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Ekonomické myslenie a podnikateľské vedomosti  

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08. 02.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online, Zoom 

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: 

Kľúčové slová : zručnosti, kompetencie , tematický plán,obsah učiva, inovácia ,projektová dokumentácia, 

technicko -ekonomické ukazovatele, projektová dokumentácia  

Krátka anotácia: Stretnutie  pedagogického klubu bolo zamerané na  diskusiu a  získanie  údajov od vyučujúcich 

predmetov pozemné staviteľstvo a rozpočty . Snahou je zjednotiť sa na rozsahu a náročnosti spracovania 

projektov na cvičeniach z pozemného staviteľstva tak, aby mohli byť podkladom pre individuálne riešenie 

rozpočtov na úrovni technicko ekonomických ukazovateľov a ponukového rozpočtu až  po čerpanie rozpočtu.  
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Informácia od vyučujúcej pozemné staviteľstvo o obsahu , časovej náročnosti jednotlivých zadaní. 

2. Informácia o riešení nových inovatívnych konštrukčných systémoch, ochrane životného prostredia , 

o riešení nízko energetických domoch a pod. v akom rozsahu sa nové požiadavky na riešenie stavieb 

premietajú do zadaní žiakov. 

3. Diskutovali sme k rozsahu zadaní z pozemného staviteľstva v triedach TIS .  

4. Vyučujúca predmetu rozpočtovníctvo informovala o možnostiach programového vybavenia školskej 

licencie programu Cenkros, jeho aktualizácii, funkciách. 

5. Vzhľadom k mimoriadne náročnej z hľadisku času aj rozsahu problematike oceňovania – 

rozpočtovania sa učitelia zhodli na potrebe vytvorenia jednoduchých podkladov pre tvorbu rozpočtu 

v rámci individuálneho zadania pre každého žiaka v druhom a treťom ročníku tak, aby vo štvrtom 

ročníku mal pripravený projekt. 

6. Pre potreby rozpočtovníctva sa doporučuje jednoduchá stavba rodinného domu v podrobnosti 

projektu pre stavebné povolenie v rozsahu: 

Zadanie,Situácia stavby, výkres výkopov a základov, pôdorys I. NP, rez, technická správa, súhrnná 

a technická správa. 

7. Zadanie koncipovať tak aby bolo komplexné , využiteľné na aplikáciu vo všetkých fázach 

investičného procesu, prácu  so staveným zákonom, aplikáciu na predpisy v stavebnom 

a kolaudačnom konaní, tvorbe ceny. 

8. Hlavnou úlohou pre pripraviť projekt pre žiakov tak, aby bol využiteľný v modelu AREA  

v programe Cenkros . 
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13.Závery a odporúčania: 
Vzhľadom k možnostiam programu Cenkros a rozsiahlej problematike oceňovania, rozpočtovania 

a kalkulovania je vhodné vypracovať vzorové  zadanie jednoduchej stavby s kompletným spracovaním 

oceňovania a rozpočtu na ktorom by si žiaci komplexne a logicky prešli celým procesom prípravy a oceňovania. 

Následne by samostatne pracovali na vlastných samostatných projektoch. Medzi odporúčania do budúcnosti 

patrí možná úprava ŠKVP v stavebných predmetoch k posilneniu obsahu učia v technológii a príprave 

výroby.Treba sa venovať praktickému zvládnutiu presunu komunikácie medzi účastníkmi výstavby  do online 

priestoru.    

Zhrnutie: Vypracovanie  projektu jednoduchej stavby s následným ocenením v TEU a ponukovom rozpočte.  

 

 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
13. Dátum 28.2.2021 
14. Podpis  
15. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
16. Dátum 28.2. 2021 
17. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

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: online, Zoom  

Dátum konania stretnutia:  08. 02.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30. 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 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


