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11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka  anotácia:  

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo zameranie sa na rozbor  čiastkovej kompetencie, ktorá  sa 

zameriava na  tému právne formy podnikania,  ktorý patrí do hlavnej témy Plánovanie, príjem a práca.  

 

Hlavným cieľom bolo prerokovanie obsahu danej témy, spôsob postupu podávania informácií 

žiakov, vyhľadávanie internetových podkladov a  koordinácia použitých podkladov pre priblíženie 

témy, výmena skúseností a metód   i samotné vytvorenie podkladov na pochopenie právneho rámca 

vytvoreného v podmienkach SR. 

 

 

Kľúčové slová: 

Téma, informácie, podnikanie, podnikateľ, metódy, formy podnikania, živnosti, obchodné 

spoločnosti, družstvá. 

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

1. V úvodnej časti ide o oboznámenie sa s obsahom a rozsahom danej témy z pohľadu 

poskytovania informácií študentom, upresňovanie jednotlivých  pojmov súvisiacich s témou 

v zmysle NŠFG.   

2. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu 

Členovia pedagogického klubu sa zamerali  najskôr na obsahovú stránku a neskôr na 

postupné objasňovanie jednotlivých pojmov, najskôr od základných foriem podnikania až 

k rozboru jednotlivých foriem po obsahovej aj metodickej stránke.  

Poukázali na význam danej témy pre budúce uplatnenie študentov v praxi. Tiež poukázali 

na rozdiely, výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem podnikania.  

Upriamili pozornosť na legislatívne podklady v ktorých sú informácie o jednotlivých 

právnych formách, predovšetkým na:  

 Obchodný zákonník, 

 Živnostenský zákon. 

 

Členovia sa dohodli na obsahovej stránke danej témy, predovšetkým si ozrejmili oblasti, 

ktoré budú vysvetlovať v rámci danej témy.  

V závere sme sa zhodli, že žiaci by mali vedieť charakterizovať jednotlivé druhy právnych 

foriem,  vedieť ich výhody, nevýhody a charakteristické znaky.  

Vzhľadom  na danú tému – zameranie sa predovšetkým  na najrozšírenejšie formy 

podnikania a to živnosti a kapitálové spoločnosti.  

 

3. Diskusia 

Členovia pedagogického klubu  sa dohodli  na písomnom výstupe k danej téme – 

prehľadnej tabuľke obchodných spoločností s ich charakteristickými znakmi.  

 

 

 



Zhrnutie: 

Vypracovanie písomného výstupu z danej témy pri dodržaní obsahovej stránky NŠFG 

s cieľom porozumenia a efektívneho osvojenia si vedomostí.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vypracovať podklad pre lepšie pochopenie učiva. Orientácia sa v legislatívnych podkladoch 

s využitím internetových zdrojov ohľadom právnych foriem podnikania.  

 

 

 

 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ľubica Ježovičová 

15. Dátum 10. 09. 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing Ľubica Ježovičová 

18. Dátum 10. 09. 2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ  LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava  - 

                                            miestnosť č. 110                     

 

Dátum konania stretnutia:  10. 09. 2021 

Trvanie stretnutia:               od  12:30 hod     do 15:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ľubica Ježovičová  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

2. Ľudmila Ševčíková  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

3.  Alena  Vranková  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

    

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


