
Správa 
PK odborných ekonomických predmetov   za šk. rok 2017/2018 

 
 
Vedúci PK: Ing. Kveta Demčáková 
Stáli členovia: Mgr. Beáta Baranová, Mgr. Anna Katinová, Mgr. Mária Tkáčová 
Ďalší členovia, ktorí vyučujú ekonomické odborné predmety: Mgr. Blažena Litvínová,      Mgr. Martina 
Micíková, Ing. Jana Novická a Ing. Jarmila Dučaiová, Ing. Ján Hrešan 
 

Činnosť PK odborných ekonomických predmetov sa v školskom roku odvíjala od plánu práce strednej 
odbornej školy, ktorému sme prispôsobili plán práce PK, ako aj činnosť všetkých jeho členov. Stáli členovia PK 
sa stretávali na pravidelných plánovaných zasadnutiach a taktiež neformálne stretnutia počas prestávok 
prispievali k realizácii úloh a riešeniu aktuálnych problémov. 
 
1. Vyučovanie  

Na začiatku školského roka sme zrevidovali  a doplnili ŠkVP v rámci jednotlivých študijných 
a učebných odborov. Do ŠkVP pre odbory štúdia sme doplnili aktuálne tematické plány odborných predmetov 
a odborného výcviku a do tém sme zakomponovali aj učivo a úlohy týkajúce sa zvyšovania finančnej 
gramotnosti. Pre prvý ročník študijného odboru obchodný pracovník sme vypracovali nový ŠkVP pre duálne 
vzdelávanie, ktoré sme začali realizovať v spolupráci s obchodnou firmou Billa, s.r.o. Bratislava. S obchodnou 
prevádzkou vo Vranove nad Topľou podpísali zmluvy o duálnou vzdelávaní 3 žiaci z 1. B triedy. 

V oblasti vzdelávania ekonomických odborných predmetov sa nevyskytli vážne nedostatky. Jednotlivé 
odborné predmety a odborný výcvik sa vyučovali v súlade so školskými vzdelávacími programami. Obsah učiva 
jednotliví vyučujúci dodržali. Vyučujúci sa aj pomocou Internetu a odbornej literatúry snažia získavať  nové 
a aktuálne informácie, čo prispieva k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiakom bola venovaná 
dostatočná odborná pozornosť, učivo bolo preberané rôznymi vyučovacím metódami a technikami. 
 Napriek snahe vyučujúcich a majsteriek odborného výcviku, žiaci z týchto predmetov získavajú skôr 
priemerné výsledky. Odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch v rôznych elektronických súťažiach s ekonomickou 
problematikou, ktoré sme absolvovali v tomto školskom roku. Žiaci v týchto súťažiach dosahovali len priemerné 
výsledky, čo malo vplyv aj na to, že do vyššieho, regionálneho kola postúpila iba jedna žiačka (M. Kuncová z 2. 
D).  Nedostatky vidíme v nezáujme žiakov o ekonomické vzdelávanie, dôvodom sú aj  časté absencie na 
vyučovacích hodinách. Žiaci si učivo nedoštudujú, chýba im nadväznosť, kontinuita, čo v konečnom dôsledku 
znižuje aj ich finančnú gramotnosť na priemernú až slabšiu úroveň.  
 
 
2. Výsledky v súťažiach 

Počas školského roka sme sa zúčastnili a zorganizovali tieto súťaže: 
 
a) Regionálne súťaže:  
 
- 15. 12. 2017 Vianočný veľtrh CF na OA Vranov nad Topľou, zúčastnila sa jedna aktívna CF našej školy:  
RUBY – cosmetic & caffee, žiakov 4. B triedy v študijných odboroch obchodný pracovník, čašník a kozmetik  
pod vedením Mgr. Baranovej. Z hosťujúcich CF získala naša cvičná firma CENU POROTY za aktívnu 
účasť. 
 
b) Celoslovenské súťaže stredných škôl: 

 
- Počas školského roka  sme sa zapojili aj do elektronických súťaží s ekonomickou problematikou, a to: 

- 18. októbra prebehlo 1. kolo Olympiády o EUROPSKEJ ÚNII, ktorú organizovala Univerzita 
sv. Cyrila a Metóda v Trnave, do súťaže sa zapojili 2 tímy študentov, a to z nadstavbového štúdia 2. 
D  a študenti 4. B triedy. Do druhého kola nepostúpili. 



