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Príprava žiakov technického lýcea pre Industry 4.0

Firma SOVA Digital a.s. v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou technickou v Žiari nad Hronom a so
spoločnosťou Nemak Slovakia zorganizovala 5.júna 2019 workshop na  tému: „Podpora výučby  digitálnych simulácii
na  stredných odborných  školách“. Workshop sa uskutočnil v priestoroch SSOŠT a okrem zástupcov hosťujúcej školy
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sa ho zúčastnili i pedagógovia zo Strednej odbornej školy z Partizánskeho a z SPŠ z  Dubnice nad Váhom. Na úvod
predstaviteľ firmy Sova Digital Ing. Oskár Bomba predstavil firmu a jej zámery v podpore Industry 4.0 a projekt
Digitálneho dvojčaťa určeného pre výrobné firmy. Ako veľmi dôležitú predstavil oblasť výučby Plant simulation na
stredných školách, ktorý sa zatiaľ realizuje na 3 stredných odborných školách na Slovensku.

Páni Palacka a Hromota zo spoločnosti Nemak Slovakia následne predstavili praktické využitie Plant Simulation vo
výrobnej firme v oblasti simulácie a návrhu projektu novej výrobnej prevádzky. Zdôraznili  aj jeho dôležitosť z hľadiska
plánovania a optimalizácie výrobných procesov, ale aj z hľadiska samotnej prezentácie nových projektov.

Predstavitelia škôl predstavili svoje školy, prezentovali svoje zámery, pokrok  a plánované kroky  v oblasti výučby
 programu Plant Simulation. Ukázalo sa, že najďalej so zavádzaním programu je SSOŠT v Žiari nad Hronom, čo
potvrdila aj prezentácia študenta  3.ročníka odboru Technické lýceum z tejto školy Tomáša  Kamenského.  Tomáš
predstavil projekt, ktorý v rámci súvislej praxe v spoločnosti Nemak Slovakia riešil spolu so svojimi spolužiakmi
Danielom Lihotským a Dominikom Masárom  pod vedením p. Hromotu, zamestnanca spoločnosti. Úroveň projektu a
jeho prezentácia vzbudili veľký záujem a všetci prítomní ich ohodnotili búrlivým  potleskom.

Študenti SSOŠT sa základy programovania v Plant Simulation naučili už na škole pod vedením vyučujúceho Ing.
Finku. Následne si svoje zručnosti mali možnosť zdokonaliť počas praxe v spoločnosti Nemak Slovakia.  Spolupráca
školy a výrobnej spoločnosti sa aj v tomto prípade ukázala ako veľmi dôležitá a pre študentov prospešná a motivačná.


