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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Krátka anotácia: 

Vypracovanie databázy prípadových štúdií a tvorba rôznych typov zmlúv využiteľných 

v predmetoch PRN, MKT a EKO. 

 
Kľúčové slová: 

Prípadové štúdie 

Typy zmlúv 

Čitateľská gramotnosť 

 

 

 

Použité skratky: 

EKO predmety – ekonomické predmety 

PRN – právna náuka 

MKT – marketing 

EKO - ekonomika 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


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

 

1. Tvorba jednotlivých typov zmlúv v predmete PRN. 

2. Prípadové štúdie a ich využitie v EKO predmetoch. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Vypracovanie databázy prípadových štúdií a tvorba rôznych typov zmlúv využiteľných 

v predmetoch PRN, MKT a EKO. 
 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode stretnutia klubu ekonomických zručností nás kolega J. Kuchárik oboznámil s jednotlivými   

zmluvami, ktoré žiaci preberajú na predmete Právo. Predstavil nám jednotlivé druhy zmlúv, ktoré 

žiaci tvoria a vypĺňajú na hodinách. Formou prezentácie v PPT nám taktiež pripravil ukážky a vzory 

jednotlivých zmlúv (kúpno-predajná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o dielo a ďalšie). 

Vzájomne sme zadefinovali, v čom majú žiaci najväčšie nedostatky,  ktoré zmluvy im robia 

najväčšie problémy a čomu je potrebné venovať viac pozornosti počas vyučovacieho procesu. 

Kolegu Kuchárika doplnila M. Tóthová, ktorá tiež vyučuje predmet právo.  

Neskôr sme diskutovali o rôznych prípadových štúdiách, ktoré využívame hlavne v predmete 

Ekonomika, Marketing či Účtovníctvo. Vymenili sme si skúsenosti a príklady rôznych prípadových 

štúdií na jednotlivé vyučovacie hodiny, napr. prípadová štúdia na výber správneho dodávateľa 

(Účtovníctvo, Ekonomika), prípadová štúdia na posúdenie predností živnosti a klasického 

zamestnania (Ekonomika), prípadová štúdia Úver alebo leasing? (Ekonomika), prípadová štúdia na 

výber správnej marketingovej stratégie (Marketing) ap. Spomenuli sme didaktické hry, 

doplňovačky a kvízy, ktoré majú za úlohu spestriť vyučovaciu hodinu.  

V závere stretnutia sme sa venovali projektu Rozbehni sa!, do ktorého sme sa zapojili v tomto 

školskom roku so žiakmi 5. ročníka v predmete Marketing. Kolegyňa P. Mihaliková nás 

oboznámila s ďalšími krokmi, ktoré je potrebné ešte so žiakmi v rámci projektu zrealizovať. 

Diskutovali sme o výhodách a nevýhodách projektu, o jeho prínose pre žiakov, ako aj pre samotný 

predmet Marketing. Formulovali sme aj rôzne návrhy na lepšiu motiváciu žiakov zapojiť sa 

a realizovať sa v tomto projekte aj v budúcom roku. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Zo stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

• zaradiť a vhodne využívať prípadové štúdie vo vyučovacom procese EKO predmetov, 

• aplikovať na vyučovaní vypĺňanie rôznych typov zmlúv v predmete PRN, 

• poskytnúť spätnú väzbu z realizácie týchto vyučovacích metód ostatným členom klubu,  

• zaujímavé námety na využitie prípadových štúdií zdieľať na One Drive v MS Teams alebo 

online školskej knižnici v Edupage, 

• podporovať rozvoj kreativity, kritického myslenia a čitateľských zručností žiakov. 
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