4.C SAMOŠTÚDIUM 25.1.2021 – 29.1.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
Prosím vypracovať , budem hodnotiť , dodržať termin !!!!

SJL - PaedDr. Krajčovičová
LADISLAV BALLEK
Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch, dedinke medzi Hontianskymi Nemcami a Šahami, na južnom
Slovensku. Detstvo prežil v Dudinciach a Šahách, kde aj maturoval. Prostredie, v ktorom Ballek
vyrástol, sa neskôr výrazne prejavilo v jeho literárnej tvorbe.
všetky diela situoval do krajiny svojho detstva, kde sa prelína slovenské a maďarské etnikum.
Vrcholným dielom Ladislava Balleka je román Pomocník (s podtitulom Kniha o Palánku) (fiktívny
názov Šiah).
POMOCNÍK
téma: zobrazenie povojnovej situácie na južnom Slovensku
opisuje život na pohraničí
morálny rozklad rodiny
Dej románu sa odohráva na južnom Slovensku v mestečku Palánok v r. 1945-47
Mäsiar Štefan Riečan sa sťahuje zo stredného Slovenska na južné do Palánku. V povstaní prišiel o dom
a o majetok – mal mäsiarstvo. Ako bývalému partizánovi mu za zásluhy pridelili nové mäsiarstvo aj s
domom v Palánku, ktoré ostalo po mäsiarovi, kt. emigroval. Ostal tu jeho pomocník Volent Lančarič.
Odporučili mu pomocníka vyhodiť ale Riečan si ho nechal.
Volent bol dobrý obchodník, špekuloval so štátnym mäsom. obchody neboli vždy legálne. Riečan sa
nevie prispôsobiť novej dobe, zato Volent sa vie v novej dobe obracať. Kšeftovaním a nelegálnym
spôsobom dopomôže Riečanovi k veľkému bohatstvu .Riečan nemusel nič robiť. Všetko vybavil
Volent.
Jeho žena a dcéra sa zmenili, prestali nosiť kroj, ostrihali si vrkoče, chodili do kúpeľov, usporadúvali
zábavy. Ony si ľahko zvykli. Riečan si nezvykol, ale je rád, že ženám sa tu páči. Stali sa veľmi
bohatými. Riečan sa vracia do rodného kraja, aby sem priviedol matku a brata. Oni však nechcú ísť.
Žena Eva mu odkáže, aby sa už nevracal. Riečan sa zamestná ako stavbár.
V Palánku si Riečanova dcéra berie Volenta, lebo s ním čaká dieťa. Volent spával aj s Riečanovou
manželkou .
Volenta za špekulácie so štátnym mäsom zatvorili na 8 rokov do väzenia. Riečanova žena ušla s
jedným chlapom do Čiech. Dcéra Eva robí dojičku na družstve.
Riečan sa vracia do Palánku, aby odtiaľ odviedol svoju dcéru a 3 vnučky ( 2 boli Volentove) do rodného
kraja. Pokoj a šťastie nájde v starostlivosti o vnučky.
Vincent Šikula
Jeho umelecký talent sa najviac prejavoval v próze a poézii, no po celý život aj v písomne nezachytenej
hudbe, jeho tretej vášni.
Patrí k najvýraznejším a umelecky najpriebojnejším osobnostiam našej národnej spisby druhej
polovice 20. storočia. Jeho debutová zbierka poviedok mala názov Na koncertoch sa netlieska (1964) a
v tom istom roku vyšla ďalšia Možno si postavím bungalov. Príbehy poviedok sú založené na
autentickom zážitku zo stretnutí so zaujímavými ľuďmi rôznych profesií a záujmov. V novele S
Rozarkou (1966) rozvinul baladický príbeh mentálne postihnutej dievčiny, v ktorej napriek dospelosti
zostalo zakódované detské videnie sveta. Kniha poviedok Nebýva na každom vŕšku hostinec (1966) je
obrazom životných príbehov ľudí zo spoločenskej periférie, ktorí sú však často obdarení veľkou
vnútornou silou. V zbierke poviedok a noviel Horská robota (1968) sa vrátil k osudom hrdinov, akých
zobrazil v prvých dvoch knihách. V prózach okrem známeho prieniku do citového sveta postáv rozvíja
aj vážne až tragické motívy.
Je autorom románovej trilógie Majstri (1976), Muškát (1977) a Vilma (1979). Zobrazil v nej
udalosti v západoslovenskej dedine v rokoch druhej svetovej vojny, počas Slovenského národného
povstania (SNP) a v prvých povojnových rokoch. Napísal novely Vlha (1978) a Vojak (1981), prózu
Liesky (1980), netradične komponovaný životopisný román Matej (1983) o osudoch slepého šíriteľa
literárnej kultúry v 19. storočí Mateja Hrebendu i knižku esejistických textov o umení a literatúre
Nokturná (1983).
Do prostredia domova a rodného kraja sa Šikula tematicky vrátil v knihách poviedok a noviel
Heroické etudy pre kone (1987), Pastierska kapsička (1990), Pôstny menuet (1994), Ornament (1991) a
Veterná ružica (1995).

