
 

Písomný výstup pedagogického klubu 

  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a 

prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ SOŠ techniky a sluţieb, Pod amfiteátrom 7, 

Levice 

4. Názov projektu Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACP8 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub „podnikavý človek“ – aktívny 

občan, prierezové témy. 

7. Meno koordinátora pedagogického 
klubu 

Ing. Alena Krtíková 

8. Školský polrok  01.09.2021-31.01.2022 

9. Odkaz na webové sídlo zverejnenia 

písomného výstupu 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-

praxou/ 
 

10. 

Úvod 

 

Pedagogický klub „podnikavý človek“ - aktívny občan, prierezové témy, bude vytvorený učiteľmi a 

majstrami OV. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov 

a jeho udrţateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské 

rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺţka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Variant klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

Zameranie pedagogického klubu:  

Výchova k podnikavosti zahŕňa všetky výučbové nástroje a metódy smerujúce k posilneniu 

kompetencie podnikateľských zručností a ekonomického myslenia. 

Podnikavý človek aktívne hľadá príleţitosti a vie ich vyuţiť (nie zneuţiť). Uplatní sa v pozícii 

podnikateľa, ale aj kvalitného zamestnanca, či aktívneho občana. 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu: 

September 2021 – 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Október 2021– 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

November 2021- 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

December 2021-2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 



Január 2022 -2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

 

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia 

a rozvoja kľúčových kompetencií pre 21st. v súlade s poţiadavkami súčasného trhu práce, ako 

prierezovej témy.  

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia 

a projektových kompetencií ţiakov naprieč vzdelávaním. Potreba rozšíreného kompetenčného profilu 

učiteľa vyplýva zo súčasných nárokov na trvalo udrţateľný rozvoj kvality vzdelávania. V prípade, ţe 

učiteľ nemá kompetencie potrebné na zavedenie inovácií a trendov do vzdelávania, nemôţe k týmto 

schopnostiam viesť (sprevádzať) ţiakov. 

 

Podnikateľské vedomostí, ekonomické myslenie a schopnosť riešiť problémové  úlohy z tejto oblasti,  

sú dôleţitými (kľúčovými) schopnosťami ţiaka a  predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný 

a profesijný rast ţiaka, z týchto dôvodov je potrebné, aby sa pedagogickí zamestnanci pravidelne 

stretávali a vytvárali spoločne sieť vhodných aktivít k zvýšeniu vlastného kompetenčného profilu. 

Táto poţiadavka je súčasťou  modernej SOŠ, ktorá je súčasťou Systému duálneho vzdelávania. 

 

Činnosti a výstupy v rámci predmetného pedagogického klubu budú  následne implementované do 

edukácie s cieľom rozvíjať u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, ekonomicky myslieť, tvoriť 

správne rozhodnutia, vytvárať podnikateľské zámery, stanovovať ukazovatele úspechu. 

Ďalšími aktivitami členov pedagogického klubu, tvorbou výstupov a ich implementáciou do praxe, 

chceme dosiahnuť, aby ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili  riadiť seba, tím 

(firmu), vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, 

vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju 

a pod. 

Vytvoríme didaktické materiály, ktoré budú následne efektívnym nástrojom učenia  sa ţiakov - 

prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a komunikačných technológii 

a ďalšie spôsobilosti, napríklad: 

 vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt so 

zákazníkom, 

 zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia 

ju aplikovať, 

 vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 



 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

 navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 

 získať rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich, 

 na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 

 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich pouţiť na obhájenie vlastného postoja, 

 vyuţívať rôzne typy prezentácií, 

 aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 

 proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie 

a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 

 chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca    

       k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

Identifikovanie problémov v rozvoji podnikateľských vedomosti, ekonomického myslenia 

a schopnosti tvoriť projekt a navrhnúť moţné riešenia. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub „podnikavý človek“ – aktívny občan, prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi 

aktivitami: 

 - práca s odbornou literatúrou,  

- didaktického nápadník obsahujúceho problémové úlohy z oblasti podnikateľských vedomostí 

a ekonomického myslenia, 

- diskusia k problémovým úlohám a k problémovému vyučovaniu. Problémové úlohy sú spôsobom 

ako môţe učiteľ identifikovať ţiacke porozumenie učivu a vnímať jeho predstavy o učive. 

