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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a analýza prehľadu kritérií k zameraniu 

podnikateľského projektu. S účastníkmi sme diskutovali o týchto kritériách a tvorili sme ich prehľad. 

Na záver sme tvorili výstupy so zameraním na tvorbu podnikateľského projektu. 

Kľúčové slová: Best Practice, podnikateľský projekt, projektový deň. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS 

4. Tvorba Best Practice. 

Témy: Tvorba podnikateľského projektu, projektový deň, Best Practice, rozvoj podnikateľských 

vedomostí. 

Program stretnutia: 

1. Analýza odbornej literatúry metódou kľúčových slov. 

2. Riadená diskusia. 

3. Zdieľanie skúseností s tvorbou Best Practice v predmetnej oblasti. 



4. Záver a pedagogické odporúčanie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivít v rámci pedagogického klubu sme vytvorili nasledujúci prehľad Best Practice 

v oblasti tvorby zamerania podnikateľského projektu. V prvej časti stretnutia sme diskutovali o tvorbe 

zamerania podnikateľského plánu. Inovovaný podnikateľský zámer by mal obsahovať minimálne 

tieto časti:  

1. Zhrnutie projektu  

Zhrnutie projektu je najdôležitejšou časťou plánu, lebo po jeho prečítaní musí byť jasné o aké 

výrobky, služby a trhy pôjde, aké kompetencie majú kľúčové osobnosti v podniku, koľko projekt 

bude stáť a čo z neho možno získať. V zhrnutí projektu treba stručne a jasne predstaviť celý 

podnikateľský plán. Tu treba zosumarizovať hlavné body plánu, kľúčové predpoklady úspešnosti 

projektu, jeho ciele, hlavnú produkciu, hlavných odberateľov, zákazníkov, požadovanú sumu 

finančných prostriedkov. Túto časť je najlepšie písať ako poslednú a mala by byť v rozsahu 

minimálne jednej strany. Zámerom zhrnutia musí byť presvedčivý obraz o podnikových cieľoch a 

stratégii ich dosiahnutia. Je posledným pracovným krokom pri spracovávaní podnikateľského plánu.  

2. Opis firmy  

V kontexte žiackeho projektu stačí opísať:  

- účel projektu a jeho formu. 

- prečo bola firma/projekt založený 

3. Opis výrobku alebo služieb  

Pri tvorbe zamerania je dobré v tejto časti plánu používať techniku Brainstorming a  evokačné 

metódy.  

Zámer by mal tiež zahŕňať nasledujúce informácie:  

- stručný popis výrobku alebo myšlienky, jeho funkciu, prípadne jeho využitie  

 - Tvorba stručného popisu výrobku ponúka veľmi dobrú možnosť na využitie niektorých techník na 

rozvoj kreativity, napríklad - Myšlienková mapa. 

- inovatívnosť, jedinečnosť produktu, služby  

- terajšiu/plánovanú produktovú štruktúru, kapacitné pokrytie výroby  

- prednosti oproti konkurencii  

- akékoľvek nezávislé ocenenia  

- popis fázy rozvoja, v ktorom sa daný projekt, technológia, resp. riešenie nachádza a aké ďalšie etapy 

a harmonogram sú potrebné. 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k ďalšej implementácii v pedagogickom procese. 

V rámci zdieľania Best Practice sa ďalej členky klubu venovali obsahu učiva podnikateľskej zložky 

odborného výcviku v III. ročníku v študijnom odbore TITT, ktorý predstavila majsterka odbornej 

výchovy. Uvedená zložka priamo rozvíja kreativitu, kritické myslenie žiakov a podnikavosť. Žiaci sa 



v úvode oboznamujú s právnym rámcom podnikania, zdrojmi financovania, základmi manažmentu 

a marketingu firmy. Následne pracujú na tvorbe žiackeho projektu - podnikateľského plánu pre 

zvolenú oblasť činnosti a svoj zámer v závere prezentujú pred publikom. V súčasnej situácii dostali 

žiaci písomné pokyny a šablóny k tvorbe podnikateľského plánu, po návrate do školy si naživo spolu 

preopakujú výpočty k zakladateľskému rozpočtu. 

Vedúca pedagogického klubu odporučila a poskytla členkám link na publikáciu MPC BA „Úvod 
do podnikateľského vzdelávania“, ktorá sa venuje rozvoju podnikateľskej gramotnosti a obsahuje aj 

príklady aktivít na rozvoj podnikateľských kompetencií. 

Členky klubu sa v závere stretnutia venovali finalizácii príprav na prezentáciu odborov školy v rámci 

nasledujúcich troch online Dní otvorených dverí, tvorbe sprievodných textov a prezentačného 

priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