Významnou súčasťou literárnych záujmov Vincenta Šikulu je aj tvorba pre deti a mládež. Prvou
knihou tohto druhu bola zbierka poetických literárnych miniatúr a poviedkových čŕt Pán horár má za
klobúkom mydleničku (1965), v ktorej konfrontoval čistotu bezbranného detstva s doliehajúcimi
obludnosťami vojny. Próza Prázdniny so strýcom Rafaelom (1966) je príbehom desaťročného
dedinského chlapca, ktorý sa učí hrať na heligóne. Podľa knihy bol nakrútený film Otec ma zderie tak
či tak (1980). Kniha Ďuro pozdrav Ďura (1978) je súborom rozprávok o starom vrabcovi a jeho
spoločníkoch.
Vincent Šikula sa nám predstavil aj ako básnik zbierkami Z domu na kopci (1983), Zo zanedbanej
záhrady (1993) a Bubeník september (1998), ktoré sú vyznaním autorovej lásky k domovu a predkom i
vyjadrením obdivu ku kráse a premenám prírody, ktorú pociťuje ako súčasť vlastnej osobnosti.
Autobiografické texty Tam, kde sa cesta skrúca a Požehnaná taktovka zostavila Šikulova manželka
Anna Blahová z autorovej písomnej pozostalosti.
Vincent Šikula sa narodil 19. októbra 1936 v Dubovej pri Modre. Po štúdiu na meštianskej škole v
Modre študoval na Hudobnej škole pedagogickej v Bratislave, hru na lesný roh na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave. Pôsobil ako organista v Ivanke pri Dunaji, učiteľ hudby na Ľudovej škole
umenia v Modre, redaktor Romboidu a redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský
spisovateľ. Zomrel v Modre 16. júna 2001 vo veku nedožitých 65 rokov.

ANJ - Mgr. Ondrušová
Opakujeme k maturite:
Na maily ste dostali pracovný list k téme Bývanie. Vypracujte cvičenia, riešenie mi pošlite do
29.1.2021.
V cvičení A máte doplniť predložky z ponuky nad cvičením do viet. V cvičení C máte doplniť slová
z obrázkov do textu. Pracujte so slovníkom, prekladajte si slovíčka, ktoré neviete odhadnúť.

NEJ - Mgr. Nováčiková

• s. 192/ posledné cvičenie: spojte povolanie s vhodným obrázkom...
• s. 195/3
• opakovanie gramatiky a slovnej zásoby zo 16. lekcie
Pošlite mi cvičenie s.195/3 ako zvyčajne do štvrtku do 24. hod.

