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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na medzipredmetové 

vzťahy vo vzdelávacom procese. Cieľom stretnutia bola výmena skúsenosti medzi pedagogickými 

zamestnancami v súvislosti s témami finančnej gramotnosti. Na stretnutí bol kladený dôraz na témy 

z NŠFH verzia 1.2 konkrétne - peniaze a príjmy a výdavky. 

 

Kľúčové slová: NŠFG verzia 1.2, medzipredmetové vzťahy, peniaze, príjmy a výdavky, 

dopravné a odborné predmety, etická a občianska výchova, telesná výchova, dejepis 



 

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

Hlavné odborné ekonomické vzdelávanie na škole prebieha v predmetoch ekonomika, právna 

a ekonomická náuka a ekonomika podniku. Témy podnikateľského vzdelávania aj finančnej 

gramotnosti majú interdisciplinárny rozmer. Na pedagogickom klube sme determinovali oblasti, 

ktoré by mali byť predstavené študentom školy v rámci zlepšovania ich vedomostí a kompetencií 

na základe aprobácií. 

Odborné ekonomické predmety: finančná gramotnosť zabezpečená štandardom FG, 

podnikateľské myslenie s vypracovaním podnikateľského plánu. 

Etická výchova: rodina, osobnosť človeka, etika v podnikaní, korupcia,  kultúra, vzory a i. 

Telesná výchova: zdravý životný štýl, ľudské telo a starostlivosť o zdravie, voľný čas a záľuby, 

šport 

Dopravné a odborné predmety: financovanie, komunikácia, práca s informáciami, doprava 

a cestovanie, človek a príroda, energie okolo nás,  

Občianska výchova: sociálne procesy a fenomény, občan a štát, trh práce – príprava študenta, 

ochrana spotrebiteľa, duševné vlastníctvo 

Ďalej sme sa na stretnutí zaoberali publicitou a informovanosťou v súvislosti s projektom. 

Pripravili sme hlavné body za náš klub, ktoré by sme chceli odprezentovať v mediálnej sfére.  

13. Závery a odporúčania: 
 

Na základe diskusie sme dospeli k záveru, že téma finančnej gramotnosti a podnikateľského 

myslenia je veľmi široká. Postupne počas roka sa budeme snažiť študentom v rámci svojich 

možností približovať vedomosti z oblasti finančného vzdelávania. Uvedomujeme si fakt, že 

táto oblasť je mimoriadne zložitá a je potrebné v celkovom pochopení predstavených 

okruhov mať okrem ekonomického myslenia zvládnutú aj čitateľskú, matematickú, ale aj 

prácu s informáciami a IKT. Tiež nesmieme zabúdať na neustále vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 18.12.2020 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 


