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Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v 
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas 
programového obdobia   v   rokoch   2014-2020.   Program   dáva 
príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým 
zamestnancom,  pracovníkom  s mládežou a dobrovoľníkom zlepšiť 
svoje poznatky a zručnosti.
Program podporuje organizácie,ktoré sa môžu zapájať do 
projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo 
vzdelávaní a odbornej príprave mládeže.

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie vzdelávacích lekcií a kurzov 

práve pre učiteľov odborného vzdelávania, ako rozhodujúceho 

článku pri profilácii a získavaní zručnosti absolventov odborných 

škôl.
· Vytvoriť učebno-vzdelávacie a informačné materiály o technológiách 

Industry 4
· Vytvoriť tieto materiály v e-learningovej podobe
· Implementovať výsledky projektu do osnov predmetov odborného 

vzdelávania na školách
· Využiť najlepšie metódy vzdelávania pre Industry 4, smart výrobu
· Poskytnúť študijné materiály učiteľom odborného vzdelávania ako 

tvorcov odborného profilu svojich študentov pre lepšie uplatnenie sa 
na trhu práce

Projekt je svojim obsahom zameraný na:
· ukázanie dobrých príkladov praxe zo vzdelávania pre I4
· ukázanie dobrých príkladov praxe z implementácie technológií I4 do 

výroby
· vypracovanie intelektuálnych výstupov s obsahom zameraným na vývoj 

k I4 a prehľadu rozhodujúcich technológií I4
· zmenu požiadaviek na pracovné pozície, prínosy, riziká

Program 
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Cieľ projektu 

TI4 

Obsah projektu 

TI4



PREČO JE PROJEKT DÔLEŽITÝ

Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob akým žijeme, 
pracujeme a vzájomne komunikujeme. Vo svojej miere, rozsahu a komplexnosti bude táto transformácia 
pre ľudstvo tak zásadná, ako žiadna iná technologická zmena z minulosti. Nevieme zatiaľ ako sa bude 
vyvíjať, ale jedna vec je jasná: reakcia na ňu musí byť integrovaná a komplexná, zahŕňajúca všetky 
zúčastnené strany na globálnom základe od verejného do súkromného sektora, do akademickej obce i do 
občianskej spoločnosti.
Zavádzanie Industry 4.0 v európskych podnikoch nie je otázkou budúcnosti, je to proces, ktorý sa rozbieha 
dnes. Firmy majú záujem o informácie a výmenu skúseností, ale väčšine chýba dôvera a odhodlanie začať 
postupne nastavovať svoje výroby na nové technológie. Preto je dôležité hovoriť o tom, aký prístup treba 
zvoliť a aké by mali byť prvé kroky. Priemysel 4 či 4. priemyselná revolúcia nie sú žiadne módne či 
marketingové slovíčka .Tiež je jasné, že technológie Priemyslu 4 zrušia množstvo pracovných pozícii so 
súčasnou profesnou odbornosťou a na strane druhej vytvoria viac príležitosti s požiadavkami pre 
nastupujúcu éru digitalizácie priemyslu. V súčasnej dobe každá krajina prijala či prijíma nové národné 
programy, ktoré majú na báze I4 zvýšiť konkurencieschopnosť a efektivitu výroby a personalizáciu 
výrobkov, od ktorej sa odvíja požiadavka flexibility nie len výroby ale hlavne pracovnej sily. Výber priority 
orientovanej na podporu učiteľov  je z uvedeného stavu jasnou voľbou, pretože sú to práve učitelia 
odborného vzdelávania, ktorí ako prví a prioritne musia byť vedomostne ale aj zručne pripravení pre 
vzdelávanie pre novú generáciu výroby – smart výroba. 

