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11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka  anotácia:  

 

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo zameranie sa na ďalšie čiastkové kompetencie a to  

Zhodnotenie spôsobov, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením, alebo ako ich zvládnuť v rámci  

rozboru témy z NŠFG Úver a dlh.   

 

Hlavným cieľom bolo opísať možné dôsledky nadmerného zadlženia, vysvetliť dôsledky 

finančných rozhodnutí v súvislosti s bankovými a nebankovými subjekmi. Tiež poukázať na 

práva dlžníkov a veriteľov, týkajúcich sa zrážok zo mzdy resp. odňatie majetku v prípade 

nezaplatenia dlhu.  

 

Výsledkom bolo dosiahnutie výstupu so zameraním sa na zadĺženosť jednotlivca a dôsledky 

nadmerného zadĺženia sa.  

 

 

 

Kľúčové slová: 

Bankové subjekty, nebankové subjekty, zadĺženosť, exekúcia 



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  sa zamerali   na poukázanie zadĺženosti občanov SR, 

diskusiou vedenou k danej problematike. Poukázanie na konkrétne osudy jednotlivcov 

v rámci zadĺženosti, exekúcii. Možnosť osobného  bankrotu jednotlivca.   

 

V rámci rozboru sa zamerali aj na problematiku poistenia pri neschopnosti splácať, 

refinancovanie, vymáhanie pohľadávok, osobný bankrot, exekúcia. 

 

V poslednej časti sme sa zamerali na tvorbu výstupov pre pochopenie danej témy.  
 

3. Diskusia 

 

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

o  prezentácia – Zadĺženosť a exekúcie. 

 

 

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 efektívne upevňovanie učiva.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná 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:  03. 06. 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 

    

    

 


