ITMS kód Projektu: 26140230002
ITMS kód Projektu: 26120130002

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prioritná os:
Opatrenie:
Prijímateľ:
Názov projektu:
Kód ITMS projektu:
Aktivita:

Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť BSK
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja
prostredníctvom rozvoja terciárneho a ďalšieho vzdelávania
Metodicko-pedagogické centrum
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
26140230002, 26120130002
2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho
vzdelávania PZ a OZ

Program kontinuálneho vzdelávania

Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci ekonomických
predmetov

Ing. Henrieta Crkoňová
Metodicko-pedagogické centrum,
Bratislava

1

ITMS kód Projektu: 26140230002
ITMS kód Projektu: 26120130002
Názov vzdelávacieho programu: Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci

ekonomických predmetov

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu
Medzi výchovou, vzdelávaním a spoločnosťou je vzájomné prepojenie. Pretože školy pripravujú deti,
mládež i dospelých na život a prácu nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, je nevyhnutné predvídať
vývoj v spoločnosti a koncepciu výchovy a vzdelávania realizovať tak, aby bola schopná reagovať na
zmeny. Z množstva zmien a trendov ktoré najviac ovplyvnia vzdelávanie na našich školách vyplýva
potreba rozvíjať záujem o učenie, schopnosť efektívne (racionálne) sa učiť po celý život a pružne sa
prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam života.
Absolventi si musia zo škôl odnášať trvalejšie hodnoty ako odovzdávanie obrovského množstva
informácií a to postoje, záujmy, motiváciu, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti.
Ideálom vzdelávania by mal byť dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek.
Zmena legislatívy súvisiaca s aktuálnymi vzdelávacími trendmi modernej spoločnosti v Európe i na
Slovensku si vyžaduje aj zmenu prístupu pedagógov k príprave a realizácii edukácie žiakov. Cieľom
každej školy je splnenie štyroch predpokladov úspešnosti: užitočnosť, efektívnosť, stabilita a dynamika.
Škola je úspešná len vtedy, ak sa o jej úspešnosť pričinia jej zamestnanci ktorí sa neustále vzdelávajú v
novom obsahu, metódach a formách práce, aby následne tieto aktivity premietli do vzdelávacieho
procesu.
Predložený vzdelávací program aktualizačného vzdelávania má pomôcť pedagogickým zamestnancom
získať potrebné kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre vzdelávanie žiakov v oblasti malého
a stredného podnikania na Slovensku, pretože jeho význam rastie spolu s rýchlosťou akou sa mení
turbulentne konkurenčné prostredie v ktorom pôsobia.
Uvedený vzdelávací program má pedagógom pomôcť vytvoriť priestor na výmenu skúseností s rôznymi
aktivizujúcimi a motivujúcimi stratégiami, ktoré je možné uplatniť vo vyučovaní malého a stredného
podnikania, a tak prehlbovať a zdokonaľovať ich profesijné kompetencie.
Druh kontinuálneho vzdelávania:
aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania:
kombinovaná forma (30 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne)
Ciele vzdelávacieho programu:
Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný
výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky malého a stredného podnikania na Slovensku
v rámci ekonomických predmetov.
Špecifické ciele vzdelávacieho programu:
- prehĺbiť si poznatky o právnych formách podnikania a zakladateľský know-how,
- získať aktuálne poznatky o podnikateľských vlastnostiach,
- vypracovať test podnikateľských vlastností,
- porovnať malé a stredné podniky, posúdiť ich podiel na zamestnanosti,
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poznať význam a prípravu podnikateľských plánov,
charakterizovať malé a stredne podniky vo vzťahu k hrubému domácemu produktu,
rozšíriť si informácie o inštitucionálnom zabezpečení podpory malého a stredného podnikania v SR,
poznať vybrané a najdôležitejšie podporné programy pre malé a stredne podnikanie v súčasnom
období,
posúdiť konkurencieschopnosť, východiská hodnotenia konkurencieschopnosti SR a malého
a stredného podnikania,
vedieť zhodnotiť prínos schém štátnej pomoci,
poznať osnovu podnikateľského plánu,
mať kompetencie zostaviť podnikateľský plán pre malý a stredný podnik,

