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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre 

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov „hodinová sadzba 

učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet hodín strávených 

vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 

Operačný program OP Ľudské zdroje  

Prioritná os 1 Vzdelávanie  

Prijímateľ Stredná priemyselná škola informačných 

technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 

027 44 Tvrdošín 

Názov projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe 

Kód ITMS ŽoP  312011Z868 

Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Eva Šurinová 

Druh školy  SŠ-SOŠ 

Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu projektu 4.6.2  Online marketing 

Obdobie vykonávanej činnosti 01. 09. 2021 – 30. 11. 2021 

 

 

Vyučovanie predmetu online marketing umožňuje žiakom získať praktické skúsenosti v oblasti 

využitia dát v online marketingu, tvorby stratégie a analýzy konkurencie v online marketingu.  

Žiaci získali digitálne zručnosti, ktoré sú predurčené na pracovné pozície ako napr. Online marketing 

špecialista, SEO špecialista, PPC špecialista, Copywriter a podobne. Aktivity v tomto predmete zvýšili 

žiakom digitálnu gramotnosť, ale tiež im pomôžu získať potrebné know-how na realizáciu vlastného 

projektu, startupu v digitálnom prostredí alebo sa lepšie uplatniť na trhu práce. 

September, október, november 2021 - “extra hodiny” som vyučovala v rámci predmetu Online Marketing 

v triedach 3C-1sk, 3C-2sk, 4C a 4D v študijnom odbore 3918 M technické lýceum. 

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

September 2021 

06. 09. 2021 - Úvod do predmetu - priblíženie aktuálneho významu Online marketingu žiakom 
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13.09. 2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-sociálne siete - význam a obsah sociálnych sietí 

20.09. 2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-sociálne siete 

27.09. 2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-mediálne platformy ako súčasť reklamy - praktické 

ukážky mediálnych platforiem 

Október 2021 

04.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-mediálne platformy ako súčasť reklamy - význam 

reklamy na sociálnych sieťach 

11.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - praktické cvičenie - rozdiel medzi účtom a 

Facebookovou stránkou 

18.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - práca s vlastnou Facebookovou stránkou, 

kurz Learn2code 

25.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - typy príspevkov - popis, rozdelenie 

November 2021 

08.11.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - kurz prostredníctvom learn2code 

15.11.2021 - Práca s Google analytics - základné pojmy - vysvetlenie základného významu 

22.11.2021 – Dištančná výučba: Práca s Google analytics - základné pojmy - použitie Google analytics - 

kurz Learn2code 

29.11.2021 - Práca s Google analytics - analytika v marketingu - popis významu a prínosu analytiky pre 

propagáciu na webe 

Spolu bolo v 3C - 1sk odučených 12 hodín. 

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

September 2021 

08.09.2021 - Úvod do predmetu - priblíženie aktuálneho významu Online marketingu žiakom 

22.09.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-sociálne siete - sociálne siete - význam a obsah 

sociálnych sietí 

29.09.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-sociálne siete - praktické ukážky mediálnych platforiem 

Október 2021 

06.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-mediálne platformy ako súčasť reklamy - praktické 

ukážky mediálnych platforiem 

13.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-mediálne platformy ako súčasť reklamy - význam 

reklamy na sociálnych sieťach 

November 2021 

03.11.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - praktické cvičenie - rozdiel medzi účtom a 
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Facebookovou stránkou 

10.11.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - praktické ukážky mediálnych platforiem 

24.11.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-Facebook - kurz prostredníctvom learn2code 

Spolu bolo v 3C - 2.sk odučených 8 hodín. 

4C-OLM som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

September 2021 

08.09.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-budovanie vzťahu so zákazníkom - ukážka spôsobov 

komukácia so zákazníkom 

10.09.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-budovanie vzťahu so zákazníkom - skúmanie významu 

komunikácie so zákazníkom 

22.09.2021 - Práca s Google analytics - data-driven marketing - práca v kurze Learn2code 

24.09.2021 - Google Data studio - zobrazovanie dát vo vizualizačnom nástroji v menších tímoch 

Október 2021 

06.10.2021 - Využitie Google Data studio - popis významu 

08.10.2021 - Nevýhody Google Data studio - oboznámenie sa s možnými nevýhodami 

22.10.2021 - Obsahový marketing - tvorba obsahu k prezentácii obchodnej značky - praktické cvičenie 

zamerané na tvorbu obsahu prezentácie 

November 2021 

03.11.2021 - Obsahový marketing - tvorba obsahu k prezentácii obchodnej značky - vyhodnotenie 

výsledkov praktického cvičenia 

05.11.2021 - Obsahový marketing - tvorba článkov - chyby - objasnenie prípadných chýb v tvorbe obsahu 

článku. 