Problémové úlohy priamo vyzývajú ţiaka k vyjadreniu názoru, postupu, vysvetleniu, a tak poskytujú 

pre učiteľa bohatý diagnostický materiál, aj z týchto dôvodov sme sa podrobne zaoberali uvedenou 

témou. 

- Metódy a formy rozvoja podnikateľských vedomostí, 



- podnikavosť a kreativita  jedna z najvýznamnejších spôsobilostí pre mladého človeka, ktorý hľadá 

uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti- analýza úloh, 

- podnikateľský projekt. 

Kľúčové slová 

Podnikateľské vedomostí, kľúčové zručnosti pre 21 st., zvyšovanie úrovne kľúčovej kompetencie, 

inovatívne metódy, organizačné formy, zdieľanie skúseností. 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu. 

 

Priblíţenie témy:  

Rozvoj podnikateľského myslenia je základnou zloţkou endogénneho rastu a nevyhnutnosťou pre 

trvalo udrţateľný rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni a pre sociálnu súdrţnosť. Úloha vzdelávania 

pri podpore podnikateľských postojov a správania je v súčasnosti všeobecne uznávaná. Prierezové 

kompetencie ako kreatívnosť, iniciatívnosť a podnikateľské myslenie pomáhajú mladým ľuďom 

rozvíjať ich schopnosť tvorivo myslieť a inovovať, posilňujú ich aktívnosť, pruţnosť, samostatnosť, 

schopnosť riadiť projekty a dosahovať výsledky. Pozitívny vplyv podnikateľského vzdelávania 

potvrdzuje stále viac dôkazov. Mladí ľudia, ktorí absolvujú aktivity k rozvoju týchto spôsobilostí, si 

vo väčšej miere osvoja podnikateľské postoje, získajú zamestnanie skôr po ukončení štúdia. 

Podnikateľské  vzdelávanie poskytujú vynikajúcu príleţitosť na prepojenie vzdelávacích systémov s 

miestnou ekonomikou, keďţe sú zaloţené na projektovej práci. V prípade študentov, ktorí rozvíjajú 

kontakty s miestnou podnikateľskou komunitou, je väčšia pravdepodobnosť, ţe po ukončení štúdia 

zostanú vo svojom regióne alebo svojej krajine buď ako zamestnanci v miestnom podniku, alebo si 

zaloţia svoje vlastné podnikanie.  

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Problém: 

Cieľom podnikateľského vzdelávania v jeho súčasnej podobe je rozvíjať „podnikateľské“ schopnosti 

v rámci celej populácie ţiakov a študentov vrátane dospelých. Z takejto rozsiahlejšej skupiny osôb, 

ktoré sú vo väčšej miere zamerané na podnikanie, si časť moţno zaloţí vlastné podniky, všetci však 

budú lepšie pripravení, aby dokázali reagovať na rastúcu potrebu adaptability na trhu práce. 

Podnikateľské vzdelávanie prispeje tieţ k všeobecnému rozvoju lepšieho porozumenia, pokiaľ ide o 

podnikanie a podnikateľov, a pozitívnejších postojov medzi ľuďmi voči podnikaniu. 

