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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na pedagogickom klube prebehla výmena skúseností s využívaním didaktických postupov a metód 

orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti podnikateľského vzdelávania.  

Na základe analýzy a následnej syntézy sme diskutovali o využívaných didaktických postupov 

a metódach, vymenili sme si skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti,  Dôraz sme 

kládli na výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich 

inovácie vo vzdelávaní a predstavili sme si projekt RESTART. V závere sme zhrnuli odporúčania na 

zlepšenie s dôrazom  na podnikavosť a otvorenosť novým myšlienkam. 

 

 

Kľúčové slová:  

inovácie, projekt RESTART finančná zodpovednosť spotrebiteľov; rozhodovanie a 

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

podnikanie, sťažnosti. 



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

 „Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské 

vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli v dôsledku 

klimatickej krízy, ako aj neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia ovplyvneného 

globálnou pandémiou, vytvorili príležitosti pre nové a odhalili slabé stránky zavedených 

podnikov. Podnikatelia a ich zamestnanci čelia nutnosti prispôsobiť sa a vyvíjať sa tak, aby 

vedeli reagovať na nové vzniknuté výzvy/príležitosti, akými sú napr. prechod na online alebo 

zavádzanie inovácií a servitizácie. Rozvoj digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity je 

základným predpokladom pri riešení digitálnej transformácie“1. 

Na pedagogickom klube sme si predstavili projekt RESTART. 

„Hlavným cieľom projektu RESTART je vyvinúť inovatívne vzdelávacie riešenia a nástroje 

na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v celom ekosystéme 

odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom riešenia potrieb formovaných 

digitalizáciou a zmenou klímy“. 2 

Ďalej sme si rozobrali oblasť sťažností vo finančnom sektore. Postup ako podať sťažnosť je 

uvedený na Obr.1. 

 

Obr 1: Postup pre podanie sťažnosrtí 

Pre študentov odporúčame stránku 5 peňazí. Portál ponúka ekonomické informácie a hravou formou 

                                                           
1 https://tlacovespravy.sme.sk/c/22815144/ako-podporit-podnikavost-v-novom-prostredi-globalnych-
vyziev.html 
2 https://tlacovespravy.sme.sk/c/22815144/ako-podporit-podnikavost-v-novom-prostredi-globalnych-
vyziev.html 



učí študentov finančnú gramotnosť a podnikanie. 

Stránka je dostupná na linku https://5penazi.sk/5peniazko/ 

 

 

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.  

Každý pedagóg si z pedagogického stretnutia zobral informácie, ktoré bude následne 

sprostredkovávať študentom tak, aby boli reálne pripravení na život a trh práce. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 08.03.2022 

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. 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 

 

 

 

  

 

 

 


