
Správa o činnosti PK odborných ekonomických predmetov 

za 1. polrok šk. roku 2019/2020 

 

1. Vyučovanie   

Na začiatku školského roka sme revidovali  a doplnili ŠkVP v rámci jednotlivých 

študijných a učebných odborov, kde sme doplnili tematické plány ekonomických odborných 

predmetov a odborného výcviku pre ďalšie roky štúdia do ŠkVP pre systém duálneho 

vzdelávania.  

Tretím školským rokom  prebieha duálne vzdelávanie v študijnom odbore obchodný 

pracovník. Zamestnávateľom pre duálne vzdelávanie obchodných pracovníkov sú firmy 

BILLA, ktorá pokračuje v SDV už tretí školský rok, Firma DM-drogerie market v 2. ročníku 

pokračuje so žiačkou Petríkovou Kristínou z 2.B triedy. Od 2. polroka pribudla firma DMJ 

Market, Vranov nad Top2ou, ktorá uzatvorila Učebné zmluvy s 2 študentmi 1. ročníka.  

V tomto školskom roku v duálnom systéme vzdelávania máme zaradených týchto 

žiakov:  

1. ročník:  

 2 žiaci v  BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, maloobchodná 

   prevádzka so sídlom vo Vranove nad Topľou, Hronského 2497/98, PSČ 093   

 od 2. polroka 2 žiaci v DMJ Market, Budovateľska ulica 1288, Vranov nad Topľou, na 

ul. Duklianckych hrdinov a na Námestí slobody  vos vojích  maloobchodných 

prevádzkach. 

2. ročník: 

 2 žiaci v BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, maloobchodná 

prevádzka so sídlom vo Vranove nad Topľou, Hronského 2497/98, PSČ 093 01.  

 1 žiačka v DM-drogerie markt, s.r.o., Na pánech 18, 831 06 Bratislava, maloobchodná 

prevádzka so sídlom vo Vranove nad Topľou, Duklianskych hrdinov 26706/31A, PSČ 

09301. 

 

 

3. ročník: 

 2 žiaci v BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, maloobchodná prevádzka so 

sídlom vo Vranove nad Topľou, Hronského 2497/98, PSČ 093 01. (1 žiačka požiadala 

o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov, preto je v tomto školskom roku o 1 menej) 



Duálny systém vzdelávania hodnotíme kladne. Spolupráca s firmami je na dobrej 

úrovni. Koordinátorkou je MOV Mgr. Tkáčová, ktorá zhodnotila, že firmy, ako aj žiaci sú 

spokojní.  

Počas školského roka vyučovanie prebieha podľa tematických plánov a v súlade so 

školskými vzdelávacími programami pre jednotlivé odbory bez väčších problémov. Menšie 

nedostatky – meškanie s učivom máme v 4.A triede na hodinách Ekonomiky, čo bolo 

spôsobené väčším počtom odpadnutých hodín z dôvodu organizovania stužkovej, skrátením 

vyučovania a pod. Učivo sa do MS stihne dobrať.  

 

2. Výsledky v súťažiach   

  

Dňa 13. decembra 2019 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou konal XIII. 

ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorého sa zúčastnila aj naša cvičná firma: 

RUBY, f.o. pod vedením majsterky odborného výcviku Mgr. Katinovej A. so žiakmi z 3.B 

triedy. Cvičná firma v školského roku pracuje formou krúžkovej činnosti, no aj tak sa jej 

podarilo pripraviť sa a prezentovať našu školu na tejto súťaži. Prezentovalo sa 10 cvičných 

firiem, z toho 6 domácich a 4 hosťujúce cvičné firmy. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: 

najkrajší stánok, najkrajší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia, najkrajšie logo, najlepší 

reprezentant a celkové hodnotenie najlepšia cvičná firma. Za jednotlivé kategórie porota CF 

prideľovala body.  Na základe celkového hodnotenia naša CF RUBY získala CENU 

SYMPATIE. 

Počas 1. polroka v mesiaci november 2019 sme sa zapojili do elektronickej súťaže 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ so žiakmi zo 4.A triedy zo študijných odborov obchodný 

pracovník a kozmetik. Do 2. kola súťaže sa nepodarilo nikomu postúpiť.  

Ostatných elektronických súťaží s ekonomickou problematikou sme sa v tomto 

školskom roku nezúčastnili. Pre zaradenie do súťaží je potrebné doštudovať si niektoré 

ekonomické témy, no žiaci nie sú ochotní nad rámec školských úloh sa týmto témam venovať 

a tak si rozširovať svoje vedomosti.  

   

3. Exkurzie   

 

V mesiaci september a október 2019 žiaci z odboru obchodný pracovník z tried 1.B 

a 2.B vykonali exkurzie počas odborného výcviku  pod vedením majsteriek OV ( Mgr. Katinová 

A., Mgr. Tkáčová M.) do supermarketov v rámci mesta a do veľkoobchodných skladov 



DMJ Market a GVP vo Vranove nad Topľou.  V obchodných centrách v TESCu a BILLA 

boli tieto exkurzie spojené aj s úvodným školením BOZP. 