 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Zhrnutie v oblasti práce s odbornými zdrojmi: 

 Na základe práce s odbornými zdrojmi sme identifikovali kompetencie dôleţité pre podporu 

podnikateľských zručností: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia – počas hodín ţiaci majú priestor 

na to, aby vyjadrovali ale aj zdôvodňovali svoje názory , 

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje – pri riešení praktických úloh 

napr. v súvislosti s etikou, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti – uvedomiť si dôleţitosť zodpovednosti 

pri podnikaní, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych moţností – napr. pri výbere predmetu podnikateľskej 

činnosti, 

- vysvetliť svoje ţivotné plány, záujmy a predsavzatia – napr. pri tvorbe podnikateľského plánu, 

strategického plánu svojho podniku, 

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby – napr. v rámci 

práv a povinností podnikateľa, 

- definovať svoje ciele a prognózy – taktieţ pri tvorbe podnikateľského plánu, ale aj v ochote 

dodrţiavať zásady podnikateľskej etiky, 

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie – pri praktických 

činnostiach v rámci hodín. 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách – všetky tieto schopnosti si ţiak bude môcť vyskúšať 

hlavne pri skupinovej práci, diskusiách na danú tému: 

- 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 udrţateľnú spoluprácu, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych moţností, 



- analyzovať hranice problému, 

- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

- určovať najzávaţnejšie rysy problému, rôzne moţnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 

- určovať váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 

Best Practice 

Motivácia 

motívom podnikania, ktoré predurčujú budúci úspech alebo neúspech podnikania v miere, ktorá sa 

moţno podceňuje. Ak podnikať začne evidovanýuchádzač o zamestnanie, ktorý vie, ţe musí podnikať  

dva roky, moţno dlhodobejšie ciele si ani nekladie.  

Ideálne sa mi javí, ak človek začína podnikať pre pocit sebarealizácie. Odporúčam pre ţiakov 

predstavenie jednotlivých zásad, ktorých dodrţanie by mohlo priniesť úspešný podnikateľský nápad. 

Sú to podľa webu podnikajte.sk nasledujúce zásady: 

úcich zákazníkov, 

 

 predávať (reálnu 

veľkosť vybraného zákazníckeho segmentu), či trh sa v budúcnosti bude rozširovať alebo zuţovať, 

 

v blízkej budúcnosti), 

 

od kúpy odradiť (napr. cena, spôsob predaja, prípadné 

nedostatky produktu nezohľadnené v cene a pod.), 

– ich silné a slabé stránky, svoje silné a slabé stránky voči 

konkurencii, 

 

áţi, do akej miery môţu jeho podnikanie ovplyvniť vonkajšie makroekonomické a politické 

vplyvy, 

 predmete činnosti, 

reálne odhadne svoje moţnosti získania potrebných finančných zdrojov. 
 

Zhrnutie v oblasti  inovatívnych metód-problémové úlohy: 



Best Practice 

Analyzovali sme metódu „odloţenej pozornosti“, pri ktorej ţiaci okrem iného vyuţijú  značky 

INSERT, aby si podčiarkovali slová, ktorým nerozumejú.  

Prvé vysvetlenie neznámych pojmov hľadajú u spoluţiakov. Ak títo nevedia pojem vysvetliť alebo ho 

vysvetlia zle, vysvetľujeme prostredníctvom diskusie. Spolus pracovným listom dostanú ţiaci aj 

úlohu nájsť v danom texte základné predpoklady, ktoré podľa nich títo mladí a úspešní podnikatelia 

majú. Vyhľadané predpoklady aj zdôvodnia. Úloha môţe byť ohodnotená aj známkou – dostane ju 

ten, kto dokáţe čo najskôr vyhľadať a objasniť nájdené predpoklady, a to najmenej 3. 

Predpoklady z príbehu, napr.: 

- vytrvalosť, zapálenosť pre vec – ako jeden z mála dokázal napriek problémom  s dochádzaním a 

nutnosti pracovať, doštudovať strednú školu v zahraničí, obchodný duch – pustil sa do predmetu 

podnikania, ktorý sa na Slovensku iba rozbiehal.  

Ţiaci sa zhodli na potrebe disponovať schopnosťou viesť tím, zdravý optimizmus, zdravá sebadôveru  

- zodpovednosť – podľa toho, ţe v závere článku uvádza, ţe nemá rád čakanie na pečené holuby, 

uvedomuje si teda, ţe na dosiahnutie cieľa a pre splnenie úloh je potrebné čosi aj urobiť.  

