B) Ochrana konštrukcie pred hlukom

C) Zabránenie tepelným stratám => správna odpoveď 

D) Ochrana základov stavby

2. Ktorá časť budovy má najväčšie tepelné straty?

A) Vetracie šachty

B) Kúpeľne a toalety

C) Okná

D) Steny => správna odpoveď

https://bit.ly/3yZfhro
https://me-qr.com/xaMEfLX
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3. Ktorá z nasledujúcich vlastností NIE JE charakteristická pre tepelnoizolačné materiály?

A) Topenie => správna odpoveď

B) Odolnosť voči vlhkosti a vode

C) Priľnavosť k omietke

D) Čas vytvrdzovania

4. Ktorá z nasledujúcich možností je NESPRÁVNA?

A) Sklenená vata je tepelne izolačný materiál

B) Medzi tepelnoizolačnými doskami musí byť 3 mm fug => správna odpoveď 

C) Použitý tepelnoizolačný materiál je potrebné vypočítať, či je alebo nie je vhodný

D) Hydroizoláciu je potrebné vykonať pred tepelnou izoláciou

5. Čo z toho NIE JE výhodou tepelnej izolácie?

A) Znižuje spotrebu energie

B) Zabraňuje praskaniu farby => správna odpoveď 

C) Ponúka pohodlné životné prostredie

D) Pomáha chrániť životné prostredie

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 5 videí, ktoré predstavujú konkrétne príklady tepelnoizolačných prác s použi-
tím rôznych materiálov a prísad:

A. Ako sa upevňuje izolácia?

B. Ako položiť sklenú a kamennú vlnu? Tepelná izolácie strechy: použitie sklenej vlny

C. Ako nalepiť sieťku?

D. Ako použiť penu? Aká je funkcia polyuretánovej peny? Použitie polyuretánovej peny 

E. Systémy tepelnej izolácie

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)
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 Videá na tému Tepelná izolácia 

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/hOxsU50 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie 

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Tepelná izolácia. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie znalos-
tí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a pochopiť, 
prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania 

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. odôvodniť význam tepelnej izolácie

2. vymenovať oblasti aplikácie tepelnoizolačných materiálov

3. popísať vlastnosti tepelnoizolačných materiálov

4. uviesť druhy tepelnoizolačných materiálov

5. uviesť pravidlá montáže tepelnej izolácie 

Zručnosti: 

Študent je schopný...

1. pripraviť tepelnoizolačné materiály

2. vykonať potrebnú prípravu podložia na položenie tepelnej izolácie 

3. pripraviť omietku a lepidlo

4. pripevniť/upevniť izolačnú dosku na podklad

5. naniesť finálny náter na ochranu povrchu

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. prijať nevyhnutné opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2. namontovať tepelnoizolačné dosky a naniesť materiály na rôzne časti plášťa budovy 

https://me-qr.com/hOxsU50
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3. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

4. dodržiavať technické pravidlá práce a používať technické špecifikácie produktov a materiálov

5. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

6. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť formu-
lované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné staviteľstvo Pozemné staviteľstvo

Stavebné materialy

Technológia 
stavebných procesov

Stavebné materialy

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

9. až 11. ročník
(2. až 4. rok štúdia)

10. ročník
(1. rok štúdia)

teória: 
10. až 11. ročník
(2. až 3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 4 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

VNÚTORNÉ OMIETKY
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 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

Pozor! Niektoré praktické cvičenia môžu vyžadovať špeciálne vybavenie, nástroje alebo 
materiály   

 Abstrakt témy

Vnútorné omietky sú dokončovacie práce na konštrukcii, ktoré tvoria viditeľnú čelnú plochu 
interiéru. Omietka je mokrý proces s ručnou alebo strojovou aplikáciou. 

Výskumné otázky: Aké sú zložky vnútorných omietok? Ako môžeme omietky rozdeliť podľa 
umiestnenia, spojivového materiálu, počtu vrstiev, povrchovej úpravy. Vieme dosť o technologickom 
postupe omietania a o rôznych druhoch omietok?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o vnútornych 
omietkach, ich druhoch a vlastnostiach, etapách technologického postupu omietania, postupoch 
skúšania zložiek omietok, ako aj informácie o strojovej a ručnej aplikácii interiérnych omietok.

Teoretická časť je rozpracovaná do štyroch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme 
Vnútorné omietky.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Vnútorné omiet-
ky je rozpracovaná do štyroch samo-
statných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3J04ou4

https://bit.ly/3PSqalw

https://bit.ly/3D2DFu6

https://bit.ly/3sqhBoC 

 Termíny a definície

Suchá zmes – zmes zložená zo spojivového materiálu a plniva, ktoré sú v úplne suchom stave, bez 
prítomnosti vlhkosti. Suché zmesi sú hermeticky balené vo vodotesných obaloch.

Výkvety – výskyt sfarbenia/škvŕn na betónových, železobetónových alebo tehlových povrchoch 
spôsobený migráciou oxidov z vnútra prvku smerom k jeho povrchu. Antiseptické vlastnosti – 
schopnosť materiálu brániť rastu mikroorganizmov na svojom povrchu

Teplota a vlhkosť – súbor parametrov mikroklímy v priestoroch

Konečný náter – konečný náter; môže mať ochranné alebo dekoratívne funkcie

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a  cvičenia k  tejto téme počítajú s  rôznymi formami práce v  skupinách aj 
samostatne. Cvičenia sú navrhnuté tak, aby stimulovali kreativitu, angažovanosť a spoluprácu 
medzi študentmi a  súčasne umožňovali každému študentovi vyjadriť seba a  ukázať svoje 
schopnosti a silné stránky.  

Rozdeľ te študentov do skupín a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Nechajte študentov, aby si 
jednotlivé úlohy rozdelili medzi sebou. Po dokončení jednej úlohy/cvičenia skupina prejde na 
ďalšiu. Efektívne využívanie času, interakcia a spolupráca povzbudí študentov aktívne sa zapájať 
do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pojmami do hĺbky 

https://bit.ly/3J04ou4
https://bit.ly/3PSqalw
https://bit.ly/3D2DFu6
https://bit.ly/3sqhBoC
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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a napokon zvýši záujem študentov o predmet. Zavedenie súťaže medzi skupinami môže slúžiť ako 
dodatočný motivujúci faktor. 

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Myšlienková mapa – cvičenie 2 – prezentované je zloženie Vicatovho prístroja. Cvičenie možno 
použiť na prezentáciu prístroja študentom, ako aj na upevnenie poznatkov študentov. 

Mladý výskumník – laboratórne cvičenia 1, 3, 4 a 5. Cvičenia umožňujú praktickú aplikáciu získaných 
znalostí. Na začiatku každej hodiny poučte študentov o pravidlách bezpečnosti ochrany a zdravia 
pri práci v laboratóriu a kontrolujte ich dodržiavanie študentmi počas práce.

Zábavný kútik – cvičenie 1 (interaktívna verzia) – úloha umožňuje študentom zapamätať si koniec 
času tuhnutia rôznych druhov omietok. Cvičenie je vhodné na upevnenie už nadobudnutých 
vedomostí.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivity. Cvičenia je vhodnejšie vykonávať v skupine 4-8 študen-
tov (brainstorming, diskusia, výskum)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

Praktická úloha č. 1: Skúšky času začiatku a konca tuhnutia sadrovej omietky

Cvičenie je určené pre rozvoj zručností študentov pri vykonávaní experimentálnych výskumov. 
Aktivita zahŕňa porovnanie času tuhnutia troch vzoriek rôznych typov omietok. Študenti musia 
pripraviť zmesi troch vzoriek a zaznamenať výsledné hodnoty do  Tabuľ ky č. na to určenej (Pozri 
Prílohu č. 2. Tabuľ ka č. s nameranými hodnotami v pracovnom liste). Po skončení výskumu študenti 
vyplnia výsledky pokusov do Protokolu laboratórnej skúšky (na poslednej strane pracovného listu).

Po skončení laboratórneho cvičenia si môžu študenti skontrolovať presnosť získaných výsledkov 
prostredníctvom interaktívneho online cvičenia. Vyžaduje sa v  ňom priradenie určitého druhu 
omietky k času tuhnutia.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy (uistite sa, že každá skupina má k  dispozícii aspoň jednu 
sadu pracovných listov), perá, ceruzky, tri druhy zmesí sadrovej omietky – rýchlo tuhnúca sadra,  
normálne tuhnúca sadra a  pomaly tuhnúca sadra, Vicatov prístroj, odmerná nádoba (kadička), 
sklenené tyčinky, lopatka na inertný materiál, špachtľa, váhy, plastové misky, stopky, kalkulačka, 
utierky, vazelína. Pre online cvičenie – počítač/mobilné zariadenie a pripojenie na internet.



59
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 

DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV

 Praktická úloha č. 1

Laboratórne cvičenie

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/1n6e1Nr 

Interaktívne cvičenie

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód

https://me-qr.com/Zbl4V2b 

Praktická úloha č. 2: Je uvedený obrázok Vicatovho prístroja. Pri online cvičení by mali študenti 
priradiť názvy jednotlivých dielov na ich miesto na výkrese. V režime offline (pomocou pracovného 
listu) požiadajte študentov, aby priradili uvedené názvy na výkres. Druhá strana pracovného hárku 
obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3MWqm3b 

Praktická úloha č. 3: Skúška normalizovanej hustoty cementovej kaše 

Cieľom tohto cvičenia je, aby si študenti osvojili zručnosti merať hustotu cementovej kaše pomocou 
Vicatovho prístroja. Výsledky skúšky – obsah vody v cementovej kaši by sa mal uvádzať v percentách 
hmotnosti cementu. Stanovený vodný obsah zaokrúhlený na najbližších 0,5% predstavuje množstvo 
vody potrebnej na dosiahnutie normalizovanej hustoty cementovej kaše. Pri vykonávaní cvičenia 
študenti zistia pomer vody a cementu potrebný na prípravu cementovej kaše a naučia sa manipulovať 
s Vicatovým prístrojom.  

Príprava a vybavenie: Pracovné listy (uistite sa, že každá skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu 
pracovných listov), perá, ceruzky, odmerná nádoba (kadička), stopky, Vicatov prístroj, Vicatov 
prstenec, vzorka cementu na skúšku, špachtľa, plastové misky.

Podrobný popis úlohy a pokyny na vykonanie skúšky sú uvedené v Digitálnom Toolkite a v 
pracovnom liste.

https://me-qr.com/1n6e1Nr
https://me-qr.com/Zbl4V2b
https://bit.ly/3MWqm3b
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 Praktická úloha č. 3

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3gBA1jf 

Praktická úloha č. 4: Stanovenie času tuhnutia cementu

Cieľom tohto cvičenia je získanie zručností stanoviť čas tuhnutia cementu pomocou Vicatovho 
prístroja. Výsledky pokusu sa zaznamenajú v minútach. Vykonaním tohto cvičenia sa študenti naučia 
určovať čas začiatku a konca tuhnutia cementovej kaše a precvičia si zručnosti pri manipulácii s 
Vicatovým prístrojom.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy (uistite sa, že každá skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu 
pracovných listov), perá, ceruzky, odmerná nádoba (kadička), stopky, Vicatov prístroj, Vicatov 
prstenec, vzorka cementu na skúšku, špachtľa, plastové misky.

Podrobný popis úlohy a pokyny na vykonanie skúšky sú uvedené v Digitálnom Toolkite a v 
pracovnom liste.

 Praktická úloha č. 4

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3eThE9m 

Praktická úloha č. 5: Informatívne skúšky vody

Cieľom tohto cvičenia je stanoviť rôzne vlastnosti vody v laboratórnych podmienkach: čírosť a 
priehľadnosť, zápach, pH, prítomnosť organických látok a síranov. Niektoré zo skúšok navrhnutých 
v cvičení je vhodné absolvovať aj doma, potom je možné výsledky prezentovať v triede (prevrátená 
trieda). 

Príprava a vybavenie: voda, čistá, priesvitná nádoba (skúmavka) s vrchnákom na vodu, lakmusový 
papierik (indikátor pH), chlorid bárnatý BaCl, ceruzky alebo pero na zaznamenávanie výsledkov.

 Praktická úloha č. 5

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3DzAM5P 

https://bit.ly/3gBA1jf
https://bit.ly/3eThE9m
https://bit.ly/3DzAM5P
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 Sebahodnotenie /Test

Test s 8 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Vnútorné omietky

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/YyG6Y8z 

1. Ktoré z nižšie uvedených charakteristík sa týkajú hrubých vnútorných omietok?

A) Chránia konštrukcie pred mechanickým poškodením

B) Vyhladzuje hrubý murovaný podklad => správna odpoveď

C) Majú estetickú funkciu 

D) Zlepšujú tpelnoizolačnú odolnosť stavby

2. Ktorú zo zložiek omietka nemusí vždy obsahovať?

A) Voda

B) Spojivo

C) Prímesi => správna odpoveď

D) Plnivo

3. Ktorá zo zložiek nie je plnivom do omietky?

A) Sadra => správna odpoveď

B) Drobné ťažené alebo drvené kamenivo

C) Organické látky – drevené piliny, drvený odpad, granule plastov

D) Piesok ťažený alebo riečny

https://me-qr.com/YyG6Y8z
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4. Označ tvrdenie ktoré neplatí:

A) Sadrová omietka je vhodná do náročných interiérov

B) Sadrová omietka má jadro z vápenno cementovej malty 

C) Sadrová omietka má lícnu vrstvu z pomaly tuhnúcej sadry

D) Sadrová omietka je vhodná do vlhkého prostredia => správna odpoveď

5. Ktoré tvrdenie o suchých omietkových zmesiach je nepravdivé?

A) Všetky zložky sú presne dávkované

B) V súčasnosti sa suché omietkové zmesi už vôbec nepoužívajú => správna odpoveď

C) Kvalita omietky závisí od kvality a pomeru jednotlivých zložiek a od kvality miešania

D) Môžu sa nanášať strojovo aj ručne 

6. Ktoré z nižšie uvedených nástrojov je vhodné na mechanizované nanášanie hrubej omietky?

A) Stierka

B) Valček 

C) Pištoľ => správna odpoveď

D) Špachtľa 

7. Ktorý z nižšie uvedených nástrojov je vhodný na ručné nanášanie dekoratívnej omietky?

A) Hladítko => správna odpoveď

B) Omietací stroj

C) Pištoľ

D) Stroj na striekanie omietky

8. Ktorá z nižšie uvedených metód je vhodná na prípravu podkladu pórobetónových blokov?

A) Omietanie vápennou maltou

B) Cementovo-piesková omietka => správna odpoveď 

C) Latexová maľ ba

D) Vyhladenie brúsnym papierom

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 4 videá, ktoré predstavujú konkrétne príklady prezentujúce rôzne techniky 
ručného a strojového omietania: 
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A. Ručné omietanie – sadrová omietka

B. Aplikácia paropriepustných vápenných produktov s antibakteriálnym účinkom

C. Robotické omietanie

D. Omietanie – vápenná omietka

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Vnútorné omietky

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/9dH7QYe 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Vnútorné omietky. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie 
znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a 
pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. vysvetliť činnosti a význam prípravy podkladu

2. poznať druhy omietkových zmesí

3. opisovať prvky omietok a vnútorných omietok 

4. rozlišovať druhy prípravy podkladu

5. poznať fázy technologického postupu omietania

6. poznať metódy nanášania a spracovania omietok

7. je oboznámený s povinnými technologickými prestávkami počas omietania

https://me-qr.com/9dH7QYe
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Zručnosti: 

Študent je schopný...

1. zvládnuť postupy skúšania komponentov omietky
2. určiť začiatok a koniec tuhnutia sadry
3. určiť normalizovanú hustotu cementovej kaše
4. stanoviť čas tuhnutia cementovej kaše
5. vykonávať informatívne skúšky vody

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. voliť aj vhodný druh vnútornej omietky v závislosti od podkladu
2. používať rôzne finálne nátery na omietky
3. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou 
4. dodržiavať technické pravidlá práce a používať technické špecifikácie produktov a materiálov 
5. pracovať v tíme s ostatnými študentmi
6. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia 
Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



OMIETKY

Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné 
materialy 

Technológia 
stavebných 
procesov

Stavebné 
materialy

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

11. ročník
(4. rok štúdia)

10. ročník
(1. rok štúdia)

teória: 
11. ročník
(3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka
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 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

 Abstrakt témy

Omietky predstavujú druh stavebných zmesí. Ich aplikácia je zameraná na zlepšenie hladkosti 
povrchov, na ktorých sú aplikované. Uplatnenie omietkových zmesí závisí od povrchov, na ktoré sa 
nanášajú a požadovanej mikroklímy v priestoroch.