- V týždni od 15. 1. do 19. 1. sme sa zapojili do EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY, organizovanej 
spoločnosťou INESS - Institute of Economic and Social Studies v Bratislave, do súťaže sme opäť 
zapojili študentov nadstavbového štúdia 2. D triedy a študentov 4.B triedy. Predbežné výsledky 
našich študentov sú s 50 % priemernou úspešnosťou.  
Do Regionálneho kola postúpila žiačka z 2. D triedy Michaela Kuncová, ktorá sa 20. februára 
2018 zúčastnila Ekonomickej olympiády na Prešovskej univerzite. Do vyššieho kola nepostúpila.  

- Od 20. Novembra 2017 do 15. februára 2018 sa priebežne zapájame so žiakmi z jednotlivých 
tried do elektronickej súťaže FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ na www.dfg.sk , žiaľ ani tu sa nám 
nepodarilo postúpiť s niektorým študentom do 2. kola.   

 
- 25.-27. 4. 2018 sa konala prehliadka stredných škôl Mladý tvorca Nitra, kde MOV Mgr. Katinová a Mgr. 
Tkáčová pripravovali darčekové balenie a prezentáciu stánku našej školy.  
 
c) Školské súťaže:  
- Olympiáda v účtovníctve – Žiaci 4. B a 2. D triedy:   1. miesto: Bartková Roman, 4.B 
            2. miesto: Hrešková Dominika,  2.D 
                       3. miesto: Le hu Adruán, 4. B 
                        
- Najlepší podnikateľský plán – žiaci 2. D a 4. B triedy: 1. miesto: Michaela Gidušková, 4.B 
                         2. miesto: Martina Bačinská, 4.B 
                               3. miesto:  Dominika Hrešková, 2.D 
- Najlepší katalóg a prezentácia tovarových skupín – žiaci 2. A triedy 
 1. miesto: Turtáková Kristína, 2.A 
 2. miesto:  Kotľár Milan, 2.A 
3. Exkurzie  

 V mesiaci september žiaci 1.B , 2.A a 3.B z odboru obchodný pracovník vykonali exkurziu pod 
vedením majsteriek OV (Katinová A., Tkáčová M.) do supermarketov v rámci mesta, spojené aj 
s úvodným školením BOZP v TESCU a BILLA. 

 V mesiaci október exkurzia žiakov 1.B a 2.A  počas odborného výcviku pod vedením majsteriek OV 
vo veľkoobchodnom sklade DMJ Market. 

 Dňa 15.12.2017 exkurzia na Vianočnom veľtrhu cvičných firiem na OA vo Vranov nad Topľou - 
zúčastnili sa žiaci 1.B, 2.A, 3.B, 3.A a 4.B triedy. 

 V decembri dňa 21.12.2017 sme vykonali exkurziu do Košíc – obchodné centrum OPTIMA 
a veľkosklad aranžérskeho a baliaceho tovaru GINKA, zúčastnili sa žiaci odboru obchodný 
pracovník z tried 1.B, 2.A, 3.B a 4.B. 

 Dňa 9. Mája 2018 sme zorganizovali exkurziu do veľkoobchodného skladu ZVOS Trebišov, ktorý 
zásobuje maloobchodné predajne COOP Jednota v regióne.  

 Dňa 30. mája 2018 sa žiaci z 1.B-obchodný pracovník, 2.A a 3.B zúčastnili exkurzie do VOS DMJ 
Market pri príležitosti Dňa otvorených dverí organizovaným veľkoobchodným skladom, žiaci si mali 
možnosť pozrieť ponuky tovarov, ktoré prezentovali jednotlivé firmy, dodávatelia skladu.  

 Ostatné exkurzie (Burza práce a Veľtrh CER) sme neorganizovali,  pretože sa v našom regióne 
nekonali. Veľtrh CER sa organizoval iba v Bratislave a vzhľadom na vyššie náklady spojené 
s cestovaním žiaci neprejavili záujem. 

