
 

 

Správa o činnosti   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 s písomným výstupom – 

Finančná gramotnosť 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 14. 12. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava – miestnosť č. 110 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Ľubica Ježovičová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-

stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1 

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

 



11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka  anotácia:  

 

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo zameranie sa na tému Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov. Ide o rozbor čiastkovej kompetencie, ktorá  sa zameriava na  tému  poznať 

a sosúladiť osobné, rodinné a spoločenské potreby 

 

Hlavným cieľom je vysvetliť vzťah medzi prácou a peniazmi. Vymedziť situácie, kedy si 

človek nakupuje a kedy is požiťiava, kedy si sporí. Vysvetliž obvyklé spôsoby nakladania 

s voľnými finančnými prostriedkami. A tiež zhodnotenie vplyvu spotreby na úspory respektíve 

na investície.  

 

 

Kľúčové slová: 

Potreby, úspory, pôžičky, platobný styk, investovanie 

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

1. V úvodnej časti ide o oboznámenie sa s obsahom a rozsahom danej témy z pohľadu 

vytvorenia vlastných podkladov, ktoré sú zamerané na upresňovanie jednotlivých  pojmov 

súvisiacich s témou v zmysle NŠFG.   

 

2. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu 

Členovia pedagogického klubu  po prerokovaní na predchádzajúcom klube, kde sa zamerali  

najskôr na obsahovú stránku. V prvom rade vysvetlenie potrieb zo psychologického 

pohľadu podľa Maslowovovej pyramídy a prepojenie s možnosťami uspokojovanie týchto 

potrieb.  

 

Priblížiť sa žiakom a to poukázaním na jednotlivé možnosti cestou úspor resp.  

s využitím úverov, splátkových predajov a leasingu.  

V rímci danej témy sme poukázali aj na možnosti hotovostného a bezhotovostného 

platobného styku. Na výhody a nevýhody jednotlivých vkladov, úverov, sporení.  

 

Taktiež sme sa zamerali na tvorbu prezentácií a jednotlivých úloh  z danej problematiky. 

Poukázali na význam danej témy pre budúcnosť žiakov.  

 

V závere sa členovia dohodli, že žiaci by mali vedieť si mali vedieť zosúladiť svoje potreby 

so svojimi možnosťami.  Poukázať na výhody  resp. nevýhody financovania svojich 

výdavkov tak aby uspokojili svoje potreby. 

 

3. Diskusia 

 

Členovia pedagogického klubu  sa dohodli  na písomných výstupoch k danej téme –   

o Prezentáciách – platobný styk  

 



      Členovia sa dohodli na využívaní internetových podkladov pre pochopenie platobného 

styku.  

 

Zhrnutie: 

Vypracovanie písomného výstupu z danej témy pri dodržaní obsahovej stránky NŠFG 

s cieľom porozumenia a efektívneho osvojenia si vedomostí.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vypracovať podklady pre lepšie pochopenie učiva, orientáciu v internetových zdrojoch, 

na upevňovanie učiva.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ  LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava  - 

                                            miestnosť č. 110                     

 

Dátum konania stretnutia:  14. 12. 2021 

Trvanie stretnutia:               od  14:30 hod     do 17:30 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 

    

    

 


