
 

 

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 10.5.2022 
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 bola na dnešnom stretnutí zameraná na výmenu 

skúseností s využívaním didaktickej techniky – IKT vo finančnom a ekonomickom vzdelávaní. 

 
Analýzou a následnou syntézou sme vyhodnotili využívania didaktickej a IKT techniky. Na stretnutí 

klubu prebehla výmena skúseností medzi pedagogickými zamestnancami a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti, ďalej prebehla výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích 

postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní v súvislosti so vzdelávacou platformou 

„Zmudri“. 

V závere stretnutia sme navrhli odporúčania. Zamerali sme sa aj na rozhodovanie v pretlaku 

informácií. 

Kľúčové slová: vzdelávací portál Zmúdri. finančné vzdelávanie, dlhy, sporenie, inflácia, 

šetrenie. 

 



 

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

Na pedagogickom klube finančnej gramotnosti sme sa venovali portálu Zmúdri1, ktorý 

ponúka video kurzy na témy šetrenia, investovania, inflácie, kryptomien, hypoték, úrokov 

a mnohých ďalších. Väčšina kurzov obsahuje metodické materiály a kvízy. Pre pedagogický 

klub sme si vybrali nižšie popísané kurzy, ktoré následne budeme implementovať vo 

vzdelávacom procese. 

1. Ako ušetriť peniaze 

 

Žiaci budú vedieť: 

 • ako sledovať svoje výdavky, 

 • zadefinovať stratégie, ako znížiť svoje výdavky, 

 • definovať, ako si vytvoriť finančnú rezervu. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://zmudri.sk/kurz/financna-gramotnost-investovanie 



2. Ako rozumne investovať  

 

Žiaci budú vedieť:  

• definovať výhody a nevýhody investovania,  

• aké sú základné spôsoby investovania a rozdiely medzi nimi,  

• určiť, aký typ investovania je vhodný pre nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Je správna požičať si peniaze? 

 

Žiaci budú vedieť: 

 • definovať výhody a nevýhody požičiavania,  

• uviesť rozdiely medzi jednotlivými formami požičiavania,  

• ako sa vyhnúť problémom pri pôžičkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Inflácia 

 

Žiaci budú vedieť:  

• popísať fenomén inflácie, 

 • zadefinovať, aké má inflácia dopady na bežný život ľudí. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  10.5.2022 

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. Ing. Rozália Tkáčová Romanová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Mgr. Vincent Voľar  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Mgr. Ján Rímsky  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Ing. Katarína Schmuczerová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

 

  

 

 

 