Výskumné otázky: Aké je zloženie omietkových zmesí? Aké sú technologické vlastnosti a požiadavky 
na  podklad?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o omietkových 
zmesiach, ich zložení, technologických vlastnostiach, druhoch, ako aj o požiadavkach na podklad 
pri nanášaní omietok. 

Teoretická časť je rozpracovaná do dvoch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia aj 
študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme Omietky.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)

Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Omietky je roz-
pracovaná do dvoch samostatných 
podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3U6MTg7 

https://bit.ly/3TN9SfH

https://bit.ly/3U6MTg7
https://bit.ly/3TN9SfH
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 Termíny a definície

Spojivá – látky, ktoré zmiešané s vodou viažu a tvrdnú, zachovávajú svoju pevnosť.

Prídavný materiál – plnivá, ktoré zmiešané s vodou neviažu a netvrdnú. Sú to inertné látky, ktoré 
ako súčasť zmesí zvyšujú ich pevnosť a trvanlivosť

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a cvičenia k téme Omietky počítajú s rôznymi formami práce v skupinách aj 
samostatne. Cvičenia povzbudia aktívnu účasť študentov a umožnia im uplatniť už nadobudnuté 
znalosti a zručnosti – napríklad z matematiky.

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Trochu matematiky – cvičenia 1 a 2 – navrhnuté úlohy pomôžu lepšie pochopiť a prehĺbia znalosti 
študentov o príprave omietkových zmesí a odhade nevyhnutného množstva suchej zmesi za vopred 
stanovených podmienok.

Zábavný kútik– cvičenia 3, 4 a 5 – cvičenia zahŕňajú priraďovanie rôznych druhov omietkových zmesí 
k ich kľúčovým vlastnostiam. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde študenti získajú 
nové vedomosti zábavnou formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu 
látky. Cvičenia možno použiť na výučbu novej látky, ako aj na upevňovanie znalostí študentov.

Praktické úlohy navrhnuté v téme môže vykonávať súčasne celá trieda alebo skupina 4-5 študentov. 
Interakcia a spolupráca v skupine povzbudí študentov aktívne sa zapájať do činností, umožní im 
pochopiť vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pojmami, čo prispeje k prehĺbenému pochopeniu 
témy. Aplikácia súťaže medzi skupinami môže slúžiť ako dodatočný motivujúci faktor. 

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná aj s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Cvičenie zahŕňa výpočet potrebného množstva suchej sadrovej omietkovej 
zmesi a množstva vody na zmiešanie na omietnutie steny s rozmermi 4,5 m/2,5 m zo sadrokartónových 
panelov, hrúbka omietky má byť 2 mm. K úlohe sú pripojené aj pokyny na riešenie.

https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3TCgBty 

Praktická úloha č. 2: Cvičenie zahŕňa riešenie dvoch vzájomne súvisiacich úloh: 1) výpočet 
potrebného množstva vody na zmiešanie 4 vriec po 20 kg suchej omietkovej cementovej zmesi s 
hustotou 2500 kg/m3; a 2) výpočet plochy, ktorá by bola pokrytá týmto množstvom hotovej zmesi. 
K úlohe sú pripojené aj pokyny na riešenie.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3z3Zc4D 

Praktická úloha č. 3: Cvičenie zahŕňa priradenie rôznych druhov omietkových zmesí k potrebnému 
množstvu vody na zmiešanie. K dispozícii sú varianty množstva vody v litroch pre určité množstvo 
suchej zmesi v kilogramoch. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť druh omietky do 
okienka k potrebnému množstvu vody. V režime offline (pomocou pracovného listu) požiadajte 
študentov, aby vyplnili položky zo zoznamu uvedeného v Tabuľ ke č. Druhá strana pracovného 
hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3slJHBe 

Praktická úloha č. 4: Cvičenie zahŕňa určenie hrúbky vrstvy rôznych druhov omietkových zmesí. V 
interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť druh omietky do okienka k príslušnej hodnote v mm. 
V režime offline (pomocou pracovného listu) požiadajte študentov, aby vyplnili položky zo zoznamu 
uvedeného v Tabuľ ke č. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3z750dq 

https://bit.ly/3TCgBty
https://bit.ly/3z3Zc4D
https://bit.ly/3slJHBe
https://bit.ly/3z750dq


69
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 

DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV

Praktická úloha č. 5: Cvičenie zahŕňa určenie normy spotreby rôznych druhov omietok. V 
interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť druh omietky do okienka k  príslušnej hodnote 
normy spotreby. Požiadajte študentov, aby vyplnili položky zo zoznamu uvedeného v Tabuľ ke č. 
Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 5

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3SzywQ2 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 7 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Omietky

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/wzR0XaK 

1. Aké sú druhy omietkových zmesí podľa aplikácie?

A) Pre vnútornú aplikáciu

B) Pre vonkajšiu aplikáciu 

C) Pre vonkajšiu a vnútornú aplikáciu => správna odpoveď

D) Žiadne z vyššie uvedených

https://bit.ly/3SzywQ2
https://me-qr.com/wzR0XaK
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2. Aký druh spojiva je sadra?

A) Hydraulická maltovina

B) Vzdušná maltovina => správna odpoveď

C) Nie je spojivo

3. Aký druh spojiva je portlandský cement?

A) Hydraulická maltovina => správna odpoveď

B) Vzdušná maltovina

C) Nie je spojivo

4. Čo z nižšie uvedených priamo súvisí s hrúbkou omietkových zmesí?

A) Druh piesku

B) Veľ kosť plniva => správna odpoveď

C) Množstvo plniva

D) Množstvo spojiva

5. Pomocou ktorého stavebného zariadenia sa dá naniesť omietka?

A) Pomocou valčeka

B) Pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia => správna odpoveď

C) Pomocou vzdušnej pištole

6. Ktorá z uvedených omietkových zmesí má najväčšiu spotrebu vody?

A) Vápenno-cementové omietkové zmesi

B) Sadrové omietkové zmesi => správna odpoveď

C) Cementové omietkové zmesi

D) Vápenné omietkové zmesi

7. Je možné na popraskaný podklad naniesť omietku?

A) Áno, ale ak je položená sklotextilná mriežka => správna odpoveď

B) Áno, nie je potrebné dodatočné vystuženie

C) Nie, je to úplne zakázané

D) Áno, ale závisí to od materiálu podkladu 
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 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 2 videá, ktoré predstavujú ručné a strojové nanášanie omietky: 

A. Ručné nanášanie omietky

B. Automatické nanášanie omietky

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Omietky

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/acBkqfl 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Omietky. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie znalostí a 
zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a pochopiť, 
prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. poznať a určiť základné typy omietkových zmesí

2. rozlíšiť typy omietok podľa použitého spojiva

3. rozlíšiť a vymenovať základné technické vlastnosti omietok

https://me-qr.com/acBkqfl
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Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. vizuálne rozlíšiť druhy omietok

2. vizuálne určiť zložky rôznych druhov omietok

3. rozumieť a používať technické vlastnosti rôznych druhov omietok

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou  

2. vypočítať potrebné množstvá suchej zmesi a vody

3. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

4. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné 
staviteľstvo

Dizajn a stavebná 
kultúra

Pozemné 
staviteľstvo

Technológia 
stavebných 
procesov

Mestské plánovanie a 
architektonický dizajn

Ekologická a 
energeticky efektívna 
výstavba

Pozemné 
staviteľstvo

Architektúra a 
interiérový dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

9. až 12. ročník
(2. až 5. rok štúdia)

teória: 
10. ročník
(1. rok štúdia)

prax: 
11. až 13. ročník 
(2-4. rok štúdia)

10. až 11. ročník
(2. až 3. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

3 hod. teórie + 3 hod. cvičení a praktických úloh
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 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

Pozor! Niektoré praktické cvičenia môžu vyžadovať špeciálne vybavenie, nástroje alebo 
materiály   

 Abstrakt témy

Fasáda ohraničuje stavebné dielo a chráni ho pred pôsobením klimatických vplyvov. Zároveň je 
výrazným vizuálnym prvkom v architektúre. Prezrádza nám veľa o jeho majiteľovi, obyvateľovi – jeho 
životný štýl a vkus. Fasáda je tá časť stavby, ktorá najvýraznejšie určuje jej výslednú podobu. Pri 
výbere fasádneho systému a vonkajšej úpravy fasády treba brať do úvahy nielen estetické hľadisko, 
ale aj to, v akých klimatických podmienkach sa stavba nachádza.

Výskumné otázky: Čo je fasáda? Ktoré faktory treba brať do úvahy pri navrhovaní fasády? Ktoré 
druhy fasád sa považujú za tradičné, a ktoré za extrémne?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o vonkajšej úprave 
budov, rôznych typoch fasád, materiáloch a dizajnových riešeniach. V tejto lekcii sú prezentované 
početné príklady extrémnych moderných fasád.

Teoretická časť je rozpracovaná do troch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o rôzmanitých 
exteriérových riešeniach budov.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)



75
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 

DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)

Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Povrchové 
úpravy je rozpracovaná do troch sa-
mostatných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3Dq4UjH

https://bit.ly/3DnxpyD

https://bit.ly/3DnxylF

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a cvičenia k tejto téme počítajú s rôznymi formami projektového vzdelávania. Aktivity 
sú navrhnuté tak, aby stimulovali kreativitu, angažovanosť a spoluprácu medzi študentmi a súčasne 
umožňovali každému študentovi vyjadriť seba a  ukázať svoje schopnosti a  silné stránky. Všetky 
cvičenia k tejto téme je možné použiť ma predstavenie nového materiálu, ako aj na upevnenie už 
nadobudnutých znalostí.

Rozdeľ te študentov do niekoľ kých skupín. Nechajte študentov, aby si jednotlivé úlohy rozdelili 
medzi sebou. Efektívne využívanie času, interakcia a  spolupráca povzbudí študentov aktívne sa 
zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pojmami 
do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet. Zavedenie súťaže medzi skupinami môže 
slúžiť ako dodatočný motivujúci faktor.  

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Myšlienková mapa – cvičenie 1 – cvičenie pomôže zapamätať si rôzne typy fasád a systematizovať ich. 

Kreatívny kútik – cvičenia 2, 3 a 4 – skúmanie a hodnotenie rôznych typov fasád umožní študentom 
rozvíjať zručnosti na zdôvodnenie relevantnosti a  výhod rôznych navrhovaných riešení. Cvičenia 
poskytujú príležitosť implementovať znalosti študentov v praxi, pochopiť súvislosti medzi teóriou 
a praxou a prehĺbiť si rôzne vedomosti o danej téme.

Zábavný kútik – cvičenie 5 – cvičenie počíta s upevňovaním znalostí študentov o omietkach, ktoré 
sa používajú na vonkajšie nátery. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu látky.

https://bit.ly/3Dq4UjH
https://bit.ly/3DnxpyD
https://bit.ly/3DnxylF
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Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná aj s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 domáca úloha (projektové vzdelávanie, tradičný prístup, využívanie digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Typy fasád

V režime offline (pomocou pracovného listu): na diagrame sú uvedené rôzne typy fasád rozdelených 
do troch skupín – 1) extrémne, 2) tradičné a 3) podľa ich vlastností. Požiadajte študentov, aby sa 
pozreli na diagram a snažili sa v priebehu dvoch minút zapamätať si čo najviac položiek. Potom nech 
sa pokúsia vyplniť prázdny diagram na druhej strane pomocou poskytnutého zoznamu. Cvičenie sa 
môže opakovať, kým nebude správne vyplnený celý diagram.

V interaktívnom cvičení by mali žiaci rozdeliť dané typy fasád podľa skupín. V rámci prípravy na 
cvičenie im môžete dať nahliadnuť na prvú stranu pracovného listu. 

Príprava a vybavenie: Pracovné listy, perá, ceruzky. Uistite sa, že každá skupina má k dispozícii aspoň 
jednu sadu pracovných listov. Počítač/mobilné zariadenie, pripojenie na internet, multimediálny 
projektor.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3eTygxK

Praktická úloha č. 2: Zdôvodnenie návrhu fasády zadaného objektu z materiálového hľadiska

Rozdeľ te študentov do skupín 5-7 osôb a každej skupine dajte kópiu pracovného listu. Vopred 
pripravte obrázky rôznych typov fasád. Môžete použiť obrázky z častí „Základné informácie“ a 
„Doplňujúce informácie” alebo iné príklady z internetu. Môžete tiež požiadať študentov, aby na 
internete vyhľadali príklad fasády, ktorá sa im páči, a potom urobili cvičenie.

Pracovný list obsahuje nasledovné vlastnosti konečných náterov, ktoré sú dôležité pri navrhovaní 
fasády:  

 Farebné odlíšenie fasády voči budove 

 Riešenie stavebných nezrovnalostí

 Požadovaná životnosť fasády

 Fyzikálne vlastnosti fasády

https://bit.ly/3eTygxK
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 Alternatívne riešenie fasády

 Spôsob údržby príslušnej fasády

Nech si študenti predstavia, že sú architekti alebo projektanti, ktorí by mali obhájiť fasádu, 
ktorú navrhli, pred zákazníkom/investorom. Každá skupina by mala posúdiť každý prvok fasády 
z obrázka, ktorý dostala, a predložiť 1-2 dôvody na podporu predností danej fasády (15-20 minút). 
Po skupinovej diskusii by mal zástupca z každej skupiny obhájiť svoj návrh fasády pred triedou 
a zdôvodniť, prečo a ako je táto fasáda vhodným výberom. 

Príprava a vybavenie: obrázky rôznych typov fasád, pracovný list, perá, ceruzky. Uistite sa, že každá 
skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu pracovných listov. Počítač/mobilné zariadenie, pripojenie 
na internet, multimediálny projektor.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/5TmNAYY 

Praktická úloha č. 3: Posúdenie výhod a nevýhod navrhnutej fasády v zadanom objekte

Rozdeľ te študentov do skupín 5-7 osôb a každej skupine dajte kópiu pracovného listu. Vopred 
pripravte obrázky rôznych typov fasád. Môžete použiť obrázky z častí „Základné informácie“ a 
„Doplňujúce informácie” alebo iné príklady z internetu. Môžete tiež požiadať študentov, aby na 
internete vyhľadali príklad fasády, ktorá sa im páči, a potom urobili cvičenie. 

Pracovný list obsahuje nasledovné diskusné otázky:  

 Výhody zvolenej fasády

 Nevýhody zvolenej fasády

 Na čo treba prihliadnuť pri realizácii tohto typu fasády 

 Existujú riziká, ktoré treba brať do úvahy pri realizácii tohto typu fasády

Nech si študenti predstavia, že sú architekti alebo projektanti, ktorí by mali obhájiť fasádu, ktorú 
navrhli, pred zákazníkom/investorom. Každá skupina by mala prediskutovať dané otázky týkajúce 
sa fasády z obrázka, ktorý dostala, a svoje nápady zapísať v 1-2 vetách (15-20 minút). Po skupinovej 
diskusii by mal študent z každej skupiny prezentovať triede výsledky diskusie, počnúc najdôležitejším 
argumentom na podporu výberu daného navrhovaného riešenia.

Príprava a vybavenie: obrázky rôznych typov fasád, pracovný list, perá, ceruzky. Uistite sa, že každá 
skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu pracovných listov. Počítač/mobilné zariadenie, pripojenie 
na internet, multimediálny projektor.

https://me-qr.com/5TmNAYY
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 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/U1ALr25

Praktická úloha č. 4: Návrh fasády a zdôvodnenie jej návrhu pre daný objekt

Podobne ako v cvičeniach 2 a 3 rozdeľ te študentov do skupín 5-7 osôb a každej skupine dajte 
kópiu pracovného listu. Vopred pripravte obrázky rôznych typov fasád. Môžete použiť obrázky z 
častí „Základné informácie“ a „Doplňujúce informácie” alebo iné príklady z internetu. Môžete tiež 
požiadať študentov, aby na internete vyhľadali príklad fasády, ktorá sa im páči, a potom urobili 
cvičenie. 

