
 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

Prioritná os Vzdelávanie 

Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 
a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 
praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

Názov školy SOŠPaSV Trnava 
Názov mimoškolskej činnosti Seminár z finančnej gramotnosti 

 

Dátum uskutočnenia mimoškolskej činnosti 26.05.2022 
Miesto uskutočnenia mimoškolskej činnosti SOŠPaSV Trnava, trieda 3.B 

Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Ing. Ingrid Branišová 
Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-

vzdelavania-s-praxou  
www.trnava-vuc.sk  

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 
Téma: Ako odhaliť finančného poradcu, ktorému sa mám radšej vyhýbať? 
 
Úlohy na zamyslenie a diskusiu pre žiakov: 
 

1. Vysoké ego – poradca spasiteľ 
2. Rušenie zmlúv - ťažký predaj namiesto poradenstva 
3. Zneužívanie nevedomosti klientov 

 
              
 
 
Záver:  
 Ak svoje tvrdenie finančný poradca logicky nevie odôvodniť, nemyslí to úprimne a ide len o 
predaj. 
Investovať treba preto, aby sme zarobili na seba, nie na poradcu. 
Poplatok platíme preto, lebo si kupujeme službu, ktorú by sme mali dostať počas celej doby 
investovania 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-vzdelavania-s-praxou
https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-vzdelavania-s-praxou
file:///D:/Ucenie/Priprava%20Klub%20moderneho%20vzdelavania/Spravy%20o%20cinnosti%20klubu/18.11.2020/www.trnava-vuc.sk


 

 

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ing. Ingrid Branišová 

2. Dátum 26.05.2022 

3. Podpis  
4. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ivan Tománek 
5. Dátum 26.05.2022 
6. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti



 

                     

                                                                     

 

Prioritná  os:  Vzdelá va n ie  

Špecif ický  cieľ:  1 .2 .1  Zvýšiť  kva litu  odborného  vzdelá va n ia  a  p ríp ra vy  

ref lek tu júc po t reby  t rhu  p rá ce  

Prij ím a teľ:  Trna vský  sa m osprá vny  kra j   

Ná zov  pro jek tu :  Prepojen ie st redoškolského  vzdelá va n ia  s p ra xou  v  

Trna vskom  sa m osprá vnom  kra j i 1  

Kód  I TMS pro jek tu :  312011AGY4  

Akt iv ita , resp . ná zov  sem iná ra  Sem iná r z f ina nčnej  gra m otnost i  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

 

Miesto konania seminára/aktivity: SOŠ PaSV Trnava - trieda 3.B 
Dátum konania seminára/aktivity: 26.05.2022 

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. Tibenská  

3. Jóžová  

4. Púčiková  

5. Vozár  

6. Tarabík  

7. Hudeková  

8. Krišková  

9.  Betáková  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 

 

 



Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

10. Pisaríková  

11. Kosáková  

12. Šimovcová  

13. Štibraná  

14. Fodorová  

15. Benedikovič  

16. Bukvajová  

17. Habánová  

18. Pospíš  

19.   

20.   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