Spolu bolo v 4C odučených 9 hodín. 

4D-OLM som odučila tieto vzdelávacie aktivity: 

September 2021 

17.09.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-budovanie vzťahu so zákazníkom - ukážka spôsobov 

komunikácia so zákazníkom 

29.09.2021 - Práca s Google analytics - data-driven marketing - práce s kurzom Learn2code 

Október 2021 

01.10.2021 - Komunikácia na sociálnych sieťach-budovanie vzťahu so zákazníkom - popis významu 

komunikácie so zákazníkom a jeho udržateľnosť 
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13.10.2021 - Google Data studio - popis významu sledovanie dát 

15.10.2021 - Využitie Google Data studio - zobrazovanie dát vo vizualizačnom nástroji v malých tímoch v 

prostredí Google 

November 2021 

10.11.2021 - Nevýhody Google Data studio 

12.11.2021 - Obsahový marketing - tvorba obsahu k prezentácii obchodnej značky - praktické cvičenie 

zamerané na tvorbu obsahu prezentácie 

24.11.2021 - Obsahový marketing - tvorba obsahu k prezentácii obchodnej značky - praktické cvičenie 

zamerané na tvorbu obsahu vlastnej prezentácie 

26.11.2021 - Obsahový marketing - tvorba článkov - chyby - popis chýb, ktoré sa dajú využiť na posilnenie 

pozície na trhu 

Spolu bolo v 4D odučených 9 hodín. 

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Eva Šurinová, 30. 11. 2021 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Jana Dreveňáková, 30. 11. 2021 

Podpis  
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Pokyny k vyplneniu Štvrťročnej správy o činnosti pedagogického 

zamestnanca pre štandardnú stupnicu jednotkových nákladov „hodinová 

sadzba učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet hodín 

strávených vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 

 

vypĺňa sa pri využívaní štandardnej stupnice jednotkových nákladov 

hodinová sadzba učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet 

hodín strávených vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“) -  

http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/ 

 

1. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")  

2. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený 

názov projektu  

3. V riadku Kód ITMS ŽoP - uvedie sa kód ŽoP podľa ITMS2014+ - vyplní prijímateľ  

4. V riadku Meno a priezvisko zamestnanca – uvedie sa meno a priezvisko pedagogického 

zamestnanca  ktorý  predmetnú činnosť vykonával  

5. Druh školy – uvedie sa škola, na ktorej bola realizovaná vzdelávacia aktivita (ZŠ I. stupeň, ZŠ II. 

stupeň, SŠ) 

6. V riadku Názov a číslo rozpočtovej položky projektu - uvedie sa názov a číslo rozpočtovej položky 

podľa zmluvy o NFP  

7. V riadku Obdobie vykonávania činnosti – uvedie sa obdobie, za ktoré sa štvrťročná správa o 

činnosti predkladá. Obdobie sa uvádza v nasledovnom formáte DD.MM.RRRR – DD.MM.RRR, ( 

napr.01.01.2018 – 31.03.2018)  

8. V riadku Správa o činnosti - uvedú a popíšu sa činnosti, ktoré pedagogický zamestnanec vykonával 

v rámci „extra hodín“; t.j. názov vzdelávacej aktivity - extra hodiny - uvedie sa názov vyučovacieho 

predmetu, na ktorom boli realizované vyučovacie hodiny nad rámec hodín financovaných zo 

štátneho rozpočtu  v danom štvrťroku za každý mesiac samostatne . Ide o činnosti, ktoré boli 

zabezpečované nad rámec hodín financovaných zo štátneho rozpočtu. Tieto činnosti musia byť 

v súlade so štatutárom školy potvrdeným menným zoznamom učiteľov a počtom hodín jednotlivých 

učiteľov, ktorí zabezpečovali/realizovali zvýšené hodiny vzdelávacích aktivít 

9. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko zamestnanca, ktorý štvrťročnú správu o 

činnosti vypracoval a dátum vypracovania štvrťročnej správy o činnosti  

10. V riadku Podpis – zamestnanec, ktorý štvrťročnú správu o činnosti vypracoval sa vlastnoručne 

podpíše, (nie je možné použiť faximile pečiatky)  

11. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko zamestnanca, ktorý štvrťročnú správu schválil 

(štatutárny zástupca školy) a dátum schválenia štvrťročnej správy o činnosti  

12. V riadku Podpis – zamestnanec, ktorý štvrťročnú správu o činnosti schválil sa vlastnoručne 

podpíše, (nie je možné použiť faximile pečiatky).  

http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