Pracovný list obsahuje nasledovné diskusné otázky: 

 Prečo je táto fasáda vhodná pre daný objekt?

 Čo chcel architekt vyjadriť navrhovaným typom fasády o danom objekte?

 Čo sa architekt rozhodol o danom objekte? 

 Predložte zoznam typov fasád, ktoré možno zvážiť ako alternatívu

 Ako môže navrhnutá fasáda budove „pomôcť“?

 Ako môže fasáda ovplyvniť životné prostredie? 

 Uveďte príklady, ktoré inšpirovali daný návrh

Nech si študenti predstavia, že sú architekti alebo projektanti, ktorí by mali obhájiť fasádu, ktorú 
navrhli, pred zákazníkom/investorom. Každá skupina by mala prediskutovať dané otázky týkajúce 
sa fasády z obrázka, ktorý dostala, a svoje nápady zapísať v 1-2 vetách (15-20 minút). Po skupinovej 
diskusii by mal študent z každej skupiny prezentovať triede výsledky diskusie.

Príprava a vybavenie: obrázky rôznych typov fasád, pracovný list, perá, ceruzky. Uistite sa, že každá 
skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu pracovných listov. Počítač/mobilné zariadenie, pripojenie 
na internet, multimediálny projektor.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/CMFDlnB

Praktická úloha č. 5: Cvičenie zahŕňa určenie druhov omietok na vonkajšiu aplikáciu podľa spojiva. 
V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť druh omietky do okienka k príslušnému spojivu. V 

https://me-qr.com/U1ALr25
https://me-qr.com/CMFDlnB


79
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 

DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV

režime offline (pomocou pracovného listu) by mali študenti spojiť pojmy z ľavého stĺpca s pojmami 
z pravého stĺpca čiarou. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 5

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3StieIA 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Povrchové úpravy

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/9v0qZJO 

1. Aký materiál nepoužívame na tvorbu fasád?

A) Kameň

B) Drevo

C) Papier => správna odpoveď

D) Kov

2. Označte, ktorá z uvedených charakteristík nie je rozhodujúca pri návrhu fasády:

A) Nízka tepelná odolnosť materiálu => správna odpoveď

B) Finančné možnosti investora

C) Požiarne predpisy

D) Funkčnosť a komfort budovy

https://bit.ly/3StieIA
https://me-qr.com/9v0qZJO
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3. Ktorý typ fasády nepoužijeme na rodinné domy?

A) Fasáda z popínavých rastlín

B) Systém Novabrick

C) Kinetická fasáda => správna odpoveď

D) Vláknocementové materiály

4. Ktoré tvrdenie je správne?

A) Fasáda je najdôležitejšia časť stavby

B) Fasáda ohraničuje stavebné dielo a chráni ho pred pôsobením klimatických vplyvov => správna 
odpoveď

C) Fasáda nemá vplyv na teplotechnické vlastnosti objektu

D) Návrh fasády je nezávislý na návrhu ostatných konštrukcií stavby

5. Aký typ fasády je tradičný?

A) Odvetraná fasáda

B) Fasáda generujúca energiu

C) Poškriabaná vonkajšia omietka fasády => správna odpoveď

D) Sklenená fasáda

 Doplňujúce informácie

Teoretická časť témy je doplnená o 17 videí, ktoré nájdete v tejto časti a môžete používať na 
prezentáciu nového materiálu študentom, ako aj pri upevňovaní vedomostí, či pri cvičeniach 
vyžadujúcich si hodnotenie rôznych typov fasád: 

A. Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici

B. Světelná performance realizovaná k příležitosti presentace projektu Creative colours, FEL ČVUT

C. Audiovizualne umenie s anamorfickou iluziou “Vlna”

D. Vznášajúce sa sochy

E. “Nekonečná stena”, Nexen R&D Centrum, Soul, Južná Korea

F. Videostena vo firemnom lobby Salesforce, San Francisco, CA, USA

G. Interaktívne lobby, Washington, D.C., USA

H. iSurround – inštalácia

I. Miestnosť s projekciou, ktorá Vás pohltí, Barnet and Southgate College, UK

J. 5 návrhov jedinečných budov s veľ kolepými hýbajúcimi sa fasádami

K. 5 postavených dynamických fasád
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L. Kinetická architektúra

M. Dynaická architektúra – rotujúca veža

N. Čo sú “kinetické budovy”?

O. Dynamické fasády

P. Bio fasáda reagujúca na uhol dopadu slnka, Sydney, Australia

Q. Kinetická fasáda “One Ocean”, Svetová výstava EXPO 2012, Yeosu, Južná Korea

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Povrchové úpravy

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/hpW7pY2 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Povrchové úpravy. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie 
znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a 
pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. vysvetliť význam a funkcie fasády v budove

2. poznať a vymenovať rôzne typy fasád

3. poznať a vymenovať rôzne typy materiálov používaných na obklady fasád

4. je oboznámený s výhodami a nevýhodami rôznych typov fasád a materiálov

5. poznať prvky, ktoré bude treba brať do úvahy pri návrhu fasády

6. rozlíšiť základné zložky, vlastnosti a výhody vonkajších náterov

https://me-qr.com/hpW7pY2
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Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. navrhnúť skladbu na fasádny obklad
2. posúdiť správnosť návrhu fasády
3. zdôvodniť návrh fasády daného objektu podľa použitých materiálov
4. posúdiť a vysvetliť výhody a nevýhody navrhnutej fasády v danej budove

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. navrhnúť fasádu vhodnú pre určitý typ budovy v konkrétnom prostredí
2. vybrať materiály vhodné pre určitý typ budovy v konkrétnom prostredí
3. vybrať medzi rôznymi druhmi omietok na náter fasád
4. vysvetliť dôležitosť úspory energie a vplyvu na životné prostredie v kontexte vybraného návrhu 

fasády
5. zdôvodniť výber návrhu fasády vzhľadom na životné prostredie, sebavyjadrenie autora a určenie 

budovy

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



PODLAHOVÉ HMOTY A POTERY

Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné 
materialy

Technológia 
stavebných procesov

Organizácia 
stavebnej práce

Stavebné 
materialy

Skúška 
stavebných 
materialova 
hmôt

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

11. až 12. ročník
(4. až 5. rok štúdia)

10. ročník
(1. rok štúdia)

teória: 
11. ročník
(3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 4 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.
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Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

Pozor! Niektoré praktické cvičenia môžu vyžadovať špeciálne vybavenie, nástroje alebo 
materiály   

 Abstrakt témy

Druhy podlahových hmôt a poterov sa delia v závislosti od zloženia materiálov, z ktorých boli 
zhotovené, podkladu, na ktorý sa nanášajú a spôsobu nanášania.

Výskumné otázky: Aké sú základné vlastnosti poterov? Na čo treba prihliadnuť pri aplikácii poterov 
a hmôt? Aké náradie a materiály sú potrebné? Aké sú výhody samonivelačných podlahových hmôt?

Pomocou teoretických podkladov a praktických úloh téma zhrnie poznatky o technológii zhotovenia 
a používania zmesí podlahových hmôt a poterov.

Teoretická časť je rozpracovaná do štyroch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme 
Podlahové hmoty a potery.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Podlahové 
hmoty a potery je rozpracovaná do 
štyroch samostatných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3skdLxf

https://bit.ly/3gE8ttX

https://bit.ly/3TwdIu8

https://bit.ly/3Swikz9 

 Termíny a definície

Laminátová podlaha – drevovláknité a drevotrieskové dosky, potiahnuté papierom / dyhou a 
pokryté syntetickou živicou. Ich textúra napodobňuje drevo, keramické dlaždice a pod

Viskozita – „hustota“ alebo odpor, ktorý kladie tekutina pri vyliatí

Základný náter – zlepšuje priľnavosť medzi tvrdým povrchom a kvapalným náterom (farba, lak, 
omietka, poter a i.

Hladivo – nástroj používaný na nanášanie a roznášanie rôznych stavebných zmesí na stenách, 
stropoch a podlahách

Keramzit – získava sa z hliny, ktorá sa pri vypaľovaní rozpína. Používa sa ako prísada ľahšia ako 
kremičitý piesok

Expandovaný polystyrén – polystyrén bežnejšie používaný na tepelnú izoláciu stien a stropov

Adhézia – priľnavosť medzi dvoma povrchmi rôznorodých pevných látok alebo kvapalín

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a cvičenia k  téme Podlahové hmoty a potery počítajú s  rôznymi formami práce 
v  skupinách aj samostatne. Cvičenia povzbudia aktívnu účasť študentov a  umožnia im uplatniť 

https://bit.ly/3skdLxf
https://bit.ly/3gE8ttX
https://bit.ly/3TwdIu8
https://bit.ly/3Swikz9
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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už nadobudnuté znalosti a zručnosti – napríklad z matematiky. Interakcia a spolupráca povzbudí 
študentov aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi 
jednotlivými pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet.

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Zábavný kútik – cvičenia 1, 2 a 5 – úlohy pomôžu študentom zábavným spôsobom porozumieť 
pojmom a  vytvoriť medzi nimi logické súvislosti. Cvičenia môžu byť využité na výučbu nového 
materiálu, ako aj na upevnenie znalostí študentov.

Myšlienková mapa – cvičenia 3 a 4 – aktivity sú najvhodnejšie pre diskusiu (brainstorming) celej 
triedy alebo v skupinách. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu látky. 

Trochu matematiky – cvičenie 6 – navrhnuté úlohy pomôžu lepšie pochopiť a  prehĺbiť znalosti 
študentov o príprave zmesí podlahových hmôt a poterov a ich kľúčových vlastnostiach. Cvičenie je 
vhodné na upevnenie nadobudnutých znalostí.

Mladý výskumník – cvičenia 7 a 8. Cvičenia umožnia študentom rozvíjať svoje bádateľské zručnosti 
a uplatňovať teoretické znalosti v praxi 

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáca úloha (výskum/projektové vzdelávanie; tradičná, s využitím digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Je uvedených 5 tvrdení. V každej vete si musia študenti vybrať z dvoch pojmov 
tak, aby bolo tvrdenie pravdivé. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť správne slovo na 
prázdne miesto vo vete. V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby 
preškrtli slovo, ktoré považujú za nesprávne. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne 
odpovede.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3VVa5Q0 

Praktická úloha č. 2: Cvičenie umožňuje rýchlu kontrolu znalostí študentov o vlastnostiach 
podlahových hmôt a poterov, ktoré majú najväčší význam pre ich použitie v stavebníctve. V online 
verzii aj v pracovnom liste by mali študenti zvoliť na zadanú otázku jednu správnu z 3 odpovedí. 
Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

https://bit.ly/3VVa5Q0
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 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3z84uvQ 

Praktická úloha č. 3: Cvičenie je určené na zapamätanie si správneho poradia etáp pri nanášaní 
cementového poteru. V interaktívnom cvičení by mali študenti vložiť čísla do okienok ku každej 
etape. V režime offline (pomocou pracovného listu) požiadajte študentov, aby očíslovali etapy v 
zozname. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3DqOmIt 

Praktická úloha č. 4: Cieľom cvičenia je, aby si študenti zapamätali vlastnosti oboch základných 
druhov poterov – klasických poterov a samo nivelačných podlahových hmôt. Študenti by mali 
roztriediť vlastnosti v uvedenom zozname do dvoch skupín. Cvičenie odporúčame robiť na hodine 
vo forme brainstormingu bez ohľadu na to, či bude online alebo offline. Druhá strana pracovného 
hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3Fizvku 

Praktická úloha č. 5: Toto cvičenie naučí študentov rozoznávať nástroje, ktoré sa používa na 
nanášanie poterov. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť obrázok nástroja do okienka k 
jeho názvu. V režime offline požiadajte študentov, aby napísali názvy nástrojov na príslušné miesto 
v pracovnom liste. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime offline 
(pomocou pracovného listu) odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 5

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3TvNNTn 

https://bit.ly/3z84uvQ
https://bit.ly/3DqOmIt
https://bit.ly/3Fizvku
https://bit.ly/3TvNNTn
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Praktická úloha č. 6: Cvičenie zahŕňa riešenie dvoch navzájom súvisiacich úloh: 1) výpočet objemovej 
hmotnosti vzorky cementového poteru kubického tvaru a rozmerov 5x5x5 cm a hmotnosti 125 g; a 
2) výpočet pevnosti v tlaku tej istej vzorky pri danej tlakovej sile, ktorá zlomí vzorku, 37,5 kN. Druhá 
strana pracovného hárku obsahuje riešenia a správne odpovede.

 Praktická úloha č. 6

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3gv438p 

Praktická úloha č. 7: Cvičenie zahŕňa skúmanie prísad používaných na zlepšenie kvality poterov. 
Cvičenie rozvinie zručnosti študentov naučiť sa využívať rôzne zdroje informácií a prezentovanie 
výsledkov spolužiakom. Skúmanie môže uskutočniť každý študent samostatne alebo v malých 
skupinách.

 Praktická úloha č. 7

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/gM7UiYp 

Praktická úloha č. 8: Cvičenie obsahuje súbor aktivít vhodných na realizáciu v dielni/laboratóriu. Na 
začiatku hodiny poučte študentov o pravidlách bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci a kontrolujte 
ich dodržiavanie študentmi počas práce. Cvičenie dáva študentom možnosť zdokonaliť si praktické 
zručnosti a upevniť si už nadobudnuté znalosti z predmetu.

 Praktická úloha č. 8

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/H5q1w7Q 

 Sebahodnotenie

Časť zahŕňujúca sebahodnotenie ponúka dva typy aktivít: test a otázky na sebahodnotenie.

https://bit.ly/3gv438p
https://me-qr.com/gM7UiYp
https://me-qr.com/H5q1w7Q
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 Kvíz  

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Podlahové hmoty a potery

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/WHaUPht

1. Rôzne typy poterov rozlišujeme podľa (označte NESPRÁVNE tvrdenie):

A) Základňa, na ktorej sú umiestnené

B) Výsledná farba => správna odpoveď

C) Zloženie komponentov

D) Spôsob aplikácie

2. Jediný typ poteru, ktorý sa pripravuje bez vody, je…

A) Asfaltový poter => správna odpoveď

B) Poter na báze cementu

C) Anhydritový poter

D) Horčíkový poter

3. Spojivový materiál, ktorý sa používa v tradičných poteroch je:

A) Expandovaná hlina

B) Kremenný piesok

C) Portlandský cement => správna odpoveď

D) Jemnozrnný štrk

https://me-qr.com/WHaUPht
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4. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravda? Samonivelačné zmesi…

A) … nie sú charakterizované vysokou ťažnosťou

B) … nemajú vlastnosti tradičných poterov

C) … schnú oveľa pomalšie ako tradičné potery

D) … voľne tečú vlastnou váhou, vypĺňajú všetky dutiny a vytvárajú rovný a pevný povrch => správna 
odpoveď

5. Ktorá z nasledujúcich možností nie je potrebná na aplikáciu poterov?

A) Hladítko

B) Aplikačná Pištoľ => správna odpoveď

C) Hladítko s poréznou gumou

D) Tesniaca páska

E) Ihličkový valec

F) Stierková nivelačná lata

G) Rovný okraj

H) Klincové topánky

 Sebahodnotiace otázky

K téme je vypracovaných 7 otázok na upevnenie nadobudnutých vedomostí. Otázky sú vhodné aj 
na prehĺbenie vedomostí študentov z témy.

