
 
Úrad Košického samosprávneho kraja, odboru školstva v Košiciach v spolupráci 
s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61,  040 01  Košice organizuje v školskom 
roku 2016/2017 súťaž  „Najlepší podnikateľský plán“ pre všetky stredné školy 
v pôsobnosti ÚKSK.  
 
 
Cieľ súťaže: 
Cieľom aktivity je: 

- podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj 
podnikateľského myslenia a tvorbu podnikateľských plánov, 

- rozvíjať tvorivé kompetencie,  odborno-teoretické, odborno-praktické schopnosti 
žiakov,  

- upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, 

- viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, 

- využiť schopnosti a zručnosti žiakov stredných škôl, 

- prispievať k schopnosti porovnávania vlastných vedomostí a zručností za účelom 
získavania nových motivácií, 

- vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na 
hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. 
 
 
Obsah a termíny súťaže: 

- SŠ môže poslať jeden najlepší podnikateľský plán za svoju vzdelávaciu inštitúciu 
v termíne do 28. 04. 2017 na adresu:  
Obchodná akadémia, Watsonova 61,  040 01  Košice 

- Obchodná akadémia, Watsonova 61,  040 01  Košice určí nezávislú komisiu, ktorá 
podnikateľské plány vyhodnotí a určí poradie najlepších troch do 31. 05. 2017.  

- Tri najlepšie podnikateľské plány budú zverejnené na stránke ÚKSK. 
 
 
Podmienky súťaže: 

- Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti stredných škôl v pôsobnosti ÚKSK. 

- V podnikateľskom pláne študent uvedie svoje meno a priezvisko, triedu, názov 
školy, meno a priezvisko učiteľa, ktorý bol jeho konzultantom. 

- Podnikateľský plán musí byť napísaný v slovenskom jazyku v elektronickej podobe 
vo forme prezentácie v počte slidov  maximálne 20 a v tlačovej podobe. 

- Podnikateľský plán musí obsahovať základné parametre potrebné na jeho odborné 
posúdenie vrátane finančného plánu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Charakteristika súťaže: 
Súťaž je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia všetkých typov stredných 
škôl. 
Účastníci súťaže riešia súťažnú prácu samostatne, za pomoci konzultanta. 
Výsledkom je samostatná práca, ktorú posúdi odborná hodnotiaca komisia. 
Vyvrcholením súťaže je prehliadka elektronických prezentácií prác, ktorá sa uskutoční 
v máji 2017. 
Vyhlasovateľom prehliadky je Obchodná akadémia, Watsonova 61,  040 01  Košice 
v spolupráci s ÚKSK. 
 
 
Organizácia súťaže: 
Súťaž sa uskutočňuje formou riešenia a navrhovania podnikateľského plánu na stredných 
školách pod vedením pedagogických zamestnancov odborných predmetov. 
Súťažné prehliadky sa organizujú v školských objektoch. 
Školské prehliadky zabezpečuje riaditeľstvo príslušnej strednej školy. 
Regionálnu prehliadku organizuje Obchodná akadémia, Watsonova 61,  040 01  Košice. 
 
 
Riadenie súťaže: 
Školské súťažné prehliadky riadi školská komisia vymenovaná riaditeľom školy. 
Regionálnu súťažnú prehliadku riadi regionálna komisia v zložení: riaditeľ Obchodnej 
akadémie, Watsonova 61,  040 01  Košice, zástupca ÚKSK a vedúci predmetovej komisie 
ekonomiky Obchodnej akadémie, Watsonova 61,  040 01  Košice. 
 
 
 


