
Správa PK odborných ekonomických predmetov  
za 1. polrok    šk. roku 2015/2016 

 
 
Vedúci PK: Ing. Anna Hanzelyová 
 

1. Vyučovanie 
 

Vyučovanie prebieha podľa jednotlivých tematických plánov v súlade so školským 
vzdelávacím programom. 
Doplnili sme ŠkVP pre všetky odbory v ekonomických predmetoch. 
 

 
2. Výsledky v súťažiach 

 
Dňa 9. decembra 2015 sa na pôde Obchodnej akadémie konal  IX. ročník 
Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 11 cvičných firiem, z toho 7 domácich 
a 4 hosťujúcich cvičných firiem z Vranova nad Topľou, Košíc a Prešova. Veľtrhu sa 
zúčastnili dve cvičné firmy  pôsobiace na našej škole, Erik Karchňák, f.o. - 
Reštaurácia U Východniara (Mgr. B. Baranová) a Gazela, s. r. o. (Ing. K. 
Demčáková). 
Súťažilo sa v deviatich kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé kategórie spolu  
pre školské a hosťujúce cvičné firmy. 
Naše cvičné firmy nás reprezentovali veľmi dobre. Cvičná firma Erik Karchňák, f.o. - 
Reštaurácia U Východniara medzi všetkými zúčastnenými cvičnými firmami získala  
ocenenie – Najlepší katalóg.  
 

3. Exkurzie 
 
Veľtrh cvičných firiem – OA Vranov nad Topľou 
Tesco Vranov n. T. - žiaci I. ročníka dňa 19. 10. 2015 absolvovali exkurziu, ktorá bola 
spojená s prednáškou riaditeľky Tesca 
 
 

4. Ďalšie aktivity 
- p. Baranová sa venuje integrovaným žiakom, 

- p. A. Hanzelyová vykonáva 2. kvalifikačnú skúšku a p. Baranová vykonáva 1. 

kvalifikačnú skúšku  

- majsterky odborného výcviku sa 15. 10. 2015 zúčastnili Trhu práce v Dome 

kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorý organizoval Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny vo Vranove nad Topľou, pripravili prezentáciu odboru a prác odboru 

obchodný pracovník 

- zásobovanie školských bufetov tovarom podľa aktuálneho dopytu, 

- členovia PK sa venujú aj vedeniu krúžkov, 



- starostlivosť o nástenné noviny. 

 

- zhotovenie vianočných balíčkov pre dôchodcov na vianočné posedenie, 

- so žiakmi II., III. a IV. ročníka sa uskutočnila 13. 10. 2015 prednáška 

v priestoroch Billy spojená s besedou. 

 

Vo Vranove nad  Topľou 
20.1.2016 
Vypracovala: Ing. Anna Hanzelyová 

 


