
Správa 
PK odborných ekonomických predmetov 

za 1. polrok šk. roku 2016/2017 
 
Vedúci PK: Ing. Kveta Demčáková  
 
1. Vyučovanie  
- Na začiatku školského roka sme revidovali  a doplnili ŠkVP v rámci jednotlivých študijných 
a učebných odborov. Do ŠkVP pre všetky učebné aj študijné odbory TP sme doplnili aktuálne 
tematické plány odborných predmetov v rámci PK.  
- Počas školského roka vyučovanie prebieha podľa tematických plánov a v súlade so 
školským vzdelávacím programom.  
 
2. Výsledky v súťažiach  
 
- Dňa16. decembra 2016 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou konal X. ročník 
Vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorého sa zúčastnili aj naše 2 cvičné firmy: RUBY, f.o. 
pod vedením Mgr. Baranovej B. a GAZELA, s.r.o., pod vedením Ing. Demčákovej K. 
Súťažilo 9 cvičných firiem, z toho 6 domácich a 3 hosťujúce cvičné firmy z našej školy 
a jedna z OA Košice. 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  z hosťujúcich CF obsadila Gazela, s.r.o. 2. miesto 
a RUBY, f.o. obsadila 3. miesto. 
- Iných súťaží sme sa počas polroka nezúčastnili.    
 
3. Exkurzie  
- v mesiaci september žiaci 1.A a 2.B 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 2.B a 4.C počas odborného výcviku pod vedením 
majsteriek OV vo veľkoobchodnom sklade DMJ Market, 
- dňa 16.12.2016 exkurzia na Vianočnom veľtrhu cvičných firiem na OA vo Vranov nad 
Topľou - zúčastnili sa žiaci 1.A, 2.B, 4.C a 4.B triedy 
- 19.12.2016 sme vykonali exkurziu do Košíc – obchodné centrum OPTIMA a veľkosklad 
aranžérskeho a baliaceho tovaru GINKA, zúčastnili sa žiaci odboru obchodný pracovník 
z tried 1.A, 2.B, 3.B a 4.C 
  
4. Ďalšie aktivity  
- Mgr. Baranová sa venuje integrovaným žiakom,  
- Mgr. Baranová a Ing. Demčáková príprava a prezentácia cvičných firiem RUBY a GAZELA  
počas DOD 6.10.2016  
- Mgr. Katinová a Mgr. Tkáčová príprava a prezentácia výstavky balenia a ponuky tovarov na 
tému RETRO ŠTYL V OBCHODE počas DOD 6.10.2016, 



- 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 – 26.10.2016, na DOD na VÚC Prešov), 
- Mgr. Tkáčová – stretnutie, koordinácia a príprava duálneho vzdelávania pre študentov 
odboru obchodný pracovník v BILLA Vranov nad Topľou v spolupráci s p. Zemčákovou (za 
Billa Vranov n.T),   
- Mgr. Katinová vedenie školského bufetu v budove č. 2, 
- Mgr. Tkáčová vedenie 2 bufetov na hlavnej budove a v budove č. 3. 
- majsterky OV vykonávajú priebežne zásobovanie školských bufetov tovarmi podľa 
aktuálneho dopytu, činnosť bufetov od 1.1.2017 už nie je podnikateľská činnosť, bufety 
fungujú len ako pracoviská odborného výcviku pre žiakov študijného odboru obchodný 
pracovník, majsterky OV musia dennodenné vykonávať inventarizáciu tovarov a evidenciu 
tržieb, 
-majsterky OV vykonávajú dennodenne kontrolu žiakov počas odborného výcviku na 
zmluvne dohodnutých pracoviskách (Tesco, Billa, Extratech, KAS+),  
- majsterky OV mesačne uskutočňujú fakturáciu za produktívnu prácu žiakov na OV na 
jednotlivých pracoviskách podľa dohôd s firmami,  
 - členovia PK sa venujú aj vedeniu krúžkov, ktoré pracujú priebežne na činnostiach podľa 
pripravených plánov krúžkov,  
- Baranová a Demčáková – priebežne podľa potreby obmena a aktualizácia násteniek na 
hlavnej budove.  
 
 
Vo Vranove nad Topľou 15.1.2017  
Vypracovala: Ing. Kveta Demčáková  