– sama autorka povaţuje tvorivosť za: „...jeden z najúţasnejších darov, aké sme kedy 

dostali.“, čo sa u nej prejavilo tým, ţe zvládla nielen preloţiť, čo niekto iný napísal, ale článok o sebe 

si aj sama napísala, 

– pre jej ţivot je dôleţitý úsmev a radosť, ktoré cieľavedome 

vyhľadáva, 

– uţ od malička sa venovala rôznym oblastiam činnosti od športu aţ po spev, ku 

ktorému sa dostala aţ v dospelosti, 

,  vytrvalosť – nevyhýba sa ani plneniu nepríjemných úloh, dosahovaniu 

náročných cieľov. 
 

Napriek existencii rozličných teórií a rozvíjajúcich prístupov, najčastejším rámcom pre realizáciu  

kreatívneho vzdelávania ostáva stále ešte pôvodný model DOTS, ktorý publikovali  ill Law a 

Antony G. Watts. Na našom stretnutí sme sa zamerali práve na tento model a jeho implementáciu pri 

tvorbe kariérneho portfólia. 

 

Model DOTS je odvodený z dynamického vzťahu self  JA – príleţitosti – rozhodovanie sa – 

prechody, a pracuje s týmito štyrmi zloţkami, ktoré v tomto koncepte vytvárajú základ pre kariérové 

vzdelávanie:  

- Decision-making – rozhodovanie sa (schopnosť rozhodovať sa): schopnosť zvaţovať osobné 

faktory pri tvorbe spoľahlivých dobrých plánov   

- Opportunity awareness – uvedomovanie si moţností, príleţitostí (poznať aké zamestnania existujú a 

aké sú ich poţiadavky): vedomosti o moţnostiach a schopnosť ich (pre)skúmať  



- Transition learning – zvládanie tranzitných období (zahŕňa schopnosť hľadania práce  

a prezentovať seba): pochopiť ako hľadať a získať zamestnanie  

- Self awareness – uvedomovanie si seba (v termínoch záujmy, schopnosti, hodnoty, atď.):  

schopnosť identifikovať a popísať svoju motiváciu, schopnosti a svoju osobnosť z aspektu ich  

vplyvu na kariérové plány. 

 

Pôvodná DOTS analýza uvádza tento štvor-prvkový rámec pre usporiadanie cieľov:  

 ozhodnutie („D“) môţe byť urobené „bezpečne“, ak sú ľudia schopní spojiť príleţitosť („O“) so 

svojim self JA („S“), a keď dokáţu samých seba dobre prezentovať aj vo výslednom prechode („T“). 

To určuje rozsah vedomostí a znalostí, ktoré osoba potrebuje k riadeniu svojej kariéry.  

 

Predstavili sme si tieţ 4  základné otázky:  

- S (Self awareness): „Kto som?“ (poznanie seba) - cieľom je nadobudnúť schopnosť identifikovať a 

popísať svoje záujmy, schopnosti, hodnoty, atď., keďţe ovplyvňujú kariérové plány  - 

- O (Opportunity awareness): „Kde som?“ (poznanie sveta práce) – cieľom je poznať zamestnania, 

vedieť aké sú pracovné príleţitosti, byť schopný ich vyhľadávať a poznať aké sú poţiadavky 

(podmienky prijatia);  

- D (Decision learning): „Čo budem robiť?“ (prijímanie rozhodnutí) ) – cieľom je byť pripravený 

prerozhodnutie sa/stanoviť si ciele auskutočniť ich, resp. schopnosť robiť rozhodnutia a nadobudnutie 

schopnosti zvaţovať osobné faktory pri tvorbe spoľahlivých dobrých kariérnych plánov   

- T (Transition learning): „Ako to budem zvládať?“ – cieľom je byť pripravený na ďalší 

prechod nájsť si zamestnanie, resp. pochopiť ako hľadať a získať zamestnanie a získať 

(seba)prezentačné spôsobilosti.  