RUJ - PhDr. Bohilová
Pracujeme s učebnicou Raduga 2
- zostáva slovná zásoba lekcia 5 str.91, 92 prečítať nahlas, pozor na prízvuk a výslovnosť, postupne
osvojiť
- nové učivo: Skloňovanie podstatných mien podľ vzoru „место“ v jednotnom čísle str. 99
zelený rámček
- prečítajte si a doplňte poučku, všimnite si, že tvary podstatných mien „место“ a „окно“ sa v
jednotnom čísle nelíšia od slovenčiny
- domáca úloha: str. 98 cv. 3.4 str. 99 cv. 3.5 str. 99 cv. 3.6
- Vypracovanie neposielajte!
- Kontrola bude online
- 4.B štvrtok 28.1.2021 o 10.00 hod.
- 4.C štvrtok 28.1.2021o 11.00 hod.
- Pozvánky vám pošlem.

MOP – Mgr. Chudá
Dobrý deň študenti , polročné známky sú v podstate uzavreté, preto si dáme oddychové kolo.
Keďže sme všetci výnimoční a každý sme jedineční, je dobré, keď poznáme svoje silné stránky.
Teda to, v čom sme lepší, ako tí ostatní. Ako oddychovku po uzatvorení známok vám
doporučujem venovať pár minút svojho času otestovaniu sa. Keďže som natrafila na jednoduchý,
ale dobrý test silných stránok , dávam vám ho do pozornosti. Nech vás nemýli, že je to zamerané

na 15 ročných, na kvalite to neuberá. Budem rada, keď vám vyhodnotia výsledky, ak mi pošlete
len 5 tvojich silných stránok. Mne napr. vyšlo najviac bodov v ochrancovi, kapitánovi, lídrovi...K
testu sa dostanete, ak si do prehliadača zadáte „ test silných stránek – www.scio.cz“. Je to
v češtine, snáď to nebude problém. To vám pomôže zorientovať sa sám v sebe, veriť si a vybrať si
pracovné miesto tak, aby sa vám práca stala koníčkom.

CER – Ing. Pavlovičová
TÉMA: Región malá Fatra, Slovenský raj

Malá Fatra patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát.Pôdorys pohoria Malá Fatra
predstavuje nepravidelnú elipsu (poetickejšie „krídla motýľa“)
Rozprestiera sa na severe Slovenska. Dominujú mu a chránia ho majestátne štíty Malej Fatry. Všade
navôkol sa rozprestiera nádherná príroda, ktorá vás láka poprechádzať sa.
Bránou do Malej Fatry je Žilina..
ŽILINA
Mesto Žilina je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a
Rajčianky. Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Malá Fatra.. V poslednom
období vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a konferenčného cestovného ruchu.
Podujatia
Historické srdce Žiliny tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo vyhlásené
za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu a laubniam s arkádami vytvára
neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku. Neoficiálnym logom mesta je
pohľad z Námestia A. Hlinku na Kostol Najsvätejšej Trojice s balustrádou. Počas celého roka sa v
meste konajú viaceré kultúrne, športové a spoločenské podujatia, napr. Staromestské slávnosti, Žilinský
literárny festival, Kiosk, Stredoveký deň a mnohé iné.
Kultúra
Budatínsky hrad so svojím najznámejším a najkrajším žilinským parkom je atrakcia, ktorá vďaka
expozícii o drotárstve priláka mnohých návštevníkov. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická
štvorposchodová veža, ktorá bola postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici
13. stor. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej
tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. Významnými a
navštívenia hodnými pamiatkami v okolí Žiliny sú určite zrúcaniny hradov Litava, Strečno a najstaršia
pamiatka mesta Žilina - Kostol sv. Štefana Kráľa.
TERCHOVÁ
Obec je vstupnou bránou do najmladšieho národného parku v Žilinskom kraji odporúča sa navštíviť
etnografickú expozíciu ,,Jánošík a Terchová“. Jedinečné dielo domácich majstrov rezbárov – drevený
betlehem, môžete obdivovať v kostole sv. Cyrila a Metoda. V národnom parku Malá Fatra, 3 km od
Terchovej, sa nachádza Vrátna dolina. Táto malebná dolina je zároveň najväčším strediskom letnej aj
zimnej turistiky.
Folklór
Terchová je preslávená nielen vďaka svojej jedinečnej prírode, ale určite aj vďaka kultúrnym a
folklórnym podujatiam. O podstatnú časť mytologického chápania Terchovej sa "postaral" miestny
rodák, "zbojnícky kapitán ", Juraj Jánošík. Práve o jeho neuveriteľných kúskoch, či skôr kusoch, sa šírili
legendy, z ktorých väčšina bola dávaná do bezprostrednej súvislosti so zbojníkovým rodiskom. Rodisko

