
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
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5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub s výstupom 

Ekonomické myslenie a podnikateľské 

vedomosti  

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 16.12.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná priemyselná škola stavebná D.S. 

Jurkoviča, Lomonosovova 7, miestnosť č. 110 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Ľudmila Ševčíková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-

stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1, 

www.trnava-vuc.sk 
 

11. Manažérske zhrnutie: 

Výmena skúseností a nových informácií z predmetu EKO v oblasti Marketing v stavebníctve a ako 

získať stavebnú zákazku 

Kľúčové slová : konkurenčné výhody, etika podnikania, poslanie a cieľ podniku , strategické 

portfólio, zmeny trhu, vyhodnotenie trhových príležitostí vlastný učebný text, verejné obstarávanie, 

ponuky, vlastné kalkulácie STPV 

 
Krátka anotácia :Stretnutie  bolo venované aktualizácii a koordinácii obsahu učebných osnov 

a tematického plánu v predmete Ekonomika v odbore Pozemné staviteľstvo vo štvrtom POS a TIS. 

Diskutovalo sa aktuálnej situácii na stavebnom trhu, problémoch v stavebníctve , špecifických 

požiadavkách stavebných podnikov na marketing v tejto rýchlo sa meniacej trhovej situácii, 

podmienkach verejného obstarávania 

 
 

 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/


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

. 
1. Stretnutie klubu bolo venované aktualizácii a koordinácii tematického plánu s obsahom 

problematiky marketingu v stavebníctve. Diskusia členov klubu bola venovaná : 
2. Stavebnému trhu 
3. Možnosti získavaniu zákaziek 
4. Členenie zákazníkov stavebného trhu 
5. Ekonomické kritériá pre vyhodnotenie  ponúk 
6. Postup prác na príprave ponuky 
7. Harmonogram práce na ponuke 
8. Cenová politika a zábezpeky 
9. Vzťahy s verejnosťou a publicita 
10. Transparentnosť obstarávania  
11. Využitie elektronických prostriedkov  
12. Etický rozmer podnikania 

        
13.Závery a odporúčania: 

Žiaci si majú uvedomiť že neexistuje šablóna , návod na získanie postavenia na stavebnom 
trhu. Na úspešnosť vplýva to že podnik má konkurencie schopné produkty a kapacity  na ich 
vyrobenie ale aj to že má konkurenčné výhody. V stavebníctve je  treba často súťažiť vo 
verejnom obstarávaní a poznanie tohto fenoménu je základom vytvorenie portfólia zákaziek, 
V nemalej miere treba klásť dôraz na antikorupčné správanie sa a  etiku v podnikaní.  

 
Ing. Ševčíková vypracuje učebný materiál aj pracovné listy z celku „Získanie stavebnej 
zákazky“  aj podľa súčasne platného zákon o verejnom ostarávaní. Na základe teoretických 
vedomostí upevňovať v žiakoch zručnosti z rýchleho vyhľadávania a spracovania informácií 
, vytvárania vlastného úsudku  a podporovať v nich podnikateľské myslenie a aplikovať 
získané vedomosti na podnikateľské prostredie v stavebníctve. Vyžadovať od žiakov pri 

vypracovaní zadaní aby využívali všetky vedomosti z predmetu informatika. 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
14. Dátum 16.12.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
17. Dátum 16.12.2021 
18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného  vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód  ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným  výstupom  

Ekonomické myslen ie a  podnikateľské vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:    Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7,  
miestnosť č. 110 

   Dátum konania stretnutia: 16.12.2021 

    Trvanie stretnutia: od 15.30.hod   do  18.30. hod  

    Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ing. Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

 

 

 


