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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Podnikanie, podnikateľský plán, podnikateľské zručnosti, medzipredmetové vzťahy, spotrebiteľská 

výchova. 

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo opätovné 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 pripravených učebných materiálov v danom 

predmete 

2. Diskusia  

 

1. Na úvod stretnutia Ing. Nemčoková ako koordinátorka klubu, prítomným členom 

pripomenula základné ciele predmetu Výchova k podnikaniu, vedomosti a zručnosti, ktoré 

má absolvent ovládať. Uviedla aj argumentáciu, prečo je potrebné do učebných osnov zaradiť 

aj také témy ako BOZP, či pracovno-právne predpisy týkajúce sa založenia a vedenia firmy. 

Zároveň uviedla, že vo vyučovaní je potrebné zvoliť také metódy, formy a prostriedky, ktoré 

majú žiakov stimulovať pri rozvoji poznávacích schopností, manažérskych 

a podnikateľských zručností,  podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť a tak 

isto rozvíjať aj ich digitálne kompetencie. Prítomní vyjadrili, že tento predmet otvára pre 

učiteľa a žiakov priestor na využívanie rôznych inovatívnych metód vyučovania 

prostredníctvom simulácie reálnych situácií. 

Ing. Makovníková v tejto súvislosti vyjadrila myšlienku zakladania cvičných firiem aj 

v tomto študijnom odbore, aj keď žiaci praktickú prípravu budú vo väčšej miere realizovať 

priamo u zamestnávateľa. 

2. V druhej časti stretnutia vystúpila Mgr. Heimlichová s ukážkou zaradenia tém spotrebiteľskej 

výchovy v predmete matematika. Predstavila projekt „Správne sa rozhodnúť“ pre žiakov, 

ktorého cieľ bol zameraný na rozvoj nie len spotrebiteľskej výchovy ale aj na finančnú 

gramotnosť žiakov, pretože to spolu súvisí.  Projekt v sebe zahŕňal úlohy, ktorých zvládnutie 

vyžadovalo od žiakov samostatnosť, určitú úroveň komunikácie, digitálne zručnosti, 

schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie potrebné k zvládnutiu projektu.  

Na záver stretnutia Mgr. Žišková upozornila prítomných na potrebu ďalšieho vzdelávania sa 

učiteľov a teda možnosť využívania v súčasnej dobe webináre, online workshopy zamerané 

na rôzne oblasti, ktorých absolvovanie prispieva k profesijnému rozvoju učiteľov. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

a) dopracovať učebné materiály k predmetu Výchova k podnikaniu, zapracovať jednotlivé 

pripomienky členov klubu,  

b) zapracovať do študijných materiálov úlohy a podnety vedúce k rozvoju manažérskych 

schopností žiakov, 

c) vyhľadávať a aktívne sa zúčastňovať webinárov a online worshopov k profesijnému rozvoju 

učiteľa. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  24.11.2020 

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 

    

    

    

 