legendárneho Jánošíka každoročne ponúka množstvo festivalov a podujatí, ktoré sa konajú nielen v lete,
ale i v zime. Najznámejšími sú nepochybne Jánošíkove dni, ale svoje miesto majú aj Cyrilometodské
dni, Country fest Rozmarín, Terchovský Budzogáň či mnohé ďalšie.
Turistika
Nájdete tu rozsiahlu sieť - 280 kilometrov značkovaných turistických a cyklistických trás. Vybrať sa
môžete napríklad na Veľký Rozsutec alebo Veľký Kriváň. Aj najzdatnejší turista si tu uspokojí svoje
túžby prejsť sa môžete aj najznámejším chodníkom Jánošíkove diery. Najatraktívnejšie turistické
lákadlo je ale určite prechod vrcholového hrebeňa Malej Fatry,
Zima v malebnej Vrátnej
Nachádza sa 3 km od Terchovej, v Národnom parku Malá Fatra. Je to areál lyžiarskeho strediska Vrátna
Free Time Zone a patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Zjazdovky obkolesuje nádherná príroda
Národného parku Malá Fatra, ktorého najvyšší vrchol Veľký Kriváň siaha do nadmorskej výšky 1 717
metrov.
Kysuce
Stará Bystrica, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Radôstka, Stará Bystrica, Nová Bystrica
Slovenský raj
je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Je považovaný za jednu z najkrajších
prírodných oblastí Slovenska. Z geomorfologického hľadiska patrí do Spišsko-gemerského krasu a leží
v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Oblasti horského pásma Slovenského raja
chráni Národný park Slovenský raj, ktorý je jedným z deviatich národných parkov na Slovensku.
Národný park leží v Banskobystrickom kraji (okres Brezno), Prešovskom kraji (okres Poprad)
a Košickom kraji (okresy Rožňava a Spišská Nová Ves).
Jedinečný charakter územiu dala rieka Hornád s prítokmi, ktoré tu vytvorili početné rokliny, kaňony,
údolia, vodopády a jaskyne. Najznámejšie rokliny sú 4,5 km dlhý Veľký Sokol, Suchá
Belá, Piecky a Kyseľ, v ktorých sú početné vodopády.
Prielom Hornádu je najdlhším a najvýraznejším kaňonom (11,7 km), najvyšší vodopád je Závojový
vodopád s výškou 70 m. Najväčšou vodnou plochou je Palcmanská Maša s rozlohou 0,85 km²,
priehrada na Hnilci
ÚLOHY:
Referáty
• v lokalite Kysuce a Slovenský raj máte typy na výber a spracovanie referátu
• vyberte si buď mesto alebo národný park Slovenský raj

MHV - Ing. Vichnárová
1. Postavenie rozvojových krajín vo svetovej ekonomike (2 vyučovacie hodiny)
Charakteristika postavenia rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve.
Popis prejavov globalizácie v rozvojových krajinách.
Popis možnosti zapojenia rozvojových krajín do medzinárodnej deľby práce.
Integrácia rozvojových krajín
Opis postavenia rozvojových krajín vo svetovom obchode (zmena komoditnej štruktúry exportu,
diferenciácia rozvojových krajín).
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

MEO – Ing. Vichnárová
1. Uzavretie kúpnej zmluvy
2. Realizácia dovozu
3. Zabezpečenie podmienok uskutočnenia dovozu

Protinávrh kúpnej zmluvy.
Súhlas – uzavretie kúpnej zmluvy.
Vzor kúpnej zmluvy a jeho analýza.
Popis skutočností, ktoré vplývajú na realizáciu dovozu a spôsob ich riešenia.
Vysvetlenie nutnosti zabezpečenia podmienok dovozu.
Príklady nesplnenia podmienok uskutočnenia dovozu a ich následky.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

