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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS a diskusia na tému problémových úloh z oblasti 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Spoločne sme si prezentovali OPS 

v predmetnej oblasti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: problémové úlohy, podnikateľské vedomosti, prezentácia OPS. 

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

 

Hlavné body: 

1. Analýza zdrojov OPS. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

Témy: prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Analýza OPS pomocou INSERT značiek. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – posledné slovo patrí mne. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z diskusie a zdieľania OPS – tvorba podnikateľského plánu vo forme problémovej úlohy: 

V rámci aktivity tvorba podnikateľského plánu dáme žiakom možnosť tvoriť podnikateľský plán on-

line.  

Na portáli www.podnikajte.sk, sa dá podnikateľský plán pohodlne vytvoriť. Táto forma je prístupná 

iba registrovaným, ale registrácia na druhej strane je rýchla a bezplatná.  

Účel a význam podnikateľského plánu  

Pri vyučovaní tejto témy využívame video z podnikateľského vzdelávania portálu www.podnikajte.sk 

– http://www.youtube.com/watch?v=DWe2FPRzPBU. Žiakom ho púšťame dvakrát, pričom ich 

úlohou je urobiť si poznámky z toho, čo považujú za dôležité. Obsahuje komentovanú prezentáciu, 

ktorá veľmi dobre vysvetľuje samotný účel a význam podnikateľského plánu. Dôraz kladieme na to, 

že bez ohľadu na to, či od nich niekto podnikateľský plán vyžaduje alebo nie, je dobré si ho urobiť. 

Môžeme ho označiť ako „podnikanie na papieri“. 

Štruktúra podnikateľského plánu  

Štruktúru zadávame  napríklad podľa portálu www.podnikajte.sk. Na tomto portáli sú po prihlásení 

zverejnené aj vzorové podnikateľské plány, ktoré slúžia ako ukážka vzorovej štruktúry. Je z nich 

jasný obsah jednotlivých bodov, ale aj spôsob písania. Portál obsahuje aj odkaz na firmu, ktorá 

spracuje podnikateľský plán pre banku, ale aj zjednodušenú štruktúru podnikateľského plánu pre 

získanie dotácie na podnikanie z Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí.  

Tvorba podnikateľského plánu  

Pri tejto téme prísne rozlišujeme dôvod tvorby podnikateľského plánu. Je rozdiel, či si podnikateľský 

plán robí podnikateľ len tak, sám pre seba, alebo ho robí pre banku. V prvom prípade ho môže robiť 

podnikateľ celý sám, podľa svojich predstáv. Slúži mu na ujasnenie jeho predstáv o tom, ako si svoje 

podnikanie predstavuje. V tom druhom prípade je jeho význam obrovský, pretože od jeho kvality 

bude závisieť, či úver dostane alebo nie. Okrem toho odporúčame využiť pri jeho tvorbe služby 

odborníkov, ktorí s písaním podnikateľského plánu majú skúsenosti. Môžu využiť služby 

komerčných poradenských firiem, ale nezabudneme im pripomenúť aj možnosť navštíviť najbližšie 

regionálne informačné a poradenské centrum (RPIC). Jeho výhodou by mala byť nižšia cena za 

poskytnuté služby. Ak chcú ušetriť (ide o to, či na správnom mieste), prípadne si trúfajú 

podnikateľský plán napísať hneď na prvý raz sami, upozorníme žiakov na riziká spojené s týmto 

rozhodnutím, a aj tak im odporúčame využiť služby poradcov. Keďže pre banku je veľmi dôležitou 

časťou finančná analýza, jej dôkladné zhotovenie môže rozhodovať o tom, či banku podnikateľ 

presvedčí alebo nepresvedčí o možnosti návratnosti jej peňazí. Z tohto dôvodu by si minimálne pri 

písaní tejto časti mali nechať poradiť.  

Diskutovali sme aj aktivitách, ktoré je vhodné zaradiť ešte pred tvorbou samotného podnikateľského 

plánu. Zhodli sme sa, že cieľom týchto aktivít by mala byť podpora týchto procesov: 



- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

− vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

− motivovať pozitívne seba a druhých,  

− ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  

− stanoviť priority cieľov, 

 − predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 

tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 

 − prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 − diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých,  

− budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,  

− uzatvárať jasné dohody,  

− rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

− analyzovať hranice problému. 

Na stretnutí sme vytvorili veľké množstvo námetov, ktoré budeme postupne aplikovať v rámci 

vlastných predmetov. 

V ďalšej časti stretnutia sme sa venovali aktuálnym detailom tvorby propagačného materiálu pre 

žiakov ZŠ v rámci náborových aktivít školy. Vytvárali sme konkrétne námety pre tvorbu promo videa 

pre jednotlivé študijné odbory, cudzie jazyky a projekty školy – teda oblasti, ktoré členky nášho pg 

klubu zastrešujú.  V jednotlivých príspevkoch vo videu budú vystupovať prevažne žiaci, ktorí ukážu 

vtipným spôsobom život v našej škole. Komentár k videu nahovorí maskot školy Hugo. Obrazovú, 

obsahovú, zvukovú a technickú stránku tvorby promo videa zabezpečíme vo vlastnej réžii 

prostredníctvom tímovej spolupráce vybraných pedagógov a odborných zamestnancov školy. Aj 

takýmto spôsobom rozvíjame podnikavosť, tvorivosť, flexibilitu a digitálne kompetencie všetkých 

aktérov. 

 


