
 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

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 školy SOŠPaSV Trnava 
7. Názov mimoškolskej činnosti Seminár z finančnej gramotnosti 

 
8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 
23. 06.2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 
činnosti 

SOŠPaSV Trnava, trieda 3.B 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Ing. Ingrid Branišová 
11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-
vzdelavania-s-praxou  
www.trnava-vuc.sk  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 
Téma: Osobné financie – 5 pravidiel pre Váš osobný rozpočet 
 
Pojmy:  

Deficitný rozpočet – označuje finančný plán, v ktorom výdavky prevyšujú príjmy. 

Prebytkový rozpočet  – označuje finančný plán, v ktorom príjmy prevyšujú výdavky. 

Vyvážený rozpočet – je finančný plán, v ktorom sa príjmy rovnajú výdavkom. 

 
Úlohy na zamyslenie a diskusiu pre žiakov:  
 
Paľo za svoju prácu v kaviarni dostane na účet mzdu 622 eur. Jeho hrubá mzda v zmluve ja 800 eur. 

Rozdiel vo výške 178 eur predstavujú dane a odvody, ktoré Paľo zaplatil štátu. Čo si neuvedomuje, 

že jeho zamestnávateľ zaplatil za jeho prácu v kaviarni ďalších 282 eur na odvodoch. Napriek tomu, 

že odvody zaplatil jeho zamestnávateľ, skutočným platiteľom je z hľadiska ekonómie Paľo. Mzda, 

ktorú vyrobí za mesiac v kaviarni je v skutočnosti vo výške 1082 eur. Z Paľovej mzdy boli strhnuté 

odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 277 eur, daň z príjmu vo výške 71 eur a odvody na 

povinné zdravotné poistenie vo výške 121 eur. 

 
Paľo sa rozhodol svoju výplatu osláviť a kúpil si zmrzlinu za 1 euro. Aj takto zaplatil dane. Zaplatil 
daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá tvorí 20 percent ceny produktu (17 centov). Aj výrobcovia 
zmrzliny museli zaplatiť daň zo zisku, zamestnanecké dane a odvody (daň z príjmu fyzických osôb, 

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-vzdelavania-s-praxou
https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-vzdelavania-s-praxou
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odvody na povinné zdravotné poistenie, odvody na sociálne poistenie) a daň z nehnuteľnosti. 
Všetky tieto dane a odvody sú zahrnuté v konečnej cene tovaru. 

Aj výrobcovia zmrzliny museli zaplatiť daň zo zisku, zamestnanecké dane a odvody (daň z príjmu 
fyzických osôb, odvody na povinné zdravotné poistenie, odvody na sociálne poistenie) a daň z 
nehnuteľnosti. Všetky tieto dane a odvody sú zahrnuté v konečnej cene tovaru 

 
 
 
 
Záver: Spoločné zhrnutie témy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mzda na 

Paľovom 

účte 

Mzda 

v Paľovej 

pracovnej 

zmluve 

Odvody do 

sociálnej 

poisťovne 

Odvody do 

zdravotnej 

poisťovne 

Daň 

z príjmu 
Skutočná Paľova mzda 

622 € 800 € 277 € 121 € 71 € 1082 € 
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Aktivi ta ,  resp.  názov seminára  Seminár z  f inančnej  gramotnos t i  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

 

Miesto konania seminára/aktivity: SOŠ PaSV Trnava - trieda 3.B 
Dátum konania seminára/aktivity: 23. 06. 2022 
Trvanie aktivity/seminára: od  13:30 hod do 15:30 hod  
Meno lektora resp. lektorov a podpis/y: Mgr. Ing. Ingrid Branišová 
  

č. Meno a priezvisko Podpis 

1. Mgr. Ing. Ingrid Branišová  

   

   

 

Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1. Ondrejovičová  

2. Jóžová  

3. Púčiková  

4. Tarabík  

5. Vozár  

6. Hudeková  

7. Krišková  

8. Betáková  

9.  Bachratá  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 

 

 



Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

10. Kosáková  

11. Pisaríková  

12. Šimovcová  

13. Fodorová  

14. Habánová  

15. Bukvajová  

16. Pospíš  

17.   

18.   

19.   

20.   
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