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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a tvorba didaktického nápadníka z oblasti 

problémových úloh na rozvoj podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Spoločne sme 

na predmetnú tému diskutovali a tvorili príklady OPS. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: problémové úlohy, podnikateľské vedomosti, didaktický nápadník. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba nápadníka. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

Témy: rozvoj podnikateľských vedomostí, prepojenie teoretického poznania s praxou. 

Program stretnutia: 



 

1. Práca s odbornou literatúrou – čítanie s otázkami. 

2. Diskusia – zdieľanie návrhov – buzzgroups. 

3. Tvorba nápadníka – tvorivé písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber zo stretnutia- návrhy a materiály pre rozvoj predmetných kompetencií: 

 

V rámci diskusie sme sa zhodli, že podnikateľské vzdelávanie by sa malo zameriavať na rozvoj tzv. 

„mäkkých zručností“, ako je tímová práca, vytrvalosť, iniciatíva, zodpovednosť, vynaliezavosť, kto- 

ré žiakom pomôžu napredovať a uspieť, ale aj na rozvoj tzv. „tvrdých zručností“, ku ktorým patrí 

napríklad finančná gramotnosť, základné vedomosti z oblasti ekonomiky, plánovania, financií, 

manažmentu, marketingu, reklamy a schopnosť uplatňovať teóriu v praxi. Tieto schopnosti sú cenné 

ako pre jednotlivcov, tak aj pre spoločnosť. Očakávaným výsledkom vzdelávania je aktívny a 

spoločensky zodpovedný prístup žiakov k životu, aktívny postoj k problémovým úlohám, 

komunikatívnosť a schopnosť spolupracovať, inovatívne a kritické myslenie, ekonomické znalosti, 

poznatky o malom a strednom podnikaní, vedomosti v oblasti etiky podnikania, schopnosti meniť 

myšlienky na realitu, osobná zodpovednosť za prácu, ale aj sebaregulácia a smerovanie k cieľu.  

 

Príklady OPS 

Aktivita - Ako sa stať úspešným  

Zaujímavá osobnosť (príklad aktivity) 

Žiaci sa zoznámia so životným príbehom známej osobnosti (individuálne alebo v skupinách, v 

rámci domácej prípravy alebo priamo na hodine). Je vhodné, ak je osobností niekoľko (napr. dve – 

tri) a viac žiakov pracuje s príbehom jednej osobnosti. Pri výbere je účelné, ak ide o osobnosti z 

rôzneho obdobia alebo napríklad výrazne odlišného veku, osobnosti z rôznych krajín alebo 

odlišných odvetví a pod. 

Pred prečítaním príbehu dostanú žiaci konkrétne zadanie. Ich úlohou môže byť na základe 

prečítaného textu zaznamenať určité postrehy o osobnosti. Príklad uvádzame nižšie. 

Následne žiaci spoločne spracujú svoje postrehy o osobnosti a prezentujú, čím je osobnosť 

zaujímavá a s čím súvisí jej úspech.  

 

 

 



 

 

Odporúčame sa uvedenou témou ďalej zaoberať a vymieňať si dobrú prax. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Dielne odborného výcviku – kancelária TEČ 

Dátum konania stretnutia: 14.10.2021 

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 

    

 


