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https://www.bbsk.sk/Občan/Regionálnyrozv
oj/Modernévzdelávaniepreprax.aspx 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Podnikanie, BOZP, organizačné činnosti vo firme, spotrebiteľská výchova, podnikateľské zručnosti 

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovanie pripravených tém v predmete Výchova k 

podnikaniu, výmena skúseností zo spotrebiteľskej výchovy v oblasti medzipredmetových vzťahov. 

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

1. Výchova k podnikaniu – predstavenie predmetu a učebných osnov k predmetu 

2. Diskusia  

 

1. Na úvod stretnutia koordinátorka klubu informovala prítomných o stanovisku jednotlivých 

členov klubu k téme Výchova k podnikaniu, ktorá nemohla byť odprezentovaná na dvoch 

stretnutiach v októbri, pretože  tieto stretnutia odpadli. Z pohľadu celej koncepcie činnosti 

klubu je však táto téma dôležitá, a preto sa presunula na ďalšie stretnutia. 

Po tejto informácií Ing. Nemčoková pokračovala v stretnutí a predstavila predmet Výchova 

k podnikaniu ako jednu zo súčastí predmetu Odborná prax žiakov študijného odboru 

logistika. 

Upozornila na cieľ tohto predmetu, ktorý poskytuje žiakom špeciálne a praktické poznatky 

podnikateľskej činnosti. Žiaci v priebehu vzdelávania získavajú zručnosti a schopnosti 

potrebné pre podnikateľov: riešenie problémov, správne rozhodovanie, schopnosť 

komunikovať, plánovať, riadiť, dokázať prijať cudzie kritéria, prevziať a ukázať iniciatívu, 

vyrovnať sa s chybou a byť tvorivý. Zdôraznila, že Výchova k podnikaniu umožňuje v praxi 

priamo aplikovať teoretické poznatky z iných predmetov, predovšetkým z ekonomiky a 

manažmentu. Poskytuje praktické poznatky o kompletnej postupnosti nevyhnutných krokov 

pri zakladaní malého podniku. Na záver zdôraznila, že tento blok je zameraný predovšetkým 

na rozvíjanie potrebných  potrebné zručnosti a vedomosti formou praktických cvičení. 

2. V diskusii Mgr. Vidová sa vyjadrila k téme BOZP zaradenej do učebných osnov v tomto 

predmete, a to je nutné, aby bol zaradený aj takýto tematický celok do učiva. Na túto otázku 

jej odpovedal Ing. Varga, ktorý prítomným vysvetlil, že potrebne, aby sa žiaci aj s touto 

problematikou stretávali už počas štúdia na strednej škole počas štúdia a nie len, keď už prídu 

priamo do praxe. S ďalšou pripomienkou vystúpil Ing. Majoroš, ktorý sa vyjadril 

k problematike pracovno-právnych predpisov, ktoré by mali žiaci zvládnuť, Pri tejto 

pripomienka Ing. Červenáková informovala, že je potrebné, aby žiaci aspoň vedeli aké právne 

predpisy sú potrebné k podnikateľskej činnosti a samozrejme kde si nájdu vždy ich najnovšie 

aktualizácie. V závere diskusie k tejto téme sa prítomní zhodli, že si predložený materiál 

preštudujú a prípadné pripomienky vyjadria v písomnej podobe, prípadne sa prerokujú na 

nasledujúcom stretnutí.  

Diskusia o predmete Výchova k podnikaniu vyplnila zvyšný čas stretnutia, preto 

naplánovaná aktivita z minulého stretnutia – predstavenie zapracovania tém spotrebiteľskej 

výchovy v predmetoch SJL, MAT, ANJ sa presunula na ďalšie plánované stretnutie. 

13. Závery a odporúčania: 
a) dopracovať materiály k predmetu Výchova k podnikaniu, zapracovať jednotlivé pripomienky 

členov klubu, prípadné ďalšie pripomienky postúpiť autorom učebného materiálu Ing. 

Makovníkovej a Ing. Nemčokovej, 

b) b) ako súčasť vyučovania v predmete Výchova k podnikaniu do praktickej prípravy zahrnúť 

aj tvorbu podnikateľského plánu na osvojenie a overenie nadobudnutých zručností žiakov. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Renáta Nemčoková 

15. Dátum 11.11.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Lunter 

18. Dátum  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  10.11.2020 

Trvanie stretnutia:                od 14:30 hod       do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Darina Červenáková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Mgr. Bibiana Heimlichová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Ing. Katarína Kériová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Milan Majoroš  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Katarína Makovníková  Spojená škola Modrý 

Kameň 



6.  Ing. Renata Nemčoková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Gabriel Nozdrovicky  Spojená škola Modrý 

Kameň 

8.  Ing. Miroslav Varga  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Mgr. Adriana Vidová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Mária Žišková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


