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Úvod: 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola zameraná na podporu zlepšenia komunikácie 

medzi pedagógmi. Ďalej na prípravu pedagógov na efektívnu analýzu skutkového stavu, 

zdieľanie skúseností a vypracovanie inovatívnej taktiky rozvíjania finančnej gramotností, 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Implementáciou výstupov sa zvýši 

kvalita výchovno – vzdelávacieho procesu a následne predpokladáme, že sa zlepšia študijné 

výsledky žiakov. Hlavnou témou klubu počas celého polroka je finančná gramotnosť, vrátane 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu:  

 

      Písomný výstup – správa s odporúčaniami vychádza z aktívneho sieťovania a spoločnej 

spolupráce pedagogických zamestnancov na ekonomických a finančných témach. Ďalej je 

podporená aj medzigeneračná výmena znalostí medzi mladými a staršími/skúsenejšími 

pedagogickými zamestnancami.  

Na základe údajov z výskumov PISA vychádza, že žiaci z rizikovej 

skupiny, ktorí nedosiahli v štúdii PISA 2018 ani základnú úroveň znalostí a zručností 

finančnej gramotnosti, sú výrazne ohrození tým, že aj ako dospelí budú robiť zlé finančné 

rozhodnutia, a tak si zhoršia vyhliadky na spokojný pracovný aj osobný život Na základe 

predstaveného sme si uvedomili, že je potrebné študentov vzdelávať tak, aby boli pripravení 

na praktický život. Uvedomujeme si, že konkrétne s témami finančnej gramotnosti 

sa budú musieť skúr či neskôr vysporiadať. 

Cieľom písomného výstupu je správa s odporúčaniami ako podporiť vyššiu úroveň 

vzdelávacieho procesu na SOŠ automobilovej v Košiciach v súvislosti s témami finančnej 

gramotnosti a podnikateľského vzdelávania. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jadro: 

 

      Témy NŠFG 1.2 sú súčasťou všetkých ŠkVP a sú implementované v učebných 

osnovách a následne v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. Na škole používame 

pre ekonomické vzdelávanie program Viac ako peniaze, ktorý ponúka aj školenia a 

webináre pre pedagógov aj samotných študentov. 

      V súvislosti s pandémiou COVID - 19 nastala pre všetkých študentov a samozrejme aj pre 

nás pedagógov nová situácia. Naša škola aj jednotliví pedagógovia hľadali a neustále 

hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie uskutočniť vyučovací proces aj v súvislosti s IKT.  

Pre učiteľov našej školy elektronická forma výučby nie je žiadna novinka a v špecifických 

situáciách aktívne využívame rôzne formy dištančného vzdelávania. Pri rozvíjaní finančnej 

gramotnosti možno použiť dostupné softvérové produkty a ich nástroje.  

Študenti po skončení školy by mali byť schopní : 

 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. 

 

 



      Zlepšovanie výchovno – vzdelávacieho procesu začíname analýzou súčasného stavu 

vedomostí na základe testov finančnej gramotnosti. Študentov školy pravidelne testujeme 

a testy následne vyhodnocujeme. 

Voľne dostupné sú testy na nižšie uvedených stránkach napr.: 

http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq 

https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnej-gramotnosti-zistite-

ako- orientujete-vo-svete-penazi.html 

https://setrisova.sk/magazin/sporenie/test-financnej-gramotnosti?utm_source=nmh 

Uvedené testy ponúkajú aj správne odpovede, čiže študenti sa môžu aj sami testovať. Pri 

testoch objavujeme študentov, ktorí ľahšie zvládajú problematiku. Daných študentov je 

potrebné individuálne podporovať a zapájať do súťaží.  

Na základe vyhodnotenia testov nachádzame aj problémové témy, na ktoré sa musíme viac 

zamerať vo vyučovacom procese. 

Problémové témy a ich možné riešenie na SOŠ automobilovej v Košiciach : 

1. Osobné financie – úverové financovanie. 

2. Poistenie. 

3. Dôchodok. 

4. Exekúcie. 

5. Osobný bankrot. 

6. Duševné vlastníctvo. 

Pre uvedené problematické oblasti je potrebné na vyučovacích hodinách vychádzať zo 

vzdelávacích materiálov, ktoré uvádzame nižšie: 

https://www.financnahitparada.sk/ 

https://www.financnykompas.sk/ 

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

https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnej-gramotnosti-zistite-ako-
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnej-gramotnosti-zistite-ako-


bankrot-a-ako-mam-postupovat 

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

Na základe určenej problémovej témy sme na stretnutí pedagogického klubu diskutovali o 

úverovom financovaní. 

Prišli sme k praktickým záverom, o ktorých budeme so študentmi diskutovať.  

Sú to tieto : 

1. Klient musí dôsledne zvažovať fixáciu. Krátkodobá fixácia s najnižším úrokom 

nemusí byť najvýhodnejšia. 