O PROJEKTE

Prioritou projektu bolo vypracovanie vzdelávacích lekcií a kurzov práve pre učiteľov odborného 
vzdelávania, ako rozhodujúceho článku pri profilácii a získavaní zručnosti absolventov odborných škôl s 
obsahom zameraným na:- ukázanie dobrých príkladov praxe zo vzdelávania pre I4 a dobrých príkladov 
praxe z implementácie technológií I4 do výroby,- vypracovanie intelektuálneho výstupu vývoja I4: pohľady 
a definície I4, koncept-filozófia budovania výroby 4 (smart výroba), digitalizácia kyberneticko-fyzické 
systémy, ako základ I4, štruktúry smart výroby ,prehľad technológií: I4, zmena požiadaviek na pracovné 
pozície, prínosy riziká,-vypracovanie lekcií: Technológie I4 ako e-learningu. Podrobne  rozpracovať princípy 
a metodiky jednotlivých technológii, ich aplikácie, spôsoby implementácie a využívania. K nim v súčasnosti 
patria: Internet veci, Big Data, robotika, Kolaboratívna robotika, Virtuálna a rozšírená realita, Simulácia – 
digitálne dvojča, Cloud systémy, - poskytnutie IKT platformy ako otvoreného e-learningu,- Glosár pojmov 
a výrazov I4 (Interoperabilita, customizácia, M2M, human-cobot,...)



Projekt prinesol rozpracovanie tém aktuálnych dostupných 

technológií I4, ktorých cieľom je posunúť znalosti teórie do 

praxe.

Výsledky projektu I4 využívajú moderné IKT riešenia. Všetky 

vzdelávacie systémy sú realizované na špeciálnej multifunkčnej 

platforme Coursevo pre  vzdelávanie a odbornú prípravu.

Projekt predstavil sériu lekcií z nových technológií, ktoré 

výrazne ovplyvňujú výrobu a poskytujú pohľad do súčasných 

a budúci globálnych trendov pokročilej výroby. 

Ďalším z výsledkov projektu je zlepšenie spolupráce v oblasti 

vzdelávania  pre učiteľov stredných odborných škôl ale aj 

študentov a zamestnávateľov najmä v oblasti pripravenosti a 

nasadenia úspešných absolventov stredných odborných škôl a 

ich integrácia do pracovného procesu firiem.

Výsledky projektu I4 sú postavené na synergickom efekte 

znalosti z praxe a vzdelávacích inštitúcii. Ciele projektu sú 

vysoko kvalitné, postavené na aktuálnych potrebách priemyslu 

a škôl pre cieľové skupiny.

VÝSLEDKY 

PROJEKTU



Cieľom výstupu O1- Príklady dobrej praxe bolo:
1. Analyzovať a v projekte využiť najlepšie metódy vzdelávania pre Industry 4, smart výrobu
2. Analyzovať a v projekte využiť najlepšie príklady prezentujúce riešenia z praxe
Vo výstupe O1 sú poznatky z najlepších príkladov zo vzdelávania pre
„worker 4“ ale aj výber správnych metód a hodnotenia vzdelávania. Pričom poukazuje na prínos
a efektivitu využívania nových postupov a spôsobu merania a využívania získaných poznatkov a
zručnosti. Za dobré príklady sú považované tie, ktoré novými metódami dosiahnu naplnenie cieľov
získania vedomosti a zručnosti na strane účastníka, spokojnosť lektora ale aj spokojnosť
zamestnávateľa.
Dobré príklady implementácie a realizácie konceptu Industry 4, resp. smart výroby či využívania
nových technológií v praxi majú za cieľ podporiť, osvojiť a doplniť si teoretické poznatky na
konkrétnych praktických riešeniach. Tieto príklady slúžia ako prostriedok k prehĺbeniu a profesnej
kompetencie.
Výber príkladov dobrej praxe sa riadí hlavne týmito pravidlami:
- Príklady dobrej praxe sú priamo vzťahované k cieľom projektu a cieľovým skupinám
- Poskytujú možnosť priameho či nepriameho transféru svojich prístupov či metód pre aktivity
projektu

- Sú využiteľné v pedagogickom procese v odbornom vzdelávaní – vecne, obsahovo a v prístupoch.