 Sebahodnotiace otázky na tému Podlahové hmoty a potery

Ak chcete zobraziť a odpovedať na 
otázky, kliknite na odkaz alebo na-
skenujte QR kód

https://me-qr.com/chmTIm4

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 2 videá s ukážkou nanášania poterov: 

A. Cementový poter

B. Rýchloschnúci cementový poter

https://me-qr.com/chmTIm4
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Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Podlahové hmoty a potery

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/3OQX6xp 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať 
po absolvovaní predmetu Podlahové hmoty a potery. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne 
uplatnenie znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi 
situáciami a pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. poznať základné druhy podlahových hmôt a poterov

2. rozlíšiť rôzne druhy zmesí podľa spojiva a zloženia zmesi

3. poznať základné druhy povrchov na aplikáciu malty a prvkov poteru

4. poznať vlastnosti zmesí, ktoré určujú ich aplikáciu

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. identifikovať a vysvetliť hlavné výhody a nevýhody rôznych druhov poterov v závislosti od ich 
umiestnenia

2. identifikovať a vysvetliť hlavné výhody a nevýhody rôznych druhov poterov v závislosti od ich 
náteru

3. identifikovať a vysvetliť hlavné výhody a nevýhody rôznych druhov poterov v závislosti od 
podmienok aplikácie

4. určiť charakteristiky poterov prostredníctvom skúšky ich základných vlastností 

https://me-qr.com/3OQX6xp
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5. nanášať tradičné potery a samonivelačné podlahové hmoty na rôzne typy povrchov

6. zistiť adhéziu vzorky poteru

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. zistiť a skúšať mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných poterov

2. vybrať a aplikovať rôzne druhy poterov a poznať predpisy na ich skladovanie

3. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

4. nastaviť zloženie poterovej zmesi

5. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

6. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné 
staviteľstvo*

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné materialy

Technológia 
stavebných procesov

Pozemné 
staviteľstvo*

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

*V súčasnosti téma nie je súčasťou učebných osnov tohto predmetu 

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

11. ročník
(4. rok štúdia)

10. ročník
(1. rok štúdia)

teória: 
11. ročník
(3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

HYDROIZOLÁCIE
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Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

 Abstrakt témy

Hydroizolácia zabraňuje prípadnému poškodeniu budovy vodou či vlhkosťou, čím zabezpečuje dlhú 
životnosť, pohodlné a bezpečné prostredie. Penetrácia vody do konštrukcie znižuje jej únosnosť, 
spôsobuje koróziu výstuží a / alebo betónu a vytvára riziko rozvoja mirkoorganizmov. 

Výskumné otázky: Aké sú výhody hydroizolácie? Aké druhy hydroizolačných materiálov sa používajú 
a ako sa aplikujú?

Teoretická časť je rozpracovaná do štyroch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme 
Hydroizolácie.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Hydroizolácie je 
rozpracovaná do štyroch samostat-
ných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3VZFd0D

https://bit.ly/3TSmgem

https://bit.ly/3soi2Q9

https://bit.ly/3eWFBwu 

 Termíny a definície

Viskozita – vnútorné trenie tekutín

Kompozit – materiál vyrobený z dvoch alebo z viacerých zložiek s odlišnými fyzikálnymi a chemickými 
vlastnosťami

Hydrofóbia – vlastnosť látok majúcich odpor voči vode

Polymér – veľ ké molekuly, ktoré sa vytvárajú pri vzájomnej väzbe viacerých atómov

Dielektricita – látka, ktorá nemá voľné elektróny prenášajúce elektricitu; existuje nulová alebo 
veľmi nízka elektrická vodivosť

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy k téme Hydroizolácie sú vhodnejšie pre prácu v skupinách. Rozdeľ te študentov do 
skupín po 5-7 študentov a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Po dokončení jednej úlohy/cvičenia 
skupina prejde na ďalšiu. Efektívne využívanie času, interakcia a spolupráca povzbudí študentov 
aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými 
pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet. Zavedenie súťaže medzi skupinami 
môže slúžiť ako dodatočný motivujúci faktor.

https://bit.ly/3VZFd0D
https://bit.ly/3TSmgem
https://bit.ly/3soi2Q9
https://bit.ly/3eWFBwu
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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Všetky cvičenia k téme môžu byť využité na výučbu nového materiálu, ako aj na upevnenie znalostí 
študentov.

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Zábavný kútik – cvičenia 1, 3 a 5 – aktivity umožnia študentom zapamätať si a vedieť identifikovať 
rôzne prvky a materiály používané pri hydroizolácii. 

Myšlienková mapa – cvičenia 2 a 4 – cvičenia umožňujú pochopenie a systematizáciu početných 
pojmov znázorňujúcich negatívny vplyv vody a  vlhkosti na budovu. Aktivity pomáhajú lepšie 
pochopiť význam hydroizolácie pri stavbe budov.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

Praktická úloha č. 1: Uvedená je schéma detailu úplne nového prevedenia hydroizolácie a tepelnej 
izolácie jednotkovej (tepelnej) plochej strechy. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť 
názvy na ich miesto na výkrese. V režime offline (pomocou pracovného listu) požiadajte študentov, 
aby očíslovali pojmy v uvedenom zozname podľa schémy. Druhá strana pracovného hárku obsahuje 
správne odpovede.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3smSXF5 

Praktická úloha č. 2: Práca s Tabuľ kou č. 

Stĺpce v uvedenej Tabuľ ke č. obsahujú 4 spôsoby pôsobenia vody na stavby a v riadkoch sú uvedené 
jednotlivé prvky budovy (strechy, podklady, balkóny a pod.). Študenti by mali prediskutovať a 
zaznamenať v Tabuľ ke č., akým spôsobom môže byť daný prvok budovy ovplyvnený, a potom  
porovnať svoje odpovede s ostatnými skupinami. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne 
odpovede.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy (uistite sa, že každá skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu), 
perá, ceruzky.

 Praktická úloha č. 2

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3z8FBjL 

https://bit.ly/3smSXF5
https://bit.ly/3z8FBjL
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Praktická úloha č. 3: Uvedená je schéma detailu dvojitej (studenej) plochej strechy v oblasti 
vtokového objektu pri hydroizolačnom systéme na báze bitúmenovo-polymérnych pásov. V 
interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť názvy na ich miesto na výkrese. V režime offline 
(pomocou pracovného listu) požiadajte študentov, aby očíslovali pojmy v uvedenom zozname 
podľa schémy. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3CYWApP 

Praktická úloha č. 4: Aktivita zahŕňa diskusiu/brainstorming o škodách spôsobených na budove 
koróziou, znázornených na diagrame. Cvičenie je vhodné na realizáciu v malých skupinách alebo vo 
forme diskusie s celou triedou.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy, perá, ceruzky, Počítač/mobilné zariadenie, pripojenie na 
internet, multimediálny projektor. V režime offline odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/i9n87xn 

Praktická úloha č. 5: Študenti by mali vyhľadať 10 názvov hydroizolačných materiálov skrytých v 
hlavolame. V interaktívnom cvičení sa pozície termínov menia každým novým vstupom do cvičenia, 
vďaka čomu je vhodné zapamätať si druhy materiálov prostredníctvom opakovania. Dôrazne sa 
odporúča, aby sa cvičenie robilo online. 

V pracovnom hárku sú názvy skryté v mriežke. Druhá strana obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 5

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3TxfFX7 

https://bit.ly/3CYWApP
https://me-qr.com/i9n87xn
https://bit.ly/3TxfFX7
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 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Hydroizolácie

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/MEiTDI4 

1. Čo z uvedených je definíciou hydroizolácie?

A) Ochrana budovy pred vplyvom vody => správna odpoveď

B) Ochrana budovy pred vonkajšími faktormi 

C) Ochrana budovy a pohodlia pred teplotou

D) Na zabránenie zmiešania teplej a studenej vody

2. Čo z uvedených nie je materiálom používaným na hydroizoláciu?

A) Kamenná vlna => správna odpoveď

B) Polyuretánové materiály

C) Polymérbitúmenové izolačné materiály

D) Cementové materiály

3. Čo z uvedených NIE je výhodou hydroizolácie?

A) Zabraňuje korózii výstuže 

B) Umožňuje vode stratu energie, kým prechádza z jedného prostredia do iného => správna 
odpoveď

C) Zabraňuje výskytu plesní

D) Zvyšuje dlhú životnosť budovy

https://me-qr.com/MEiTDI4
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4. Čo z z uvedených je hydroizolačný materiál na základe cementu?

A) Cementová polyuretánová membrána

B) Sklená vlna

C) Cementový materiál, ktorý kryštalizuje => správna odpoveď

D) Cementová pemza 

5. Čo z uvedených NIE je výhodou hydroizolácie s chemickými prísadami?

A) Zvyšuje kvalitu betónu

B) Zaručuje hydroizoláciu betónu

C) Zaručuje potrebné vlastnosti betónu

D) Zaťažuje výrobu betónového prvku => správna odpoveď

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 5 videí s ukážkami hydroizolačných prác v rôznych podmienkach a s použitím 
rozmanitých materiálov: 

A. Vodeodolnosť v kúpeľni

B. Vodeodolná izolácia – postup

C. Vodoizolácia terasy s keramickou dlažbou

D. Čo ma zaujalo v prieskume vodeodolnosti podlaží v suteréne?

E. Vodeodolné produkty na základe cementu a akrylu

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Hydroizolácie

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/g3FnfJh 

https://me-qr.com/g3FnfJh
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 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Hydroizolácie. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie znalostí 
a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a pochopiť, 
prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. určovať hydroizolačné materiály

2. klasifikovať hydroizolačné materiály podľa toho, kde sa aplikujú

3. určovať hydroizolačné nátery

4. popísať vlastnosti hydroizolačných materiálov

5. vysvetliť vlastnosti hydroizolačných materiálov

6. vysvetliť zásady rezania a spájania hydroizolačných materiálov

7. poznať moderné hydroizolačné materiály a vysvetliť ich výhody

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. určiť a vybrať hydroizolačný materiál podľa rozmerov príslušnej plochy, kde sa bude hydroizolácia 
aplikovať 

2. pripraviť lepiaci materiál hydroizolačného materiálu 

3. vykonávať proces aplikácie, pričom dbá na pomer presahov v hydroizolačných materiáloch podľa 
spôsobu aplikácie

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. vysvetliť negatívne účinky vlhkosti na budovy

2. odôvodniť dôležitosť hydroizolačných systémov

3. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

4. riadiť sa pokynmi učiteľa
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Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné materialy

Technológia 
stavebných procesov

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné materialy

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

9. až 11. ročník
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. ročník
(1. rok štúdia)

prax: 
11. až 13. ročník 
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. až 11. ročník
(2. až 3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

MUROVACIE MALTY



103
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 

DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

 Abstrakt témy

Murovacie malty sú klasifikované ako obyčajné malty na murovanie, tenkovrstvové murovacie malty 
alebo ľahké malty na murovanie. Zloženie murovacích mált tradične obsahuje tri prvky – spojivo, 
plnivo (piesok) a vodu. S pokrokom technológií sa v zložení maltových zmesí vyskytujú aj rôzne 
druhy hydraulických prísad zamerané na zlepšenie určitých vlastností zmesí.

Výskumné otázky: Aké sú typy murovacích mált v závislosti od spojiva a čím sa vyznačujú? Ako sa 
typy mált vizuálne odlišujú podľa svojich prvkov? Ako sa nanáša malta na rôzne stavebné materiály 
a ako sa zisťuje priľnavosť k povrchu?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o bežnejších 
typoch murovacích mált a ich vlastnostiach.

Teoretická časť je rozpracovaná do troch samostatných podtém.Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme 
Murovacie malty.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Murovacie mal-
ty je rozpracovaná do troch samo-
statných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3gCaaHX

https://bit.ly/3D4xm9q

https://bit.ly/3zwVZef

 Termíny a definície

Spojivá – látky, ktoré zmiešané s vodou viažu a tvrdnú, zachovávajú svoju pevnosť

Prídavný materiál – plnivá, ktoré zmiešané s vodou neviažu a netvrdnú. Sú to inertné látky, ktoré 
ako súčasť zmesí zvyšujú ich pevnosť a trvanlivosť

Hydraulické prísady (minerálne prísady) – nie sú spojivá. Zmiešané s vodou neviažu a netvrdnú, 
ale zomleté a zmiešané so spojivom a vodou získavajú hydraulické vlastnosti, teda viažu a pomaly 
tvrdnú ako na vzduchu, tak aj vo vode

Pomer väzby vody – pomer spojiva a vody v zmesi

Pomer objemu zmesi – pomer prvkov zmesi v súlade s ich objemom

Konzistencia – pohyblivosť, pružnosť zmesi

Zrnitostné zloženie – obsah rôznych frakcií častíc v pieskovej vzorke v závislosti od ich hmotnosti

Objemová hmotnosť – hmotnosť jednotky objemu v prirodzenom stave materiálu

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a cvičenia k tejto téme sú vhodné pre prácu v skupinách aj samostatne. Všetky 
cvičenia k téme môžu byť využité na výučbu nového materiálu, ako aj na upevnenie znalostí 
študentov.

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

https://bit.ly/3gCaaHX
https://bit.ly/3D4xm9q
https://bit.ly/3zwVZef
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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Zábavný kútik – cvičenia 1, 2 a 3 – úlohy pomôžu študentom identifikovať a zapamätať si rôzne 
druhy murovacích mált, ich prvky a vlastnosti. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde 
študenti získajú nové vedomosti zábavnou formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu 
pochopeniu látky.

Trochu matematiky – cvičenie 4 – navrhnuté úlohy pomôžu študentom zapamätať si vlastnosti 
murovacích mált a lepšie pochopiť podrobnosti procesu ich prípravy. Zadania povzbudia aktívnu 
účasť študentov, čo im umožní uplatniť už nadobudnuté znalosti a zručnosti – napríklad z matematiky. 

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Študenti by mali dané spojivá rozdeliť do dvoch skupín – vzdušné maltoviny a 
hydraulické maltoviny. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť termíny na prázdne miesta 
do príslušnej skupiny. V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov poznačiť 
príslušnú odpoveď do Tabuľ ky č. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3D1UtS3 

Praktická úloha č. 2: Úloha predpokladá spojenie danej suroviny pre murovaciu maltu s vlastnosťou, 
ktorú poskytuje. V interaktívnom cvičení by mali študenti uviesť názvy surovín na prázdne miesta 
k príslušnej vlastnosti. V režime offline (pomocou pracovného listu) sú termíny uvedené v dvoch 
stĺpcoch. Študenti by mali priradiť každý termín v ľavom stĺpci k príslušnému termínu v pravom 
stĺpci. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. 

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3FaA3Jq 

https://bit.ly/3D1UtS3
https://bit.ly/3FaA3Jq
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Praktická úloha č. 3: V cvičení je uvedených 10 druhov murovacích mált. Študenti by ich mali 
roztriediť do troch skupín podľa pokynov. V interaktívnom cvičení by mali študenti uviesť druhy mált 
na prázdne miesta k príslušnej skupine. V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte 
študentov poznačiť príslušnú odpoveď do Tabuľ ky č. Druhá strana pracovného hárku obsahuje 
správne odpovede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3TRoKd2 

Praktická úloha č. 4: V cvičení sú uvedené 4 príklady, ktoré pomôžu študentom naučiť sa vypočítať 
niektoré charakteristiky murovacích mált – objemová hmotnosť, pevnosť v ťahu, pevnosť v ohybe 
a pod. Druhá  strana pracovného hárku obsahuje vyriešenie príkladov. Cvičenie je vhodnejšie na 
samostatnú prácu (triedna práca alebo domáca úloha).

 Praktická úloha č. 4

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3MYb7Xk 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 8 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

https://bit.ly/3TRoKd2
https://bit.ly/3MYb7Xk
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 Test na tému Murovacie malty

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/FiPWL1X

1. Ktoré sú tri tradičné prvky stavebných zmesí?

A) spojivo – hydraulické prísady – voda 

B) spojivo – plnivo (piesok) – voda => správna odpoveď

C) hydraulická prísada – plnivo (piesok) – voda

D) spojivo– plnivo (piesok) – hydraulická prísada

2. Aký druh spojiva je sadra?

A) hydraulické spojivo

B) vzdušné spojivo => správna odpoveď

C) nie je spojivo

3. Aký druh spojiva je portlandský cement?

A) hydraulické spojivo => správna odpoveď

B) vzdušné spojivo 

C) nie je spojivo

4. Aký druh spojiva je troska?

A) hydraulické spojivo

B) vzdušné spojivo 

C) nie je spojivo => správna odpoveď

5. Čo znamená záznam 1:2,7 v kontexte stavebných zmesí?

