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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na finančné 

vzdelávanie na SOŠ automobilovej v Košiciach. V úvode sme sa venovali testovaniu finančnej 

gramotnosti. Následne sme prešli k analýze a syntéze výsledkov žiakov. Pri diskusii sme využili aj 

prieskumno – analytická a tvorivá činnosť týkajúcu sa vzdelávania, ktorá by mala viesť k zlepšeniu 

a identifikácií osvedčených pedagogických skúseností. 

 

Kľúčové slová: NŠFG verzia 1.2, testovanie finančnej gramotnosti, výsledky testovania, 

analýza a následná syntéza výsledkov 



 

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

Testovanie finančnej gramotnosti na SOŠ automobilovej v Košiciach. 

Študentov SOŠ automobilovej sme otestovali na základe testu finančnej gramotnosti, ktorý je 

dostupný na finančnom portáli Ministerstva financií. Test je voľne dostupný a automaticky 

sa vyhodnocujú správne odpovede. 

Link na test: 

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

 

Študenti školy v sledovanom období vyplnili test a zaslali výsledky testu. 

Problémové otázky sme videli v súvislosti s dlhopismi, úvermi, ale aj pri porovnávaní 

finančných informácií. Na základe analýzy a následnej syntézy výsledkov sme dospeli 

k záveru, že študenti školy potrebujú finančné vzdelávanie a podporu ekonomického 

myslenia.  

 

Okrem ekonomického a finančného vzdelávania v rámci predpísaných predmetov by sme 

odporúčali po uvoľnení karanténnych opatrení následovné: 

 otvorené hodiny zamerané na metódy rozvoja finančnej gramotnosti, 

 návštevu banky a besedu s ľuďmi z ekonomickej praxe, 

 neustále prehlbovať kladný vzťah žiakov ku podnikaniu a ekonomickej literatúre 

v rámci teoretických, ale aj odborných predmetov aj v súvislosti s výchovami. 

Do diskusie sme premietli aj dostupný článok“ Prečo Slováci nerozumejú peniazom“ 

dostupný na https://vedanadosah.cvtisr.sk/preco-slovaci-nerozumeju-peniazom-a-ako-to-

zmenit.  

 

http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq
https://vedanadosah.cvtisr.sk/preco-slovaci-nerozumeju-peniazom-a-ako-to-zmenit
https://vedanadosah.cvtisr.sk/preco-slovaci-nerozumeju-peniazom-a-ako-to-zmenit


13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu sa zhodli, že je veľmi dôležitá interdisciplinárna a medzipredmetová 

kooperácia, odovzdávanie odborných skúseností, na ktoré poskytuje priestor činnosť 

pedagogického klubu finančnej gramotnosti na SOŠ automobilovej v Košiciach. Rozvíjanie 

finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia  zaraďujeme medzi veľmi dôležité 

v súčasnom vzdelávanom systéme. Zvyšovať finančnú gramotnosť a kompetencie u žiakov, 

ale aj pedagogických zamestnancov môžeme v rámci viacerých predmetov, ktoré sa vyučujú 

na našej škole. Uvedomujeme si, že aj telesná výchova, etická výchova, dejepis, ale aj 

odborné predmety môžu prispieť k rozvíjaniu potenciálneho podnikania študentov našej 

školy. Učitelia na základe testu finančnej gramotnosti, ktorý sme uskutočnili medzi 

študentmi školy lepšie dokážu určiť, ktorú oblasť v rámci svojich predmetov bude potrebné 

posilniť.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 20.11.2020 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


