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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na zhrnutie 

a odporúčania pre školský rok 2022/2023.  Na pedagogickom klube sme si urobili prehľad 

činnosti klubu, spísali návrhy na celkové zlepšenie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti 

vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia na SOŠ automobilovej v Košiciach.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

      Na pedagogickom klube sme v úvode začali prezentáciou NBS o inflácií. Domnievame 

sa, že v súčasnosti ide o veľmi dôležitú tému, ktorú by mali pedagogickí pracovníci ovládať.  

Ďalej sme si predstavili interaktívny nástroj na porovnanie inflácie v rôznych krajinách na 

základe rôzne zadefinovaných vstupných ukazovateľov. Dostupné na: . https://www.euro-

area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/bloc-1a.html?lang=sk 

 

 

 

https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/bloc-1a.html?lang=sk
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      Na pedagogickom klube sme následne diskutovali o ekonomickom vzdelávaní na SOŠ 

automobilovej. V súčasnosti sme zapojený do programu Viac ako peniaze. Pri prehľade 

činnosti klubu za minulý rok konštatujeme, že školský rok bol veľmi náročný a pedagogické 

kluby nám pomohli nájsť stratégiu, ako reagovať na konkrétne situácie, ktoré nastali 

v súvislosti s vyučovacím procesom. Aj vďaka IKT vybaveniu, ktoré sme dostali v rámci 

projektu si myslíme, že dokážeme napĺňať ciele, ktoré sú od nás vyžadované. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

       Vzdelávanie na SOŠ automobilovej by sme chceli v ďalšom roku viac zameriavať na 

založenie živnosti v súvislosti so zameraním školy. Ďalej budeme pracovať v programe 

Viac ako peniaze do ktorého sme sa zapojili. V ďalšom roku by sme sa chceli zapojiť aj do 

rozvojového projektu od Ministerstva školstva vedy a výskumu, ktorého obsahom by bolo 

vzdelávanie všetkých pedagogických zamestnancov školy. Na participácií by pracovali 

členovia klubu finančnej gramotnosti. 

Uvedomujeme si , že absolvent školy by mal byť schopný: 

  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 dobej praxe  



 porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach, 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. 

Uvedené budeme neustále podporovať aj v rámci zlepšovania celého vyučovacieho procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  14.6.2022 

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. Ing. Katarína Schmuczerová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Mgr. Ján Rímsky  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

 

  

 

 



 