A) pomer hmotností a objemov zložiek zmesí

B) pomer objemu spojiva k objemu plniva => správna odpoveď

C) pomer hmotnosti spojiva k hmotnosti plniva

D) množstvo zmesi 1:2,7 = 0,37 m3 

https://me-qr.com/FiPWL1X
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6. Ktoré murovacie malty nazývame ľahké?

A) s hmotnosťou až  1500 kg

B) s objemovou hmotnosťou až 1500 kg/m³ => správna odpoveď

C) s objemom až 1500 m³

7. S čím súvisí pojem konzistencia zmesi?

A) s hmotnosťou zmesi

B) s pohyblivosťou zmesi => správna odpoveď

C) s pevnosťou zmesi

D) tento pojem nesúvisí so zmesami

8. Čo znamená záznam М20 v kontexte stavebných zmesí?

A) trieda pevnosti v tlaku => správna odpoveď

B) trieda pevnosti v ťahu pri ohybe

C) objemová hmotnosť

D) frakcia plniva

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 4 videá s ukážkami prípravy, testovania murovacích mált a murovania:

A. Ručné murovanie – murovacie malty

B. Priprava malty – miešanie, hustota

C. Metódy testovania murovacích mált

D. Murovanie z tvárnic

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Murovacie malty

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/cMvneUK 

https://me-qr.com/cMvneUK
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 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať 
po absolvovaní predmetu Murovacie malty. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie 
znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a 
pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. poznať a vymenovať základné druhy murovacích mált

2. rozlíšiť druhy zmesí podľa spojiva

3. rozlíšiť druhy mált podľa základných prvkov

4. poznať všeobecné charakteristiky riešení, ktoré určujú ich aplikáciu

5. poznať najbežnejšie druhy podkladov na nanášanie malty

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. vizuálne odlíšiť rôzne druhy zmesí podľa ich prvkov

2. určiť charakteristiky murovacích mált skúšaním ich základných vlastností

3. odmerať a vypočítať všeobecné charakteristiky murovacích mált – objemová hmotnosť, 
konzistencia, pevnosť v ťahu pri ohybe, pevnosť v tlaku a pod

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. identifikovať mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti murovacích mált

2. vybrať a aplikovať rôzne druhy murovacích mált a dodržiavať predpisy na ich skladovanie

3. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

4. aplikovať príslušnú maltu na keramické, betónové a iné druhy stavebných blokov

5. vypočítať zloženie a pomer prvkov murovacích mált 

6. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

7. riadiť sa pokynmi učiteľa
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Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Dizajn a stavebná 
kultúra*

Stavebné materialy

Technológia 
stavebných procesov

Mestské plánovanie a 
architektonický dizajn

Architektúra a 
interiérový dizajn

Školenie na 
pracovisku*

*V súčasnosti téma nie je súčasťou učebných osnov tohto predmetu

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

9. až 12. ročník
(2. až 5. rok štúdia)

12. až 13. ročník
(3. až 4. rok štúdia

12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

ZÁHRADNÉ A KRAJINNÉ VÝROBKY
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Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

 Abstrakt témy

Táto téma poskytuje rozsiahle informácie o mechanických, fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
základných druhov stavebných zmesí na pokládku dlažby; o výbere a aplikácii rôznych druhov 
exteriérnych dlažieb; základné znalosti o vlastostiach a aplikácii dlažieb. Bližšie sú rozobraté 
technológie pokládky dlažby, ktoré tvoria vertikálne plánovanie. 

Výskumné otázky: Aké sú druhy exteriérových dlažieb? Aké sú odvodňovacie systémy? Aké sú 
základné vlastnosti drenážnej malty a lepidiel?

Teoretická časť je rozpracovaná do piatich samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o súčasných 
záhradných a krajinných výrobkoch.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Záhradné a kra-
jinné výrobky je rozpracovaná do pia-
tich samostatných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3Nf2rfz

https://bit.ly/3eVFstd

https://bit.ly/3TNr0SH

https://bit.ly/3eY31kS

https://bit.ly/3z8PCxn 

 Termíny a definície

Dlažba – tvárnice rôznych tvarov, rozmerov a farieb používané na exteriérové dlažby

Uhličitany – soli kyseliny uhličitej

Frakcia – skupna častíc rovnakého pôvodu, rozmeru, tvaru a hustoty

Drenáž – prírodné alebo umelé odvodnenie povrchových či podzemných vôd

Ubíjanie – zhutnenie a vyrovnanie povrchu pôdy, piesku, štrku, betónu alebo dlažby

Uhlová brúska – nazýva sa tiež flex – stroj na rezanie, tvarovanie a brúsenie keramiky, betónu, 
hornín, kovov a pod

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy a cvičenia k téme Záhradné a krajinné výrobky sú vhodné na prácu v skupinách aj 
samostatne. Rozdeľ te študentov do skupín po 5-7 osôb a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Po 
dokončení jednej úlohy/cvičenia skupina prejde na ďalšiu. Efektívne využívanie času, interakcia a 

https://bit.ly/3Nf2rfz
https://bit.ly/3eVFstd
https://bit.ly/3TNr0SH
https://bit.ly/3eY31kS
https://bit.ly/3z8PCxn
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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spolupráca povzbudí študentov aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné 
súvislosti medzi jednotlivými pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet. 
Zavedenie súťaže medzi skupinami môže slúžiť ako dodatočný motivujúci faktor.  

Všetky cvičenia k téme môžu byť využité na výučbu nového materiálu, ako aj na upevnenie znalostí 
študentov.

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Zábavný kútik – cvičenia 1, 2, 3, 4 a 6 – úlohy umožnia študentom zapamätať si a vedieť identifikovať 
rôzne druhy dlažieb, metódy a procesy ich ukladania, ako aj to, ktoré riziká je potrebné vziať do 
úvahy. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde študenti získajú nové vedomosti zábavnou 
formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu látky.

Trochu matematiky – cvičenie 5 – úloha umožní študentom precvičiť si zručnosti z matematiky a 
zavedie nové pojmy na danú tému.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Je uvedených 5 tvrdení. V každej vete by si mali študenti vybrať z dvoch pojmov 
tak, aby tvrdenie bolo pravdivé. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť správne slovo na 
prázdne miesto vo vete. V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby 
preškrtli slovo, ktoré považujú za nesprávne. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne 
odpovede.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3eXaIrA 

Praktická úloha č. 2: Cvičenie je určené na zapamätanie si správneho poradia etáp pri ukladaní 
exteriérovej dlažby. V interaktívnom cvičení by mali študenti priradiť etapy do okienok k príslušnému 
číslu. V režime offline (pomocou pracovného listu) požiadajte študentov, aby očíslovali etapy v 
zozname. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime offline odporúčame 
vytlačiť pracovné listy farebne.

https://bit.ly/3eXaIrA
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 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3D5AMJj 

Praktická úloha č. 3: Na diagrame je uvedený detail betónovej dlažby so znázornenými jednotlivými 
vrstvami. V interaktívnom cvičení by mali študenti spojiť názvy vrstiev s príslušným prvkom diagramu. 
V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby očíslovali názvy v zozname 
podľa diagramu. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime offline 
(pomocou pracovného listu) odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3DrPWK6 

Praktická úloha č. 4: Na diagrame je uvedený detail zelenej strechy so znázornenými jednotlivými 
vrstvami. V interaktívnom cvičení by mali študenti spojiť názvy vrstiev s príslušným prvkom diagramu. V 
režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby očíslovali názvy v zozname podľa 
diagramu. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime offline (pomocou 
pracovného listu) odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne. Cvičenie je vhodné na porovnávanie 
medzi exteriérovými dlažbami a energeticky efektívnou technikou, akou je zelená strecha.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3Sxzg8l 

Praktická úloha č. 5: Príklad zahŕňa výpočet akumulácie vody vzorky betónovej kocky s rozmermi 
30x20x6 cm, ak hmotnosť suchej vzorky je 1,5 kg a hmotnosť vo vodou nasiaknutom stave je 1,7 
kg. Druhá strana pracovného listu obsahuje riešenie príkladu. Cvičenie je vhodné na samostatnú 
(triednu alebo domácu) prácu. 

 Praktická úloha č. 5

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3TReul0 

https://bit.ly/3D5AMJj
https://bit.ly/3DrPWK6
https://bit.ly/3Sxzg8l
https://bit.ly/3TReul0
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Praktická úloha č. 6: Študenti by mali spojiť typ podkladu s druhom nebezpečenstva alebo 
problému pri pokládke exteriérovej dlažby. V interaktívnom cvičení by mali študenti umiestniť 
Obrázok č. s rizikom/problémom na prázdne miesto k zodpovedajúcemu druhu podkladu. V režime 
offline (pomocou pracovného listu) sú termíny uvedené v dvoch stĺpcoch. Študenti by mali priradiť 
každý termín v ľavom stĺpci k príslušnému termínu v pravom stĺpci. Druhá strana pracovného hárku 
obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 6

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://bit.ly/3gujaPn 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Záhradné a krajinné výrobky

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/NCCmj7X 

1. Z akého stavebného materiálu môžu byť vyrobené rôzne výrobky na exteriérové dlažby?

A) Oceľ

B) Kautschuk 

C) Betón => správna odpoveď

D) Plast

https://bit.ly/3gujaPn
https://me-qr.com/NCCmj7X
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2. Prečo sa pred uložením dlažby na podklad majú dlaždice navlhčiť alebo namočiť do vody?

A) Aby neabsorbovali vodu zo zmesi, pomocou ktorej sa budú lepiť => správna odpoveď

B) Pre lepšiu mrazuvzdornosť 

C) Na dosiahnutie väčšej pevnosti podkladu

D) Pre lepšiu odolnosť proti koreňovým systémom

3. Prečo sa ubíja dlažba po jej pokládke?

A) Pre lepšiu pevnosť v ťahu

B) Pre lepší a hladší povrch dlažby

C) Na zhutnenie a zlepšenie väzby medzi dlažbou a podkladom => správna odpoveď

D) Na zlepšenie mrazuvzdornosti

4. Ktorý druh malty má najvyššiu pevnosť v tlaku a je vhodný pre lepidlo na dlažbu, ak sa na 
nej očakáva cestná premávka?

A) Sadrová 

B) Cementová => správna odpoveď

C) Vápenná 

D) Vápenno-cementová

5. Čo nepatrí medzi záväzné vlastnosti drenážnej malty na dlažby?

A) Mrazuvzdornosť

B) Vysoká priepustnosť vody 

C) Farba => správna odpoveď

 Doplňujúce informácie

Na túto tému je k dispozícii jedno video s ukážkou rýchlo schnúcej zmesi na exteriérovú aplikáciu: 

A. Baumit NixMix SpeedFuge

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)
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 Videá na tému Záhradné a krajinné výrobky

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/2hUUqNa 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať 
po absolvovaní predmetu Záhradné a krajinné výrobky. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne 
uplatnenie znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi 
situáciami a pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. poznať základné druhy stavebných zmesí pre vonkajšie použitie

2. rozlíšiť druhy stavebných zmesí podľa toho, pre akú dlažbu sú určené

3. poznať základné druhy exteriérových dlažieb

4. poznať základné vlastnosti a metódy na aplikáciu stavebných zmesí na vonkajšie použitie

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. identifikovať hlavné rozdiely medzi materiálmi a technológiami pokládky exteriérových dlažieb 

2. pokladať exteriérové dlažby a škárovať pomocou vhodnej škárovacej hmoty

3. nanášať hotovú stavebnú zmes na pripravený podklad

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. identifikovať a skúšať mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných zmesí na pokládku 
exteriérových dlažieb

2. vyberať a pokladať rôzne druhy exteriérových dlažieb 

3. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

4. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

5. riadiť sa pokynmi učiteľa

https://me-qr.com/2hUUqNa
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Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Pozemné 
staviteľstvo

Dizajn a stavebná 
kultúra

Stavebná prax a 
technológia výroby

Pozemné 
staviteľstvo

Technológia 
stavebných 
procesov

Mestské plánovanie a 
architektonický dizajn

Ekologická a 
energeticky efektívna 
výstavba

Pozemné 
staviteľstvo

Architektúra a 
interiérový dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

9. až 12. ročník
(2. až 5. rok štúdia)

teória: 
10. ročník
(1. rok štúdia)

prax: 
11. až 13. ročník 
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. až 11. ročník
(2. až 3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

SANÁCIA, REŠTAUROVANIE
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 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

Pozor! Niektoré praktické cvičenia môžu vyžadovať špeciálne vybavenie, nástroje alebo 
materiály   

 Abstrakt témy

Reštaurovanie je čiastočná alebo úplná obnova autentického vzhľadu kultúrnych pamiatok na základe 
fakticky overených údajov. Vykonáva sa za účelom ochrany kultúrneho dedičstva, renovovania 
zničených častí historických budov podľa ich pôvodného vzhľadu a ich záchrany do budúcnosti.

Výskumné otázky: Ktoré sú konzervátorské a reštaurátorské činnosti a aké metódy sa používajú? 
Aké sú etapy reštaurátorských prác? Aké sú etapy renovácie?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o záchrane budov, 
renovácii historických a kultúrnych pamiatok, etapách reštaurácie a renovácie, ako aj základné 
informácie o revitalizácii.

Teoretická časť je rozpracovaná do šiestich samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o metódach a 
technikách používaných pri renovácii a reštaurovaní.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)
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 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)

Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Sanácia, reštau-
rovanie je rozpracovaná do šiestich 
samostatných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3TNLCuF

https://bit.ly/3soAUyD

https://bit.ly/3WaZ5OL

https://bit.ly/3eZfNzC

https://bit.ly/3gDnufs

https://bit.ly/3DvrV56

 Termíny a definície

Slohová rekompozícia – druh obnovy, ktorý vznikol po Francúzskej revolúcii. Hlavnou myšlienkou 
je používanie materiálov z rovnakej doby

Výskum budovy – rekonštruovanie plánu, rez a vzhľad štruktúry so všetkými jej veľ kosťami

Akvadukt – most, pod ktorým tečie voda; akvadukty sú kanály postavené ľuďmi na prenos vody. Pri 
moderných architektonických a inžinierskych postupoch je to potrubný system kanálov a tunelov 
na prenos vody

Kamenná štruktúra – štruktúra vybudovaná z kameňa, bez malty

Fundamentový kameň – veľ ký kameň umiestnený pod fundamentom

https://bit.ly/3TNLCuF
https://bit.ly/3soAUyD
https://bit.ly/3WaZ5OL
https://bit.ly/3eZfNzC
https://bit.ly/3gDnufs
https://bit.ly/3DvrV56
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Podpera – drevený alebo betónový zvyslý prvok, ktorý slúži na stabilizovanie ďalších prvkov 
konštrukcie

Odeón – budova s koncertnou sieňou

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy k téme Sanácia, reštaurovanie sú najvhodnejšie na skupinovú prácu. Uskutočnením 
výskumu budú mať študenti príležitosť uplatniť v praxi to, čo sa naučili o reštaurovaní.

Plnením zadaní typu Mladý výskumník študenti rozvinú svoje bádateľské zručnosti a  uplatnia 
nadobudnuté teoretické poznatky v praxi. Rozdeľ te študentov do 4 alebo 8 skupín (po jednej 
alebo dve pre každú úlohu) a požiadajte ich, aby uskutočnili výskum. Efektívne využívanie času, 
interakcia a  spolupráca povzbudí študentov aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť 
tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov 
o predmet.

Po ukončení výskumu by mala každá skupina prezentovať svoje výsledky triede.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy (uistite sa, že každá skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu 
pracovných listov), zošit alebo zápisník, perá, ceruzky, fotoaparát alebo mobilné zariadenie s 
kamerou.

Vyučovacie techniky a metódy:

 projektové vzdelávanie (brainstorming, diskusia, výskum)

 prezentácie v triede (vrátane diskusie, otázok a odpovedí)

Praktická úloha č. 1: V rámci tejto aktivity by mali študenti navštíviť historickú pamiatku, ktorá je 
v procese reštaurovania a zistiť, aké materiály boli použité, aké postupy prevencie boli zvolené, a 
aké opravné práce boli vykonané. 

