
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  
3. Prijímateľ Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
4. Názov projektu Tradičná škola v tempe vedomostnej 

spoločnosti 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGX4 
6. Názov pedagogického klubu  Klub finančnej gramotnosti 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 30.09.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD. 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-

tempe-vedomostnej-spolocnosti 
 



11. Manažérske zhrnutie: 

Práca klubu finančnej gramotnosti bude zameraná na podporu zlepšenia komunikácie 

pedagógov, vedúcej k zintenzívneniu ich kooperácie a na prípravu pedagógov na efektívnu 

analýzu skutkového stavu, zdieľanie skúseností a vypracovanie inovatívnej taktiky rozvíjania 

finančnej gramotností, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. 

Implementáciou výstupov sa zvýši kvalita výchovno – vzdelávacieho procesu a následne sa 

zlepšia študijné výsledky žiakov. Hlavnou témou klubu je finančná gramotnosť vrátane 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Na prvom stretnutí sa budeme 

zaoberať organizáciou práce klubu, predstavíme si slovník základných ekonomických 

pojmov a vymeníme si skúsenosti z vyučovacej činnosti v súvislosti s klubom finančnej 

gramotnosti. – z plánu zobrať to čo máte robiť 

 

Kľúčové slová: NŠFG verzia 1.2, ekonomické a podnikateľské myslenie, organizácia práce 

klubu, slovník základných ekonomických pojmov. 

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

Organizácia práce klubu finančnej gramotnosti - ciele: 

 

- aktívne sieťovanie a spoločná spolupráca pedagogických zamestnancov na spoločných 

témach a pre medzigeneračná výmena znalostí medzi mladými a staršími/ skúsenejšími 

pedagogickými zamestnancami, 

- posilniť aktívnu spoluprácu vyučujúcich všeobecno - vzdelávacích, ale aj odborných 

predmetov v záujme posilnenia akcentu na popularizácii  prierezovej témy finančnej 

gramotnosti, 

- realizovať výmenu skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, 

 - realizovať prieskumno - analytickú a tvorivú činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania 

vedúcu k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností, 

- realizovať výmenu skúseností pri využívaní  moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, 

- realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov so zvláštnym 

zreteľom na finančnú gramotnosť v súlade s NŠFG verzia 1.2, podnikateľské vedomosti 

a ekonomické myslenie, 

 - podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu,  



- aplikovať nové progresívne metódy a formy práce s využitím možností moderných 

informačných technológií,  

Frekvencia a dĺžka stretnutí: 1- krát mesačne po 3 hodiny  

Typ klubu: klub s písomným výstupom. 

Základné ekonomické pojmy sú dostupné na stránke -  

https://www.euroekonom.sk/servis/poradna/ekonomicky-slovnik/ 

„S účinnosťou od 1. septembra 2017 vstúpil do platnosti aktualizovaný Národný štandard 

finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2. 

NŠFG popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť absolventov 

prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané nasledovne: 

 Témy 

 Celkové kompetencie 

 Čiastkové kompetencie 

Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania 

strednej školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti 

a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Celkovo sú Témy zoradené 

do šiestich vybraných kategórií finančnej gramotnosti: 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

2. Plánovanie, príjem a práca 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

4. Úver a dlh 

5. Sporenie a investovanie 

6. Riadenie rizika a poistenie“1 

 

                                                           
1 https://www.viacakopeniaze.sk/test-financnej-gramotnosti/narodny-standard-financnej-gramotnosti/ 



13. Závery a odporúčania: 
 

Pedagógom sa odporúčajú nasledovné linky, ktoré definujú témy klubu finančnej gramotnosti 

 

http://www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny-standard-financnej-gramotnosti 

http://www.etrend.sk/ekonomika/viete-narabat-s-peniazmi-otestujte-svoju-financnu-

gramotnost-polovica-slovakov 

http://fqtest.sk/ 

http://www.dfg.sk/testy/ 

www.shop.akademiafg.sk/test_financnej_gramotnosti/ 

http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=6040 

http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq 

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5 

http://www.financny-lekar.sk/ 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvýši ť  kva l i tu  vzdelávan ia  a  prípravy ref lektujúc  

potreby t rhu práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Názov projektu:  Tradičná škola  v  tempe vedomostnej  spo ločnost i  

Kód ITMS projektu :  312011AGX4  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  f inančnej  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia: 30.09.2020 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18,00 hod  



 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD.  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

2. Ing. Jozef Keltoš  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

3. Mgr. Peter Juraško  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Mgr. Mária Korečková  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

5. Ing. Rozália Tkáčová Romanová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Mgr. Vincent Voľar  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

  

 

 

 


