1.D SAMOŠTÚDIUM 6.4.2021 – 9.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
SJL – Mgr. Janoušková
NEJ – PhDr. Bohilová
Pokračujeme v téme: Jugend und ihre Welt (Mládež a jej svet)
- Pokračujeme v téme, ktorú máte v textoch pod č. 16. Postupne sa ju učíte naspamäť.
- Rozšírenie témy: Vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty –príčiny, prejavy, dôsledky)
slovná zásoba k téme: prečítať, preložiť
- die Generation - mit eigenen Problemen kämpfen, die Probleme mit der Schule, mit den Lehrern, mit
den Eltern, mit dem Taschengeld, mit Freunden, mit der Liebe, mit dem Aussehen haben,
zwischen den Schülern und Lehrern - zu einer Interaktion kommen, sich gut verstehen, sich gegenseitig
akzeptieren, die optimalen Beziehungen pflegen,
die Schüler - die Welt mit eigenen Augen sehen, kritisch sein, anders denken, anderer Meinung sein, das
Handeln der Lehrer nicht fair finden, die besseren Noten geben, die Eltern, den Direktor, die
Kontrollorgane - beobachten, kontrollieren;
manche Eltern zu streng, zu hohe Ansprüche haben, mehr Erfahrung haben, wissen, die Konkurrenz
steigen, nur die Besten - ihre Chance bekommen; das Taschengeld — das Problem in vielen Familien,
einerseits junge Menschen - mit eigenem Geld umgehen lernen, eine bestimmte Summe bekommen,
positive Erfahrung, mit einer Geldsumme auskommen lernen; einige Themen mit den Eltern nicht
besprechen wollen, die Clique und die Freunde als Ansprechpartner haben, die Liebesprobleme lösen, sich
über die Erwachsenen ärgern, in der Schulzeit sehr empfindlich sein,
die Beziehung
zwischen Jungen und Mädchen, die Liebesbeziehung, die Liebesprobleme haben, ernst nehmen, von der
Seite der Mädchen, Betrug und Untreue weh tun, das Problem mit einem Psychologen besprechen;
- Hodina bude realizovaná online štvrtok 8.4.2021 o 9.30 hod.
Pozvánky pošlem.

CHEM – Mgr. Mišeje
DEJ – Mgr. Urbanová
PDP - Ing. Ičová
Téma: Úver
Učivo bolo vysvetlené na predchádzajúcej online hodine, zároveň im bolo zaslané do spoločnej skupiny na
facebooku.
Začnite písať kapitolu Úver do podnikateľského plánu. Popíšte:
- potrebu získania úveru
- požadovanú sumu
- urobte podrobný rozpočet celej sumy, konkrétne na čo budú presne peniaze použité
- zdôvodnite dobu splácania úveru
- popíšte banku, v ktorej budete čerpať úver
- vysvetlite výšku úrokovej miery, ktorú vám banka poskytne
- popíšte zábezpeku/ zaručenie úveru majetkom
- rozsah A4 min 20 riadkov
Celý podnikateľský plán zašlite na email vyučujúcej daniela.icova7@gmail.com do 11.4.2021. Na online
hodine dňa 13.4.2021 o 10,00h budú práce skontrolované a prekonzultované

MCR - Ing. Ičová
Téma: Získavanie a výber zamestnancov
Dňa 30 .3. 2021 od 10,00h bolo dané učivo vysvetlené. Učivo majú žiaci v spoločnej skupine na facebooku.
Skontrolujte si, či ste poslali úlohu s nasledujúcich otázok.
Úloha:
Žiaci ručne vypracujú odpovede na nasledujúce otázky:
1.Vymenujte požiadavky kladené na budúcich zamestnancov
2.Vypíšte výhody získavania zamestnancov z interných aj externých zdrojiv

3.Vymenujte metódy získavania zamestnancov
4.Vymenujte metódy výberu zamestnancov
Dňa 12.4.2021 od 10,00h bude ústne skúšanie žiakov z danej témy

