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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na výmenu 

skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov pre inovácie a 

praktické podnikanie. 

 

 

Na stretnutí pedagogického klubu finančnej gramotnosti a na základe analýzy a následnej 

syntézy sme vyhodnotili progresívne a moderné nástroje vo vzdelávaní. Ďalej prebehla 

výmena skúseností medzi pedagogickými zamestnancami a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti, výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov 

a metód podporujúcich inovácie, tvorivosť a schopnosť spolupráce vo vzdelávaní. V závere 

navrhujeme odporúčania na zlepšenie vyučovacieho procesu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Pri príležitosti svetového dňa kreativity a inovácií, ktorý si každoročne pripomíname 

21. apríla navrhujeme študentov školy zapojiť do kvízu NBS1. 

 

 

                                                           
1 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wmmLs4VdVk2Ck76ejNlXB6o9JTEOM0FMv6kJdySu1TV
UQ0pIVTZCTUs3VTQ3U0tWQ0RKVjNLVjEzTS4u&utm_source=form&utm_medium=post&utm_campaign=post_
kviz 



 

Pedagógovia sa na pedagogickom klube venovali kvízu – rozšírili si ekonomické 

znalosti.  

Ďalej sme sa na pedagogickom klube venovali vypracovaným pracovným listom z 

NBS na rôzne témy. 

1. Ušetrene pri nakupovaní – ukážka z pracovného listu 



 

Ďalej sme prešli na platobný styk. 

2. Platobný styk2 – ukážka z pracovného listu 

 

Poslednou témou v rámci pedagogického klubu bola téma Centrálnej banky. 

                                                           
2 https://5penazi.sk/wp-content/uploads/2020/11/NBS_pracovny-zosit_Vies-vsetko-o-platobnom-styku.pdf 



 

3. Ako funguje centrálna banka3 – kvíz  

 

 

Pracovné listy pedagogickí pracovníci majú možnosť prebrať so študentami vo 

vyučovacom praocese v súvislosti s ich aprobáciami. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Medzi dôležité výsledky práce klubu na dnešnom stretnutí považujeme aj 

oboznámenie sa a následné  využitie pracovných listov od Národnej banky Slovenska, 

pomocou ktorých pravidelne, inovatívne a novými formami a metódami vieme podporiť 

rozvoj finančnej, podnikateľskej gramotnosti a finančných kompetencií žiakov. Materiály od 

NBS boli navrhnuté s využitím inovatívnych metód a učebných pomôcok. Na stretnutiach 

okrem tém NŠFG sme rozoberali aj súvisiace témy potrebné k lepšiemu zvládnutiu finančnej 

a podnikateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese.. 
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3 https://5penazi.sk/wp-content/uploads/2020/11/NBS-AkoFungujeCenBanka.pdf 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  26.4.2022 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 