Základnou schémou pre spracovanie O1 bolo:
- Vyhľadať príklady kurzov, školení, osnov predmetov a pod., ktoré už majú začlenené vo svojom obsahu 
poznatky  o smart výrobe a technológiách Industry 4. Tieto príklady aby ďalej poslúžili na dokumentovanie, 
v akom rozsahu a ako sú začleňované nové poznatky v rámci osnov technického vzdelávania.
- Uviesť príklady realizácie a využívania jednotlivých technológii v praxi. Cieľom tohto prístupu bolo ukázať 
reálne príklady implementácie a využívania ale hlavne ukázať opodstatnenosť nových technológií pre budúce 
smart výroby.
Pre spracovanie tohto  výstupu bolo analyzovaných niekoľko príkladov, ktoré každý partner predstavil za svoju 
oblast (vzdelávanie: TUKE, TUC Grécko,SŠJH Bardejov, LUT Poľsko, za prax: Manex Košice, Klaster Košice) s 
následným vyhodnotením a výberom pre záverečné spracovanie (MANEX Košice). Výber sa zameriaval na 
príklady, ktoré sú overené, sú vypracované renomovanými organizáciami a sú realizovateľné v cieľových 
skupinách. Takmer každý príklad zo vzdelávania ale aj z praxe poukazoval na vplyv na zmenu obsahu 
vzdelávania ale aj na zmenu prístupov a nových technológii a metód vzdelávania v ére Industrys 4 a smart 
výroby. Mnohé uvádza výstup O1 a niektoré budú súčasťou výstupov O2 a O3. Analýza dobrých príkladov 
jednoznančne potvrdila, že Industry 4 vyžaduje nielen implementáciu nových technológií ale aj špičkových 
odborníkov. 
Intelektuálny výstup O1 naplnil podstatu opisu intelektuálneho výstupu uvedeného v projekte. Preukazuje 
vecnú náplň začleňovania nových poznatkov z Industry 4 do vzdelávania, použiteľnosť nových didaktických 
pomôcok a tréningových stendov s prepojením na internet veci a tiež pre on-line tréning. Komplexnosť 
tréningových procesov pre Industry 4 sú dokumentované renomovanými organizáciami v oblasti vzdelávania 
pre automatizáciu ako je FESTO.

Projektový výstup č. 1: Príklady dobrej praxe



Projektový výstup č. 2: Industry 4

Výstup Industry 4 poskytuje znalosti zo všeobecného vývoja k 4. priemyselnej revolúcii, vysvetľuje
koncept a filozofiu I4, definuje kyberneticko-fyzické systémy, popisuje princípy smart výroby, hlavné
znaky využívaných technológií a ich súvislosti. ďalej uvádza výhody a riziká novej výroby a
požiadavky na nový obsah znalosti a zručnosti pre novú náplň práce.

Výstup 02 Industry 4  predstavuje komplexný materiál o vývoji, trendoch a funkciách I 4.
Industry 4.0 je dnes veľmi populárnou témou kvôli veľkému vplyvu na výrobu. V priebehu storočí sa podmienky 
a metódy výroby výrobkov a služieb zmenili. Priamym dôvodom týchto zmien bol a stále je technologický 
pokrok. Tento pokrok v súčasnosti vedie k vytvoreniu pracovného prostredia, v ktorom sa spája fyzický a 
virtuálny svet. Ľudia, stroje, objekty a systémy sú prepojené prostredníctvom IKT a internetu, dynamicky 
komunikujú v reálnom čase, organizujú a optimalizujú procesy. Ako súčasť inteligentných výrobných systémov 
sú prepojené všetky továrenské subsystémy od dodávky cez výrobu až po prepravu. Vďaka tomu môže 
priemyselná výroba flexibilným spôsobom uspokojiť individuálne potreby klienta, a to vďaka optimálnemu 
využitiu zdrojov.
Priemyselná revolúcia premenila postupy, podľa ktorých dovtedy ľudia pracovali. Počas celého 18. storočia 
konštruktéri zdokonaľovali vynálezy určené na práce, ktoré dovtedy robili ľudia. Manufaktúrna 
výroba postupne zanikla a presadzovala sa výroba za pomoci strojov.

Pokrok v oblasti vedy a techniky neustále podporoval rozvoj industrializácie na celom svete a v priebehu rokov 
pomohol vniesť do tohto pojmu konkrétnejšie a explicitnejšie významy.

Pojem „Priemyselná revolúcia“ je tiež vysvetľovaný ako technický pokrok, ktorým sa zasadne zmenil spôsob 
výroby aký bol v minulosti. Priemyselná revolúcia prináša nové technológie, ktoré menia spôsoby pracovných 
podmienok a životný štýl ľudí.

 



Intelektuálny výstup O3 tvorí najdôležitejší výstup projektu. Cieľom tohto výstupu bolo vypracovanie 
vzdelávacích materiálov a lekcii  pre učiteľov odborného vzdelávania ako prvotného a rozhodujúceho článku pri 
profilovaní a získavaní zručnosti absolventov odborných škôl.

