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Inovácia obsahu vzdelávania a odborných učební v ekonomických 
predmetoch 

 
V odbornom vzdelávaní a príprave má získavanie kľúčových kompetencií osobitný význam, 
keďže žiaci začínajú odborné vzdelávanie s nedostatkom základných zručností a kompetencií, 
ktoré sú potrebné na to, aby mohli odbornú prípravu úspešne absolvovať. Inovácia 
pedagogických a didaktických materiálov bude vychádzať vo vybraných študijných odboroch 
a predmetoch z určitých oblastí kurikula v záujme rozšírenia jazykových a odborných 
kompetencií absolventov, zlepšenie informačnej gramotnosti žiakov a zdôrazňovania 
individuálneho prístupu učiteľov k žiakom. Používaním rôznych netradičných foriem 
vzdelávania plánujeme motivovať žiakov k zvýšenému záujmu o štúdium v odborných 
predmetoch a premeniť klasické vyučovanie na tvorivo-projektové a poznatkovo-hodnotové.  
Dôvodom realizácie tejto aktivity je aj potreba využívania a zavádzania nových inovatívnych 
metód výučby. Vo vyučovacom procese sú dôležité názorné ukážky a praktické cvičenia, 
ktoré slúžia na aktívne zapojenie  študentov do procesu výučby a rýchlejšie osvojenie učiva. 
Aj preto sa počas trvania aktivity vytvorí 35 interaktívnych cvičení pre ekonomické odbory 
a min. 3 videá z ekonomického prostredia. 
 
Študijný odbor: Obchodná akadémia, Obchodná akadémia – bilingválne štúdium 
Predmet podnikateľské vzdelávanie bude rozšírený o praktickú zložku. Učebné texty  sa 
budú priebežne inovovať podľa platnej legislatívy, a to predovšetkým v oblasti obchodného 
zákonníka, živnostenského zákona, zákona o účtovníctve a zákonníka práce, viac využívať 
aplikácie, reálne dokumenty a situácie z pracovného života a čo najviac spájať teóriu s 
praxou, využívať nové informačné a komunikačné technológie. Všetky skutočnosti budú 
prepojené s ekonomickými hrami, ktoré budú simulovať reálny stav ekonomickej situácie.  

Na podobnom princípe budú založené aj inovácie v predmete administratíva a 
korešpondencia, ktorý sa bude zaoberať iba príkladmi a dokumentáciou z praxe podnikov a 
inštitúcií, bude simulovať situácie z reálneho života, s využitím najmodernejších 
komunikačných technológií.  

Predmet podnikanie v cvičnej firme bude metodicky a organizačne podporovať odborné 
vzdelávanie žiakov prostredníctvom simulácie firemného života. Slovenské centrum cvičných 
firiem v tomto procese simuluje orgány štátnej správy: registrový súd, odbor živnostenského 
podnikania a daňový úrad, banku, sociálnu a zdravotnú poisťovňu a úrad práce. V rámci 
inovácie daného predmetu sa vypracujú nové učebné materiály a praktické cvičenia 
podporujúce simuláciu firemného života. 

Podnikanie v cestovnom ruchu sa vyučuje podľa elektronickej učebnice, na základe ktorej 
sa vypracujú učebné texty a na ne nadväzujúce praktické úlohy a zadania súvisiace s 



      

                                               
                                                                                                 
                                                                                                ITMS kód projektu:  26110130605  
cestovným ruchom. Pre jednotlivé tematické celky sa vytvoria prezentácie, ktoré sú 
praktickou  učebnou pomôckou a žiakom budú  pomáhať utvrdiť si získané vedomosti.  

Inováciou v  predmete Tovaroznalectvo - v anglickom a nemeckom jazyku  je tvorba testov 
a vypracovanie výsledných zadaní z praktických cvičení v danom cudzom jazyku. Predmet sa 
doteraz učil  iba v slovenskom jazyku a keďže neexistuje literatúra v cudzom jazyku, budú 
vytvorené práve potrebné učebné texty, ako aj zadania na praktické cvičenia v danom cudzom 
jazyku podľa platnej legislatívy. Predmet je prepojený s nosným predmetom odboru obchodná 
akadémia – bilingválne štúdium a to, podniková ekonomika.  

Študijný odbor: Technické lýceum 

V predmetoch  Aplikovaná informatika a Praktické cvičenia z informatiky je potrebné:  

 aktualizovať učivo ohľadom komerčného kancelárskeho balíka na najnovšiu verziu  
 zaradiť vyučovanie voľne prístupného kancelárskeho balíka (aj ako prevenciu proti 

nelegálnemu využívaniu komerčného softvéru), 
 zaradiť do osnov digitálne spracovanie videa a zvuku,  
 rozšíriť tvorbu webových stránok o CSS, JavaScript, 
 inovovať učivo objektového programovania 

Predmet Programovanie nadväzuje na poznatky o algoritmizácii preberané v predmete 
Informatika a učí žiakov prepísať algoritmus do programovacieho jazyka. V minulosti  bol 
vhodným jazykom na výučbu základov programovania jazyk Pascal. Od vytvorenia jazyka 
Pascal jeho tvorcom už ubehlo veľa rokov, a na programovanie bolo pre prax vytvorené 
množstvo ďalších  programovacích jazykov. Z nich sa najviac ujal a stal akýmsi vzorom pre 
ostatné jazyk C a jeho objektová „nadstavba“ C++. Syntakticky z jazyka C vychádzajú, resp. 
sú mu podobné ďalšie moderné programovacie jazyky. Preto sa jazyk Pascal javí už ako 
zastaraný, neperspektívny, nepoužiteľný v praxi. V rámci tohto predmetu sa vytvoria učebné 
materiály, v ktorých sa spracuje práve táto téma.  