Dňa 20.11.2019 sme zorganizovali exkurziu pre žiakov 1. až 4. ročníka zo študijného 

odboru obchodný pracovník do Veľkoobchodného skladu GINKA  a do obchodného centra 

AUPARK v Košiciach. Exkurziu hodnotíme pozitívne, pretože veľkoobchodný sklad sa 

nachádza v nových priestoroch a žiaci mali možnosť spoznať formu diskontného predaja, čo je 

veľkoobchod so samoobslužnou formou predaja. Okrem veľkoobchodného skladu, si žiaci 

mohli pozrieť aj vianočnú výzdobu maloobchodných jednotiek v obchodnom centre AUPARK.    

 Dňa 13. 12. 2019 sme zorganizovali exkurziu na Vianočný veľtrh cvičných firiem na 

OA vo Vranov nad Topľou - zúčastnili sa žiaci 1.B, 2.B, 3.C a 4.A triedy.  

 

4. Ďalšie aktivity členov PK: 

- členovia PK (Mgr. Tkáčová, Mgr. Katinová, Ing. Demčáková) organizovali exkurzie 

pre žiakov do obchodných centier a do veľkoobchodného skladu,   

- Ing. Demčáková má na starosti propagáciu finančnej gramotnosti pre žiakov a učiteľov 

školy, zhotovila a aktualizovala nástenku na hlavnej budove, 

- Ing. Demčáková pravidelne pripravuje a zverejňuje informácie o činnosti PK, 

o aktivitách  a výsledkoch našich žiakov na súťažiach a o uskutočnených exkurziách na 

www-stránke našej školy, 

- Ing. Demčáková – pripravila objednávku učebníc pre predmet Obchodná prevádzka, 

Tovaroznalectvo a doplnila ju aj knihami na výučbu marketingu, manažmentu a pod., 

- Ing. Demčáková – príprava študijných materiálov z ekonomických odborných 

predmetov pre študentov, ktorí majú schválenú individuálnu formu štúdia,  

- Mgr. Katinová a Mgr. Tkáčová pripravili výstavku darčekového balenia v spolupráci 

s odborom propagačná grafika na výstavu spojenú s prezentáciou odborov stredných 

škôl MLADÝ TVORCA Nitra v novembri 2019, 

- MOV Mgr. Katinová a Mgr. Tkáčová pripravili darčekové balenie pri príležitosti 40. 

výročia SOŠ, ktoré sa konalo v novembri 2019, 

- majsterky OV (Mgr. Tkáčová a Mgr. Katinová) priebežne pripravovali podľa potrieb a 

požiadaviek školy balenie balíčkov na rôzne príležitosti (DOD na SOŠ Humenné, na 

DOD na VUC v Prešove, pre primátora mesta Vranov n. T.),  

- Mgr. Tkáčová ako koordinátorka duálneho vzdelávania pre študentov odboru obchodný 

pracovník spolupracuje  HR Generalist p. Hrancovou pre zamestnávateľa BILLA,  s p. 

Hurtovou pre DM drogérie a s p. Jančíkom pre DMJ Market. Taktiež je neustále 



v kontakte s inštruktormi v uvedených prevádzkach, nakoľko je potrebné priebežne 

viesť evidenciu a žiakov klasifikovať. 

- Mgr. Katinová ma na starosti vedenie školského bufetu v budove č. 2 a Mgr. Tkáčová 

vedenie bufetu na hlavnej budove. V súvislosti s touto činnosťou majsterky OV 

vykonávajú priebežne zásobovanie školských bufetov tovarmi podľa aktuálneho dopytu 

a po skončení odborného výcviku žiakov v bufetoch vykonávajú inventarizáciu tovaru 

a evidenciu tržieb. 

- majsterky OV (Mgr. Tkáčová a Mgr. Katinová) vykonávajú kontrolu žiakov počas 

odborného výcviku na zmluvne dohodnutých pracoviskách (Tesco, Billa),   

- majsterka Mgr. Tkáčová mesačne vedie evidenciu o dochádzke a pripravuje podklady 

k fakturácií za produktívnu prácu žiakov na OV,   

- členovia PK sa venujú aj vedeniu krúžkov, ktoré pracujú priebežne na činnostiach podľa 

pripravených plánov krúžkov, činnosti krúžkov prezentujú na školských akciách,  

- Mgr. Tkáčová – aktualizovala nástenku k duálnemu vzdelávaniu v budove č. 2,   

- Na Deň otvorených dverí pripravujú všetci členovia PK výstavku darčekového balenia, 

prezentáciu cvičnej firmy a prezentáciu duálneho systému vzdelávania  obchodných 

pracovníkov. 

 

 

  

Vo Vranove nad Topľou 20.1.2020   

Vypracovala: Ing. Kveta Demčáková   