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list so 
zadaním

https://me-qr.com/gCEQ0Dg 

https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
https://me-qr.com/gCEQ0Dg
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Praktická úloha č. 2: V rámci tejto aktivity by mali študenti navštíviť inštitúciu alebo súkromnú 
spoločnosť, ktorá vykonáva rekonštrukciu. Cieľom je preskúmať správu o budove, v ktorej bola 
vykonaná renovácia a prezentovať triede výsledky svojho prieskumu. Nahliadnutím do vzorových 
správ si budú môcť vypracovať vlastné správy o vykonanej rekonštrukcii.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list so 
zadaním

https://me-qr.com/1kcvxfa 

Praktická úloha č. 3: V rámci tejto aktivity by mali študenti navštíviť historickú pamiatku, na ktorej 
sa vykonali konzervátorské práce. Požiadajte študentov, aby urobili fotografie, vypracovali správu 
a prezentovali ju triede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list so 
zadaním

https://me-qr.com/0LSMlvl 

Praktická úloha č. 4: V rámci tejto aktivity by mali študenti navštíviť inštitúciu alebo súkromnú 
spoločnosť, ktorá vykonáva reštaurátorské práce. Cieľom je preštudovať výkresy a plány reštaurovania 
a naštudovať postup pri vypracovaní správy o reštaurátorských prácach.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list so 
zadaním

https://me-qr.com/sXNwQur

 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

https://me-qr.com/1kcvxfa
https://me-qr.com/0LSMlvl
https://me-qr.com/sXNwQur
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 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Sanácia, reštaurovanie

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/lQnWHpz 

1. Ktoré z ďalších tvrdení nie je zahrnuté do správy o obnove?

A) Výskum budov a projekt obnovy 

B) Fotografie 

C) Informácie o podnikateľovi

D) Osvedčenie o pobyte => správna odpoveď

2. Ako sa nazýva proces odstránenia druhoradých štruktúr z objektov a mestských štvrtí, ktoré 
nemajú historickú ani estetickú hodnotu?

A) Oprava 

B) Výmaz => správna odpoveď

C) Obnova

D) Rekonštrukcia

3. Čo môže znamenať dokončenie (úplné obnovenie)?

A) Reintegrácia => správna odpoveď

B) Obnova

C) Rekonštrukcie

D) Spevnenie

4. Čo z ďalších nie je nevyhnutne metódou intervencie?

A) Spevnenie

B) Výmaz

C) Premiestnenie

D) Bežná oprava => správna odpoveď

https://me-qr.com/lQnWHpz
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5. Čo z ďalších nie je jednou z etáp ochrany?

A) Hydroizolácia

B) Odstránenie

C) Výmaz => správna odpoveď

D) Základná oprava

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 4 videá s ukážkami rôznych projektov renovácie a reštaurovania: 

A. Renovácia domu: dom pred a po renovácii

B. Vystuženie historickej budovy – Çengelköy Mansion – Istanbul

C. Sťahovanie historickej budovy v Hasankeyf. Projektová animácia, presun a šťastný koniec

D. Rekonštrukcia historickej kamennej budovy, Ulica umenia, Urla, Izmir

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Sanácia, reštaurovanie

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/aWGdRaF

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Sanácia, reštaurovanie. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie 
znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a 
pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

https://me-qr.com/aWGdRaF
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Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný...

1. vymenúvať metódy intervencie

2. vymenúvať technické možnosti reštaurovania

3. poznať metódy obstarávania pôvodných materiálov

4. vymenúvať etapy reštaurovania/renovácie

5. vymenúvať funkcie, princípy práce a postupov

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. zistiť poškodenia a klasifikovať ho podľa stupňa

2. stanoviť druhy intervencie

3. vypracovať projekt intervencie pri dodržiavaní pokynov

4. určiť technické možnosti reštaurovania a vybrať vhodné

5. použiť originálne materiály

6. určiť metódy intervencie

7. plánovať etapy procesu reštaurovania

8. zdokumentovať proces podľa predpisov

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. vypracovať správu o zistených poškodeniach a potrebných opatreniach na ich odstránenie 

2. vyhotoviť plán podľa správy a v súlade s technickými predpismi 

3. vyhotoviť projekt reštaurovania v súlade s normami a technickými predpismi

4. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

5. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.
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V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Stavebná prax 
a technológia 
výroby

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné 
materialy

Technológia 
stavebných 
procesov

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné 
materialy

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

9. až 11. ročník
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. ročník
(1. rok štúdia)

prax: 
11. až 13. ročník 
(2. až 4. rok štúdia)

teória: 
10. až 11. ročník
(2. až 3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

STAVBA STRECHY
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 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

 Abstrakt témy

Strecha je horná krytina budov, ktorá chráni interiér pred vplyvom okolitého prostredia. Vytvára sa 
na strešnej konštrukcii z dreva, betónu, železobetónu alebo kovu. Strešná krytina sa montuje vo 
vrstvách, ktoré zahŕňajú tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, paroizoláciu, konečnú vrstvu a pod.

Výskumné otázky: Ako sa navrhuje strecha? Aké materiály sa Používajú? Ako sa zatepľuje?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o strechách, 
základných typoch striech, materiáloch, ktoré sa používajú pri stavbe striech a na izoláciu striech. 
Súčasťou témy je aj lekcia na vypočítanie sklonu strechy.

Teoretická časť je rozpracovaná do piatich samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o moderných 
produktoch, ktoré sa používajú pri stavbe striech.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Stavba strechy 
je rozpracovaná do troch samostat-
ných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3TA7Ksf

https://bit.ly/3TP7h54

https://bit.ly/3F7zQXo

https://bit.ly/3FdHVKi

https://bit.ly/3DpxHoB 

 Termíny a definície

Granula – malá časticaS

Skloplast – vyrába sa zo stlačených minerálnych granúl, vyplní sa bitúmenom a nastrieka vo vrstvách

Krokva – so štvorcovým alebo okrúhlym prierezom, dlhé a hrubé drevo používané na stavby

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Zadania k tejto téme sú vhodné na prácu v skupinách aj samostatne. Rozdeľ te študentov do skupín 
po 5-7 osôb a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Nechajte študentov, aby si jednotlivé úlohy 
rozdelili medzi sebou. Efektívne využívanie času, interakcia a spolupráca povzbudí študentov 
aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými 
pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet.

Všetky cvičenia k téme môžu byť využité na výučbu nového materiálu, ako aj na upevnenie 
nadobudnutých znalostí.

https://bit.ly/3TA7Ksf
https://bit.ly/3TP7h54
https://bit.ly/3F7zQXo
https://bit.ly/3FdHVKi
https://bit.ly/3DpxHoB
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Mladý výskumník – cvičenia 1 a 2 – cvičenia umožnia študentom rozvíjať bádateľské zručnosti a 
uplatňovať teoretické poznatky v praxi. 

Zábavný kútik – cvičenia 3 a 4 – zadania pomôžu študentom zapamätať si a vedieť identifikovať 
rôzne prvky strechy. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde študenti získajú nové 
vedomosti zábavnou formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu látky.

Vyučovacie techniky a metódy:

 projektové vzdelávanie (brainstorming, diskusia, výskum)

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Zadanie zahŕňa porovnanie medzi vetranou a nevetranou strechou. Pomocou 
obrázkov a svojich poznatkov z lekcie by študenti mali zvážiť a napísať výhody a nevýhody každého 
typu. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime offline (pomocou 
pracovného listu) odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 1

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/VXsfvCO 

Praktická úloha č. 2: V tomto cvičení by mali študenti preskúmať strešné materiály z hľadiska ich 
vlastností. K dispozícii je Tabuľ ka č., do ktorej si môžu študenti poznačiť výsledky svojho výskumu a 
potom sa podelia so svojou prácou v triede. Táto aktivita rozvinie zručnosti študentov pri realizácii 
výskumu a interpretácii získaných údajov. Cvičenie odporúčame realizovať formou skupinového 
projektu.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy, perá, ceruzky. Uistite sa, že každá skupina má k dispozícii 
aspoň jednu sadu pracovných listov. Počítač/mobilné zariadenie, pripojenie na internet.

 Praktická úloha č. 2

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/7B9EBNQ 

https://me-qr.com/VXsfvCO
https://me-qr.com/7B9EBNQ
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Praktická úloha č. 3: Je zobrazený detail s prierezom škridlovej strechy. V interaktívnom cvičení by 
mali študenti spojiť jednotlivé prvky strechy s ich miestami na obrázku. V režime offline (pomocou 
pracovného listu) – požiadajte študentov, aby uviedli termíny podľa priloženého zoznamu. Druhá 
strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3N1Px49 

Praktická úloha č. 4: Je zobrazený diagram s prierezom škridlovej strechy. V interaktívnom cvičení 
by mali študenti spojiť jednotlivé prvky strechy s ich miestami na obrázku. V režime offline (pomocou 
pracovného listu) – sú termíny v priloženom zozname uvedené s vynechanými písmenami. Študenti 
by mali uhádnuť názvy a vyplniť prázdne miesta. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne 
odpovede.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://bit.ly/3TywMb8 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Stavba strechy

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/06JTVQT 

https://bit.ly/3N1Px49
https://bit.ly/3TywMb8
https://me-qr.com/06JTVQT
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1. Ktorý z typov materiálov NIE je vhodný na strešnú krytinu?

A) Kov

B) Keramika

C) Drevo => správna odpoveď

D) Prírodný kameň

2. Aký je hlavný rozdiel medzi plochou a sedlovou strechou?

A) Prítomnosť komína

B) Prítomnosť tepelnej izolácie

C) Prítomnosť hydroizolácie

D) Prítomnosť sklonu => správna odpoveď

3. Výpočet sklonu strechy je vyjadrený:

A) Proporciami, percentami a stupňami => správna odpoveď

B) Hrúbkami hydroizolácie, tepelnej izolácie a zvukovej izolácie 

C) Dimenziami, hmotnosťou a pevnosťou strešnej krytiny

D) Bitúmenom, kovom a keramikou

4. Čo z nasledujúceho nie je základným prvkom sedlových striech?

A) Hrebeň

B) Strecha

C) Stĺp => správna odpoveď

D) Sklon 

5. Ktorý typ strešného materiálu z uvedených má najväčšiu krehkosť?

A) Keramika => správna odpoveď

B) Bitúmen

C) Kov

D) Sendvičový panel

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 3 videá s ukážkami strešných prác, pri ktorých sa používajú rôzne techniky: 

A. Ako urobiť membránové zastrešenie?

B. Sendvičové panelové zastrešenie

C. Asfaltová strešná krytinina – ukladanie
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Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Stavba strechy

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/fuT6f1D 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Stavba strechy. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie znalostí 
a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a pochopiť, 
prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky:

Študent je schopný...

1. poznať definíciu strechy

2. rozlíšiť druhy striech

3. poznať najčastejšie používané strešné materiály

4. pochopiť a vysvetliť dôležitosť úspory energie a jej dopad na životné prostredie

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. vybrať vhodnú konštrukciu pre sedlovú strechu

2. kresliť rôzne druhy sedlových striech

3. vypočítať sklon strechy

4. navrhnúť sedlovú strechu

5. navrhnúť plochú strechu

https://me-qr.com/fuT6f1D


136
TRANSFORMÁCIA OVP V STAVEBNÍCTVE: INOVATÍVNE MATERIÁLY 
PRE STAVEBNÍCTVO A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ. PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. zhodnotiť správnosť návrhu sedlovej strechy

2. zhodnotiť správnosť návrhu plochej strechy

3. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

4. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

5. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Stavebná prax a 
technológia výroby

Stavebné materialy

Technológia 
stavebných procesov

Organizácia stavebnej 
práce

Statika a navrhovanie 
konštrukcií

Pozemné 
staviteľstvo

Školenie na 
pracovisku

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

11. až 12. ročník
(4. až 5. rok štúdia)

13. ročník
(4. rok štúdia)

teória: 
11. ročník
(3. rok štúdia)

prax: 
12. ročník
(4. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

2 hod. teórie + 2 hod. cvičení a praktických úloh

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

IZOLÁCIA POTRUBÍ



138
TRANSFORMÁCIA OVP V STAVEBNÍCTVE: INOVATÍVNE MATERIÁLY 
PRE STAVEBNÍCTVO A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ. PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

 Dielňa => štandardné vybavenie a náradie potrebné pre dielenské práce/laboratórne prá-
ce pri výučbe z oblasti stavebníctva

Pozor! Niektoré praktické cvičenia môžu vyžadovať špeciálne vybavenie, nástroje alebo 
materiály   

 Abstrakt témy

Voda privádzaná do našich budov musí spĺňať požiadavky a normy na zásobovanie vodou. Musia 
byť  dodrživané aj požiadavky na odvádzanie odpadových vôd. 

Výskumné otázky: Čo by sa malo brať do úvahy pri inštalácii týchto systémov? Aké materiály sú 
vhodné na ich izoláciu?

Téma sumarizuje a prehlbuje poznatky študentov o vodovodných a kanalizačných systémoch, ako 
aj o izolačných materiáloch, ktoré sa používajú pri potrubných systémoch. 

Teoretická časť je rozpracovaná do troch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia aj 
študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o téme Izolácia 
potrubí.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)

Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Izolácia potrubí 
je rozpracovaná do troch samostat-
ných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://bit.ly/3TPhpLd

https://bit.ly/3gBucm3

https://bit.ly/3TqGk81 

https://bit.ly/3TPhpLd
https://bit.ly/3gBucm3
https://bit.ly/3TqGk81
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 Termíny a definície

Polystyrén – získava sa z ropy, používa sa skratka PS. Pri izbovej teplote je polystyrén pevný, topí sa 
pri vysokých teplotách vstrekovaním alebo extrudovaním a potom sa nechá stvrdnúť

Galvanizácia – pokovovanie ocele roztaveným zinkom pri teplote 450-455°C

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Praktické úlohy k téme Izolácia potrubí zahŕňajú rôzne aktivity, ktoré sú vhodné na samostatnú 
prácu aj na prácu v skupinách. Cvičenia povzbudia aktívnu účasť študentov a umožnia im uplatniť 
už nadobudnuté znalosti a zručnosti – napríklad z matematiky. Interakcia a spolupráca povzbudí 
študentov aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi 
jednotlivými pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet.

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Zábavný kútik – cvičenia 1, 2 a 3 – úlohy pomôžu študentom zábavným spôsobom porozumieť 
pojmom a vytvoriť medzi nimi logické súvislosti. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde 
študenti získajú nové vedomosti zábavnou formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu 
pochopeniu látky. Rozdeľ te študentov do skupín po 5-7 osôb a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. 
Zavedenie súťaže medzi skupinami môže slúžiť ako dodatočný motivujúci faktor.

Cvičenia možno použiť na výučbu novej látky aj na upevnenie znalostí.

Mladý výskumník – laboratórne cvičenie 4. Cvičenie umožní študentom uplatniť svoje znalosti v 
praxi. Na začiatku hodiny poučte študentov o pravidlách bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci v 
laboratóriu a kontrolujte ich dodržiavanie študentmi počas práce. 

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáca úloha (výskum/projektové vzdelávanie; tradičná, s využitím digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Na obrázku je detail zobrazujúci prechod rúry cez stenu. V interaktívnom 
cvičení by mali študenti spojiť názvy prvkov s ich miestom na obrázku. V režime offline (pomocou 
pracovného listu) – požiadajte študentov, aby uviedli termíny podľa priloženého zoznamu. Druhá 
strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tinyurl.com/4hyeuc47 

Praktická úloha č. 2: Na obrázku je detail zobrazujúci umiestnenie rúry na teplú vodu cez strechu. 
V interaktívnom cvičení by mali študenti spojiť názvy prvkov s ich miestom na obrázku. V režime 
offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby očíslovali prvky z priloženého 
zoznamu podľa schémy. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime 
offline (pomocou pracovného listu) odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/2fsjcyek 

Praktická úloha č. 3: Na obrázku je detail zobrazujúci prechod rúry cez strechu. V interaktívnom 
cvičení by mali študenti spojiť názvy prvkov s ich miestom na obrázku. V režime offline (pomocou 
pracovného listu) – požiadajte študentov, aby očíslovali prvky z priloženého zoznamu podľa 
schémy. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede. V režime offline(pomocou 
pracovného listu) odporúčame vytlačiť pracovné listy farebne.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/4pnnsup7 

Praktická úloha č. 4: Izolácia potrubí

Cieľom cvičenia je, aby študenti uplatnili svoje znalosti v praxi pri zhotovení izolácie potrubia. 
Pracovný list obsahuje podrobnejšie pokyny na tento proces.

