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11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka  anotácia:  

Stretnutie bolo  zamerané na oboznámenie a analýzu ďalšej čiastkovej kompetencie, ktorá  sa 

zameriava na vysvetlenie spôsobov regulácie a dohľadom nad finančným trhom v rámci témy 

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. 

Hlavným cieľom je vytvorenie podkladov, ktoré budú charakterizovať jednotlivé finančné inštitúcie, 

analyzovať jednotlivé typy finančných trhov , význam fondu na ochranu vkladov - s poukázaním na 

praktické využitie poznatkov v súčasnosti a ich prepojenosť s realitou okolo nás.  

 

 

 

Kľúčové slová: 

Finančné inštitúcie, NBS, fond na ochranu vkladov, finančný trh, poistný trh, devízový trh, 

kapitálový trh, elektronické bankovníctvo 

 



12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Oboznámenie sa s obsahom danej témy – Spôsoby regulácie a dohľad nad finančnými trhmi 

v zmysle NŠFG.   

2. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu 

Členovia sa dohodli na vymedzení poznatkov, zručností a skúseností, ktoré majú žiaci 

nadobudnúť v rámci témy.  

3. Členovia pedagogického klubu diskutovali o vhodnej metodike, tak aby došlo k čo 

najvierohodnejšej implementácii NŠFG. V rámci tejto metodiky si rozdelili jednotlivé 

čiastkové úlohy s cieľom vypracovať prezentačnú časť pre žiakov. Ide o časti: 

 NBS ako jednotné kontaktné miesto a finančné inštitúcie 

 Elektronické bankovníctvo 

 Fond ochrany vkladov a garančný fond investícií 

4. Návrhy k danej téme 

Ing. Ježovičová navrhla vypracovať  online materiály k jednotlivým témam s využitím 

aktuálnych  internetových zdrojov priamo na hodine. (ukážka internetbankingu, platby 

kartou)  

5. Diskusia 

Členovia poukázali predovšetkým na uvádzanie konkrétnych príkladov  z bežného života, či 

už pri ochrane vkladov alebo pri platobnom styku.  

6. Záverom sa dohodli na vypracovaní vlastných pokladov, a v rámci platobného styku 

i vypracovaní testu cez edupage.  

 

Zhrnutie: 

Vypracovanie vlastných podkladov z danej témy pri dodržaní obsahovej stránky NŠFG 

s cieľom rozvíjania praktických zručností v oblasti finančnej gramotnosti .  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vypracovať prezentácie, pracovné listy s problémovými úlohami pre žiakov na osvojenie si 

poznatkov pri využívaní služieb cez internet.  
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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 s písomným výstupom –  

Finančná gramotnosť 

 

PREZENČNÁ  LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online  

Dátum konania stretnutia:  29. 10. 2020 

Trvanie stretnutia:               od  10:00 hod     do 13:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ľubica Ježovičová  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

2. Ľudmila Ševčíková  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

3.  Alena  Vranková  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

    

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