TSCR - Ing. Pavlovičová
TÉMA: Aktuálne problémy cestovného ruchu a podnikania v tejto oblasti - úlohy
Úlohy ktoré tu uvádzam na vypracovanie sme si rozoberali na hodine, s tým, že vám tu ešte presne uvediem
ich tematiku na vypracovanie. V tomto týždni nám z dôvodu prázdnina online hodina odpadá, no
vypracovanie a zaslanie týchto úloh platí tak ako sme hovorili
1. Cestovný ruch a jeho problémy počas pandémie
môžete uviesť svoje návrhy na riešenie
2.Krachy cestovných kancelárií a ich príčiny
/dôvodom nebola len pandémia, krachy boli aj v minulosti – napr. krach CK Thomas Cook vo Veľkej
Británií/
môžete popísať tento krach a jeho dôvody
môžete popísať krach niektorej CK u nás , jeho príčiny a spôsob riešenia
3. Váš názor na situáciu – máte prácu, darí sa vám, ste úspešní – a zrazu o prácu prídete ... lebo corona. Je
v tomto prípade vašim názorom:
nech štát pomôže, veď ste mu poctivo platili, odvádzali..alebo
zmeníte prácu a svoju energiu premiestnite do inej oblasti
Z prvých dvoch tém si vyberte, kľudne i obe, ak si vybrať neviete
Tretiu tému vypracujte všetci
Pošlite na e-mail adresu vyučujúcej

EKN - Ing. Pavlovičová
TÉMA: Živnosť – začiatky podnikania touto formou
V prípade, ak chcete prevádzkovať živnosť, ste povinní to ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu
podľa bydliska. Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbore živnostenského
podnikania a bývajú označené ako jednotné kontaktné miesta
Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk – žiadateľ
však musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom
Čo uvádza fyzická osoba v ohlásení
• meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či súd alebo
správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
• obchodné meno
• predmet podnikania
• identifikačné číslo organizácie
• miesto podnikania
• adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
• dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po určitú dobu
• deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dnom ako je deň ohlásenia
Ak sa uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie sa na prvom mieste ten predmet
podnikania, ktorý sa považuje za hlavný

TEA - Ing. Chalupová

Úloha: poslať cvičenie číslo 2 do 11.4.2021

UCT – Ing. Chalupová
Téma: Dlhodobý majetok – oceňovanie
Oceňovanie DM je vyjadrenie jeho hodnoty v slovenskej mene, čiže cenách. Pri oceňovaní sa používajú
rôzne druhy cien:
vstupná cena – je celková cena DM, z ktorej sa pri odpisovaní uskutočňujú odpisy. Vstupná cena môže byť:
a) obstarávacia cena – je cena, za ktorú sa DM obstaral vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním
(prepravné, montáž)
b) reprodukčná obstarávacia cena – je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď potrebujeme túto
cenu poznať (keď sa o majetku účtuje. Môže sa urobiť porovnávaním, väčšinou to robí súdny znalec. Takto
oceňujeme napríklad darovaný majetok.
c) vlastné náklady – používajú sa na ocenenie DM, ktorý sa vytvoril vlastnou činnosťou podniku. Tvoria ich
všetky priame náklady (napr. materiál) a nepriame náklady (napr. spotreba energie, doprava) súvisiace
s vytvorením DM.
Tento týždeň hodina odpadá, keďže ju máme v utorok. Všetky otázky k téme si preberieme na hodine praxe,
ktorú máme v piatok.

GCR – RNDr. Žiarna
INF – Mgr. Lacika

MKT – Ing. Chalupová
Téma: rozbor silných a slabých stránok podniku
V tomto týždni nám odpadá hodina marketingu, nakoľko ju máme v pondelok.
Urobte do konca týždňa rozbor silných a slabých stránok podniku, ku ktorému robíte podnikateľský plán.
Skúste tak, aby to bolo v nejakej peknej tabuľke.

ODP – Ing. Chalupová

