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správy 
 
www.sossknm.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba Best Practice v oblasti tvorby a  zamerania 

podnikateľského projektu. Súčasťou stretnutia bola diskusia, zdieľanie názorov a 

tvorba inovatívnych materiálov na predmetnú tému. 

Kľúčové slová: tvorba Best Practice, zameranie podnikateľského projektu, pojmové mapovanie. 

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

Hlavné body: 

1. Štúdium a analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba inovatívnych materiálov. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj podnikavosti, podnikavé kompetencie, projektová tvorba. 

Program stretnutia: 

 

1. Analýza odborných zdrojov, zdieľanie relevantných informácií metódou INSERT. 



2. Diskusia. 

3. Tvorba materiálov: princípy a prvky zamerania podnikateľského projektu. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie a práce s odbornou literatúrou sme vytvorili nasledujúci prehľad zásad tvorby 

projektu pomocou metódy projektového vyučovania formou Best Practice. 

 

Best Practice 

Proces hľadania vhodného podnikateľského nápadu môže prebiehať pomocou mnohých algoritmov. 

Mnoho dobrých podnikateľských nápadov vzniklo náhodou alebo sa postupne vykryštalizovalo z 

menej dobrých alebo nenápadných nápadov.  

Využitie internetu – fáza motivácie, poskytovanie rôznych zdrojov: 

• www.epodnikanie.sk/podnikanie/v-com-podnikat-podnikatelsky-napad/ 

• www.epodnikanie.sk/podnikanie/zaujimave-podnikatelske-napady/ 

• www.entrepreneur.com/businessideas 

• www.podnikavec.sk/ 

 

Výber z návrhov - materiály pre rozvoj predmetnej kompetencie na vyučovaní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka pre tvorbu podnikateľského zámeru: 

 

Pokračovali sme v diskusii, v ktorej sme zdieľali skúseností z uvedenej oblasti. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Kekelyová 
15. Dátum 11.12.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr., Ing. Ondrej Holienčík 
18. Dátum  
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  



 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  SOŠ st rojn ícka,  u l .  Športová 1326,  Kysucké Nové Mesto  

Názov projektu:  Zvyšovanie kompetenc i í  ž iakov v  Strednej  odbornej  škole 

st rojn íckej  

Kód ITMS projektu :  312011ACC2  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  „podn ikavý č lovek“ –  akt ívny občan,  

pr ierezové témy  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Dielne – Technická kancelária 

Dátum konania stretnutia: 09.12.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod. do 18:30 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Kekelyová  SOŠs KNM 

2. Ing. Alena Cinková  SOŠs KNM 

3. Mgr. Tatiana Buková  SOŠs KNM 

4. Mgr. Marta Mušková  SOŠs KNM 

5. Mgr. Marek Žifčák  SOŠs KNM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