 

Ţiak potrebuje teda podľa  modelu vytvoriť vzťah - porozumenie sebe samému a dostupné 

príleţitosti, moţnosti zamestnať sa (alebo sa ďalej vzdelávať, začať podnikať, ap.) ešte pred 

dosiahnutím rozhodnutia o svojej kariére a jeho uskutočňovaním. Pritom za dobré rozhodnutie je 

povaţované zodpovedné, resp. spoľahlivé rozhodnutie – rozhodnutie vedúce k úspechu. Aby mohol 

byť tento prístup efektívny, musia byť tieto štyri zloţky formulované dynamicky, veď dnes uţ kaţdý 

človek prechádza počas svojho ţivota mnohými iteráciami tohto cyklického postupu, progresívne 

revidujúc tak svoje ţivotné plány.  
 

Ak sa tieto štyri kroky kariérového vzdelávania podľa modelu DOTS SODT realizovali efektívne, tak 

kariérové vzdelávanie vedie k nasledovným základným kariérovým kompetenciám učiaceho sa:  

S – pozná svoje silné aj slabé stránky a oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať  

O – pozná (a chápe) poţiadavky potenciálnych zamestnávateľov a hodnotu, ktorú pripisujú  

pracovným a iným mimoškolským skúsenostiam  



D – pozná kľúčové zloţky efektívneho kariérového rozhodovania  

T – vie určiť špecifické výzvy a prekáţky (potrebu svojho ďalšieho rozvoja), aby si zabezpečil  

úspech v rámci príleţitostí. 

Odporúčame model implementovať medzi  aplikované pedagogické prístupy. 

 

V súčasnosti vnímame významný posun od tradičných metód vyučovania smerom k novým 

spôsobom, ktoré sa vo väčšej miere zakladajú na prvku skúsenostného učenia sa zaloţenom na 

situáciách zo skutočného ţivota, v ktorých sa študenti aktívnejšie zapájajú do svojho vzdelávania. Na 

základe týchto metód študenti rozvíjajú schopnosť pracovať a učiť sa samostatne a autoregulovaným, 

heuristickým spôsobom, pričom nadobudnú pocit úspechu a posilňujú si sebadôveru. Tieto predstavy 

samozrejme nie sú nové a tento posun je skutočne v súlade so všeobecným trendom vo vzdelávaní. 

Avšak v spojení s podnikateľským vzdelávaním predstavujú príleţitosť na posilnenie rozvoja 

všeobecných kompetencií, ako napr. iniciatívnosť, inovatívnosť, prijímanie rizika a kreatívnosť. Pre 

nás, učiteľov to znamená novú úlohu: v menšej miere vystupovať ako prednášateľ a vo väčšej ako 

kouč alebo mentor.   

 

Na základe výsledkov práce nášho klubu sme realizovali: 

- kampane na zvýšenie informovanosti, ktoré zabezpečia, aby sa podnikanie chápalo v širšom zmysle 

(nielen ako vedenie podniku), sú to napríklad: dni podnikania alebo Európsky rok podnikania.  

- udeľovanie cien a organizáciou  súťaţí, ktorými sme  ocenili aktivity a programy podnikateľského 

vzdelávania, ktoré dobre fungujú.  

- poskytli sme   mladým ľuďom príleţitosť rozvíjať si svoje podnikateľské zručnosti prostredníctvom 

návrhu – podnikateľského plánu vlastnej „letnej brigády“ s vyuţívaním vlastných myšlienok a 

iniciatív. Tieto aktivity moţno ďalej podporovať prostredníctvom spolupráce medzi školami, 

neziskovými organizáciami, podnikmi a miestnymi orgánmi. 

Odporúčame pokračovať v aktivitách uvedených v pláne činností nášho PK. 

 

 