Zámerom a cieľom spracovania intelektuálneho výstupu O3 bolo predovšetkým zdokumentovať a potvrdiť 
opodstatnenosť cieľov projektu a stanoviť obsah a rozsah lekcií. Požiadavky na spracovanie lekcií taktiež 
vyplynuli najmä z diskusií s učiteľmi stredných škôl na viacerých akciách a z nárokov firiem.

Vzdelávacie materiály – lekcie

Modul č. 1:  Internet vecí

Jednou z nosných technológií pre inteligentnú výrobu je internet vecí (IoT), čo je vytvorenie globálnej informačnej 
siete zloženej z veľkého množstva vzájomne prepojených „vecí“. „Vecami“ výroby môžu byť napríklad materiály, 
senzory, akčné členy, ovládače, roboty, ľudia, stroje, zariadenia, výrobky a zariadenia na manipuláciu s 
materiálom.

1.1 Internet veci, priemyselný internet vecí
Lekcia prezentuje poznatky o vývoji internetu vecí, význame jeho využitia vo výrobe a jeho priorite pri budovaní 
digitálnej produkcie.

1.2 Automatický zber dát z výroby
Lekcia zdôrazňuje, že všade prítomnosť internetu vecí (IoT) má významný vplyv na zvyšujúcu sa rýchlosť prenosu 
informácií a produkčných správ, čo následným spracovaním vedie k optimalizácii procesov.  Ďalej poukazuje na 
dôležitosť dát z výroby, špecifikáciu, ktoré dáta zbierať, ako často a pre ktorý model ich použiť a čo nám samotné 
alebo v kombinácii s ďalšími prezradia a ako sa na základe nich rozhodnúť. Aký výsledok analýzy má iba 
informatívny charakter a aký už je kritický pre výrobcu resp. iné funkcie.

Modul č. 2: Pokročilá robotika
Priemyselné roboty majú mnoho výhod bez ohľadu na to, ktorý typ priemyselného robota sa implementuje. Pokiaľ 
je robot správne naprogramovaný aby vyhovoval jedinečným potrebám určitej aplikácie, takmer určite prekoná 
manuálnu prácu.Do priemyselného prostredia teraz vstúpil nový typ robota, ktorého hlavnou črtou je schopnosť 
bezpečne spolupracovať s človekom. Kolaboratívne roboty predstavujú novú technológiu, ktorá si vyžaduje nové 
prístupy, nové metodológie a dizajny. V prípade kolaboratívnych robotov je potrebné prehodnotiť mnohé nové 
aspekty, ako napríklad: spoznávanie možností, ktoré „koboti“ prinášajú, čo dokážu, ako sa vedia správať v 
spolupráci s ľuďmi a na akú oblasť či operácie sú vhodní.

2.1 Priemyselná robotika
Lekcia prezentuje poznatky o vývoji priemyselných robotov, ich vlastnostiach a funkciách. Zdôrazňuje, že robot, 
keď je správne naprogramovaný, dokáže oveľa presnejšie a rýchlejšie replikovať ľudské aktivity.

 2.2 Kolaboratívne roboty
Obsah lekcie je zameraný na pochopenie kľúčových funkcií cobotov pre spoluprácu s človekom s dôrazom na 
bezpečnosť.

2.3 Bin picking robotické systémy
Výber objektov náhodne uložených objektov z palety či kontajnera robotom navádzaným 3D kamerou je 
označovaný pojmom Bin Picking. Aplikácia Bin-Picking rieši lokalizáciu a výber objektov z palety bez nutnosti 

zásahu ľudského faktora. Bin-Picking je  inteligentné vyhľadanie objektov a manipulácia s nimi. 

Projektový výstup č. 3: Technológie Industry 4 



Modul č. 3: Analýza veľkých dát
Analýza veľkých dát (často tiež označovaná ako Big Data Analytics) - je to proces, ktorý nám pomáha získavať 
užitočné a použiteľné informácie. V ideálnom prípade Big Data obsahuje všetky druhy údajov a pomáha dodávať 
správne informácie správnej osobe v správnom množstve v správnom čase, aby sa mohol správne rozhodnúť. 
Zatiaľ čo štatistická analýza a tradičná analýza Business Intelligence odpovedajú na otázky „Čo sa stalo“, Big Data 
Analysis odpovedá na otázky „Prečo sa to stalo“.