PEP – Ing. Vichnárová
1. Spoločenská prednosť
2. Vizitka, oslovenie, tituly
Vysvetlenie významu spoločenskej prednosti.
Rozdelenie osôb na spoločensky staršie a spoločensky mladšie osoby (vzhľadom na vek, pohlavie
a funkciu).
Príklady konkrétnych situácií spoločenskej prednosti.
Charakteristika vizitiek, druhy vizitiek a ich opis.
Výmena vizitiek.
Skratky na vizitkách.
Vysvetlenie použitia oslovenia v spoločenskom styku.
Základné pravidlá oslovenia.
Tituly a ich používanie v spoločenskom styku.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

TECH kuchár - Ing. Kajanová
1) Liečebné diéty – č. 3,4,5,
2) Liečebné diéty – č. 6,7,8.
Uvedené témy je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Témy
žiakom boli poslané na emailovú adresu.
Úloha:
- zopakovať si témy, ako: Diéty, dietetika, liečebná výživa, Rozdelenie diét, Úprava diétnych pokrmov,
diéty č. 0,1,2.
- naučiť sa nové témy, a to:
- popísať diéty č. 3,4,5,6,7,8 a ich uplatnenie v praxi.

TEO kuchár - Ing. Kajanová
1) Charakteristika ubytovacieho zariadenia.
Uvedenú tému je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Téma
žiakom bola poslaná na emailovú adresu.
Úloha:
- zopakovať si predchádzajúci tematický celok: Mimoriadne druhy slávnostného stolovania.
- naučiť sa novú tému, a to:
- charakterizovať ubytovacie zariadenia.
- skúšanie na online hodine (celý tematický celok – mimoriadne druhy slávnostného stolovania)!!!

API – Ing. Beková
Úloha:
▪ TVORBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE - MW
▪ TVORBA PREZENTÁCIE K ZÁVEREČNEJ PRÁCI VYBRANEJ KRAJINY – POWER
POINT

- snímka: Najvýznamnejší športovci
Prezentáciu poslať na mail jbekovaf@gmail.com do 29. 1. 2021

