
 

 

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 09. 04. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča - učebňa 

ekonomických predmetov – 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 finančný plán,  ktorá je súčasťou 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 organizovanie svojich financií v osobnom živote i podnikateľskom   

prostredí podniku.   

 

 

Kľúčové slová: 

Finančný plán, osobný rozpočet, rozpočet podniku, deficit zdrojov, podnikateľský zámer, úver, 

splátkový predaj,  lízing, príspevok na podnikanie. 



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

1. Oboznámenie sa s obsahom danej témy – význam plánovania príjmov a výdavkov v rámci 

domácnosti i podnikov a 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 cez rodinný rozpočet - príjmy, výdavky a rozšírením na rozpočet podnikov.  

Poukázali na nutnosť informovať žiakov a výhodách a rizikách jednotlivých foriem 

financovania majetku či už z vlastných alebo cudzích zdrojov.  

Členovia sa zamerali na poukázanie výhod a nevýhod predovšetkým  pri zdrojoch krytia: 

 Úveroch, 

 Splátkových predajoch, 

 Lízingu. 

Členovia sa dohodli na vypracovaní jednoduchého podnikateľského zámeru, ktorý bude 

podkladom  na prácu so žiakmi. Ozrejmili si do akej hĺbky pôjdu do štruktúry 

podnikateľského zámeru, charakteristike silných a slabých stránok.  

V závere sme sa zhodli, že žiaci by mali vedieť navrhnúť spôsoby riešenia schodkového resp. 

prebytkového rozpočtu.  

 

3. Návrhy k danej téme 

Vzhľadom na závažnosť témy  predovšetkým pri využívaní cudzích zdrojov krytia sa 

členovia dohodli, že budú sa v rámci podnikateľského zámeru poukazovať na možnosť 

získania príspevku na samostatne zárobkovú činnosť,  ktorú poskytuje Úrad práce 

a sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

4. Diskusia 

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

si predošlé skúsenosti z vyučovacieho procesu.  

.  

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 úverov, lízingu, splátkových predajoch a dotáciách od UPSVaR. 
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PREZENČNÁ  LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online  

Dátum konania stretnutia:  09. 04. 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 

    

    

 


