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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: automatizácia, programovanie, program FluidSym firmy Festo, metódy a návrhy 

zapojenia.  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na možnosti využitia softvéru FluidSym pre simuláciu pneumatických 

a hydraulických obvodov a ich riadenia. Je to program veľmi jednoduchý na ovládanie a prácu s ním. 

Dôležitým faktorom je, že žiak si môže na stránkach výrobcu vždy stiahnuť jeho aktuálnu demo 

verziu, ktorá je plne funkčná. Mnoho žiakov si takto vie lepšie predstaviť a aplikovať pri riešení 

zadaní na pracovnom paneli firmy Festo v programe FluidSym možnosti využitia nových alebo 

inovovaných metód k zvýšeniu znalosti a zručnosti, a to hlavne takých, ktoré využívajú nové 

komunikačné a informačné technológie v automatizácií.  
 

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

a. Prezentácia na tému „Využitie softvéru FluidSym firmy Festo na návrh zapojení 

pre automatizačnú techniku“ 

b. Metódy, formy, postupy a tréning v simulačnom prostredí FluidSym firmy Festo 

 

a) Prezentácia, ktorú vytvoril jeden z členov klubu bola zameraná na tému ,,Využitie softvéru 

FluidSym firmy Festo na návrh zapojení pre automatizačnú techniku na hodinách 

Automatizácie a robotiky“, kde ostatným členom klubu boli predstavené aktivizujúce metódy 

a typy zapojení, ktoré sú aplikované na hodinách so zameraním na využitie v automatizačnej 

technike.  

b) Metódy, formy, postupy a simulácia programe FluidSym – Všetky metódy, formy a postupy 

majú jedno spoločné: odovzdať praktické zručnosti. Pri použití simulačného programu 

FluidSym sa vždy kombinujú teoretické moduly s praktickým výcvikom. Je potrebné, aby si 

žiak uvedomil, kde a za akých podmienok sa môže stretnúť v najmodernejších technológiách 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2


so špecializovanými programovými prostriedkami určených pre simuláciu pneumatických a 

hydraulických systémov v reálnom čase. Pričom softvér má jednoduché a intuitívne 

ovládanie s bohatými možnosťami využitia v oblasti automatizácie a riadenia. 

 

  

  

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu sa zhodli, že budú aktívne vzdelávať žiakov v softvérovom prostredí 

FluidSym, ktorý je silným nástrojom pre simuláciu pneumatických aj hydraulických obvodov a ich 

riadenia. Poskytuje široké možnosti pre edukačné účely v oblasti automatizácie a riadenia. Je veľmi 

jednoduchý na ovládanie a prácu s ním. Tieto poznatky budú aplikované do výučby s cieľom zlepšenia 

zručností žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  08. 03. 2022 

Trvanie stretnutia:      od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


