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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia klubu bola diskusia k výstupom z predchádzajúcich  stretnutí. Spoločne 

sme zdieľali názory, postoje a pedagogické skúsenosti. Na záver stretnutia sme tvorili 

zhrnutie najdôležitejších poznatkov z danej oblasti. 

 

 

Kľúčové slová: diskusia k výstupu, zdieľanie názorov a postojov, rozvoj podnikateľských 

vedomostí. 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

1.Opakovanie. 

2.Diskusia. 

3.Záver a zhrnutie 

 

Téma stretnutia: tvorba výstupu, rozvoj podnikavosti, zvyšovanie kvality vzdelávania 

Program stretnutia: 

1.Zhrnutie predošlých stretnutí.  

2.Zdieľanie najdôležitejších poznatkov a skúseností účastníkov. 

3.Tvorba pedagogického zhrnutia 

 

       

13. Závery a odporúčania: 

Zhodli sme sa, že pre úspešnú implementáciu vzdelávania v oblasti podnikania je nevyhnutné 

dostatočné inštitucionálne zabezpečenie a koordinovaný prístup všetkých dotknutých 

subjektov. Dôležitá je tiež existencia celonárodnej stratégie, ktorá by bola systematicky 

uplatňovaná a priebežne monitorovaná. Pri napĺňaní týchto cieľov je nevyhnutné 

spolupracovať s ľuďmi, ktorí pri napĺňaní zámerov rozvoja podnikateľského vzdelávania boli 

úspešní najmä v súkromnom sektore, či treťom sektore. 

Podnikateľské kompetencie patria v znalostnej ekonomike medzi kľúčové kompetencie 

potrebné pre trh práce. Preto v období prípravy žiakov na povolanie a ďalší profesijný rast 

dlhodobo rezonuje potreba vzdelávania zameraného na vytváranie pozitívnej motivácie na 

podnikanie. 

Podnikateľské vzdelávanie je v súčasnosti aktuálnou témou v odbornom vzdelávaní. 

Podnikateľské zručnosti a kompetencie nie sú iba nevyhnutným predpokladom založenia 

úspešnej firmy, ale sú dôležité aj pre všetkých zamestnancov. Podnikateľské vzdelávanie je 

dôležitá súčasť všeobecného vzdelávania a tiež v stredoškolskom odbornom vzdelávaní.  

Podnikateľské zručnosti boli zaradené medzi kľúčové kompetencie v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy a sú súčasťou celoživotného vzdelávania. Jedným z dôvodov podpory  

podnikateľského vzdelávania je i snaha o zníženie nezamestnanosti a podpora zaradenia 

mladých ľudí do pracovného procesu. 

Iniciatívnosť a podnikavosť sa vzťahuje na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na 

skutky. Zahŕňa kreativitu, inovácie a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele. Toto podporuje jednotlivcov nielen v ich 

každodennom živote doma a v spoločnosti, ale aj na pracovisku, aby si boli vedomí kontextu 

svojej práce, a aby mohli využiť príležitosti, s ktorými sa stretávajú. 

 Očakávaným výsledkom vzdelávania je aktívny a spoločensky zodpovedný prístup žiakov k 

životu, aktívny postoj k problémovým úlohám, komunikatívnosť a schopnosť spolupracovať, 

inovatívne a kritické myslenie, ekonomické znalosti, poznatky o malom a strednom 

podnikaní, vedomosti v oblasti etiky podnikania, schopnosti meniť myšlienky na realitu. 



Práve vo vyššie uvedených zručnostiach sa situácia našich žiakov zlepšila, čo sa prejavilo 

vyššou účasťou v rôznych súťažiach, SOČ, aktivitou na vyučovacích hodinách. 

Odporúčame pokračovať v naplánovaných aktivitách aj v druhom polroku školského roka. 
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