2. Mladí ľudia do 35 rokov môžu využiť štátnu bonifikáciu hypotekárneho úveru. 

3. Študentom je potrebné zdôrazňovať sporenie. Pri hypotekárnom úvere sa vyžadujú 

vlastné prostriedky. 

4. Živnostníci, ktorí si optimalizujú príjem, by mali myslieť na hypotéku vopred už pri 

podávaní daňového priznania. 

5. Čím odbornejšie vyjednávanie s bankou, tým väčšia šanca na nižšiu sadzbu. 

6. Pri splácaní úveru je potrebné myslieť aj na tvorbu finančnej rezervy pri splácaní 

hypotéky. 

7. Nezastupiteľná úloha poistenia. 

8. Nielen úroková sadzba rozhoduje o výhodnosti úveru. Dôležité je poznať všetky 

poplatky. 

       Témy podnikateľského vzdelávania aj finančnej gramotnosti majú interdisciplinárny 

rozmer. Na základe testov sme determinovali aj oblasť poistenia ako problémovú. Poistenie 

by malo byť predstavené študentom školy v rámci zlepšovania ich vedomostí 

a kompetencií na základe aprobácií pedagogických zamestnancov. 

Konkrétne: 

1. .Postup pri poistnej udalosti 

2. Zmena poisťovne 

3. Výpoveď poistnej zmluvy. 

4. Kúpa, predaj a evidencia vozidla. 

 



      V súvislosti s poistením sme si predstavili aj riziká, ktoré vychádzajú z kúpy ojazdeného 

auta zo strojárskeho hľadiska – pohľad pod kapotu a na kolesá, brzdenie. Uvedené vplýva na 

rozpočet rodiny.  

Vhodne nastaveným poistením si dokáže človek eliminovať riziká, ktoré nedokáže 

ovplyvniť. 

V oblasti finančnej gramotnosti v súvislosti s príjmom jednotlivca sme vymysleli aj vlastnú 

nižšie popísanú aktivitu aj v súvislosti so sociálnou oblasťou a zdôraznením potreby poistenia. 

 



 

Na kluboch finančnej gramotnosti sme sa venovali aj vytvoreniu vzoru podnikateľského 

zámeru pre našich študentov. Jeho jednotlivé vybrané časti sú prezentované nižšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita „Vzorový podnikateľský zámer pre študentov SOŠ automobilovej“ 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



      Ďalej sme sa oboznámili s programom Rozbehni sa, ktorý chceme implementovať na 

našej škole. 

Program umožňuje: 

 Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál 

 Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov 

 Testovať nápady pomocou prototypov do 100€ 

 Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov1. 

 

      Na základe diskusií sme dospeli k záveru, že téma finančnej gramotnosti 

a podnikateľského myslenia je interdisciplinárna a každý pedagogický zamestnanec si môže 

vhodne implementovať poznatky z diskusií do svojho vzdelávacieho procesu.. Postupne počas 

roka sa budeme snažiť študentom v rámci svojich možností približovať vedomosti z oblasti 

finančnej gramotnosti tak, aby ich vedeli uplatniť v reálnom živote. Uvedomujeme si fakt, že 

táto oblasť je mimoriadne zložitá a je potrebné v celkovom pochopení predstavených okruhov 

mať okrem ekonomického myslenia zvládnutú aj čitateľskú, matematickú, ale aj prácu s 

informáciami a IKT. Tiež nesmieme zabúdať na neustále vzdelávanie  pedagogických 

pracovníkov  k čomu  nám pomáhajú aj pedagogické kluby 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

      Napriek tomu, že sú financie ústredným pojmom finančného vzdelávania, 

finančnú gramotnosť nie je možné zjednodušiť na oblasť čísel. Úlohou finančného 

vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií, ale so žiakmi je potrebné 

precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických 

kritérií je potrebné zvažovať i okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ale aj 

ekologické. Nájdené riešenia potom porovnávať s osobnými preferenciami, skúsenosťami aj 

intuíciou. Tento širší kontext predstavuje ďalej priestor pre ekonomicky zodpovedné 

rozhodovanie. 

      Jednou z úloh finančného vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo 

finančných produktoch a službách. Výučba by mala byť prednostne zameraná na získavanie 

                                                           
1 https://rozbehnisa.sk/pripravka/?gclid=EAIaIQobChMI1oGAlIbj9QIVB7d3Ch2dAgcKEAAYASAAEgKv_fD_BwE 



zručností a rozvíjanie takých stratégií a kompetencií, ktoré sú dôležité pre praktický život, 

vrátane samostatného podnikania. 

Odporúčané linky:  

http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/2365_4560.pdf 

www.fininfo.sk 

www.viacakopeniaze.sk 

www.ae.jasr.sk 

www.pvcr.jasr.sk 

www.olaf.vlada.gov.sk//olaf/ 
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