
 

 

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 s písomným výstupom – 

Finančná gramotnosť 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 04. 06. 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 rozbor  čiastkovej kompetencie, ktorá  sa 

zameriava na  tému vysvetliť odvodový systém,  ktorý patrí do hlavnej témy Plánovanie, príjem 

a práca.  

 

Hlavným cieľom bolo prerokovanie obsahu danej témy, spôsob postupu podávania informácií 

žiakov, koordinácia použitých podkladov pre priblíženie témy, výmena skúseností a metód   

i samotné vytvorenie podkladov na pochopenie odvodového systému v SR 

 

 

Kľúčové slová: 

Odvody, hrubá mzda, príjmy z podnikania, zdravotné odvody, odvody do SP,poplatky, verejné 

výdavky, štátne sociálne dávky, druhy jednotlivých poistení, poistenec, poisťovateľ.  

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

1. V úvodnej časti ide o oboznámenie sa s obsahom a rozsahom danej témy – úloha odvodov 

z pohľadu zamestnanca i podnikateľa, upresňovanie jednotlivých  pojmov súvisiacich 

s témou v zmysle NŠFG.   

2. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu 

Členovia pedagogického klubu sa zamerali na postupné objasňovanie jednotlivých pojmov, 

najskôr od základných pojmov odvodov  až po rozbor jednotlivých druhov odvodov.  

Poukázali na význam platenia odvodov, výšku jednotlivých odvodov, nutnosť byť 

poistencom jednotlivých druhov poistení predovšetkým ZP a SP.  

Členovia sa zamerali na rozbor predovšetkým týchto okruhov: 

 Verejné výdavky 

 Odvody do ZP 

 Odvody do SP 

 Štátne sociálne dávky 

 Mzdová kalkulačka  

 Elektronická komunikácia  

Členovia sa dohodli na vypracovaní podkladov – prezentácií s jednoduchými príkladmi, 

ktoré budú podkladom  na prácu so žiakmi. Ozrejmili si oblasti, ktoré budú vysvetľovať 

v rámci danej témy.  

V závere sme sa zhodli, že žiaci by mali vedieť charakterizovať jednotlivé druhy odvodov, 

vedieť ich význam a teda účel pre každodenný život.  

Vzhľadom  na danú tému – zameranie sa predovšetkým  odvody FO nielen zamestnanca, 

ale aj na odvody dane súvisiace s podnikaním.  

 

3. Diskusia 

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

 

 



 

Zhrnutie: 

Vypracovanie vlastných podkladov 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. Orientácia sa v internetových zdrojoch 

ohľadom daní.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pedagogický klub s písomným výstupom –  

Finančná gramotnosť 

 

PREZENČNÁ  LISTINA 

 

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

                                            miestnosť č. 110                     

 

Dátum konania stretnutia:  04. 06. 2021 

Trvanie stretnutia:               od  12:30 hod     do 15:30 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 

    

    

 


