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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a spoločná analýza podnikateľského projektu. 

S účastníkmi sme si vymieňali OPS a spoločne sme tvorili prehľad cieľov, ktoré by mal projekt 

obsahovať. Uvedenú tému povaţujeme za dôleţitú hlavne z hľadiska modernizácie súčasného trhu 

práce, v rámci koncepcie 4.0 

Kľúčové slová: podnikateľský projekt, stanovenie cieľov, analýza, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Štúdium odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: tvorba podnikateľského projektu, stanovenie cieľov, kritické myslenie, kreativita, 

podnikavosť. 

Program stretnutia: 

1. Analýza zdrojov. 

2. Diskusia. 



3. Skupinová práca – zdieľanie OPS – Expertné skupiny. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

S účastníkmi sme na stretnutí analyzovali odborné zdroje v rámci EU, ktoré sa venujú danej 

problematike. Na základe týchto aktivít sme vytvorili prehľad cieľov, ktoré by mal podnikateľský 

projekt obsahovať.  

V plánoch by mali byť obsiahnuté kapitoly:  

1. Zhrnutie (Executive Summary);  

2. Charakteristika spoločnosti (manaţmentu);  

3. Opis produktu;  

4. Marketingový plán; 

 5. Výrobný proces (pri výrobných podnikoch);  

6. Finančné projekcie;  

7. Kapitálová potreba;  

8. Riziká;  

9. Prílohy.  

Navrhujeme základné kľúčové otázky na upresnenie cieľov projektu:  

Obsahuje myšlienka prvky tzv. USP (Unique Selling Points – unikátne predajné výhody)?  

Bola uţ myšlienka otestovaná trhom?  

Riešime skutočný problém?  

Ako dlho potrvá, kým dokáţete z prvotného nápadu vytvoriť finálny produkt a ponúknuť ho na trhu?  

Sú  predpovede reálne?  

Ďalej sme pokračovali v diskusii  o časti „Executive Summary“. Členky klubu zdieľali skúsenosti 

s tvorbou podnikateľských plánov  ţiakov 3. ročníkov technických aj ekonomických odborov 

a aktuálnom stave rozpracovania jednotlivých častí.  Ţiaci pristupujú k úlohám plánu s rozdielnym 

stupňom kreativity, podnikavosti, usilovnosti a zodpovednosti. Ďalej na stretnutí odzneli prvotné 

informácie k organizácii online medzinárodného stretnutia partnerov v rámci programu Erasmus+ 

(KA229) a zapojenia ţiakov aj pedagógov do prípravy projektových materiálov. 

Odporúčame vyššie uvedenú stratégiu implementovať do praxe. 

 


