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prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
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027 44 Tvrdošín 

4. Názov projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z868 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub Informatikov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 11.10.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učebňa č. 048 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Miroslava Svetláková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Návrh online marketingovej stratégie. Tvorba marketingového plánu pomocou modelu SEE 

THINK DO CARE.  

 

 

Stretnutie koordinovala Ing. Eva Šurinová. Zúčastnilo sa ho učitelia odborných predmetov, 

ktorí pracujú v pedagogickom klube, ktorý funguje v rámci projektu “Digitálnymi 

technológiami v škole do praxe”. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa so stratégiou pri tvorbe 

online marketingovej stratégie a modelu SEE THINK DO CARE 



 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

➢ Úvod a organizačné pokyny 

 

Koordinátorka privítala prítomných členov klubu, zabezpečila podpísanie 

prezenčnej listiny a oboznámila členov s aktuálnou témou o online 

marketingovej stratégii.  

 

➢ Prezentácia otvorenej hodiny  

Pri tvorbe marketingovej stratégie potrebujeme vyriešiť 4 základné otázky:  

 

1) Kde sa nachádzame teraz? 

2) Kam sa chceme dostať v budúcnosti? 

3) Ako sa tam dostaneme? 

4) Ako to budeme vyhodnocovať 

 

Ad1) Zistíme to pomocou marketingového prieskumu. Na začiatok mi pomôže aj SWOT 

analýza. Jej cieľom je identifikovať moje silné a slabé stránky, potenciálne príležitosti a 

ohrozenia.  

 

Ad2) Musím si nastaviť krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré budú merateľné. 

 

Ad 3) V tejto fáze si vytvoríme konkrétny plán v ktorom si stanovíme: - aké cieľové skupiny 

oslovíme 

- čo im chcem ponúknuť 

- kedy a ako ich chceme osloviť 

- koľko máme na to peňazí 

- ako to budeme vyhodnocovať 

 

Ad 4) Na vyhodnotenie našej marketingovej stratégie musíme byť schopní priebežne 

(v čase) vyhodnocovať všetky naše aktivity. 

Jednotlivé otázky sme s členmi klubu riešili na konkrétnom príklade konkrétnej firmy.  

Pre prácu so žiakmi je potrebné vyberať weby, ktoré dobre poznajú. Potom sa im lepšie 

implementujú teoretické poznatky.  

 

V praktickej časti sme si ukázali ako si môžeme vytvoriť marketingový plán pomocou modelu 

SEE THINK DO CARE. Vyskúšali sme si ako vytvárať text pre rôzne vekové kategórie. 

Vzhľadom na vekový rozdiel členov klubu sme si mohli porovnať spôsob komunikácie ľudí 

rôznych vekových skupín. Poukázali sme na ich špecifiká a hľadali spôsob ako vytvoriť text 

pre rôzne vekové kategórie.  

 

➢ Ukončenie stretnutia  

13. Závery a odporúčania: 
 

V rámci tvorby marketingovej stratégie musíme dôsledne prihliadať na špecifiká zákazníkov, 

aby bol marketing maximálne účinný a prinášal firme zisk. Pri práci so žiakmi treba precvičiť  

ich schopnosť nájsť  vhodný spôsob komunikácie s inými vekovými skupinami zákazníkov.  



 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Eva Šurinová 

15. Dátum 11.10.2021 

16. Podpis  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

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

finančného príspevku  

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

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  



 

 

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


