
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 
učiteľov odborných predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 24.11.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 105 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Helena Ustaníková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová:  

 Peniaze na účte 

 Študentský účet 

 Bankové produkty 

 

Stručná anotácia:  

 

Naučiť žiakov vybudovať si kladný vzťah k peniazom a naučiť ich správne hospodáriť s peniazmi 

a naučiť sa samostatne rozhodovať o vlastných financiách. 

 

Veľa mladých ľudí má dnes vytvorené účty v bankách. Je to výborný spôsob ako si peniaze šetriť 

a nemíňať. 

 

 

 

http://www.trnava-vuc.sk/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

Hlavné body: 

 Účty v bankách 

 Študentské účty 
 
Dnes banky ponúkajú veľa účtov pre študentov, ale s rôznymi podmienkami a benefitmi. 

 Tatra Banka ma vedenie študentského účtu zadarmo 

 Vystaví študentovi aj kartu 

 Účet nie je úročený, čiže nie je vhodný na sporenie 

 Výbery z automatu sú zdarma 

 Za založenie účtu pripíšu 30 eur 

 Bonus za odporučenie klienta 30 eur 

 Kartou sa môže platiť v obchodoch 

 Účet je platný do 26 rokov života, po uplynutí veku sa automaticky pretransformuje na 
bežný  

 Účet, ktorý je už ale spoplatnený. 
 

 VÚB banka ponúka študentský účet dokonca až do veku 30 rokov . Ale po 20. roku života, 
musíte zdokladovať, že ste študent, aby bol účet naďalej bezplatný. 

 Účet ponúka aj povolené prečerpanie 

 Platiť môžete mobilom alebo inteligentnými hodinkami 

 K účtu ponúkajú aj debetnú kartu, z ktorej si môžete vybrať peniaze v zahraničí za výhodný 
kurz 

 Za výber z cudzieho bankomatu zaplatíte 2,5 € za výber v zahraničí 2,5 € + 2 % cezhraničná 
konverzia.  

 

V krajinách EÚ za platbu kartou nebudú účtované žiadne poplatky, no mimo únie a eurozóny opäť 

platíte cezhraničnú konverziu 2 %. 

Pri zakladaní akéhokoľvek účtu, je vhodné si zistiť u viacerých bankách, aké dávajú benefity pri 
zakladaní študentského účtu. 

 
 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 
Žiaci už majú nejaké skúsenosti so študentskými účtami, aj ich využívajú, preto na hodinách sa 
môžu aktívne zapájať do debaty. Zároveň môžu porozprávať aké majú skúsenosti so študentskými 
účtami. 

 
Pri zakladaní akéhokoľvek účtu, je vhodné si zistiť vo  viacerých bankách, aké dávajú benefity pri 
zakladaní študentského účtu. 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Helena Ustaníková 
15. Dátum 24.11.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Helena Ustaníková 
18. Dátum 24.11.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

učiteľov odborných predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 105 
 
Dátum konania stretnutia: 24.11.2021 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Helena Ustaníková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Mgr. Lýdia Birčáková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Ing. Ružena Adamcová PN SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. MVDr. Eva Mrvová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

5. Ing. Marián Vagovič  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

6. Ing. Tatiana Katona Michalová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


