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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na identifikovanie 

problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby riešenia. Analýzou a následnou syntézou sme 

identifikovali problémov v oblasti finančnej gramotnosti na SOŠ automobilovej. Na základe výmeny 

skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti by sme chceli dosiahnuť zlepšenie 

finančného a podnikateľského myslenia študentov školy. Na pedagogickom klube sme kládli dôraz na 

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

Predstavené problémové témy a ich možné riešenie na SOŠ automobilovej v Košiciach : 

1. Poistenie. 

2. Dôchodok. 

3. Osobné financie – hypotekárny úver. 

4. Exekúcie. 

5. Osobný bankrot. 

6. Duševné vlastníctvo. 

Pre uvedené problematické oblasti je potrebné na vyučovacích hodinách vychádzať zo 

vzdelávacích materiálov, ktoré nižšie uvádzame: 

https://www.financnahitparada.sk/ 

https://www.financnykompas.sk/ 

https://www.centrumpravnejpomoci.sk/casto-kladene-otazky/kategoria/29-co-je-to-osobny-

bankrot-a-ako-mam-postupovat 

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pravo-dusevneho-vlastnictva 

 

https://www.financnahitparada.sk/
https://www.financnykompas.sk/
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/casto-kladene-otazky/kategoria/29-co-je-to-osobny-bankrot-a-ako-mam-postupovat
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/casto-kladene-otazky/kategoria/29-co-je-to-osobny-bankrot-a-ako-mam-postupovat
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pravo-dusevneho-vlastnictva


13. Závery a odporúčania: 
 

Na základe testovania finančnej gramotnosti sme identifikovali problémy ktoré majú študenti 

školy. Po analýze a následnej syntéze sme dospeli k záveru, že študentom školy je potrebné 

zjednodušovať a názorne ukazovať učivo ktoré sa preberá a s tým súvisiace riziká. Zároveň 

je potrebné vychádzať z reálneho života a prinášať vždy aktuálne poznatky. čo si vyžaduje 

neustále vzdelávanie pedagógov.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Korečková 
15. Dátum 18.1.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD. 
18. Dátum 18.12022 
19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  18.01.2022 

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. Ján Rímsky  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 

7. Ing. Katarína Schmuczerová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