3.1 Úvod do analýzy veľkých dát
Táto lekcia predstavuje úvod do veľkých dát a ich dôležitosti pri získavaní prehľadu a automatizácii 
rozhodovacieho procesu.

3.2 Vizualizácia, proces, nástroje a ľudia. Ochrana osobných údajov
Táto lekcia predstavuje vizualizáciu údajov ako dôležitú súčasť procesu analýzy a prechádza životným cyklom 
analýzy veľkých údajov a hlavnými nástrojmi, ktoré sa v nej používajú. V závere uvádza dôležité aspekty týkajúce 
sa ochrany osobných údajov a informácií.

 3.3 Priemyselné aplikácie Big Data a prípady použitia
Táto lekcia pozostáva zo zbierky skutočných aplikácií a prípadov použitia vo výrobe a referenčných zdrojov pre iné 
odvetvia.

Modul č. 4: 3D tlač, aditívna výroba
Tento modul obsahuje úvodné témy o 3D skenovaní, získavaní dát v reverznom inžinierstve a rapíd prototypovani 
ako aj profesionálne 3D modelovanie nových dielov a zostáv určených pre výrobu 3D tlačou. Reverzné inžinierstvo 
oboznamuje o  prevode fyzického dielu do digitálneho modelu.

4.1 3D skenovanie- metóda získavania údajov v reverznom inžinierstve
Lekcia predstavuje možnosti využitia 3D skenerov na získanie údajov potrebných pre reverzné inžinierstvo. 
Prezentované sú príklady návrhov 3D skenerov: Artec Space Spider na skenovanie malých a veľmi malých objektov 
a Artec EVA na skenovanie veľkých objektov. Oba diskutované metódy sú ručné alebo mobilné  s napájaním zo 
siete a batérie. Je popisaný  aj  výkon 3D  vyššie uvedených skenov pomocou špeciálneho Artec Studio ver. 12. 
Lekcia popisuje, ako postupovať, aby ste správne naskenovali skutočný objekt a získali kvalitný 3D digitálny model. 
Diskutuje sa aj o  režimoch sledovania reálneho objektu, skenovaní geometrie a textúry, skenovaní pomocou 
funkcie skutočnej fúzie, úprave skenov a ich skladaní do jedného modelu, ako aj o exporte údajov do súborov na 
výmenu údajov.

4.2 Rýchle prototypovanie. Reverzné inžinierstvo
Lekcia predstavuje problémy súvisiace s technológiou reverzného inžinierstva a metódami rýchleho 
prototypovania. Zdôrazňuje  sa  význam týchto technológií v modernom Industry 4.0, najmä v oblasti vývoja 
produktov. Uvádza sa klasifikácia metód RP. Sú diskutované a stručne charakterizované najdôležitejšie metódy RP. 
Okrem toho sú úvedené technológie Rapid Tooling, ktoré sú neoddeliteľne spojené s RP a RE, používajú na výrobu 
nekonvenčných výrobných nástrojov.

4.3 Aditívna technológia – 3D tlač
Lekcia predstavuje metódy prírastkovej výroby porotypov a hotových výrobkov s využitím metód 3D tlače. Hlavný 
dôraz bol kladený na priblíženie jednej z metód aditívnej výroby, ktorou je 3D tlač s využitím jednej z 
najpopulárnejších metód FDM. Diskutuje sa o príkladoch tlače 3D tlačiarní s termoplastickými materiálmi 
(karteziánska tlačiareň a tlačiareň typu Delta). Prezentované sú materiály používané na FDM tlač a mechanické 
vlastnosti tlačených fyzikálnych modelov. Diskutuje sa o vplyve parametrov tlače 3D tlačiarní na kvalitu a čas tlače. 
Sú úvedené aj  postupy prípravy * stl súborov a výber parametrov tlače na príklade tlačiarní Zortrax M200 
(karteziánska tlačiareň) a Anycubic Predator (tlačiareň typu Delta).
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Modul č.5: Digitálne dvojča
Tento modul obsahuje úvodné témy o digitálnych dvojčatách, nástrojoch na vytváranie digitálnych dvojčiat a metodický 
rámec pre vytvorenie digitálnych dvojčat.
Základný koncept digitálneho dvojčaťa sa týka virtuálnej reprezentácie fyzických objektov, procesov, ľudí, dát, systémov alebo 
prostredí. Digitálne dvojča je teda nástroj, ktorý ako jediný umožňuje priebežnú a trvalú optimalizáciu.