Príprava a vybavenie: Pracovné listy (uistite sa, že každá skupina má k dispozícii aspoň jednu sadu 
pracovných listov; odporúča sa, aby boli vytlačené farebne), rúra, hotový tepelnoizolačný materiál 
zo sklenej alebo minerálnej vlny, modelársky nôž, pozinkovaný galvanizovaný drôt, PVC a kovové 
svorky, PVC opláštenie, lepiaca páska (montážna lepiaca páska), nity alebo klince.

https://tinyurl.com/4hyeuc47
https://tiny.one/2fsjcyek
https://tiny.one/4pnnsup7
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 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/zobUmWe 

 Sebahodnotenie

Časť zahŕňujúca sebahodnotenie ponúka dva typy aktivít: test a otázky na sebahodnotenie.

 Kvíz 

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Izolácia potrubí

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/E42gm3u 

1. Vodovodný systém na čistú vodu zahŕňa nasledujúce typy potrubí?

A) Iba teplovodné potrubia

B) Iba potrubia studenej vody

C) Potrubie na teplú vodu a potrubie na studenú vodu => správna odpoveď

D) Potrubie na odpadovú vodu

https://me-qr.com/zobUmWe
https://me-qr.com/E42gm3u
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2. Ktorá z nasledujúcich možností je PRAVDIVÁ pre inštalatérske práce s pitnou vodou?

A) Potrubie mimo budovy musí byť uložené maximálne 15 cm pod terénom

B) V miestach, kde sú súčasne položené potrubia na teplú a studenú vodu, by sa malo potrubie 
studenej vody inštalovať vpravo v smere prúdu vody => správna odpoveď

C) V oblastiach s hustou premávkou nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia

D) PP rúry a pozinkované materiály sa neodporúčajú

3. Ktorá z nasledujúcich možností je PRAVDIVÁ pre odpadové vody?

A) Je potrebné umiestnenie kontrolného čistiaceho kusa

B) Hlavné drenážne potrubia by mali byť čo najdlhšie, aby odviedli vodu von z budovy

C) Podzemné potrubia nemusia byť chránené

D) Rúry by mali byť čo najkratšie a s čo najmenším počtom ohybov => správna odpoveď

4. Ktoré z nasledujúcich NIE JE vhodné na izoláciu potrubí studenej vody:

A) Materiály na báze syntetického kaučuku

B) Prefabrikované izolačné materiály rúr na báze polyuretánu

C) Matrace z kamennej vlny => správna odpoveď

D) Prefabrikovaný polystyrén na potrubie 

5. Ktoré z nasledujúcich NIE JE vhodné na izoláciu teplovodných potrubí?

A) Matrace z kamennej vlny

B) Prefabrikovaný polystyrén na potrubie => správna odpoveď

C) Prefabrikované rúrkové polyetylénové izolačné materiály

D) Gumové penové izolačné materiály

 Sebahodnotiace otázky

K téme je vypracovaných 5 otázok na upevnenie nadobudnutých vedomostí. Otázky sú vhodné aj 
na prehĺbenie vedomostí študentov z témy.

?  Sebahodnotiace otázky na tému Izolácia potrubí

Ak chcete zobraziť a odpovedať na 
otázky, kliknite na odkaz alebo na-
skenujte QR kód

https://me-qr.com/39AedM5 

https://me-qr.com/39AedM5
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 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 5 videí s ukážkami izolácie potrubí:

A. Injekčná izolácia – polyuretánová, galová, epoxidová

B. Izolácia potrubí – obalenie sklenenou vlnou

C. Vodeodolná izolácia ventilačných prieduchov KEMPEROL

D. Vodeodolná izolácia odtokov KEMPEROL

E. Ako na – izoláciu potrubia, prechodov cez konštrukcie, odvodňovacích vývodov

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Izolácia potrubí

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/mpudPz7 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Izolácia potrubí. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne uplatnenie znalostí 
a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi situáciami a pochopiť, 
prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky: 

Študent je schopný... 

1. poznať princípy vodovodných systémov

2. poznať princípy kanalizačných systémov a odvádzania odpadových vôd

3. vymenúvať princípy, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných 
systémov

4. poznať a vysvetliť vlastnosti izolačných materiálov pre potrubia

5. poznať rozdiely pri aplikácii izolačných materiálov pre systémy na teplú a studenú vodu

https://me-qr.com/mpudPz7
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Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. vybrať vhodnú sadu materiálov na inštaláciu vodovodného systému

2. pripraviť materiály potrebné na inštaláciu

3. vybrať vhodné materiály potrebné na izoláciu systému v závislosti od jeho určenia

4. pripraviť materiály potrebné na izoláciu systému vodovodného potrubia

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

2. pracovať v tíme s ostatnými študentmi

3. riadiť sa pokynmi učiteľa

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Dizajn a stavebná 
kultúra

Stavebná prax a 
technológia výroby

Ekologická a 
energeticky efektívna 
výstavba

Stavebné materialy

Architektúra a 
interiérový dizajn

Pozemné staviteľstvo

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné staviteľstvo

Profesionálny vývoj

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

10. až 11. ročník
(3. až 4. rok štúdia)

12. až 13. ročník
(3. až 4. rok štúdia)

9. až 11. ročník
(1. až 3. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

3 hod. teórie + 2 hod. cvičení a výskum/projekt

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 
A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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 Abstrakt témy

Pokiaľ ide o sektor stavebníctva, spolu s koncepciou trvalo udržateľného stavania a trvalo 
udržateľného bývania je dôležité, aby boli domy zdravé, energeticky efektívne a krásne. Početné 
štúdie ukazujú, že zdravie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky na pohodlný a šťastný život a 
vnútorná klíma budovy má významný vplyv na zdravie obyvateľov. 

Výskumné otázky: Aké sú vzťahy medzi stavebnými materiálmi a vnútornou klímou danej budovy? 
Aké sú hlavné podmienky pre pohodlnú a zdravú vnútornú klímu? Aké faktory ovplyvňujú kvalitu 
ovzdušia? 

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o faktoroch, 
ktoré ovplyvňujú kvalitu vnútorného vzduchu a pohodlie obyvateľov. Študenti sa ooboznámia s 
vlastnosťami rôznych materiálov a ich účinkami na ľudské zdravie. Téma je vyvinutá na základe 
výskumov uskutočnených vo výskumnom parku Viva spoločnosti Baumit.

Teoretická časť je rozpracovaná do troch samostatných podtém. Materiály môžu využívať učitelia 
aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o súčasných 
koncepciách trvalo udržateľného rozvoja, zdravého životného štýlu a prostriedkoch na ich 
dosiahnutie  .

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)

Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Trvalo udrža-
teľný rozvoj a zdravý životný štýl je 
rozpracovaná do troch samostatných 
podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://tiny.one/2p8e69y9 

https://tiny.one/2p8tkyjw

https://tiny.one/32cec957  

https://tiny.one/2p8e69y9
https://tiny.one/2p8tkyjw
https://tiny.one/32cec957
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 Termíny a definície

Vnútorná klíma pozostáva z početných merateľných fyzikálnych, chemických a biologických faktorov. 
Vnútorná klíma podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) zahŕňa: tepelné zložky (teplo, chlad, 
prievan a vlhkosť), atmosférické zložky (znečistenie, kvalita vzduchu a množstvo čerstvého vzduchu), 
akustické zložky (hluk, vnímanie reči a zvuku), aktinické zložky (osvetlenie, radiácia a elektrické/
magnetické polia) a mechanické zložky (ergonómia, ochrana proti skĺzaniu a vibráciám a pod.)

Dozvuk – nepretržitý odraz zvukových vĺn (zvukový odraz) v uzatvorenej miestnosti alebo v 
prirodzene obmedzenom priestore

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Zadania k tejto téme sú vhodné na prácu v skupinách aj samostatne. Rozdeľ te študentov do skupín 
po 3-5 osôb a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Nechajte študentov, aby si jednotlivé úlohy 
rozdelili medzi sebou. Efektívne využívanie času, interakcia a spolupráca povzbudí študentov 
aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými 
pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet.

Cvičenia 1-4 možno použiť na výučbu novej látky, ako aj na upevnenie znalostí študentov. 

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín:

Zábavný kútik – cvičenia 1 až 4 – aktivity pomôžu študentom identifikovať a zapamätať si rôzne 
pojmy a aspekty vzhľadom na kvalitu ovzdušia, pohodlie obyvateľov a inovácie vo výrobe moderných 
stavebných materiálov. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde študenti získajú nové 
vedomosti zábavnou formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu látky.

Kreatívny kútik – cvičenie 5 – zadanie pomôže študentom rozvinúť svoje bádateľské zručnosti a 
uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi. 

Vyučovacie techniky a metódy:

 projektové vzdelávanie (brainstorming, diskusia, výskum)

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáca úloha (tradičná, s využitím digitálnych technológií)

https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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Praktická úloha č. 1: Zoraďte v správnom poradí

Cvičenie súvisí so schopnosťou rôznych materiálov vyrovnávať teplotné výkyvy. Študenti by mali 
usporiadať uvedené domy 1 až 4 tak, aby č. 1 bol ten, ktorý poskytuje najviac pohodlia a č. 4 – 
najmenej pohodlia (za rovnakých ďalších podmienok). V interaktívnom cvičení by mali študenti 
priradiť každý dom na prázdne miesto k príslušnému číslu. V režime offline (pomocou pracovného 
listu) – požiadajte študentov, aby zapísali číslo do príslušného riadku v Tabuľ ke č. Druhá strana 
pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/2rnx37jv 

Praktická úloha č. 2: Zlaďte typ domu s vnútornou teplotou v miestnosti

V tomto cvičení sú uvedené tri teplotné intervaly a šesť typov domov. Študenti majú úlohu zoradiť 
domy podľa vnútornej teploty v miestnosti, keď je kúrenie na 48 hodín vypnuté.

 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/25zrw4bn 

Praktická úloha č. 3: Roztrieďte do skupín

V tomto cvičení je uvedených osem rôznych domov. Študenti by ich mali roztriediť do dvoch skupín 
v závislosti od intenzity zápachu použitých stavebných materiálov.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/yckt2f82 

Praktická úloha č. 4: Vyberte správne slovo

Je uvedených 5 tvrdení. V každej vete si študenti majú vybrať z dvoch pojmov tak, aby tvrdenie 
bolo pravdivé. V interaktívnom cvičení by mali študenti uviesť správne slovo na prázdne miesto vo 
vete. V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby preškrtli slovo, ktoré 
považujú za nesprávne. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

https://tiny.one/2rnx37jv
https://tiny.one/25zrw4bn
https://tiny.one/yckt2f82
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 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/2p935xtn 

Praktická úloha č. 5: Navrhnite dom

V tomto cvičení študenti vypracujú „návrh“ domu tak, že si vyberú po jednom type materiálu na 
stavbu stien, izoláciu a vnútornú omietku/omietkovanie. Ďalej by mali vykonať prieskum vlastností 
tohto domu z hľadiska pohodlia bývania, kvality vzduchu v interiéri, akustiky/zvukovej izolácie a 
ochrany proti elektromagnetickým poliam. Nechajte študentov zaznamenať svoje zistenia a výsledky 
svojho výskumu prezentovať triede.

Aktivita rozvinie zručnosti študentov pri realizácii výskumu a interpretácii získaných údajov. Cvičenie 
odporúčame realizovať formou skupinového projektu.

 Praktická úloha č. 5

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/pAAWA0V 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 8 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Trvalo udržateľný rozvoj a zdravý životný štýl

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/77kROA9 

https://tiny.one/2p935xtn
https://me-qr.com/pAAWA0V
https://me-qr.com/77kROA9
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1. Aký rozsah relatívnej vlhkosti vzduchu sa považuje za najpohodlnejší v uzatvorených 
miestnostiach?

A) 0% - 20%

B) 20% - 40%

C) 40% - 60% => správna odpoveď

D) 60% - 80%

E) 80% - 100%

2. Ktorý typ domu najlepšie akumuluje teplo a dokáže zabezpečiť relatívne pohodlie pri 
prerušení kúrenia?

A) Dom so stenami s aspoň 25 cm tehlovým murivom a zateplením=> správna odpoveď

B) Dom so stenami s aspoň 50 cm tehlovým murivom

C) Dom z masívneho dreva

D) Dom s drevenom rámovou konštrukciou

3. Ktorá z uvedených možností NIE je vlastnosťou „kvalitného“ vzduchu?

A) Bohatý na kyslík

B) S nízkym obsahom znečisťujúcich látok

C) Bez zápachu

D) S vysokým obsahom oxidu uhličitého => správna odpoveď

4. Ktorý materiál sa vyznačuje najvyššou prítomnosťou prchavých organických zlúčenín, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu ovzdušia?

A) Betón

B) Tehla

C) Masívne drevo => správna odpoveď

D) Sadrokartón

5. Ktorá z uvedených možností ponúka najlepšiu zvukovú izoláciu?

A) Betón v kombinácii s vonkajšou izoláciou => správna odpoveď

B) Tehla v kombinácii s vonkajšou izoláciou

C) Masívne drevo

D) Tehla bez vonkajšej izolácie
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6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nesprávne:

A) Čím kratší je čas dozvuku, tým lepšia je akustika.

B) Najväčšie rozdiely v akustike miestností vzhľadom na materiál, z ktorého sú steny postavené, 
možno pozorovať pri stredných zvukových frekvenciách. => správna odpoveď

C) Tehlové a betónové domy majú najdlhšiu dobu dozvuku.

D) Nízkofrekvenčné rozsahy sa nepovažujú za kritické v obytnom prostredí, pretože doba dozvuku 
môže byť neutralizovaná nábytkom.

7. V ktorom dome majú materiály použité na stavbu stien najnižšiu kapacitu tienenia 
elektromagnetického žiarenia?

A) Neizolovaný betónový dom

B) Dom z masívneho dreva

C) Tehlový dom s 25 cm murivom => správna odpoveď

D) Tehlový dom s 50 cm murivom

E) Dom s drevenou rámovou konštrukciou

8. Čo NIE JE jednou z výhod vápenných a vápenno-cementových omietok?

A) Odolnosť proti vlhkosti

B) Zlepšenie akustiky

C) Ochrana proti plesniam

D) Ochrana pred elektromagnetickým žiarením => správna odpoveď

 Doplňujúce informácie

K téme je predložené video s prezentáciou výskumov, ktoré sa vykonávajú vo výskumnom parku 
Viva.

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Videá na tému Trvalo udržateľný rozvoj a zdravý životný štýl

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/m703x0M 

https://me-qr.com/m703x0M
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 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať po 
absolvovaní predmetu Trvalo udržateľný rozvoj a zdravý životný štýl. Zameriavajú sa na kontext 
a potenciálne uplatnenie znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s 
konkrétnymi situáciami a pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky:

Študent je schopný...

