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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na Národný 

štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2. (ďalej len NŠFG). 

 

      Na základe analýzy a následnej syntézy NŠFG verzia 1.2 s pomocou programu Viac ako peniaze  

sme si predstavili ďalšie možnosti vzdelávania študentov a následne sme si vymenili skúsenosti a best 

practice z vlastnej vyučovacej činnosti. V závere stretnutia pedagogického klubu sme navrhli 

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

      V úvode sme si prebrali témy NŠFG verzia 1.2.. 

Následne sme prešli k diskusii na základe článku „Kde je najnáročnejšie získať prácu a 

ktorá pozícia je najobľúbenejšia? Pozrite si rebríček“ dostupné na 

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/603055-kde-je-najnarocnejsie-ziskat-pracu-a-

ktora-pozicia-je-najoblubenejsia-pozrite-si-rebricek/ 

Na základe uvedeného sme analyzovali údaje, ktoré vychádzajú z výskumu. 

 

Ďalej sme sa zamerali na príspevok „10 rád, ako ušetriť pri refinancovaní hypoték aj 

spotrebných úverov“ dostupný na https://uzitocna.pravda.sk/peniaze/clanok/602930-10-

rad-ako-usetrit-pri-refinancovani-uverov/. Pozornosť sme zamerali na poplatok za 

predčasné splatenie a iné náklady, ktoré nám môžu následne refinancovanie predražiť. 

 

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/603055-kde-je-najnarocnejsie-ziskat-pracu-a-ktora-pozicia-je-najoblubenejsia-pozrite-si-rebricek/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/603055-kde-je-najnarocnejsie-ziskat-pracu-a-ktora-pozicia-je-najoblubenejsia-pozrite-si-rebricek/
https://uzitocna.pravda.sk/peniaze/clanok/602930-10-rad-ako-usetrit-pri-refinancovani-uverov/
https://uzitocna.pravda.sk/peniaze/clanok/602930-10-rad-ako-usetrit-pri-refinancovani-uverov/


 

Ďalej sme analyzovali príspevok  „Drahšie sú potraviny, oblečenie, vybavenie domácnosti 

či doprava. Inflácia v auguste dosiahla úroveň 3,8 %“,  dostupný na 

https://www.teraz.sk/najnovsie/informacie-o-inflacii-pomozu-ochran/580794-

clanok.html 

V súčasnosti zaznamenáva každý z nás nárast cien. Inflácia v auguste dosiahla úroveň 3,8 %. 

Ak rozmýšľame o úsporách“ je dobré nenechať úspory, ktoré plánujeme použiť až o pár 

rokov, na bežnom účte. Dlhodobé rezervy by sme totiž mali mať uložené tam, kde si dokážu 

udržať svoju kúpnu silu. Jedným z možných riešení sú napríklad globálne zamerané akciové 

investičné stratégie“ 

Uvedené tézy je potrebné aktuálne prenášať do vyučovacieho procesu.   

13. Závery a odporúčania: 
 

V programe Viac ako peniaze sme si ukázali možné aktivity, ktoré môžeme zaradiť do 

vyučovacieho procesu a zvýšiť kvalitu vzdelávania v súvislosti s finančnou gramotnosťou 

a podnikateľským vzdelávaním na škole. 

https://www.teraz.sk/najnovsie/informacie-o-inflacii-pomozu-ochran/580794-clanok.html
https://www.teraz.sk/najnovsie/informacie-o-inflacii-pomozu-ochran/580794-clanok.html


 



 

Uvedené aktivity ku kapitole Peniaze je možné využiť aj na iných odborných a všeobecno - 

vzdelávacích predmetoch. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  28.09..2021 

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 

6. Mgr. Ján Rímsky  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

 

  

 

 



 