V súčasnom období sa v predmete Základy techniky. Inováciou predmetu Základy techniky 
študenti získajú väčší prehľad o nových trendoch techniky, čím získajú lepšiu pozíciu pri 
štúdiu na vysokej škole alebo v praxi. Učivo je potrebné doplniť o nové materiály v oblasti 
stavebníctva, a začleniť ochranu životného prostredia do všetkých tematických celkov. 

Tento predmet by sme chceli vyučovať aj v ruskom jazyku, čím by študenti získali bohatú 
slovnú zásobu z technických oblastí, vedeli by sa technicky vyjadrovať v ruskom jazyku a 
boli by lepšie pripravení na začlenenie do pracovného procesu po skončení štúdia. 
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Študijný odbor: Podnikanie v remeslách a službách 
V predmete  Ekonomika sa bude aktualizovať učivo vybraných tematických celkov 
(predovšetkým vzhľadom na zmeny v daňovej oblasti, oblasti sociálneho a zdravotného 
poistenia, miezd a podmienok podnikania). Učivo sa rozšíri o témy zabezpečenia na 
dôchodok (dôchodkového poistenia v II. pilieri, zásady investovania na zabezpečenie 
dôchodku). Vyučovanie sa bude realizovať  elektronickou formou (v systéme elektronickej 
výučby na internetovej stránke školy, keďže naša škola využíva prostredie Moodle), pričom 
sa využije elektronický systém hodnotenia vedomostí, zručností a aktivít žiakov na 
vyučovacej hodine (napr. systémom eBeam). Výstupmi budú elektronické učebné texty, 
elektronická zbierka pracovných listov, elektronické didaktické testy.  

Predmet Základy podnikania je zaradený medzi odborné teoretické predmety. Vedomosti a 
zručnosti, ktoré žiaci získajú napĺňajú aj  podnikateľské spôsobilosti. Predmet prináša riešenie 
pre splnenie opakujúcich sa požiadaviek hospodárstva, ktoré sa vzťahujú na prax, na rozvoj 
a prehĺbenie zručností pri simulovaní základných operácií a prác, s ktorými sa žiaci budú 
stretávať v reálnych firmách, na reálnych pracoviskách. Keďže v praxi dochádza k zmenám 
zákonov, je potrebné aktualizovať obsah učiva .Na daný predmet neexistuje učebnica 
s učebnými textami, pracovnými listami, didaktickými testami a preto je nevyhnutné jej 
vytvorenie. Bude potrebné aktualizovať učivo v tematických celkoch Štart podnikania 
a Obchodno-záväzkové vzťahy vzhľadom na zmeny v Obchodnom, Občianskom zákonníku 
a v Zákone o živnostenskom podnikaní. Inovácie foriem a metód výučby prebehne pomocou 
vytvorenej učebnice, ktorá bude obsahovať okrem učebných textov aj pracovné listy pre 
žiakov a testy, viesť žiakov k samostatnej individuálnej i skupinovej tvorivej práci, riešeniu 
problémových úloh, hraniu ekonomických hier a diskusii na dané témy.  

Nakoľko je predmet Podnikanie v remeslách a službách súčasťou praktickej časti odbornej 
prípravy, je potrebné zabezpečiť v maximálnej miere využitie teoretických vedomostí v praxi. 
Aby žiaci nadobudli praktické odborné zručnosti, je potrebné zaviesť do predmetu 
interaktívne spôsoby výučby v 2. ročníku štúdia. Poznatky získané z praktickej výučby 
v podnikoch počas prvého polroka v 2. ročníku budú zosumarizované do konkrétneho 
praktického projektu, ktorý bude mať žiak zadaný individuálne podľa zamerania podniku. 
Bude potrebné inovovať obsah učiva podľa legislatívnych zmien, ktoré by sa týkali 
jednotlivých tematických celkov, prejsť od formy výkladu k práci s počítačom na riešení 
problémových úloh, ktoré budú spočívať vo vypracovaní samostatného projektu každého 
žiaka. Frontálna práca bude nahradená individuálnou prácou žiakov s využitím výpočtovej 
techniky, informačným zdrojom bude internet. Výstupmi bude elektronická zbierka 
tlačív, dokumentov a obchodných písomností, ktoré budú tvoriť po vyplnení žiakmi prílohu 
samostatného projektu a vytvorenie obsahovej náplne projektu, podľa ktorej žiaci budú 
jednotne postupovať. 


