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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 
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5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub s výstupom 

Ekonomické myslenie a podnikateľské vedomosti  

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 15. 12. 2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online, Zoom 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Ľudmila Ševčíková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-

stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1, 

www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová : portal finančnej správy, elektronické služby, e-Dane, osobná internetová zóna, elektronické 

priznanie, kvalifikovaný podpis, OP s elektronickým čipom, registrácia na portál, 

Krátka anotácia: Stretnutie  pedagogického klubu bolo zamerané na   získanie informácií od učiteľov a následnú 

diskusiu o doterajších skúsenostiach s využívaním portálu finančnej správy na vyučovaní predmetu DNV. 

Vzhľadom k rýchlej elektronizácii štátnej správy, rozširovaniu možností a vzniku nových povinností pre  

podnikateľov  je nutné  zaradiť do vyučovacieho procesu nové informácie pre žiakov a od ovládania základnej 

terminológie  používanej na portáli až po zvládnutie inštalácie a využívanie možností portálu.  Problematika sa 

týka  hlavne  predmetu DNV v odbore TIS . Cieľom je vytvorenie podkladov , prezentácií a návodu na prácu 

s portálom ,zistiť možnosti portálu, osvojiť si základnú terminológiu pričom sa sleduje zjednodušenie 

informácií   vzhľadom k časovej dotácii . Stretnutie sa týkalo  problému ako aplikovať  danú problematiku do  

ekonomického vzdelávanie v odbore POS pri obmedzenej hodinovej dotácii. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Diskusia k možnosti  zaradenia témy  do tematického plánu predmetu EKO v odbore POS v 3. 

ročníku, informatívnym spôsobom vzhľadom k tomu že hodina nie je delená a žiaci nepracujú pri 

počítači.  

2. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu- určiť okruh zručností  a obsahu vedomostí ktoré  

by mali žiaci ovládať pretože vzhľadom k rozsahu a odbornosti  je problematika pre žiakov v 3. 

ročníku nová a náročná keďže  im chýbajú  základné ekonomické vedomosti a zručnosti. . 

3.  Členovia v rámci klubu určili okruhy -témy a v  rámci tejto metodiky si rozdelili jednotlivé 

čiastkové úlohy s cieľom vypracovať prezentačnú časť pre žiakov, určili sa konkrétne videonávody  

na portali finančne správy. Tieto okruhy budú zapracované do tématického plánu v rozsahu 3 hodín. 

Ide o časti:  

-Portál finančnej správy(PFS) -mapa stránky  - stručná informácia 

-Verejne dostupné elektronické služby  

(https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby) 

-Daňové kalkulačky 

-Daňový kalendár 

(https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar) 

-Colné a Daňové fomuláre 

(https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych) 

V závislosti od časovej dotácie zaradiť elektronické daňové priznanie k Dani z príjmov FO. 
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13.Závery a odporúčania: 
Záverom sme sa  dohodli na vypracovaní vlastných pokladov, prezentácii, v rozsahu využívania dostupných 

verejných zdrojov s cieľom priblížiť žiakom daňové povinnosti občanov a podnikateľov v rámci vždy 

aktuálnych predpisov ,upevňovať v žiakoch digitálne zručnosti a naučiť ich vyhľadávať a využívať oficiálne 

stránky s kompletnými informáciami. Získané vedomosti sa premietnu do  riešenia konkrétnych situácií s 

využívaním medzipredmetových vzťahov s UTO  a  vypracovaní príkladov  cez edupage.  

Zhrnutie: Vypracovanie vlastných podkladov z danej témy pri dodržaní obsahovej stránky tematického plánu s 

cieľom rozvíjania praktických zručností v digitálnej oblasti verejnej správy podľa bodu 4. pre odbor  POS. 

 

 

 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
13. Dátum 15.12.2020 
14. Podpis  
15. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
16. Dátum 15.12. 2020 
17. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného  vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  výstupom  

Ekonomické myslen ie a  podnikateľské vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online, zoom  

Dátum konania stretnutia: 15.12.2020 

Trvanie stretnutia: od 7.00 hod do 8.00. hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

    

    

    

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