 5.1 Digitálne dvojča
Lekcia prezentuje poznatky o vývoji digitálneho dvojčaťa, význame jeho využitia vo výrobe pre optimalizáciu výroby a 
efektívnosť výroby. Pomocou simulácií vo virtuálnom dvojčati je možné nielen skrátiť fázu návrhu, ale aj zrýchliť testovanie, 
ktoré je možné vykonávať aj dávno pred začatím výroby fyzických prototypov.

5.2 Nástroje na tvorbu DT
Obsah lekcie je zameraný na pochopenie kľúčových funkcií softvéru Digital Twin Process Simulate.

5.3 Metodický rámec tvorby digitálnych dvojčat
Táto lekcia uvádza metodicky postup tvorby digitálneho dvojčaťa. Čitateľ získa logickosť krokov s uvedením programových 
inštrukcii pre vytvorenie digitálneho dvojčaťa. Načrtnutú  metodiku je možné použiť ako vodítko pri realizácii digitálneho 
dvojčaťa vo výrobných závodoch.

Modul č.6: Virtuálna realita 
Tento  modul obsahuje úvodné témy o virtuálnej realite a aplikáciách virtuálnej reality vo výrobe.
Virtuálna realita (VR) je v súčasnosti fenomén, ktorý sa čoraz viac prenáša z vedeckej oblasti do reálneho života a jeho 
uplatnenie je možné pozorovať vo viacerých odvetviach. Táto technológia umožňuje úplne nový pohľad do rôznych oblastí, 
do ktorých by sme sa ako bežní smrteľníci iba veľmi ťažko dostali. Umožňuje vidieť a dokonca cítiť veci, ktoré sú v reálnom 
živote často krát veľmi ťažko dosiahnuteľné.
Na získanie základných pojmov zavedených s poskytnutým učebným materiálom nie sú potrebné žiadne predchádzajúce 
znalosti. Niektoré z prezentovaných prípadov použitia vyžadujú pochopenie softvérových nástrojov na manipuláciu a 
spracovanie údajov.

6.1 Virtuálna realita
Táto lekcia predstavuje úvod do virtuálnej reality a jej dôležitosť pri získavaní prehľadu a automatizácii rozhodovacieho 
procesu. Poskytuje prehľad o tom, čo je virtuálna realita, ako funguje a aké typy virtuálnej reality poznáme. Lekcia vysvetľuje, 
čo je rozšírená realita a zmiešaná realita a aký je medzi nimi rozdiel.
 
6.2 Aplikácie virtuálnej reality vo výrobe
Lekcia dáva prehľad možnosti využitia virtuálnej reality v rôznych oblastiach priemyselných a nepriemyselných odvetviach. 
Pojednáva o využití virtuálnej reality vo výrobných aplikáciách, medzi ktoré patrí návrh, prototypovanie, obrábanie, montáž, 
kontrola, plánovanie, školenie.

Modul č.7: Umelá inteligencia
Automatizovaná továrňa Smart Factory 4.0 – flexibilný system, ktorý využíva umelú inteligenciu (AI) na automatickú 
optimalizáciu výkonu a prepojenie predchádzajúcich prvkov výrobnej linky k autonómnemu riadeniu výrobných procesov.

7.1 Umelá inteligencia vo výrobe
Lekcia prezentuje poznatky o vývoji umelej inteligencie, význame jej využitia vo výrobe pre budovanie autonómnej výroby a 
vplyve na zmenu súčasnej výroby.

7.2 Inteligentné výrobky, stroje, roboty
Obsah lekcie je zameraný na pochopenie zásadných vlastností a rozdielov inteligentných produktov a systémov od tradičných.

7.3 Technológie metódy umelej inteligencie využívané vo výrobe
Umelá inteligencia (AI) vo výrobe umožňuje produkčným systémom byť si vedomí, porovnávať, predvídať, optimalizovať, a 
tak byť odolnejší ako tradičné výrobné systémy. Inteligentný a samooptimalizujúci sa produkčný systém je možné 
implementovať prostredníctvom umelej inteligencie (vrátane strojového učenia a s rastúcim množstvom a zložitosťou dát 
najmä deep learning, neurónové siete). 
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Všetky vzdelávacie systémy sa realizujú na špeciálnej multifunkčnej platforme IKT pre

vzdelávanie a odbornú prípravu COURSEVO, ktorú vyvinula Technická univerzita na Kréte.