MAR - Ing. Chalupová
Téma: metódy tvorby ceny
Téma: nákladová tvorba ceny - výhody, nevýhody
NÁKLADOVO ORIENTOVOANÁ TVORBA CIEN
➢ Tvorba cien prirážkou – je najjednoduchšou metódou stanovenia cien; je najspravodlivejšia a so
spoločenského hľadiska najakceptovanejšia; prirážky sa menia podľa toho, o aký druh tovaru ide.
Odvodzovanie cien od nákladov je jednoduché a pri zmene dopytu sa nemusia robiť časté úpravy cien.
Ceny sú v odvetví podobné a cenová konkurencia sa minimalizuje.
Pri stanovení ceny prirážkou sa vychádza z vypočítaných nákladov na jednotku produkcie, t.j. cena =
N.j. x (1 + prirážka)
Všeobecne platí, že prirážka je vyššia pre suroviny, čo je dané dávkou krytia rizika. Vysokú prirážku majú
i luxusné tovary, tabak (cenovo neelastické tovary)
➢ Analýza nulového bodu a ceny s cieľovým ziskom – firma sa pokúša zistiť cenu, pri ktorej bude
dosiahnutý nulový alebo cielený zisk.
NEVÝHODY nákladovo orientovanej metódy tvorby cien
1) ignorovanie tržného prostredia – cena, ktorá je spotrebiteľ ochotný zaplatiť za produkt, môže mať
k nákladom iba malý vzťah. Spotrebitelia majú rôzne správanie pri nákupe podľa svojich charakteristík
a vlastnosti produktu. Racionálny spotrebiteľ môže vynaložiť i vyššiu sumu na produkt, aj keď sú
k dispozícií lacnejšie substitučné produkty. Napr. zákazník zaplatí ta značkové oblečenie vyššiu sumu,
pretože ho preferuje alebo je značka pre neho symbolom módnosti.
2) Chybné alebo skreslené nákupné informácie – problém vzniká pri kalkulácií nákladov na jeden
výrobok u podnikov, ktoré sa zaoberajú širokým sortimentom produktov. Ďalej ide o rôzne názory
k fixným a variabilným nákladom pri kalkulácií celkových nákladov. Ročné obdobie zodpovedá
štandardným účtovným postupom, ale lepšie je zohľadňovať obdobie odpovedajúce návratnosti, teda
obdobie niekoľkých rokov, napr. životnosť výrobku.
3) Fenomén logického kruhu – nákladovo orientovaná cena obsahuje v určitom zmysle začarovaný
kruh. Cena stanovená na základe nákladov ovplyvňuje objem predaných výrobkov = nízke ceny môžu
zvýšiť objem predaja, zatiaľ čo vysoké ceny môžu tlmiť predaj. Objem vyrobenej produkcie ovplyvňuje
nákladovú kalkuláciou = veľký objem výrobe vedie k nižším nákladom na jednotku, nízky objem výroby
k vyšším nákladom na jednotku. Tento jav sa presadzuje najmä v odvetviach, ktoré majú výrobu náročnú
na režijné náklady.
4) Prehliadanie konkurenčných síl
Cena stanovená nákladovo je odrazom toho, čo firma považuje za vhodné za svoj produkt určovať,
vychádza z vlastných nákladov a ziskových cieľov. Do úvahy sa neberú konkurenčné tržné sily
a dynamika spotrebiteľského dopytu.
5) Zanedbávanie významu ceny ako strategickej alternatívy
Cena je v mnohých prípadoch využívaná ako nástroj k dosiahnutiu určitých strategických zámerov firmy.
Využitie ceny ako strategického nástroja ukazujú nasledujúce príklady:
a) stanovenie cien komplementárnych výrobkov – sú to výrobky používané v kombinácií s nejakým iným
výrobkom – napr. fotoaparáty a filmy; hardware a software; šampón a kondicionér. Tieto výrobky majú
spoločné alebo podobné distribučné cesty, trhy a podobných alebo rovnakých zákazníkov alebo spôsob
užitia. V takomto prípade býva cena za spoločne užívaných výrobkov nižšia, aby sa podporil predaj aj
druhého výrobku.
b) Stanovenie ceny výrobkov nižšej kvality – výrobky s nižšou kvalitou v produktovom rade vďaka svojej
nízkej cene prilákavajú spotrebiteľov, tieto výrobky majú veľký vplyv na príležitostné nákupy. Cena
týchto výrobkov môže bez ohľadu na náklady slúžiť strategickým cieľom , ako je oživenie predaja,
povzbudenie skúšobných nákupov, ..
c) Existencia nadbytočnej kapacity – výrobcovia sa niekedy stretávajú s problémom nadbytočnej
kapacity v krátkodobom alebo v dlhodobom časovom horizonte. Nevyužitá kapacita prestavuje straty.

V snahe vyhnúť sa tejto strate sa predajca môže snažiť predať výrobky za ceny blízke ich výrobným
nákladom.
d) Ochrana tržného postavenia – konkurenčné sily môžu donútiť výrobcu znížiť cenu jedného alebo
niekoľkých výrobkov pod úroveň celkových nákladov. Nemusí vždy ísť o menej kvalitný výrobok
VÝHODY nákladovej tvorby ceny
1) možno ju obhájiť s etického hľadiska – nikto sa nemôže pohoršovať nad tým, že predajca chce
dosiahnuť určitý zisk nad svoje náklady. Nákladovo orientovaná cenová tvorba si získala rešpekt po
mnohé roky, keď sa podporovala myšlienka, že podnikanie si zaslúži určitú odmenu. Veľa podnikateľov
má názor, že spoločnosť bude mať väčšiu dôveru k podniku, ktorý vychádza pri cene z nákladov, než
k podniku, ktorý používa menej pochopiteľné techniky (konkurenčné, dopytové)
2) používa ľahko dostupné informácie – toto stanovovanie ceny nevyžaduje žiadne externé informácie.
Potrebné dáta sú súčasťou podniku. K tvorbe podnik potrebuje správnu techniku kalkulácie nákladov
a rozhodnutie o ziskovej prirážke.
3) ide o prijateľnú cenu pre prax – v určitých odvetviach môže byť nákladovo orientovaný prístup
jediným uznávaným a akceptovaným prístupom. Napríklad v odvetviach: stavebné práce, maloobchod,
zákazková výroba,...
4) nedostatočná znalosť iných metód tvorby cien – v dnešnej dobe je cenová tvorba určitým umením
i vedou. Bohužiaľ, mnohým vedúcim pracovníkom zodpovedným za stanovovanie cien sa nedostáva
príslušná kvalifikácia a znalosti o technike tvorby cien.
ÚLOHY:
1. Účasť na on-line hodine v stredu o 10,00