1. vysvetliť koncepciu zdravého životného štýlu a trvalo udržateľného rozvoja v stavebníctve

2. vymenovať prvky trvalo udržateľného rozvoja v kontexte stavebného priemyslu

3. poznať vlastnosti stavebných materiálov, ktoré majú vplyv na vnútornú klímu a pohodlie 
obyvateľov

4. vymenovať vhodné stavebné materiály v súvislosti so zabezpečením pohodlia obyvateľov 

5. definovať pojem kvalita ovzdušia

6. vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia 

7. poznať a vymenovať stavebné materiály zabezpečujúce nízke úrovne znečistenia

8. poznať a vymenovať stavebné materiály zabezpečujúce dobrú zvukovú izoláciu a/alebo akustiku

9. poznať a  vymenovať stavebné materiály poskytujúce ochranu pred eletromagnetickým žiarením

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. uplatňovať pravidlá a zásady na dosiahnutie zdravého životného štýlu

2. vyberať stavebné materiály podľa určenia budovy a požadovaných vlastností pre vytvorenie 
optimálnej vnútornej klímy v budovách

3. excerpovať a systematizovať informácie z voľne dostupných zdrojov

4. uskutočňovať výskum samostatne alebo v tíme a prezentovať výsledky

Kompetencie: 

1. chápať dôležitosť trvalo udržateľného rozvoja v kontexte tendencií energeticky efektívnej 
výstavby

2. vysvetľovať vzájomné vzťahy medzi koncepciami zdravého životného štýlu, trvalo udržateľného 
rozvoja a energeticky efektívnej výstavby 

3. tímovej práce
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4. pracovať s voľne dostupnými zdrojmi informácií 

5. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka



Vyučovací predmet (v rámci ktorého predmetu je relevantné tému uviesť)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Dizajn a stavebná 
kultúra

Stavebná prax 
a technológia 
výroby

Ekologická a 
energeticky 
efektívna výstavba

Stavebné 
materialy

Architektúra a 
interiérový dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

Skúška stavebných 
materialova hmôt

Pozemné 
staviteľstvo

Profesionálny 
vývoj

Ročník/rok štúdia

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Počas celého štúdia
9. až 13. ročník
(1. až 5. rok štúdia)

10. až 11. ročník
(3. až 4. rok štúdia)

12. až 13. ročník
(3. až 4. rok štúdia)

9. až 11. ročník
(1. až 3. rok štúdia)

Počet vyučovacích hodín (koľ ko hodín je potrebných na zvládnutie tejto témy)

3 hod. teórie + 2 hod. cvičení a výskum/projekt

 Základné metodické pokyny

Ponúkané školiace materiály tvoria súpravu pripravenú na použitie. Učiteľ si môže vybrať, či ich 
použíje v balíčku alebo zvlášť. Všetky komponenty sú vhodné pre samostatnú prácu alebo skupinovú 
aktivitu, v triede aj na prípravu doma.

Príprava a vybavenie:

 Digitálne nástroje => počítač/mobilné zariadenie, internetové pripojenie, multimediálny 
projektor (pri práci v triede)

 Režim offline => pracovné listy, prázdne papiere/zošit, pero, ceruzka

NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY
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 Abstrakt témy

Nízkoenergetické budovy, nazývané aj zelené budovy, sú také stavby, ktoré, vďaka použitým 
technológiám, osobitným projektovým riešeniam a konštrukciám, spotrebujú menej energie v 
porovnaní s tradičnými alebo bežnými novostavbami. 

Výskumné otázky: Aké typy nízkoenergetických budov existujú? Aké technológie sa používajú 
pri novej výstavbe alebo renovácii nízkoenergetických budov? Ktoré materiály sú najvhodnejšie a 
zabezpečujú trvalo udržateľnú výstavbu? Existujú „povinné“ vlastnosti, ktoré definujú danú budovu 
ako nízkoenergetickú?

Teoretická časť témy zahŕňa stručné, prehľadné a dobre štruktúrované informácie o nízkoenergetických 
budovách a rôznych technikách aplikácie. Poskytnuté sú aj prehľady troch základných typov 
nízkoenergetických budov, ich vlastnosti spolu s viacerými zdrojmi na ďalšie čítanie a samostatné 
štúdium. 

Teoretická časť je rozpracovaná do štyroch samostatných podtém. Materiály môžu využívať 
učitelia aj študenti a boli rozpracované s cieľom poskytnúť kompletné a podrobné informácii o 
nízkoenergetických domoch, rôznych technológiách, ako aj o existujúcich normách v tomto smere.

Vyučovacie techniky a metódy:

 Pripravte vlastnú prezentáciu na základe poskytnutých informácií k téme (tradičná, s vyu-
žitým digitálnych technológií)

 Skupinová aktivita: prečítajte materiály k téme spolu so študentmi v triede (tradičná, s 
využitým digitálnych technológií)

 Požiadajte študentov, aby si prečítali materiály doma ako súčasť prípravy na ďalšiu hodinu 
(prevrátená trieda)

 Požiadajte jednotlivých študentov, aby si pripravili prezentáciu na danú tému a prezento-
vali ju pred spolužiakmi (prevrátená trieda + samostatná práca)
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Pozrite si zhrnuté informácie k téme

Teoretická časť témy Nízkoenerge-
tické budovy je rozpracovaná do šty-
roch samostatných podtém.

Ak chcete získať prístup online, klik-
nite na odkaz alebo naskenujte QR 
kód a stiahnite si pripravené pracov-
né listy

https://tiny.one/4u9e29uu

https://tiny.one/bdhdrmue

https://tiny.one/5dr9rhem

https://tiny.one/39rzh9ur

 Termíny a definície

Zliatina – zliatina je zložitý kov získaný roztavením a zmiešaním dvoch alebo viacerých kovov v 
tekutom stave. Existujú aj zliatiny kovov a nekovov: napríklad oceľ a surové železo sú zliatiny železa 
s uhlíkom

Austenitická nehrdzavejúca oceľ je jednou z piatich tried nehrdzavejúcich ocelí, ktoré sa vyznačujú 
kryštálovo orientovanou mriežkou. Tento typ mriežky sa dosahuje pridaním austenitických 
stabilizačných prvkov ako je nikel, mangán a dusík

Obvodový plášť budovy je kombináciou všetkých stavebných prvkov, ktoré oddeľujú budovu 
od vonkajšieho prostredia. Zvyčajne sa tu zaraďujú steny, strechy, podlahy a „fenestrácie/okien“ 
(okná, dvere, strešné okná a iné otvory). Dobrý plášť budovy predpokladá použitie materiálov a 
technológií, ktoré sú vhodné pre miestnu klímu, pričom sú štrukturálne pevné a estetický príjemné

Galvanizovanie alebo galvanizácia (tiež pozinkovanie) – technologický proces nanášania tenkého 
zinkového povlaku na oceľové prvky, aby sa predišlo vzniku hrdze

Pozrite si aj päťjazyčný terminologický slovník obsahujúci najpoužívanejšie slová z tém

 Praktické cvičenia

Zadania k téme Nízko energetické budovy sú vhodné na prácu v skupinách aj samostatne. Rozdeľ te 
študentov do skupín po 5-7 osôb a požiadajte ich, aby urobili cvičenia. Nechajte študentov, aby si 
jednotlivé úlohy rozdelili medzi sebou. Efektívne využívanie času, interakcia a spolupráca povzbudí 

https://tiny.one/4u9e29uu
https://tiny.one/bdhdrmue
https://tiny.one/5dr9rhem
https://tiny.one/39rzh9ur
https://beevet.eu/sk/dictionary-sk/
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študentov aktívne sa zapájať do činností, umožní im pochopiť tému a vzájomné súvislosti medzi 
jednotlivými pojmami do hĺbky a napokon zvýši záujem študentov o predmet.

Cvičenia 1-4 možno použiť na výučbu novej látky, ako aj na upevnenie znalostí študentov. 

Podľa typu možno praktické úlohy rozdeliť do nasledovných skupín: 

Zábavný kútik – cvičenia 1-4 – zadania pomôžu študentom identifikovať a zapamätať si rôzne 
pojmy a špecifiká vzhľadom na konštrukcie nízko energetických budov a používané technológie 
a materiály. Odporúča sa najmä interaktívna verzia cvičení, kde študenti získajú nové vedomosti 
zábavnou formou. Okrem toho prvok hry prispieva k intuitívnemu pochopeniu látky. 

Mladý výskumník – cvičenie 5 – aktivita zahŕňa vykonanie výskumu a umožní študentom rozvíjať 
mäkké zručnosti, ako je prezentácia, tímová práca a pod.

Vyučovacie techniky a metódy:

 projektové vzdelávanie (brainstorming, diskusia, výskum)

 triedna práca – tradičná a s využitím digitálnych technológií (vrátane brainstormingu, dis-
kusie, otázok a odpovedí)

 samostatná triedna práca s využitím digitálnych technológií

 domáca úloha (tradičná, s využitím digitálnych technológií)

Praktická úloha č. 1: Zoraďte do skupín

Uvádza sa zoznam štrnástich technológií aplikovaných pri nízko energetických budovách. Študenti 
by ich mali zoradiť do dvoch skupín podľa určenia: Na zlepšenie opláštenia budovy alebo Systémy 
vykurovania, chladenia, vetrania. Správne odpovede nájdete na druhej strane pracovného hárku.

 Praktická úloha č. 1

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/4kdrp6zx 

Praktická úloha č. 2: Vyhľadajte prvky na výkrese 

Diagram zobrazuje základné komponenty konštrukcie oceľovej budovy. V interaktívnom cvičení by 
mali študenti spojiť prvky s ich miestom na výkrese. V režime offline (pomocou pracovného listu) 
– požiadajte študentov, aby zapísali názvy prvkov do Tabuľ ky č. oproti príslušnému číslu. Druhá 
strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

https://tiny.one/4kdrp6zx
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 Praktická úloha č. 2

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/49ta7uvz

Praktická úloha č. 3: Vyberte správne slovo

Je uvedených 5 tvrdení. V každej vete si študenti majú vybrať z dvoch pojmov tak, aby tvrdenie 
bolo pravdivé. V interaktívnom cvičení by mali študenti uviesť správne slovo na prázdne miesto vo 
vete. V režime offline (pomocou pracovného listu) – požiadajte študentov, aby preškrtli slovo, ktoré 
považujú za nesprávne. Druhá strana pracovného hárku obsahuje správne odpovede.

 Praktická úloha č. 3

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/atnfeyjv 

Praktická úloha č. 4: Myšlienková mapa

Cvičenie predstavuje 13 najdôležitejších krokov pri projektovaní oceľovej budovy. Študenti by ich 
mali zoradiť do štyroch etáp projektovania – kedy je najvhodnejšie uplatniť konkrétne projekčné 
riešenie.

Dôrazne sa odporúča vykonávať toto cvičenie v malých skupinách. Brainstorming umožní študentom 
rozvinúť schopnosť vytvárať nápady a zdôvodňovať ich pred spolužiakmi.

 Praktická úloha č. 4

Kliknite na odkaz na online cvičenie 
alebo naskenujte QR kód a stiahnite 
si pracovný list

https://tiny.one/3bfjh3wt 

Praktická úloha č. 5: Výskum

V rámci tohto cvičenia by mali študenti uskutočniť vlastný výskum a vyhľadať príklady nízko 
energetických budov, ktoré prezentujú triede. V zadaní sú zahrnuté prvky/informácie, ktoré  majú 
byť súčasťou prezentácie. 

https://tiny.one/49ta7uvz
https://tiny.one/atnfeyjv
https://tiny.one/3bfjh3wt
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Cieľom cvičenia je rozvíjať bádateľské a prezentačné zručnosti študentov. Odporúčame, aby ste 
študentom zadali samostatný výskum a následne vyhradili aspoň jednu vyučovaciu hodinu na ich 
prezentácie.

 Praktická úloha č. 5

Ak chcete zobraziť online zadanie, 
kliknite na odkaz alebo naskenujte 
QR kód a stiahnite si pracovný list

https://me-qr.com/5Z934oW 

 Sebahodnotenie /Test

Test s 5 otázkami umožňuje rýchlu previerku nadobudnutých znalostí samostatne študentmi aj 
učiteľom. Kvíz je navrhnutý iba ako online aktivita.

Vyučovacie techniky a metódy:

 triedna práca, skupinové aktivita (brainstorming, diskusia)

 samostatná práca v triede (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)

 Test na tému Nízkoenergetické budovy

Ak chcete vykonať test, kliknite na 
odkaz alebo naskenujte QR kód

https://me-qr.com/kpbk8v3 

1. Ktorý z nasledovných pojmov je zbytočný?

A) Budova s nulovým obsahom uhlíka

B) Pasívna budova

C) Inteligentná budova => správna odpoveď

D) Zelená budova

2. Ktoré z tvrdení je NEPRAVDIVÉ?

A) Nízkoenergetické budovy majú negatívny vplyv na životné prostredie. => správna odpoveď

B) V pasívnych budovách môže úspora energie dosiahnuť až 90% v porovnaní s bežnými budovami.

C) Oceľové budovy nevyžadujú komplikovanú údržbu.

D) Budovy s nulovými emisiami CO2 vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov.

https://me-qr.com/5Z934oW
https://me-qr.com/kpbk8v3
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3. Strategické zatieňovanie je technika, ktorá sa používa na:

A) Chladenie vody v lete

B) Dosiahnutie určitého odtieňa fasádnej farby

C) Stmievanie fluorescenčného osvetlenia

D) Udržiavanie komfortnej teploty v obytných priestoroch počas horúcich mesiacoch => správna 
odpoveď

4. Ktorý z nasledovných prvkov sa NENACHÁDZA v zliatinách nehrdzavejúcej ocele?

A) Železo (Fe)

B) Nikel (Ni)

C) Mangán (Mn)

D) Dusík (N)

E) Kyslík (O) => správna odpoveď

5. Ktorá z nasledujúcich možností NIE JE výhodou konštrukcií z nehrdzavejúcej ocele?

A) Veľ ký pomer hmotnosť : pevnosť

B) Rýchla montáž

C) Nízka údržbovosť

D) Recyklovateľnosť a opätovná použiteľnosť

E) Horľavosť  => správna odpoveď

F) Odolnosť proti veľ kým teplotným výkyvom

G) Odolnosť proti korózii

 Doplňujúce informácie

V tejto časti nájdete 4 videá: 

A. Pasívna budova v 90 sekundách

B. Najzelenšie budovy

C. Čo je pasívna budova?

D. One Central Park, Sidney, Austrália

Vyučovacie techniky a metódy:

 premietanie v triede a diskusia (otázky a odpovede)

 domáce úlohy (tradičná, s využitým digitálnych technológií)



161
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE BEE-VET 

DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV

 Videá na tému Nízkoenergetické budovy

Ak chcete získať prístup k videoobsa-
hu, kliknite na odkaz alebo naskenuj-
te QR kód

https://me-qr.com/fAOW8gi 

 Výsledky vzdelávania a hodnotenie

Výsledky vzdelávania popisujú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali študenti získať 
po absolvovaní predmetu Nízkoenergetické budovy. Zameriavajú sa na kontext a potenciálne 
uplatnenie znalostí a zručností, pomáhajú študentom prepojiť to, čo sa naučili, s konkrétnymi 
situáciami a pochopiť, prečo budú pre nich tieto znalosti a zručnosti užitočné. 

Očakávané výsledky vzdelávania

Poznatky:

Študent je schopný...

1. porozumieť a vysvetliť koncepciu nízkoenergetických budov

2. porozumieť a vysvetliť koncepciu pasívnych budov

3. porozumieť a vysvetliť koncepciu budov s nulovými emisiami CO2

4. poznať a vymenúvať technológie aplikovaných v nízkoenergetických budovách

5. definovať výhody oceľových budov a konštrukcií

6. poznať vlastnosti nehrdzavejúcej ocele

Zručnosti: 

Študent je schopný... 

1. posúdiť etapy navrhnutia oceľovej budovy

2. excerpovať a systematizovať informácie z voľne dostupných zdrojov

3. uskutočňovať výskum samostatne alebo v tíme a prezentovať výsledky

Kompetencie: 

Študent je schopný...

1. chápať význam nízkoenergetických budov v kontexte tendencií energeticky efektívnej výstavby

2. pracovať v tíme

3. pracovať s voľne dostupnými zdrojmi informácií 

4. pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

https://me-qr.com/fAOW8gi
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Formy a metódy hodnotenia 

Výsledky vzdelávania slúžia tiež ako základ pre hodnotenie: hodnotiace kritériá by mali byť 
formulované tak, aby merali mieru, do akej si študent osvojil danú zručnosť alebo znalosti.

V rámci tohto školenia sú možné formy hodnotenia tieto:

 Sebahodnotenie

 Spätná väzba od spolužiakov

 Individuálne hodnotenie (učiteľom)

Usmernenia pre sebahodnotenie a spätnú väzbu spolužiakov. Kroky:

 Diskutujte o vzdelávacích cieľoch so svojimi študentmi a naplánujte potrebné aktivity na 
dosiahnutie týchto cieľov

 Pomôžte študentom pochopiť očakávané výsledky vzdelávania, a ako tie napĺňajú stano-
vené ciele

 Definujte spolu so študentmi merateľné hodnotiace kritériá

 Ukážte, ako uplatňovať definované kritériá

 Vykonajte základné školenie o hodnotení spolužiakov

 Poskytnite svojim študentom spätnú väzbu týkajúcu sa sebahodnotenia alebo hodnotenia 
spolužiaka
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