Obsah vzdelávacieho programu:
časový rozsah
Moduly
Modul 1: Charakteristika malých a stredných podnikov a ich
postavenie v hospodárstve SR a EÚ
- štart podnikania a podnikateľské vlastnosti
- pojem malých a stredných podnikov (MSP) a ich podiel na
zamestnanosti
- malé a stredné podniky a hrubý domáci produkt
Výstup dištančnej formy:
Vypracovať test podnikateľských vlastností, ktorý bude obsahovať 30
bodovaných otázok a následné vyhodnotenie a kľúč správnych odpovedí.
Odovzdať v printovej podobe vo formáte A4 Word.
Modul 2: Podpora malých a stredných podnikov v SR
- všeobecná charakteristika podpory MSR
- inštitucionálne zabezpečenie podpory MSR v SR
- vybrané podporné programy pre MSR v súčasnosti
Modul 3: Konkurencieschopnosť SR a sektora malého a stredného
podnikania
- definícia a druhy konkurencieschopnosti
- východiská hodnotenia konkurencieschopnosti SR a MSP
- schémy štátnej pomoci a hodnotenie prínosu schém štátnej pomoci
Modul 4: Tvorba podnikateľského plánu pre malý a stredný podnik
- definícia a príprava podnikateľského plánu
- osnova podnikateľského plánu pre malý a stredný podnik – praktická
činnosť
ekonomická úvaha pri tvorbe podnikateľského plánu
- tvorba podnikateľského plánu
Výstup dištančnej formy:
Vypracovať osnovu vlastného podnikateľského plánu pre malé
podnikanie. Odovzdať v printovej podobe vo formáte A4 Word.
Spolu
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prezenčná
forma
6 hodín

dištančná
forma

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
8 hodín
6 hodín
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
6 hodín
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
12 hodín
3 hodiny
3 hodiny
2 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
30 hodín
10 hodín
40 hodín
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Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu má nové aktuálne odborné vedomosti z oblasti malého a stredného
podnikania na Slovensku, pozná nové aktivity rozvoja malého a stredného podnikania, má vedomosti
o nových podporných programoch zameraných na rozvoj malého a stredného podnikania
a o konkurencieschopnosti. Počas prezenčnej formy vzdelávania absolvent získal aj praktické zručnosti
pri tvorbe testov podnikateľských vlastností, podnikateľských plánov pre malé podniky.
Rozsah vzdelávacieho programu:
40 hodín, z toho 30 prezenčne a 10 dištančne
Trvanie vzdelávacieho programu:
maximálne 10 mesiacov
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov; kariérový stupeň,
kariérová pozícia:
kategória pedagogických zamestnancov:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecne vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
Kariérový stupeň:
samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
pedagogický zamestnanec druhou atestáciou
Kariérová pozícia: Vyučovací predmet : základy ekonómie a ekonomiky, odborné ekonomické predmety, aplikovaná
ekonómia
Podmienky pre zaradenie uchádzačov
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa v uvedených podkategóriách, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov základy ekonómie a ekonomiky, odborné
ekonomické predmety, aplikovaná ekonómia v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ktorí majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35
ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.).
Podmienkou zaradenia na overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti
alebo sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sú
minimálne tri roky pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca.
Spôsob prihlasovania:
Písomná prihláška na kontinuálne vzdelávanie podpísaná uchádzačom.
Riaditeľ školy na písomnej prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového
stupňa, kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
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Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie
pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kategórie alebo podkategórie, posúdi poskytovateľ
oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré
pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Spôsob ukončovania:
Prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
Overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods.6 zákona č.317/2009 Z. z. v znení zákona č.
390/2011 Z. z. ukončuje pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti pred
3-člennou komisiou záverečnou prezentáciou
Požiadavky na ukončovanie:
1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
2. spracovanie a odovzdanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
3. úspešné absolvovanie záverečnej prezentácie. Obsah prezentácie: Vypracovaný podnikateľský
plán pre malý podnik. Prezentácia bude spracovaná vo forme súboru v MS PowerPoint v rozsahu
10 - 15 snímok a odovzdaná tiež vo formáte Word.
Pre účastníkov ukončujúcich vzdelávanie overením profesijných kompetencií podľa § 35 ods.6 zákona
č.317/2009 v znení zákona č. 390/2011 Z. z. platia rovnaké podmienky na ukončenie, okrem bodu 1.
Personálne zabezpečenie a garant:
Garant vzdelávacieho programu:
Ing. Zdenka Kovalčíková – učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, RP MPC Bratislava,
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle paragrafu 43 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení
zákona 390/2011 Z. z.
Lektori vzdelávacieho programu:
- učitelia pre kontinuálne vzdelávanie,
- učitelia z praxe s príslušnou aprobáciou, lektorskými skúsenosťami, kompetenciami, ktorí spĺňajú
kvalifikačné požiadavky (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa minimálne s prvou atestáciou)
a majú odborné predpoklady v danej oblasti vzdelávania,
- odborníci z praxe v príslušnom odbore.
Lektori spĺňajú podmienky Čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R.
Finančné zabezpečenie:
Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Profesijný a kariérový rast
pedagogických zamestnancov a prostriedkov rozpočtu MPC. V prípade viacdňových vzdelávacích
podujatí bude ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov národného projektu Profesijný
a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Materiálne zabezpečenie:
Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál (učebný zdroj) so zoznamom odporúčanej
literatúry.
Materiálne zabezpečenie:
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- prezentačné vybavenie: materiál podľa inštrukcií lektora
- učebné zdroje: študijný text, materiály pre vypracovanie úloh
Technické a informačné zabezpečenie:
Notebook s pripojením na internet, dataprojektor pre lektora, flipchart, fixky
Návrh počtu kreditov:
10 kreditov
8 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia vzdelávania .

6

