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Predmet Online marketing v rozvrhu hodín uvádzaný so skratkou OLM, bol vyučovaný podľa 

učebného plánu v študijnom odbore 3918  M technické lýceum ako súčasť praktickej prípravy 

v odborných predmetoch. Výučba bola realizovaná v triedach 3.C a 3.D. 

 

September 2020 - “extra hodiny” som vyučovala v rámci predmetu Online marketing  

v skupinách: 

3C-OLM-1.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

22. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete – charakteristika sociálnych sietí - 

Social media marketing. 

29. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete - kurz Learn2code - Social media 

marketing. 

 

3C-OLM-2.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

09. 09. 2020 Úvod do predmetu - oboznámenie sa s obsahom predmetu. 

16. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete - charakteristika sociálnych sietí - 

Social media marketing. 

23. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete-kurz Learn2code-Social media 

marketing. 

 

3D-OLM-1.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

07. 09. 2020 Úvod do predmetu - oboznámenie sa s obsahom predmetu. 

21. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete - charakteristika sociálnych sietí - 

Social media marketing. 

28. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete-kurz Learn2code-Social media 

marketing. 

 

3D-OLM-2.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

03. 09. 2020 Úvod do predmetu - oboznámenie sa s obsahom predmetu. 

10. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete - charakteristika sociálnych sietí - 

Social media marketing. 

17. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - sociálne siete-kurz Learn2code-Social media 

marketing. 

24. 09. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy-práca 

s internetom. 

 

Október 2020 - “extra hodiny” som odučila v rámci predmetu Online marketing v skupinách: 

3C-OLM-1.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

06. 10 .2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy--práca 

s internetom. 

13. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy. 

20. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - vyhľadávanie informácií. 

27. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - tvorba facebookovej stránky vlastnej 

študentskej firmy. 

 

3C-OLM-2.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

07. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy-práca 

s internetom. 

14. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy. 

21. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - vyhľadávanie informácií. 

28. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - tvorba facebookovej stránky vlastnej 

študentskej firmy. 
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3D-OLM-1.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

05. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy-práca 

s internetom. 

12. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach - mediálne platformy ako súčasť reklamy. 

19. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - vyhľadávanie informácií. 

26. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - tvorba facebookovej stránky vlastnej 

študentskej firmy. 

 

3D-OLM-2.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity 

08. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach. 

15. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - tvorba facebookovej stránky vlastnej 

študentskej firmy. 

22. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - tvorba facebookovej stránky vlastnej 

študentskej firmy. 

29. 10. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - metriky facebook komunikácie. 

 

November 2020 - “extra hodiny” som odučila v rámci predmetu Online marketing v skupine: 

3C-OLM-1.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

03. 11. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - tvorba facebookovej stránky vlastnej 

študentskej firmy. 

10. 11. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - metriky facebook komunikácie. 

24. 11 .2020 Práca s Google analytics - základné pojmy - práca s Learn2code -- ako vytvoriť účet 

Google analytics. 

 

3C-OLM-2.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

04.11.2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook - metriky facebook komunikácie. 

11. 11. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook. 

18. 11 .2020 Práca s Google analytics - základné pojmy - práca s Learn2code -- ako vytvoriť účet 

Google analytics. 

25. 11. 2020 Práca s Google analytics - základné pojmy - práca s www stránkou KPMOrava.sk a jej 

analytika. 

 

3D-OLM-1.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

16. 11. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook. 

23. 11. 2020 Komunikácia na sociálnych sieťach – Facebook-metriky facebook komunikácie. 

30. 11. 2020 Práca s Google analytics - základné pojmy- práca s Learn2code - ako vytvoriť účet 

Google analytics. 

 

3D-OLM-2.sk som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

05.11.2020 Práca s Google analytics - základné pojmy - práca s Learn2code - ako vytvoriť účet 

Google analytics. 

12.11.2020 Práca s Google analytics - základné pojmy - práca s www stránkou KPMOrava.sk a jej 

analytika. 

19.11.2020 Práca s Google analytics - analytika v marketingu - prezeranie reportov -Learn2code. 

26.11.2020 Práca s Google analytics - analytika v marketingu - postup analytiky - tvorba učebného 

textu. 

http://3d-olm-2.sk/
http://kpmorava.sk/
http://kpmorava.sk/
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Vypracoval (meno, priezvisko, dátum)  Eva Šurinová, 26. 01. 2021

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Jana Dreveňáková, 27. 01. 2021 

Podpis  

 

 

 

 

 

 

 