 
4. Ďalšie aktivity  

– Mgr. Baranová sa venovala aj práci s integrovanými žiakmi, organizovanie stužkovej slávnosti pre 4. B 
triedu, 

– Mgr. Baranová zorganizovala výstavku a prezentáciu cvičnej firmy RUBY  na  Deň otvorených dverí, 
ktorý sa konal na našej škole dňa 4.10.2017, 

– Mgr. Katinová a Mgr. Tkáčová pripravovali a prezentovali výstavky balenia a ponuky tovarov na tému 
FOLKLÓR  V OBCHODE počas DOD 4.10.2017, 



– majsterky OV (Mgr.Tkáčová a Mgr. Katinová) pripravovali priebežne podľa potrieb a požiadaviek 
školy balenie balíčkov na rôzne príležitosti (DOD na našej škole, DOD na SOŠ Humenné, na DOD na 
VÚC Prešov, Mladý tvorca Nitra a na ďalšie príležitosti), 

– Mgr. Tkáčová – mala na starosti organizovanie stretnutí, koordináciu a prípravu duálneho vzdelávania 
pre študentov odboru obchodný pracovník v BILLA Vranov nad Topľou v spolupráci s p. Zemčákovou 
(za Billa Vranov n.T), ako aj príprava spolupráce v duálnou vzdelávaní so spoločnosťou DM drogéria 
a s KAUFLANDOM,  

– Mgr. Katinová mala na zodpovednosti vedenie školského bufetu v budove č. 2, 
– Mgr. Tkáčová mala na zodpovednosti vedenie 2 bufetov, na hlavnej budove a v budove č. 3., majsterky 

OV vykonávali priebežne zásobovanie školských bufetov tovarmi podľa aktuálneho dopytu, po 
ukončení práce žiakov v školských bufetoch  vykonanie inventarizácie tovarov a evidenciu tržieb, 

– majsterky OV vykonávali dennodenne kontrolu žiakov počas odborného výcviku na zmluvne 
dohodnutých pracoviskách (Tesco, Billa),  

– MOV mesačne vykonávali fakturáciu za produktívnu prácu žiakov na OV na jednotlivých pracoviskách 
podľa dohôd s firmami, kde žiaci tento odborný výcvik vykonávajú,  

– členovia PKsa venovali aj vedeniu a práci v krúžkoch: 
Ing. Demčáková K. – krúžok PODNIKANIE,  kde pracovalo 13 žiakov z rôznych tried a odborov 
štúdia, žiaci končiacich ročníkov si na krúžku mohli vypracovať vlastný podnikateľský plán a naučili sa 
ako sa prihlasuje a zriaďuje živnosť, ostatní žiaci si robili podklady pre vypracovanie PP v prípade 
budúcej potreby. Žiaci si mohli zistiť, kde si na internete môžu vyhľadávať relevantné informácie 
súvisiace s podnikaním, s nákupom v internetových obchodoch.  
Mgr. Baranová B - Krúžok tvorivo-odbornej činnosti 
V krúžku pracovalo 10 žiakov z rôznych tried a odborov štúdia. Predmetom činnosti krúžku bolo 
prepojenie tvorivého s odborným. Práca v krúžku bola zameraná na získanie poznatkov v teoretickej 
rovine, ako si založiť vlastnú firmu, nájdenie vhodného premetu podnikania, zvolenie právnej formy, 
rozdelenie kompetencií  a mnoho ďalších skutočností. Pri tvorbe rôznych propagačných predmetov, či 
prezentov mohli žiaci využiť tvorivosť a fantáziu.  
Mgr. Katinová A. – krúžok KRÔČIKY K ZRUČNOSTIAM, kde pracovalo 16 žiakov z  odboru 
obchodný pracovník z 1.B a 3.B triedy. Na  krúžku sa žiaci naučili pracovať s aranžérskym materiálom, 
zhotovovali darčekové balenia a rôzne aranžérske a propagačné materiály pre obchodné prevádzky. 
Mgr. Tkáčová M. – krúžok TVORIVOSŤ, kde pracovalo 11 žiakov z rôznych tried z odboru obchodný 
pracovník. Žiaci boli počas činnosti na krúžku vedení k správnym technologickým postupom pri balení 
a aranžovaní. Priebežne zhotovovali darčekové koše, balíčky, škatule, balili fľaše a dezerty na rôzne 
príležitosti. Svojou prácou sa podieľali na rôznych aktivitách školy a tak reprezentovali školu. 

– Baranová a Demčáková – priebežne podľa potreby dopĺňali a aktualizovali nástenky s ekonomickou 
problematikou na hlavnej budove.  

 
 
Vo Vranove nad Topľou 15.6.2018 
Vypracovala: Ing. Kveta Demčáková 


