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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  prijímanie 

finančných rozhodnutí, zvažovanie alternatív a prípadných dôsledkov. Výsledkom je 

vypracovanie osobného finančného plánu.  

 

Hlavným cieľom je vysvetliť používanie rozpočtu predovšetkým na kontrolu vynakladania 

prostriedkov na dosahovanie finančných cieľov. Tiež vypracovať osobný rozpočet mladého 

samostatne žijúceho človeka. Cieľom je tiež zameranie sa na spôsoby krytia deficitu rozpočtu.  

 

 

Kľúčové slová: 

Rozpočet, pôžičky, úver, cieľ, deficit, splátkový predaj, leasing, úver, finančný plán.  

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 a neskôr na vypracovanie osobného finančného plánu. 

Priblížiť sa žiakom a to vypracovaním samostatne žijúceho mladého človeka – jeho 

rozpočtu.   

V rámci rozboru opísať spôsoby krytia prípadného deficity s využitím úverov, splátkových 

predajov a leasingu. Možnosti a spôsoby riešenia schodkového resp. prebytkového 

rozpočtu.  

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

Poukázali na význam danej témy pre budúcnosť žiakov.  

Pozornosť bola upriamená hlavne na možnosti financovania prostredníctvom: 

 Úveru 

 Splátkového predaja 

 Leasingu. 

 

V závere sa členovia dohodli, že žiaci by mali vedieť si vypracovať svoj osobný finančný 

plán. Poukázať na výhody financovania svojich výdavkov a samozrejme aj nevýhody. 

 

3. Diskusia 

 

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

o Prezentáciách – leasing, úvery 

o podklade pre vypracovanie osobného finančného plánu. 



      Členovia sa dohodli na využívaní internetových podkladov pre pochopenie finančného  

      plánu.  

 

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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Pedagogický klub s písomným výstupom –  
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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:  08. 11. 2021 

Trvanie stretnutia:               od  14:30 hod     do 17:30 hod (v Prílohe 21 chybne uvedený čas 12:30 – 

15:30) 

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 

    

    

 


