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11.  Manažérske zhrnutie: 

 
Krátka  anotácia:  
 
Hlavnou témou pedagogického klubu bolo zameranie sa na rozbor  čiastkovej kompetencie, ktorá  
sa zameriava na  tému  Uplatňovanie spotrebiteľských zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o 
nákupe,   ktorá patrí do hlavnej témy Rozhodovanie  a hospodárenie spotrebiteľov.  
 
Hlavným cieľom bolo určenie očakávaní od žiakov, aby žiak vedel opísať tvorbu ceny, čo je 
súčasťou ceny, vplyv DPH a zisku pri tvorbe cien, aby si uvedomili vplyv vonkajších činiteľov na 
tvorbu ceny. 
 
Výsledkom bolo dosiahnutie výstupu so zameraním sa tvorbu cien, vplyv vonkajších činiteľov na 
tvorbu cien a tiež zhodnotenie informácií poskytovaných reklamou 
 
 
 
Kľúčové slová: 
Cena, DPH,  Spotrebné dane, kalkulácia, zisk, náklady, reklama 



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 čo budeme v rámci danej témy, ktoré informácie poskytovať, 
aby lepšie pochopili danú temu.  
 
V rámci rozboru sa zamerali na jednotlivé časti tvorby cien, poukázať na DPH ako 
nevyhnutnú súčasť cien, na jednotlivé zložky nákladových položiek, ako si vytvoriť 
kalkuláciu produktu.  
 
Okrajovo poukázať aj na ďalší typ dane a to spotrebnej dane s jednoduchým príkladom na 
uvedomenie jednotlivých položiek. 
 
V poslednej časti sme sa zamerali na príklady vonkajších činiteľov na vplyv ceny – 
marketing. Reklamné techniky aké používajú predávajúci.  
 
 

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

o Prezentácia – kalkulácia  
o prezentácia - marketing 

      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.  
 
 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ľubica Ježovičová 
15. Dátum 11. 02. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing Ľubica Ježovičová 
18. Dátum 11. 02. 2022 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Priori tná 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:  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava  - 
                                            miestnosť č. 110                     
 
Dátum konania stretnutia:  11. 02. 2022 

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 
    

    

 


