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Odborné
ekonomické
predmety
patria
k profilovým
predmetom
v študijnom odbore technicko-informatické
služby. Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný pracovník,
schopný samostatne vykonávať práce asistenta, manažéra v
súkromnom i štátnom sektore. Žiaci získavajú základné
vedomosti z elektrotechniky a tiež z ekonomických predmetov
- ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencie,
aplikovaná ekonómia, hospodárska geografia a prax.
Študijný odbor TIS má na našej škole už viacročnú tradíciu. Jeho absolvovanie
predpokladá uplatnenie v administratívnej sfére výroby, obchodu a služieb najmä
v súkromnom sektore. Okrem získania odborných ekonomických vedomostí sa
študenti učia aj základom podnikania v malých a stredných firmách, oboznamujú sa
so stratégiou a taktikou manažmentu a marketingu.
Veľkou výhodou tohto študijného odboru je integrácia odborného zamerania
v elektrotechnike s ekonomickým zameraním.
Absolvent odboru TIS podľa učebného plánu má vedieť:
−
využívať kancelársku techniku – kopírovacie stroje, osobné po čítače vrátane
periférií
−
vytvárať ekonomické doklady
−
ovládať písanie desaťprstovou hmatovou metódou
−
vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne vyhotovovať kancelárske
písomnosti
−
zbierať, triediť, spracúvať a vyhodnocovať informácie pre riadenie
−
orientovať sa v základných právnych normách
−
aplikovať metódy prieskumu trhu
−
viesť účtovníctvo firmy -vyučovanie účtovníctva prebieha pomocou moderného
ekonomického softvéru od firmy Kros, a. s. Žilina
V predmete Aplikovaná ekonómia si študenti zakladajú vlastnú študentskú
spoločnosť. Študentská spoločnosť je jednou z najpopulárnejších súčastí programu
Aplikovaná ekonómia. Študentská spolo čnosť simuluje akciovú spoločnosť a študenti
– manažéri musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania
činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy
a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. V ďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá
je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú
študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní
podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj by ť
zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.
V rámci aplikovanej ekonómie sa najúspešnejší študenti zúčastňujú rôznych súťaží,
napr. veľtrhu študentských spoločností, súťaž o www stránku spoločnosti, MESE
(Manažérske ekonomické stimulačné cvičenie), súťaž Mladý líder a iné.
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Predmet Manažment osobných financií, predtým názov Poznaj svoje peniaze je
voliteľným predmetom v 3. ročníku odboru technicko-informatické služby.
Projekt Poznaj svoje peniaze vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v
spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnos ť s podporou
Citibank (Slovakia) a. s. Impulzom na vytvorenie takéhoto projektu bola potreba
venovať sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu na Slovensku, zvláš ť v oblasti
manažmentu osbných financií. Zároveň projekt rozvíja životné zručnosti mladých
ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, nezávislos ťou, zodpovednosťou a
dobrovoľníctvom. Projekt reaguje na meniace sa podmienky života mladých ľudí a
ich životné potreby. Pomáha sprostredkovať poznanie priamej súvislosti a
praktického významu študovanej problematiky pre budúci profesijný život. Výrazne
podporuje rozvoj osobnosti mladých ľudí, hlavne ich zodpovedné správanie, etické
rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania
informačno - komunikačných technológií.
Odbor Elektrotechnika
Ekonomické a právne povedomie je nevyhnutnou súčasťou nielen odborného ale aj
všeobecného vzdelania každého zamestnanca, podnikate ľa alebo zamestnávateľa.
Z tohto dôvodu sa predmet ekonomika vyučuje na všetkých stredných odborných
školách. Študenti odboru Elektrotechnika na SPŠE Pieš ťany majú vo 4. ročníku
predmet ekonomika, kde získavajú základné znalosti z ekonomickej teórie a praxe.

Ing. Beata Ďuračková
predsedníčka predmetovej komisie EKO
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