Úlohou bolo určiť spôsob naplňovania a používania vzdelávacieho systému elearnigovej 

platformy. Metodika práce so systémom je vypracovaná tak , aby všetci partneri mohli s 

ním pracovať.

Projektový výstup č. 4: Metodológia IKT

 Tento intelektuálny výstup zahŕňa niekoľko úloh:

             1.  Vytvorenie e-learningovej platformy.

             2.  Implementácia vzdelávacích materiálov do e-learningovej platformy.

             3.  Testovanie e-learningovej platformy partnermi projektu, externými hodnotiteľmi a v rámci

                  diseminačných akcií.

             4.  Update a implementácia pripomienok a návrhov z testovania.

Platforma poskytuje inštruktorovi spôsob, ako vytvoriť a dodávať obsah, monitorovať účasť študentov a hodnotiť ich výsledky. 

Platforma môže poskytnúť študentom možnosť využiť interaktívne prvky, ako sú štruktúrované diskusie, videokonferencie a 

diskusné fóra. 



Náplňou výstupu O5 - Glosár sú pojmy a výrazy, ktoré sa v súvislosti s rozvojom priemyslu 4 a nových 

technológií začali používať. Ďalej sú vysvetlené aj výrazy a skratky všeobecne zaužívané v technickej 

terminológii vzťahované k výrobe. Ide o ich výklad s cieľom pochopenia ich významu.

Spracovanie výstupu O5 ukazuje na opodstatnenosť spracovania takejto technickej terminológie a aj 

samotní učitelia odborných predmetov by privítali, ak by sa spracovala samostatná verzia vo forme 

“výkladového slovníka” a rozšírená aj o súčasné skratky a označovania používané v oblasti automatizácie a 

jednotlivých technológií. 

Konzorcium chce vyjsť v ústrety tejto požiadavke a plánuje po skončení projektu spracovanie rozšírenej 

verzie glosáru.

Projektový výstup č. 5: Glosár



DOPADY 

PROJEKTU

Dopad na účastníkov, zapojené organizácie a cieľové skupiny je vysoko 

priaznivý. Veľmi sa vyzdvihuje a oceňuje  aktívne riešenie a získavanie 

poznatkov z Industry 4 a jeho technológií, jeho dopad na zmenu výroby a 

odborných profesii. Pre mnohých učiteľov odborných predmetov sú veľmi 

cenné samotné myšlienky projektu, na základe ktorých začali hlbšie sa 

zaujímať o Industry 4. 

Záujem o výsledky projektu má aj prax vo všetkých krajinách partnerstva. 

Na Slovensku tento záujem potvrdzujú rôzne pracovné a obchodné 

stretnutia firmy Manex a Klaster s partnermi z výrobnej ale aj nevýrobnej 

sféry.

Koordinátor projektu zvlášť oceňuje osvojenie si myšlienky TUKE každým 

partnerom, ktorej podstata je, aby najmä pri rôznych stretnutiach so 

žiakmi a študentmi čo najviac prezentovali podstatu projektu zameranú na 

to, ako nová revolúcia Industry 4 mení ich vzdelávanie a profesie.

Všeobecný dopad na cieľové skupiny:

· poskytnutie príležitosti pre jednotlivcov, aby mohli plne rozvinúť svoj 

potenciál a posilniť svoju konkurenčnú výhodu na trhu práce,

· zabezpečenie úspešnej realizácie cieľových skupín na trhu práce v danej 

krajine,

· implementácia celoživotného vzdelávania a plánovanie kariéry,

· podpora cieľových skupín pri hľadaní lepšieho umiestnenia na trhu 

práce,

· zvýšenie atraktivity a kvality študijných programov a programov 

odborného vzdelávania.



M1- PRVÝ PARTNERSKÝ 

MÍTING, KOŠICE, SLOVAKIA

Prvé stretnutie partnerstva bolo 24.10.-25.10.2019 v Košiciach - zúčastnili sa ho 

všetci partneri - celkovo 13 účastníkov. Na prvom stretnutí sa podali základné 

informácie o projekte, časový plán projektu, ciele projektu, financovanie 

projektu, popis výstupov.

