
Besedy 
termín trieda predmet miesto 

konania 
zodpovedný 

Cieľ a obsah 

besedy 
október II. BE, 

IV. ŠA 
CVF Dôvera Balalová Získať praktické informácie 

o zdravotnom poistení 

október IV.ŠA MKG/VCR SOŠP Žilina Patylová Finančná gramotnosť v 
súvislostiach 

november II.BE PKK SOŠP Žilina Patylová Základné pravidlá a zásady 
spoločenského styku 

december Výber – 
2.,3.,4. 
roč. 

PRX SOŠP Žilina Šutáková Kurz animátorov – 
nadobudnutie zručnosti 
v oblasti animátorských  
činnosti 

február II. BE, 
IV. ŠA 

CVF Živnostenský 
úrad 

Balalová Získať praktické informácie pre 
budúcich podnikateľov 
o činnosti odboru 
živnostenského podnikania 

máj III.ŠA PDN ICP pre EŠIF Balalová Získať praktické informácie 
o využití európskych fondov 

      

Súťaže 
 

termín trieda predmet miesto 
konania 

zodpovedný 

Cieľ a obsah 

súťaže 
október výber 

z tried  
II. BE, IV. 
ŠA 

CVF Košice Balalová Medzinárodný veľtrh cvičných 
firiem.  
Účasť cvičnej firmy na 
medzinárodnom veľtrhu. 

december 2. BE, 4. 
ŠA 
 

PDN, CVF SOŠP Balalová Podnikateľský zámer. 
Overiť si svoje zručnosti získané 
štúdiom odborných predmetov 
pri príprave podnikateľského 
zámeru. 

december všetky INF SOŠP Balalová WORDPROCESSING. 
Úprava textu v programe 
Microsoft Word. 



január Celá škola INF/API SOŠP Žilina Patylová/Vít/
Balalová 

Vianočné pozdravy - návrhy ako 
poďakovanie za spoluprácu 
obchodným partnerom a ako 
podnikateľská činnosť. 

marec výber INF  Tvrdošín Balalová Súťaž žiakov stredných škôl v 
spracovaní informácií na počítači 
- krajské kolo. 
Úprava textu v programe 
Microsoft Word  

Marec 
2018 

II. A, III.A OVY, ARN Bratislava Mgr. Lucia 
Ondrášová, 
Mgr. art. 
Silvia Bartoš 

Cieľom súťaže je podporiť žiakov 
pri prezentácii svojich nápadov, 
praktických zručností, 
estetického cítenia a nových 
trendov v darčekovom balení. 

apríl III.ŠA, 
IV.ŠA, 
I.BE 

MNZ/MPC SOŠP Žilina Patylová Ako sa stať správnym 
manažérom. 

apríl 4. ŠA 
 

CVF Bratislava Balalová Najlepší podnikateľský zámer. 
Overiť si svoje zručnosti získané 
štúdiom odborných predmetov 
pri príprave podnikateľského 
plánu. 

jún školské 
kolo 

ADK, TEA SOŠP Žilina Šutáková Hľadanie nadaných žiakov 

a zvyšovanie motivácie žiakov 

k nácviku a rozvíjaniu zručností 

v písaní na počítači – školské 

kolo.  

 

marec výber ADK   Šutáková Súťaž žiakov stredných škôl 
v písaní na počítači. 
. 

marec IV.ŠA, 
II.BE 

UCT SOŠP Žilina Vít, 
Bazgerová 

Zlepšiť zručnosti v účtovníctve, 
obsah – účtovanie v programe 
Omega 

      

      

 


