
Správa PK odborných ekonomických predmetov  
za 1. polrok    šk. roku 2014/2015 

 
 
Vedúci PK: Ing. Anna Hanzelyová 
 

1. Vyučovanie 
 

Vyučovanie prebieha podľa jednotlivých tematických plánov v súlade so školským 
vzdelávacím programom. 

Doplnili sme ŠkVP pre všetky odbory v ekonomických predmetoch. 
 

 
2. Výsledky v súťažiach 

 

V dňoch 24.-26.11.2014 sa v Bratislave v NTC uskutočnil 17. Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem. Našu školu reprezentovali študenti 4. ročníka študijného odboru 

kuchár – Peter Roman, Lukáš Otrošina a Dávid Brenk, pod vedením p. Baranovej. 

Cvičná firma – Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“, si spolu so svojimi spolužiakmi 

vytvorili v školskom roku 2014/2015. Počas veľtrhu sa prezentovali so svojím 

hlavným  predmetom činnosti, ktorým bola príprava a predaj palaciniek. S ostatnými 

cvičnými firmami vzájomne obchodovali, a prítomným návštevníkom ponúkali svoju 

„šťastnú ponuku dňa“. Na veľtrhu vystavovalo a prezentovalo sa spolu 71 cvičných 

firiem  zo  Slovenska aj zo zahraničia. Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných 

firiem, na ktorých sa hodnotil stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo 

a najlepší reprezentanti cvičných firiem. Hoci sa cvičnej firme Palacinkáreň – 

„Šťastná palacinka“ nepodarilo získať žiadne ocenenie, no jej zástupcovia sa vrátili 

určite bohatší o skúsenosti, obchodné zručnosti, zážitky a nové kontakty. Celkové 

hodnotenie ešte nie je zverejnené. 

 

Dňa 10. decembra 2014 sa na pôde Obchodnej akadémie konal VIII. ročník 

Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 17 cvičných firiem, z toho 7 domácich 

a 10 hosťujúcich cvičných firiem z Vranova nad Topľou, Košíc, Prešova a Popradu. 

Veľtrhu sa zúčastnili tri cvičné firmy  pôsobiace na našej škole – EuroHASS, s.r.o. 

(Mgr. A. Katinová), Bio Live, s.r.o. (Ing. A. Hanzelyová) a Peter Roman, 

Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“, f.o. (Mgr. B. Baranová). Súťažilo sa v siedmych 

kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé kategórie osobitne pre školské 

a hosťujúce cvičné firmy. 

Naše cvičné firmy nás reprezentovali veľmi dobre. Cvičná firma Peter Roman, 

Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“, f.o. medzi hosťujúcimi cvičnými firmami získala 

tieto ocenenia: 

  

Kategória Víťaz  

Najlepší stánok 
Peter Roman, Palacinkáreň – „Šťastná 

palacinka“, f.o. 



Najlepšia prezentácia 
Peter Roman, Palacinkáreň – „Šťastná 

palacinka“, f.o. 

  

V mesiaci december sa uskutočnilo školské kole súťaže v písaní na počítači v rámci 
Spracovania informácií na počítači - SIP. Súťaž organizovala p. Novická.  
Umiestnenie: 
1. miesto – Adrián Le Huu – 1. B 
2. miesto – Daniel Sado – 1. B 
3. miesto – Alexandra Gidušková – 2. E  
Žiaci Le Huu a Sado sa zúčastnia krajskej súťaže 12. februára  v Poprade. 
 
V rámci hodiny ekonomiky sme so žiakmi zúčastnili  Finančnej olympiády  – 
elektronicky.  Študentom stredných škôl ponúka možnosť preveriť si svoje vedomosti 
zo sveta peňazí. 
 

3. Exkurzie 
 
Veľtrh cvičných firiem – OA Vranov nad Topľou 
VOS DMJ Market Vranov nad Topľou a VOS Trebišov 
 

4. Ďalšie aktivity 
- jednotlivý členovia PK sa aktívne zapojili do Dňa otvorených dverí učitelia 

predstavili svoje CF na teoretickom úseku ( CF BioLive, s.r.o. – obchodný 
pracovník a kozmetik – p. Hanzelyová, Peter Roman, Palacinkáreň – „Šťastná 
palacinka“, f.o.– kuchár – p. Baranová)  v učebni č. 3/1, kde ich mala na 
starosti p. Hanzelyová, ostatní členovia PK sprevádzali skupiny žiakov. 
Majsterky odborného výcviku, prezentovali CF EuroHass, s.r.o. vystavovali 
žiacke práce z oblasti aranžovania a balenia.  

- p. Baranová sa venuje integrovaným žiakom, 
- zásobovanie školských bufetov tovarom podľa aktuálneho dopytu, 
- členovia PK sa podieľali na príprave pohostenie na volejbalový turnaj 

pedagogických zamestnancov stredných škôl, 
- členovia PK sa venujú aj vedeniu krúžkov, 
- členovia PK prezentovali odbor obchodný pracovník darčekovým balením 

v zlatistom vianočnom tóne  na „Burze informácií“, ktorú organizoval 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v spolupráci s EURES.  

- p. K. Demčáková a p. Tkáčová – vykonávajú 2. kvalifikačná skúška, 
- p. Katinová – úspešne vykonala 1. kvalifikačnú skúšku, 
- starostlivosť o nástenné noviny. 

 
 
Vo Vranove nad  Topľou 
12.1.2014 
Vypracovala: Ing. Anna Hanzelyová 

 


