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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Analýza účasti našich žiakov na ekonomických súťažiach. Stručný prehľad doterajších 

úspechov našich žiakov v rámci ekonomických súťaží. Rozvoj finančnej gramotnosti 

podporou účasti na rôznych súťažiach a olympiádach s cieľom rozvíjať kritické myslenie 

v podnikateľskej oblasti.  
 

 

Kľúčové slová: 

Finančná gramotnosť 

Ekonomika 

Účtovníctvo 

Súťaže 

 

 

Použité skratky: 

EKO - ekonomika 

FG – finančná gramotnosť 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Doterajšie úspechy žiakov na ekonomických súťažiach 

2. Diskusia 

3. Záver 

 

 

Hlavnou témou Analýza účasti našich žiakov na ekonomických súťažiach. Prehľad 

doterajších úspechov a možných inovácií.  
 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Dnešné stretnutie Klubu EKO zručností sme sa venovali finančnej gramotnosti a ekonomickým 

súťažiam, na ktorých sa naši žiaci aktívne zúčastnili počas tohto školského roka. Koordinátor pre 

finančnú gramotnosť našej školy Ing. Slavomíra Turčinová nám predstavila všetky projekty a súťaže, 

ktoré na našej škole prebiehajú v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov. Čo sa týka tohto 

školského roka je potrebné spomenúť, určité zaujímavé súťaže a umiestnenie našich žiakov v rámci 

týchto súťaži. Ako prvá to bola Ekonomická olympiáda organizovaná inštitútom ekonomických 

a spoločenských analýz INESS Bratislava. Na tejto súťaži sa zúčastnilo spolu 18 žiakov piateho 

ročníka a traja z nich postúpili do krajského kola (Katarína Petrovčíková V.A, 54. miesto; Alica 

Ondriová V.B, 26. miesto; Tamara Novotná V.B, 44. miesto). Ďalšou súťažou bola Olympiáda 

podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach. Školské kolo absolvovalo spolu desať žiakov piateho ročníka. 

Poslednou súťažou bola Finančná olympiáda, ktorú organizuje PARTNERS GROUP. Do tejto súťaže 

sa zapojili žiaci štvrtého a piateho ročníka, kde na hodinách ekonomických predmetov vypracovávali 

rôzne testy z ekonomiky. Ďalšou aktivitou je program Ja Slovensko, ktorého sú naši žiaci, taktiež 

súčasťou. Výhodou tohto programu je, že po jeho úspešnom absolvovaní môžu žiaci dostať certifikát. 

Na základe týchto výsledkov je možné konštatovať, že príprava žiakov a ich následná účasť na 

ekonomických súťažiach je veľmi dôležitá a žiakov to podporuje v samostatnosti, organizovanosti 

a rozvíja to ich kritické myslenie.  

 

  

13. Závery a odporúčania: 

Z dnešného stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

• podporovať ekonomické súťaže a aktívnu účasť žiakov na nich, 

• inovovať možnosti ekonomických súťaží, 

• rozvíjať ekonomické myslenie s podporou IKT techniky, 

• rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Dominika Franková 

15. Dátum 09.05.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Antónia Kolenková 
18. Dátum 09.05.2022 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýš i ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 

Názov projektu:  Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce 

Kód ITMS projektu :  312011ABR5 

Názov pedagogického k lubu:  Klub ekonomických zručností 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, učebňa E4 

Dátum konania stretnutia: 09. 05. 2022 

Trvanie stretnutia:  od 15.00 hod do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Antónia Kolenková  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. Mgr. Dominika Franková  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Ing. Ján Kuchárik  Hotelová akadémia 

Prešov 

4. Ing. Petra Miháliková  Hotelová akadémia 

Prešov 



5. PhDr. Marek Šebej, MBA  Hotelová akadémia 

Prešov 

6. Ing. Monika Tóthová, PhD.  Hotelová akadémia 

Prešov 

7. Ing. Slavomíra Turčinová  Hotelová akadémia 

Prešov 

8. Ing. Daniela Vargová  Hotelová akadémia 

Prešov 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 

 


