
 

Povolanie podnikateľ 
Letný semester 

 

Povolanie podnikateľ je celouniverzitný výberový predmet, ktorý  umožňuje  študentom ŽU 

získať reálnu skúsenosť s podnikaním. Okrem toho rozvíja ich schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre 

osobný úspech, celoživotné vzdelávanie a úspešné získanie zamestnania. 

 
Študenti si  osvojujú teoretické vedomosti priamo v praxi. Učia sa podnikať vo vlastnej 

študentskej spoločnosti, v ktorej simulujú činnosti reálnej firmy - pracujú s reálnymi peniazmi, podnikajú 

v reálnom ekonomickom prostredí, s reálnymi výrobkami a službami. Program umožňuje mladým ľuďom 

preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po zánik.  

 

Cvičenia vedú učitelia s pedagogickými a praktickými skúsenosťami. Súčasťou je aj spolupráca  s 

konzultantmi  z podnikateľskej praxe, ktorí navštevujú, radia a usmerňujú  študentské spoločnosti. 

 
Komu je predmet určený? 

 
1. Študentom, ktorí chcú pracovať na vlastnom podnikateľskom nápade, či už  samostatne alebo 

v tíme. 

2. Študentom, ktorí sa chcú pridať do tímu a stať sa spolutvorcami podnikateľského nápadu až 

po jeho realizáciu. 

 
Čo študenti získajú?        

 
● praktické skúsenosti v podnikaní 

● skúsenosti s prácou v tíme 

● príležitosť nadobudnúť podnikateľské (manažérske, komunikačné, obchodné a i.) zručnosti 

● príležitosť spolupracovať s predstaviteľmi podnikateľskej sféry 

● zručnosti potrebné pre získanie zamestnania a tiež pre zamestnanie samotné 

● zlepšenie finančnej gramotnosti 

● príjemné chvíle strávené v spoločnosti zaujímavých ľudí 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Harmonogram letného semestra 
 1 -  2.  týždeň výber podnikateľského nápadu, formovanie tímov 
 3.-  4.  týždeň  vypracovanie podnikateľského zámeru a jeho prezentácia 
 5.- 10. týždeň  výroba, predaj, vedenie potrebnej evidencie 
11.-13. týždeň ukončenie činnosti, vyhodnotenie výsledkov a vysporiadanie záväzkov 

ČASOVÁ DOTÁCIA, KREDITY 

 

Časová dotácia  predmetu v letnom semestri je 1 

x týždenne 3-hodinové cvičenie, pričom aktivity 

a náplň  predmetu si vyžadujú prácu aj mimo 

cvičenia. Úspešným absovovaním predmetu sa 

získajú 3 kredity. Predmet si možno zapísať na 

študijných oddeleniach jednotlivých fakúlt.  

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 

Podmienkou úspešného absolvovania predmetu 

je aktivita a kvalita práce študenta počas celého 

semestra. Do hodnotenia sa započítava účasť na 

cvičeniach, práca v študentskej spoločnosti a 

hodnotenie učiteľom. Klasifikácia stupňami A 

až Fx je podľa Klasifikačného poriadku ŽU. 