EKN ois - Ing. Smatanová
Téma: Doklady hotovostného platobného styku. Bezhotovostný platobný styk. Doklady BPS.
Zadanie: Naštudovanie učiva z materiálu zaslaného na mail.
Kontrola: Prezenčne cez konverzáciu online. Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj
individuálne.

EKN kuchár - Ing. Smatanová
Téma: Pojem a typy rizík. Sortiment poistení.
Zadanie: Naštudovanie učiva z materiálov zaslaných na mail.
Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.
Kontrola: Prezenčne cez konverzáciu online. Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj
individuálne.

HOG - RNDr. Žiarna
POV – RNDr. Žiarna
UCT ois - Ing. Smatanová
Téma: Súvislý príklad v jednoduchom účtovníctve.
Zadanie: Práca s materiálmi zaslanými na mail.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

UCT kuchár - Ing. Smatanová
Téma: Práca s účtovnými dokladmi
Zadanie: Vyhotovenie účtovných dokladov na základe materiálov zaslaných na messenger a mail.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

ADK - Ing. Smatanová
Téma: Písomnosti v oblasti dopravy a spojov - Riečna doprava.
Zadanie: Vypracovanie dokladov na základe materiálov zaslaných na mail.

Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne

TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová
Milí žiaci,
Aj z médií počúvate, že je potrebné sa hýbať, venovať sa svojmu telu cvičením. O to viac na Vás
apelujeme v oblasti starania sa o svoje zdravie, fyzickú kondíciu, stravovanie, hygienu a prísun
vitamínov. Ponuka je pestrá, myslím, že aj zaujímavá.
Všetkým Vám držím palce. Buďte zdraví, zodpovední k sebe aj k ostatným.
Určite viete, že na odkazoch videa to nakopírujete do prehľadávača.
Dnes Vám prinášam novinku cvičenia Port de Bras. Je to cvičebná novinka vo svete tak som tam dal aj
vysvetlenie.
Hlavná ponuka bude HIIT kardio workout (10 min).
Pre peknú postavu a svaly posilňovacie cvičenia s komentárom ZORAFIT (10 min.)
Zdravotné cvičenie dnes pôjdeme formou Pilates pre zdravý chrbát
Ponuka na dnes:
1. Port de Bras (6 minút): https://www.youtube.com/watch?v=vTeqdkhS-iM
Port de Bras cvičenie spája prvky baletu, moderného tanca, strečingu a príjemnej hudby. Je
ideálne, ak po celom dni nemáte náladu na preplnenú posilňovňu a potrebujete sa nielen rozhýbať,
ale aj zrelaxovať. Ide o koncept, ktorý spadá do skupiny Body & Mind, ktorej názov hovorí za
všetko. Kladie dôraz na telo aj myseľ, pretože bez jedného neexistuje druhé.
1. HIIT tréning – kardio workout (10 minút): https://www.youtube.com/watch?v=yv2XE_Ut3KU
2. Posilňovanie so Zorou ZORAFIT (10 minút): séria posilňovacích cvičení so sprievodným slovom:
https://www.youtube.com/watch?v=8cu43v3bAMc
3. ZDRAVOTNÉ cvičenie – PILATES na zdravý chrbát
https://www.youtube.com/watch?v=9JMCUlztBiw