Prezentácia partnerov projektu – TUC Grécko, Manex Košice, LUT Poľsko, TU 

Košice, Klaster Košice a SŠJH Bardejov, kde sa každý partner predstavil. 

Prezentovali sa detailné informácie o jednotlivých výstupoch projektu, 

prezentoval sa Gantov diagram. V spolupráci so všetkými partnermi sa pripravil 

akčný plán, ktorý zahŕňa úlohy a činnosti všetkých partnerov na ďalšie obdobie 

projektu, kde sú stanovené ciele a termíny plnenia úloh a činnosti na 

intelektuálnych výstupoch. Na záver sa rozdelili úlohy medzi partnerov podľa 

pracovných balíkov a bol dohodnutý termín ďalšieho stretnutia.

M2 - DRUHÝ PARTNERSKÝ 

MÍTING, TUC GRÉCKO
Druhé stretnutie partnerstva bolo 03.06.2021- toto stretnutie sa organizovalo on-

line, vzhľadom na situáciu COVID 19 - zúčastnili sa ho všetci partneri - celkový 

počet 11 účastníkov. Na tomto stretnutí sa v úvode prezentovali podmienky 

virtuálnych stretnutí, kontrolovalo sa plnenie akčného plánu a úloh z 

predchádzajúceho stretnutia. 

Ďalej sa prediskutovali výstupy a to analýza požiadaviek cieľových skupín ,súbor 

vzdelávacích materiálov pre odbornú prípravu stredoškolských učiteľov  a 

vzdelávaco-tréningová IKT platforma- Coursevo. Rozdelili sa ďalšie úlohy medzi 

partnerov a dohodol sa termín ďalšieho stretnutia, ktoré bude na LUT v Poľsku. 

M3 - TRETÍ PARTNERSKÝ 

MÍTING, LUT, POĽSKO Tretie stretnutie partnerstva bolo realizované 07.10.-08.10.2021 v Lubline, Poľsko. 

Zúčastnili sa ho všetci partneri, celkovo 12 účastníkov. Na tomto stretnutí sa 

v úvode preberal stav doterajšieho riešenia projektu V ďalšej časti stretnutia sa 

diskutovalo najmä o projektovom výstupe č.3 - Súbor vzdelávacích materiálov- 

lekcií, výstup O4 - Metodológia IKT a výstuo O5- Glosár.

Kontrolovali sa diseminačné aktivity a rozdelili sa úlohy medzi partnerov pre 

ďalšie riešenie projektu.  Záverom stretnutia sa dohodol termín posledného 

partnerského mítingu, ktorý bol stanovený na december 2021.



Diseminačné aktivity projektu zahŕňajú pravidelnú aktualizáciu 

webovej stránky projektu, na ktorej sú podávané aktuálne 

informácie o dianí, aktivitách a stretnutiach na projekte. Súčasťou 

webovej stránky je okrem základných informácií o projekte aj finálna 

verzia spracovaných správ z jednotlivých výstupov projektu.

Šírenie projektu spočíva aj v propagácii na stredných školách, v 

regionálnej TV v Bardejove, stredoškolských časopisoch ako aj na 

odborných stretnutiach a jednaniach s firmami, na konferenciách, 

kde sú pripravené články, letáky, newslettre, ktoré boli vytvorené pri 

realizácii prác na projekte. 

Tieto akademické aktivity umožňujú realizáciu diskusií a 

implementáciu niektorých nových smerov a postupov vhodných pre 

tento projekt.

Projekt  šíri a popularizuje výsledky v dvoch oblastiach:

1.Diseminácia pre odbornú verejnosť- školy, podniky, v rámci dňa 

otvorených dverí,  letáky, publikovanie v časopisoch, konferencie, 

internet.

2.Diseminácia pre širokú laickú verejnosť – šírenie vo verejných 

časopisoch, popularizačné články, letáky, internet.

DISEMINAČNÉ AKTIVITY



Koordinátor projektu:

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta,

Park Komenského 8

042 00 Košice

mikulas.hajduk@tuke.sk

maria.strojna@tuke.sk

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora 

a Európska komisia ani Národná agentúra nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto 

publikácii.
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