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Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.
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Levice

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

01 12 2016

Dátum podujatia - koniec

15 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Anna Kováčová

0904532838

kovacanna@azet.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Cieľ podujatia: -zatraktívniť odborné vzdelávanie na našej škole, poukázať na možnosti 
štúdia  
- nadobudnutie praktických zručností, poznatkov a kompetencií potrebných na uplatnenie 
sa na pracovnom trhu. 
Cieľová skupina: žiaci učňovských a študijných odborov, rodičia, inštitúcie a podnikatelia. 
Program podujatí realizovaných v období od 01. 12. 2016 do 16.12.2016 
1. Prednáška o živnostenskom podnikaní zo Živnostenského úradu - Levice 
- založenie a vznik živností, výhody a nevýhody živ. podnikania 
Účasť: žiaci a ich rodičia 
2. Prezentácia žiackych podnikateľských plánov 
3. Prednáška o poistení - poisťovňa ALIANZ 
- možnosti životného a neživotného poistenia 
- bývalá žiačka našej školy rozpovie svoj príbeh ako sa stala úspešnou podnikateľkou v 
oblasti poistenia 
4. Deň otvorených dverí- prezentácia zručností učebných a študijných odborov na našej 
škole( murár, pekár, cukrár, kaderník, predavač, čašník, pracovník hotelu, kozmetik, 
obchodný pracovník....)
Prezentácie študentskej 韛�rmy Dolphin - simuluje činnosť akciovej spoločnosti, vlastní 
kapitál, vyrába a predáva svoje výrobky. Stretáva sa s reálnymi peniazmi. 
Účasť: žiaci a rodičia 
5. Súťaž v ekonomických hrách a zapojenie sa do Finančnej olympiády - zvýšenie 韛�nančnej 
gramotnosti našich žiakov 

 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov
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