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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Implementácia NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne 

vzdelávanie žiakov SOŠ automobilovej v Košiciach prostredníctvom osvojených 

kompetencií. Kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti sa postupne zameriavajú od 

najnižšej úrovne až po najvyššiu. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a 

prepojenie s realitou ktoré považujeme za nevyhnutné. 

Na druhom stretnutí sme sa zaoberali NŠFG verzia 1.2 a meraním PISA v súvislosti s 

finančnou gramotnosťou. Postupne sme si zanalyzovali témy NŠFG  a vymenili skúseností z 

vlastnej vyučovacej činnosti 

 

 

Kľúčové slová:  

PISA, finančná zodpovednosť spotrebiteľov; plánovanie, príjem a práca, rozhodovanie a 

hospodárenie spotrebiteľov; úver a dlh; sporenie investovanie, riadenie rizika a poistenie. 

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

Slovenská republika sa doposiaľ zapojila do troch cyklov PISA testovania pre oblasť 

finančnej gramotnosti. V roku 2012 sme dosiahli výkon na úrovni 470 bodov (priemer krajín 

OECD bol 500), v roku 2015 to bolo 445 bodov (OECD priemer bol 489) a v roku 2018 sme 

dosiahli výkon na úrovni 481 bodov (OECD priemer bol 505). Vo všetkých troch cykloch 

testovania tak slovenskí žiaci dosiahli podpriemernú úroveň z oblasti finančnej gramotnosti1. 

                                                           
1 https://www.jaslovensko.sk/financna-gramotnost-ziakov-sa-moze-zlepsit/ 

 

https://www.jaslovensko.sk/financna-gramotnost-ziakov-sa-moze-zlepsit/


 

Uvedomujeme si , že je nevyhnutné neustále vzdelávanie pedagogických zamestnancov aj 

žiakov školy. 

Študenti SOŠ automobilovej, by po skončení strednej školy mali: 

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, 

 poznať základné pravidlá riadenia financií, 

 rozoznávať riziká v riadení financií, 

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, 

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, 

 efektívne používať finančné služby, 

 plniť svoje finančné záväzky, 

 zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok, 

 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny, podniku, 

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností, 

 orientovať sa v oblasti finančného trhu (Národná banka Slovenska, komerčné banky, 

poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné finančné inštitúcie), 

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva 



uplatňovať, 

 ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúcej ako podnikateľ, 

 zostaviť a prezentovať vlastný podnikateľský zámer, myslieť strategicky, analyzovať 

a riešiť problémy. 

 

Na SOŠ automobilovej v Košiciach používame aj elektronicky vzdelávací program Viac ako 

peniaze Učiteľ má k dispozícii metodickú príručku, súbor viac ako 300 rôznych aktivít, 

možnosť zúčastniť sa vzdelávacích seminárov s odborníkmi. Pre žiakov používame otvorené  

otázky a úlohy z on –line učebnice. Program prostredníctvom praktických príkladov z praxe 

a jednoduchou formou vysvetľuje žiakom s pomocou učiteľa základné pojmy z oblasti 

finančnej gramotnosti a ich súvislosti. Vedie ich tak k efektívnemu hospodáreniu 

a finančnému plánovaniu svojho života.  

Aktuálne z finančného trhu:  

Na trhu je aktuálna nasledovná ponuka od bánk pre spotrebiteľov  

 

Diskusie prebehli aj k tejto problematike. V súčasnosti banky poskytujú úvery pri 0% 

úrokovej sadzbe. Spotrebiteľ však musí byť obozretný a skúmať celkové náklady na úver – 



RPMN.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Finančná gramotnosť je nepochybne interdisciplinárna téma a je ju tak možné realizovať aj 

v rámci medzipredmetových vzťahov, t.j. v rôznych predmetoch s prepojením na už získané 

poznatky a vedomosti. Dôležité je však uvedomiť si, že tak, ako je nutné zvyšovať úroveň 

finančnej gramotnosti žiakov, je potrebné sa venovať aj vzdelávaniu učiteľov, ktorí ich ju 

učia.  Kluby finančnej gramotnosti robia mosty pre lepšiu spoluprácu pedagogických 

zamestnancov z rôznou aprobáciou, aby vedeli efektívne pracovať so študentmi z hľadiska 

finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 27.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 09,00 hod do 12,00 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. Mgr. Vlasta Sokáčová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Ing. Rozália Tkáčová Romanová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Mgr. Vincent Voľar  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

  

 

 

 


